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® Ο πρώην υφυπουργός Αθλητισµού Γιώργος Ορφανός 
καταγγέλεται ότι χρησιµοποιούσε µεταφορική εταιρεία για τη 
διακίνηση του εκλογικού του υλικού και χρέωνε το κόστος στο υπουργείο

Εκανε προεκλογική εκστρατεία
µε λεφτά του ∆ηµοσίου
Χρέη 57.000 ευρώ και αγωγή της εταιρείας, η οποία ζητάει να πάρει τα χρήµατά της 

°.  √ƒº∞¡√™

Ο
πληρεξούσιος δικηγόρος
της εταιρείας κ. Μάκης
Κρασσάς, µιλώντας στο

«ΘΕΜΑ», ανέφερε ότι έπειτα από
αλλεπάλληλες επαφές που είχε ο πε-
λάτης του µε τον βουλευτή σήµερα
της Ν.∆. κ. Γιώργο Ορφανό, προ-
κειµένου να διευθετηθεί το ζήτηµα
που είχε προκύψει, το αποτέλεσµα
ήταν αρνητικό. Μάλιστα αποκαλύ-
πτει και µια παρέµβαση από τη σύ-
ζυγο του βουλευτή, η οποία τους συ-
νέστησε να κάνουν υποµονή, ενώ
και ο ίδιος ο βουλευτής επιχείρησε
να τους καθησυχάσει λέγοντας τους
ότι... «κάποια στιγµή θα πάρετε τα
χρήµατά σας». 

«Μιλάµε για τιµολόγια αξίας 55.000
ευρώ περίπου και αφορούν στην προ-
εκλογική περίοδο», αναφέρει ο δι-

κηγόρος κ. Κρασσάς. Για να προ-
σθέσει:

«Μέσα στα τιµολόγια αυτά υπήρ-
χε και προεκλογικό υλικό, το οποίο
έχει µοιραστεί κυρίως σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για προσω-
πικό υλικό του κ. Ορφανού. Αφίσες,

φυλλάδια, που διαφήµιζαν το πρό-
σωπό του. Υπάρχουν µαρτυρίες για
όλα αυτά.. Τα παιδιά που έχουν την
εταιρεία µίλησαν µε τη σύζυγό του
και µε τον ίδιο και τους είπαν να πε-
ριµένουν λιγάκι. Εχει περάσει καιρός
όµως. Μιλάµε για τιµολόγια που αντι-
στοιχούν σε αυτό το ποσό, τα οποία
κόπηκαν κυρίως το τελευταίο εξάµη-
νο το 2007. Κυρίως τον µήνα Σεπτέµ-
βριο που είχαµε και τις εκλογές, έφυ-
γαν πάρα πολλά courier. "Περιµένε-
τε και θα το κανονίσουµε", είπε η σύ-
ζυγος του κ. Ορφανού στην εταιρεία.
∆εν αρνήθηκαν το ποσό αυτό, αφού
έχουµε τα τιµολόγια. Οι πελάτες µου
µίλησαν και µε τον κ. Ορφανό, ο οποί-
ος τους έδωσε προφορικά αόριστες
διαβεβαιώσεις. "Θα τα πάρετε κάποια
στιγµή", τους είπε χαρακτηριστικά». 

ΤΟΥ ΦΡΊΞΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΊ∆Η 

Μ
ε χρήµατα
του ∆ηµο-
σίου προω-
θούσε την
προεκλογι-

κή του καµπάνια ο πρώην υφυ-
πουργός Πολιτισµού κ. Γιώρ-
γος Ορφανός, σύµφωνα µε τις
καταγγελίες ιδιοκτήτη µετα-
φορικής εταιρείας από τη Θεσ-
σαλονίκη. Οπως προκύπτει
από την αγωγή που κατέθεσε
εναντίον του πρώην υφυ-
πουργού ο ιδιοκτήτης της εται-
ρείας, ο κ. Ορφανός χρησιµο-
ποιούσε τη µεταφορική για να
διακινεί το προεκλογικό του
υλικό και χρέωνε το κόστος στο
υπουργείο, µε το πρόσχηµα
της αποστολής δεµάτων για τις
δηµόσιες σχέσεις του υπουρ-
γείου Αθλητισµού!

Αν ο κ. Ορφανός ήταν τυ-
πικός στις υποχρεώσεις του, το
πιθανότερο θα ήταν να µη γι-
νόταν ποτέ γνωστό ότι µε χρή-
µατα του Ελληνα φορολογού-
µενου εξυπηρετούσε και τις
ανάγκες της προεκλογικής του
εκστρατείας. Η εταιρεία πλη-
ρωνόταν τακτικά από το
υπουργείο για τη διακίνηση
του εκλογικού υλικού του κ.
Ορφανού και κανείς δεν έδει-
χνε να παραξενεύεται από το
ότι ο λογαριασµός των δηµο-
σίων σχέσεων αυξανόταν διαρ-
κώς. Οταν όµως, λόγω µιας οµα-
δικής αποστολής, το χρέος του
υπουργείου προς τη µεταφο-
ρική «εκτοξεύτηκε» στα 57.000
ευρώ, ο τότε υφυπουργός, σύµ-
φωνα µε την καταγγελία, του
ιδιοκτήτη της εταιρείας, αρνή-
θηκε να εξοφλήσει τις οφειλές
του, ζητώντας τους να κάνουν
υποµονή ώστε να µην εκτεθεί.
Η υποµονή όµως του ιδιοκτή-
τη της εταιρείας κάποια στιγµή
εξαντλήθηκε, µε αποτέλεσµα
να κινηθεί νοµικά εναντίον του
κ. Ορφανού, καταθέτοντας
αγωγή ενώπιον του Μονοµε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε
στόχο να πάρει από τον βου-
λευτή τα οφειλόµενα. 

Η υπόθεση εκτυλισσόταν
την περίοδο 2006-2007, σύµ-
φωνα µε τους υπεύθυνους της
µεταφορικής εταιρείας «Τα-
βλαρίδης Σ. Σεραφείµ». Οπως
αναφέρεται στην οκτασέλιδη
αγωγή: «Κατά το έτος 2006-2007

η εταιρία µας ανέλαβε τη δια-
κίνηση δεµάτων για τις ανάγκες
του γραφείου δηµοσίων σχέ-

σεων του υπουργεί-
ου Πολιτισµού και
πιο συγκεκριµένα
για τη Γεν. Γραµµα-
τεία Αθλητισµού, µε
αρµόδιο τον τότε
Υφυπουργό Πολιτι-
σµού, κ. Γεώργιο

Ορφανό». 
Για τις µεταφορές αυτές

προσθέτουν ότι «η εταιρεία µας
εξέδιδε κάθε φορά τα αντίστοι-
χα τιµολόγια, όπως ο νόµος ορί-
ζει, και αντίστοιχα ο τότε Υφυ-
πουργός Πολιτισµού, κ. Γεώρ-
γιος Ορφανός, αρµόδιος για θέ-
µατα Αθλητισµού, µε αποφά-
σεις του που είχαν ως θέµα την
έγκριση των πληρωµών των
αντίστοιχων ποσών των τιµο-
λογίων της εταιρίας µας ενέκρι-
νε τις πληρωµές αυτές. Βάσει
αυτών των αποφάσεων επρό-
κειτο κάθε φορά να εξοφλού-
νται τα ποσά που προέκυπταν
από τα τιµολόγια. Η δαπάνη βά-
ρυνε τις πιστώσεις του Ειδικού
Λογαριασµού της ΓΓΑ. Κάποια
από τα τιµολόγια εξοφλήθηκαν.
Τα υπ’ αρ. 30, 31, 32, 39, 41, που
εκδόθηκαν αντίστοιχα στις 31-
7, 1-8, 1-9, 30-9 και 30-9-2007
δεν έχουν εξοφληθεί έως και
σήµερα. Τα τιµολόγια αυτά που
παραθέτω στην αγωγή µου
αφορούν ταχυµεταφορές δεµά-
των, περιείχαν προεκλογικό
υλικό που αφορούσε το πρό-
σωπο του τότε Υφυπουργού κ.
Γεώργιου Ορφανού (αφίσες,
ενηµερωτικά φυλλάδια κ.λπ.)». 

Πολύ καιρό προτού η εται-
ρεία του κ. Σεραφείµ Ταβλα-
ρίδη αποφασίσει να ακολου-
θήσει τη δικαστική οδό για να
εισπράξει τα οφειλόµενα, επι-
χείρησε αρκετές φορές να χτυ-
πήσει την πόρτα του κ. Ορφα-
νού, αλλά και της Γενικής Γραµ-
µατείας Αθλητισµού. Οπως
αναφέρει στην αγωγή του ο κ.
Ταβλαρίδης: «Παρά τις επανει-
ληµµένες οχλήσεις τόσο εµού
όσο και του πληρεξούσιου δι-
κηγόρου µου να καταβάλει τα
ποσά των ανωτέρω τιµολογίων,
η δε Γραµµατεία Αθλητισµού
αρνείται και µε παραπέµπει
στον τότε Υφ. Αθλητισµού, λέ-
γοντας ότι αφορά τις δικές του
δαπάνες που και ο ίδιος αρνεί-
ται να εξοφλήσει». 

O κ. Ευθύµιος Κρασσάς, δικηγόρος
της εταιρείας που έκανε αγωγή 
στον κ. Γιώργο Ορφανό

Tα τιµολόγια και οι αοριστολογίες

Oι υποσχέσεις του πρώην υφυπουργού
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∏ ∞°ø°∏ της µεταφορικής
εταιρείας «Ταβλαρίδης Σ.

Σεραφείµ» κατά του κ. Ορφανού
και του Eλληνικού ∆ηµοσίου, µε

την οποία ζητείται η πληρωµή
τιµολογίων ύψους 57.000 ευρώ,

τα οποία αφορούσαν στην
ταχυµεταφορά προεκλογικού
υλικού του τότε υφυπουργού

Αθλητισµού

∏ ∞¶√º∞™∏ του τέως
υφυπουργού Αθλητισµού κ.
Ορφανού στις 6/7/2007, µε
την οποία εγκρίνεται η
πληρωµή τιµολογίου ύψους
2.315 ευρώ στη µεταφορική
εταιρεία «Ταβλαρίδης Σ.
Σεραφείµ» και αφορά, όπως
αναφέρεται στο επίσηµο
έγγραφο, «στη δαπάνη για
την αποστολή δεµάτων στο
πλαίσιο των δηµοσίων
σχέσεων του υπουργείου
Πολιτισµού»


