
Προς 
 
Προς τη Βουλή των Ελλήνων 
 
Πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 
επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη 
των Υπουργών» 
 
Ι. Στις 15.10.2008, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση σύστασης 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 
Η πρόταση στηρίχθηκε: α) στην υπ΄αριθμ.  3511/ 04.09.2008   παραγγελία του Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου προς τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, με την οποία 
παρήγγειλε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τα θέματα που σχετίζονται με την 
αναγνώριση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της κυριότητας της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου 
του Αγίου Όρους στη Λίμνη  Βιστωνίδα και τις παραλίμνιες εκτάσεις, την εκτίμηση της 
αγοραίας αξίας της Λίμνης και των παραλίμνιων εκτάσεων και την ανταλλαγή ποσοστών 
κυριότητας στης Μονής Βατοπεδίου επί της Λίμνης με σειρά αγροτικών και αστικών ακινήτων 
του Ελληνικού Δημοσίου ( η αξία των οποίων υποεκτιμήθηκε) μέσω της Κτηματικής Εταιρείας 
του Δημοσίου. Στο έγγραφο παραγγελίας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περιγράφονται 
τα στοιχεία σειράς αξιοποίνων πράξεων που προσέλαβαν τη μορφή Υπουργικών αποφάσεων ή 
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, με την έκδοση των οποίων τελέστηκε - σύμφωνα  με τον 
ορθό νομικό χαρακτηρισμό- το έγκλημα της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό 
κακουργήματος καθώς η ζημία υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόμενο από το εδ. β΄ του 
άρθρου 390 ΠΚ, ποσό. 
β) Στην από 14.10.2008 αίτηση παραίτησης των Αντεισαγγελέων Εφετών Αθηνών Ηλία 
Κολιούση και Ελένης Σωτηροπούλου–Στεργιούλη προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης δια του  
Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Σύμφωνα με το έγγραφό τους, από την 
προκαταρκτική εξέταση που διενήργησαν σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 3511/04.09.2008  
παραγγελίας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προέκυψαν στοιχεία για την ποινική ευθύνη 
Υπουργών και η ανάγκη διαβίβασης του σχετικού φακέλου στη Βουλή των Ελλήνων, μόνο 
αρμόδιο όργανο κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος. 
γ) Στο ίδιο το σώμα των κρίσιμων Υπουργικών Αποφάσεων, η υπογραφή και έκδοση των 
οποίων συνιστά αδικήματα που εμπίπτουν στο πεδίο της ποινικής ευθύνης Υπουργών. 
Επισυνάπτονται τα αναφερόμενα ανωτέρω έγγραφα. 
Η διαδικασία ενώπιον της Ολομελείας του Κοινοβουλίου δεν ολοκληρώθηκε λόγω της μη 
συμμετοχής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη συζήτηση της πρότασης και στη διεξαγωγή 
ψηφοφορίας επ΄ αυτής κατά την συνεδρίαση της  24ης Οκτωβρίου 2008. 
 

ΙΙ. Με την πεποίθηση ότι εκφράζουμε τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του 
Ελληνικού Λαού για την ανάγκη περαιτέρω έρευνας του σκανδάλου μέσω Ειδικής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 86 παρ. 3 του Συντάγματος και εκπληρώνοντας  
υποχρέωση που απορρέει από το Σύνταγμα και τους Νόμους, με πλήρη συναίσθηση ευθύνης, 
επανυποβάλλουμε στην Ολομέλεια της Βουλής  πρόταση, με βάση τα νέα στοιχεία και τις 
ισχυρές ενδείξεις που προέκυψαν   από τα έγγραφα και τις καταθέσεις μαρτύρων κατά τη 
διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και τα 
έγγραφα και τις καταθέσεις μαρτύρων κατά τη διαδικασία ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής 
που συγκροτήθηκε για την υπόθεση του Βατοπεδίου. 
 
Επικαλούμαστε και επισυνάπτουμε την πορισματική έκθεση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ( 
σελ. 99 έως 245 του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής) και αναφερόμαστε στο σύνολο 
των στοιχείων ( έγγραφα – μαρτυρικές καταθέσεις)  του φακέλου της Εξεταστικής Επιτροπής. 



 
Στην παρούσα πρόταση μας γίνεται η κατά το άρθρο 5 παρ.1 του ν. 3126/2003 

συγκεκριμένη αναφορά σε στοιχεία αξιόποινων πράξεων και προσδιορίζονται κατά συνέπεια, 
με σαφήνεια οι πράξεις ή παραλείψεις που σύμφωνα με το νόμο για την ευθύνη των 
Υπουργών είναι αξιόποινες και μνημονεύονται οι διατάξεις που παραβιάστηκαν, όπως 
προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου154 του Κανονισμού της Βουλής. 
 
Η συντονισμένη και καθ΄ υπέρβαση, κάθε συνήθους διοικητικής διαδικασίας και πρακτικής, 
ταχύτατη κίνηση των σχετικών διαδικασιών στα εμπλεκόμενα υπουργεία και τις διοικητικές 
υπηρεσίες και η ταχύτητα με την οποία ενήργησαν αμέσως μετά, την κατά τη διάσκεψη του 
δικαστηρίου, απόφαση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου  (Απρίλιος 2004)  εκδηλώθηκε και 
αποτυπώθηκε με : 
1) την απόρριψη από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης 
περιουσίας της αναπομπής Φωτιάδη ( 24.05.2004). 
2) την αίτηση της Μονής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για συναινετική λύση της 
διαφοράς (01.06.2004). 
3)  την αποδοχή της γνωμοδότησης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου περί απορρίψεως της 
αναπομπής Φωτιάδη, από τον κο Δούκα (10.06.2004), 
4) την αποδοχή του υπ΄ αριθμ. 3058/17.06.2004  πρακτικού ΝΣΚ και την παραίτηση από την 
δημοσίευση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης από τον κο Δούκα. 
5) την με σπουδή αποστολή του πρακτικού παραίτησης προς το άνω δικαστήριο με εταιρία 
ταχυμεταφοράς. 
6) τον εμπαιγμό προς τους αντιπροσωπευτικούς συλλογικούς φορείς της περιοχής Ξάνθης 
από τον κο Δούκα. 
7) την αποδοχή του περιεχομένου της από 10.07.2004 επιστολής του ηγούμενου Εφραίμ , με 
την οποία α) προτείνεται ανταλλαγή της Βιστωνίδας και των παραλιμνίων εκτάσεων με άλλα 
ακίνητα του Δημοσίου και β) προτείνεται εξαίρεση του αρχαιολογικού χώρου της 
Αναστασιούπολης – Περιθεωρίου, ακριβώς λόγω της φύσης του 
8) την αγνόηση της από 14/07/2004 επιστολής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 
της Θράκης προς τον κ. Δούκα. 
9)  την συνάντηση των εκπροσώπων συλλογικών φορέων της Ξάνθης στις 6/9/200 με τον κ. 
Βολάνη. 
10) τη συνάντηση των ως άνω φορέων την ίδια ημέρα με τον κ. Ρουσόπουλο, αφού, με 
παρέμβαση του κ. Κοντού, επετεύχθη η μη παρουσία όσων θεωρήθηκε ότι δεν θα ήσαν 
αρεστοί. 
11) την τηλεφωνική επικοινωνία του ηγουμένου κ. Εφραίμ με τον κ. Ρουσόπουλο 
12) την σχετική με την υπόθεση τηλεφωνική επικοινωνία των κ.κ.  Ρουσόπουλου και 
Μπασιάκου μετά την 23η Σεπτεμβρίου 2004 οπότε ο δεύτερος ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
13) τη συνάντηση  στη Βουλή των Ελλήνων των κων Μπασιάκου και Ρουσόπουλου στα μέσα 
Οκτωβρίου 2004 και την ενημέρωση του κου Ρουσόπουλου από τον καθ’ ύλην αρμόδιο για τις 
ανταλλαγές Υπουργό. 
14) Το ερώτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προς το ΝΣΚ την 01.12.2004  για το αν 
είναι δυνατόν με Υπουργική απόφαση να προχωρήσουν στις ανταλλαγές. 
15) Την  έκδοση της Γνωμοδοτήσεως του Δ’ Τμήματος του ΝΣΚ στις  09.12.2004 σε αντίθεση 
κατ’ ουσία με την Γνωμοδότηση 111/2000 της Ολομέλειας του οργάνου 
16) την αποδοχή αυτής από τον κο Μπασιάκο στις 14.01.2004. 
17) Την έκδοση της υπ’ αριθμ 3822/25.01.2005  απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, χωρίς να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. 
18) Την έκδοση της υπ’ αριθμ. 16651/2006 ΚΥΑ  του  Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης κου 
Μπασιάκου και Υφυπουργών κων Δούκα και Κοντού. 



Τα ανωτέρω παρατιθέμενα στοιχεία και περιστατικά  οδηγούν στο  συμπέρασμα ότι, οι 
συντονισμένοι κυβερνητικοί χειρισμοί που αναφέρονται στο από 08.03.2006 δελτίο τύπου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είχαν ξεκινήσει αμέσως μετά τη διάσκεψη του δικαστηρίου 
και την έκδοση της απόφασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και συνεχίστηκαν μέχρι την 
ολοκλήρωση των ανταλλαγών. 
. 
ΙΙΙ. Στοιχεία και πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για την 
τέλεση του αδικήματος της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος κατά 
παράβαση του άρθρου 390 εδ. β΄ ΠΚ  κατά συναυτουργία         ( άρθρο 45 ΠΚ) από τους : 
 
1. Πέτρο Δούκα, τότε  Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών που: 
 
α) εξέδωσε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1046300/ 3944/Α0010/10.06.2004 απόφαση με την οποία 
έγινε αποδεκτή η υπ΄ αριθμ. 26/2004 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που 
προέκυπταν από τις αναφορές και τα υπομνήματα των φορέων της περιοχής με βάση τα οποία 
ο προκάτοχος του υφυπουργός Οικονομικών Απ. Φωτιάδης είχε αναπέμψει συνολικά την 
υπόθεση στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. 
 
β) έκανε αποδεκτό το υπ΄ αριθμ. 3058/17.06.2004 Πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους σχετικά με το αίτημα της Μονής Βατοπεδίου για συναίνεση και σύμπραξη του 
Δημοσίου, προκειμένου να κατατεθεί από κοινού δήλωση για τη μη έκδοση της απόφασης από 
το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης στο οποίο εκκρεμούσε αγωγή της Μονής Βατοπεδίου 
κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με αποτέλεσμα, να μείνουν δικαστικώς απροστάτευτα και να 
βλαβούν τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου. 
γ) υπέγραψε την υπ΄ αριθμ. 16651/26.07.2006  ΚΥΑ με τον τότε Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο για την ανάθεση στην Κτηματική Εταιρία του 
Δημοσίου της διαδικασίας ανταλλαγής της λίμνης Βιστωνίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων 
αυτής με διαθέσιμα ακίνητα του Δημοσίου, αν και η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, (μετά από την 
εισήγηση Καποτά) περί συναίνεσης και παραίτησης από την έκδοση της απόφασης, με 
σαφήνεια ανέφερε ότι το Δημόσιο διατηρεί τα δικαιώματά του, επί της λίμνης Βιστωνίδας. 
Υπέγραψε, κατά συνέπεια, ανταλλαγή ακινήτων του Δημοσίου με ακίνητο επί του  οποίου το 
Δημόσιο δεν είχε απωλέσει τα δικαιώματά του. 
Με την παραπάνω ΚΥΑ του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γίνονται αποδεκτοί αβάσιμοι και αστήρικτοι ισχυρισμοί 
της Μονής σε σχέση με τις υποτιθέμενες ιδιοκτησίες της. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτυπώνονται 
στο υποβληθέν από  τη Μονή  Βατοπεδίου τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε 
από τον Τοπογράφο  της Δημήτριο Βασιλειάδη. Τα συμβόλαια ανταλλαγής συντάχθηκαν με 
βάση το συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο εμφαίνεται η συνολικού εμβαδού 
25.000 στρεμμάτων, σημαινόμενη με τα αριθμητικά στοιχεία 1 έως 227 δήθεν ιδιοκτησία της 
Μονής, σύμφωνα πάντοτε με τους δικούς της αυθαίρετους ισχυρισμούς. Υπό τα αριθμητικά 
στοιχεία 35,36,37,38,39 περικλείεται ολόκληρη η βυζαντινή πόλη Αναστασιούπολη, 
χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος. Μάλιστα σώζεται η οχύρωση της πόλης, οι πύργοι , 
τα τείχη και οι πύλες, σε ύψος 5 μέτρων Σημειώνεται ότι ο ηγούμενος Εφραίμ στην από 
10.07.2004 επιστολή του προς τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  κο Σ. Τσιτουρίδη, 
θέτει το πρόβλημα της Αναστασιουπόλεως. Και ενώ προτείνει την εξαίρεση του αρχαιολογικού 
χώρου κατά τη σύνταξη των συμβολαίων, το Ελληνικό Δημόσιο ανταλλάσει και τη Βυζαντική 
πόλη. 
 
2. Αλέξανδρο Κοντό, τότε  Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  που: 
 



α) Έδωσε την εντολή να αποσταλεί το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2450/ 17.05.2005, έγγραφό της 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με το 
οποίο ζητούσε από είκοσι (20) και πλέον Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όπως εντός δέκα (10) 
ημερών και προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα το γραφείο Υφυπουργού να γνωρίσουν 
κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις εντοπίζοντας εκείνες που έχουν οικοπεδική ή τουριστική 
αξία ή είναι παραθαλάσσιες. Ο κ. Κοντός δηλαδή, που εμφανίζονταν ως βουλευτής 
υπερασπιστής των δικαίων των κατοίκων της περιοχής Ξάνθης και Κομοτηνής, αναζητούσε 
ακίνητα τουριστικής αξίας ή παραθαλάσσια σε άλλες περιοχές προκειμένου αυτά να 
ανταλλαγούν με τη λίμνη Βιστωνίδα και τις Παραλίμνιες Περιοχές. 
β) Στις 08.03.2006 το Υπουργείο του εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο αναφέρεται ότι 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία ανταλλαγής γης μετά από συντονισμένους 
κυβερνητικούς χειρισμούς. 
γ) Στις 26.07.2006 προσυπογράφει την ΚΥΑ 16651/26.07.2006 των κων Δούκα και 
Μπασιάκου, οι πλημμέλειες της οποίας αναφέρθηκαν παραπάνω, ως αρμόδιος για θέματα 
πολιτικής γης υφυπουργός. 
δ) Χορηγεί την εντολή να απευθυνθεί το από 13.12.2007 ερώτημα της (αναρμόδιας) 
Γ. Διευθύντριας Πολιτικής Γης στο (αναρμόδιο) Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για 
γνωμοδότηση περί χαρακτηρισμού ως δάσους ή δασικής έκτασης της επίμαχης περιοχής της 
Ουρανούπολης με αποτέλεσμα να γίνει τελικά δεκτή η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου 
του Κράτους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Χ. Μπάτσιο από τον Υφυπουργό κ. Κιλτίδη 
με Υπουργό πλέον τον κ. Κοντό. 
 
3. Ευάγγελο Μπασιάκο , τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που: 
α) εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 3822/25.01.2005 απόφαση χωρίς να τη δημοσιεύσει με την οποία 
αναθέτει: 

« Α. Στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου τη διαδικασία  ανταλλαγής των κειμένων 
ακινήτων στους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία περιλαμβάνονται εντός των εκτάσεων περί των οποίων οι 
ανωτέρω Γνωμοδοτήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Υπουργικές 
Αποφάσεις, με άλλα ακίνητα εκτός των Νομών Ξάνθης και Ροδόπης αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκτός αν αποφασίσει το Δ.Σ της ΚΕΔ την 
ανταλλαγή με ακίνητα άλλων φορέων. 

Β. Η ως άνω διαδικασία ανταλλαγής θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα με τη διαδικασία 
ανταλλαγής από το Υπουργείο Οικονομικών της λίμνης Βιστωνίδας και των λοιπών εκτάσεων 
πλην εκείνων της αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» 
β) Εξέδωσε  από κοινού με τον τότε Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών  Π. Δούκα  και 
με την προσυπογραφή του τότε Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Α. Κοντού την υπ΄ 
αριθμ. 16651/ 26.07.2006 ΚΥΑ, στις πλημμέλειες της οποίας αναφερθήκαμε παραπάνω,  για 
την ανάθεση στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου της διαδικασίας ανταλλαγής της λίμνης 
Βιστωνίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων αυτής, με διαθέσιμα ακίνητα του Δημοσίου, αφού 
η αξία των ανταλλασσομένων ακινήτων καθορισθεί από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. 
 
Οι κ.κ. Π. Δούκας, Ευ. Μπασιάκος και Α. Κοντός με τις ως άνω Υπουργικές 
Αποφάσεις και την υπ΄αριθμ 16651/26.07.2006 ΚΥΑ που συνυπέγραψαν, 
αναγνώρισαν παρανόμως, την κυριότητα της Μονής Βατοπεδίου στο σύνολο  των 
επιδίκων εκτάσεων και στη λιμνοθάλασσα της Βιστωνίδας  και προκάλεσαν μείωση 
της περιουσίας του Δημοσίου που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόμενο από 
το εδ. β ΄του άρθρου 390 ΠΚ ποσό,  παρά το γεγονός ότι ως αρμόδιοι Υπουργοί 
τελούσαν σε γνώση α) της έκδοσης της αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Ροδόπης υπέρ του Δημοσίου  και β) ότι το Δημόσιο στην δίκη που προηγήθηκε είχε 
προβάλλει ένσταση ιδίας κυριότητος στις εκτάσεις αυτές, από την οποία δεν 
παραιτήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα. 



 
4. Γεώργιο Βουλγαράκη, τότε Υπουργό Πολιτισμού που: 
α) Γνώριζε ως αρμόδιος Υπουργός τον ν. 3028/2002 που ορίζει ότι « τα αρχαία ακίνητα 
μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή 
και είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας» καθώς και την  υπ΄ 
αριθμ. ΥΑ 5980/16.10.1965 απόφαση του τότε Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
(αρμόδιου για θέματα Πολιτισμού) σύμφωνα με την οποία χαρακτηρίζονται  ως ιστορικά 
διατηρητέα μνημεία τα « εις την περιοχή της χερσονήσου του Αθω από « της διώρυγας του 
Ξέρξη» και μέχρι των ακρωτηρίων Πίννες και Ακροθώου, Βυζαντινά και μεταβυζαντινά 
κτίσματα, δηλαδή, Μονές, σκήτες, κελλία, ναούς, μετόχια, εξωκκλήσιον, αγιάσματα, κλπ. Είτε 
εν ερειπίοις ευρισκόμενα μετά του αμέσου περιβάλλοντος αυτών χώρου καθοριζομένου ως 
τοιούτου άπαντος του χώρου του πέριξ εις την περιοχήν της Χερσονήσου του Αθω, λόγω της 
εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας και σπουδαιότητας αυτών». 
Στην κατάθεσή του μάλιστα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής αναφέρει ότι ως Υπουργός 
Πολιτισμού τον Ιούλιο του 2007 έλαβε γνώση των καταγγελιών του Προϊσταμένου της 10ης 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ι. Ταβλάκη. 
Παρότι όμως  εκτός από αρμόδιος Υπουργός είχε και ιδιαίτερες σχέσεις με ιδιώτες που 
συνέπραξαν στις επίμαχες ανταλλαγές, δεν απέτρεψε την υπογραφή του υπ΄αριθμ. 
2823/22.05.2007 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Α. Πελέκη- Βουλγαράκη, με το οποίο 
μεταβιβάστηκε στην Μονή Βατοδπεδίου έκταση 8.608.430 τ.μ που ευρίσκεται στην 
Ουρανούπολη Χαλκιδικής. 
β) Ως αρμόδιος Υπουργός Πολιτισμού, παρότι έλαβε γνώση της παράνομης μεταβίβασης του 
αρχαιολογικού μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του, παρέλειψε κάθε νόμιμη και 
οφειλόμενη ενέργεια  ώστε να κινηθεί η διαδικασία ακύρωσης του συμβολαίου μεταβίβασης, 
παραβιάζοντας τα άρθρα 2 και 7 παρ. 1 του Ν. 3028/2002 σε συνδυασμό με την ΥΑ 
5980/16.10.1965.  Περαιτέρω, ως εκ της ιδιότητός του όφειλε  κατά το άρθρο 24 του 
Συντάγματος να προστατεύσει του κηρυχθέντες αρχαιολογικούς χώρους ζητώντας από τον 
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ως νόμιμο εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου να 
προβεί στις αναγκαίες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες. 
 
IV. Στοιχεία και πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για την 
τέλεση του αδικήματος της απιστίας (άρθρο 390 εδ. β΄ΠΚ) κατά συναυτουργία (άρθρο 45 
ΠΚ) των αναφερομένων Υπουργών και Υφυπουργών και από τον Υπουργό Επικρατείας 
Θεόδωρο Ρουσόπουλο ως ηθικό αυτουργό ( άρθρο 46 ΠΚ)  είναι τα ακόλουθα : 
α) Οι αναμφισβήτητα ιδιαίτεροι και στενοί («πνευματικοί») δεσμοί του με τον Ηγούμενο της 
Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ και τον Μοναχό Αρσένιο, Επίτροπο της Μονής καθώς και οι 
συνεχείς  επαφές που διατηρούσε με αυτούς. 
β) Η παρουσία του σε  κρίσιμες συναντήσεις καθώς και οι κρίσιμες τηλεφωνικές του 
επικοινωνίες με αρμόδιους υπουργούς, όπως ρητά επιβεβαίωσε ο κ. Ευ. Μπασιάκος και ο 
ηγούμενος Εφραίμ. 
γ) Ο συντονισμένος, ταχύς και ιδιαίτερα αποτελεσματικός (για τα ελληνικά διοικητικά 
δεδομένα) τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν σε διυπουργικό επίπεδο όλες οι  διαδικασίες για 
την αναγνώριση της ιδιοκτησίας της Μονής Βατοπεδίου και την ανταλλαγή ακινήτων είναι 
λογικά αδύνατος χωρίς οδηγίες από κυβερνητικό παράγοντα που λόγω της ιδιότητας του και 
της εγγύτητας του προς τον Πρωθυπουργό μπορούσε να έχει επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα 
κυβερνητικά στελέχη και να συντονίσει τις κινήσεις τους. Τέτοιος παράγων μπορεί να είναι 
μόνον ο τότε Υπουργός Επικρατείας Θ. Ρουσσόπουλος λόγω και των όσων αναφέρονται μόλις 
προηγουμένως υπό στοιχεία α και β. 
 
δ) Κατά τη συνάντηση στις 6 Σεπτεμβρίου 2004 με εκπροσώπους φορέων, μετά από 
συμφωνία με τον κ. Κοντό, απέκλεισαν από τη συνάντηση τον τέως Πρόεδρο του  
Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης Αθανάσιο Ξινίδη και το Δήμαρχο  Βιστωνίδας Τσολακίδη. Από 



τις καταθέσεις των Ξινίδη και Τσολακίδη προκύπτει ότι,  ο Μητροπολίτης, ο Νομάρχης και ο 
Δήμαρχος τους  ανέφεραν ότι ο κύριος Ρουσόπουλος τους είπε : «……το ιδιοκτησιακό έχει 
τελειώσει υπέρ της Μονής και ότι εφόσον αντιδρούν, η Μονή θα πάρει ακίνητα σε άλλες 
περιοχές της χώρας». 
ε) Μετά τη συνάντηση με τον κ. Ρουσσόπουλο, σταμάτησε κάθε εκδήλωση και αντίδραση των 
φορέων, οι οποίοι έκτοτε δεν συναντήθηκαν, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των 
Δημάρχων Στυλιανίδη και Τσολακίδη και του Νομάρχη Παυλίδη. 
στ) από την κατάθεση του μοναχού Ευδόκιμου: « …….ο Εφραίμ και ο Αρσένιος είχαν επαφές 
με Υπουργούς για να ληφθούν οι αποφάσεις και ότι ο Εφραίμ και ο Αρσένιος  τους 
ενημέρωσαν πως καθυστερεί η έκδοση της απόφασης γιατί τα «βρήκαμε». 
 
Προκύπτει, κατά συνέπεια, ότι υπήρχε κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο,  κεντρικός 
συντονισμός υπουργείων και υπηρεσιακών φορέων, κεντρικός συντονιστής, 
οργανωμένη και μεθοδική δράση και πίεση για το περιεχόμενο, την έκδοση και 
εκτέλεση των αποφάσεων. 
 
Η έκδοση και η εκτέλεση των παραπάνω Υπουργικών και κοινών Υπουργικών αποφάσεων  και 
οι  άλλες ενέργειες και πράξεις των  Υπουργών και Υφυπουργών, προκάλεσαν μείωση της 
περιουσίας του Δημοσίου που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόμενο από το εδάφιο β΄ 
του άρθρου 390 ΠΚ, ποσό, θέμα για το οποίο προφανώς απαιτείται η περαιτέρω διερεύνηση.. 
 
Αναγκαία επίσης, κρίσιμης σημασίας και ιδιαίτερης ευθύνης για το πολιτικό σύστημα της 
χώρας, είναι και η διερεύνηση σχετικά  με τη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών σε 
μετρητά με άγνωστους παραλήπτες μέσω λογαριασμών της Μονής Βατοπεδίου. Η λήψη 
δανείων για χρηματιστηριακά παιγνίδια. Η   λειτουργία εξωχώριων εταιριών με άγνωστους 
μετόχους με περίεργες και αδιαφανείς οικονομικές σχέσεις με πραγματικό δικαιούχο την Μονή 
Βατοπεδίου. Είναι πασίδηλο ότι τα υπερβολικά αυτά οικονομικά μεγέθη της Μονής προέκυψαν 
από τις ανταλλαγές ακινήτων κυριότητας του Δημοσίου με ακίνητα του Δημοσίου. 

 
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε: 

 
Να συσταθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει προκαταρκτική 
εξέταση κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, το Ν. 3126/2003 « περί 
Ποινικής Ευθύνης Υπουργών»  και τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής: 
α) για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου 
σε βαθμό κακουργήματος κατά παράβαση του άρθρου 390 εδαφ. β΄ ΠΚ κατά 
συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, 
Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο Βουλγαράκη. 

 
β)  για την ενδεχόμενη ηθική αυτουργία ( άρθρο 46 ΠΚ)  του  τότε Υπουργού 
Επικρατείας  Θεόδωρου Ρουσσόπουλου στη τέλεση κατά συναυτουργία του 
αδικήματος του άρθρου 390 εδαφ. β΄ ΠΚ από τους τότε Υπουργούς και 
Υφυπουργούς, Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο 
Βουλγαράκη. 

 
γ) για τυχόν συμμετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συμμετόχων στις 
υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις ( άρθρο 45 ΠΚ). 

 
δ)  για την ενδεχόμενη ευθύνη των ως άνω τότε Υπουργών και Υφυπουργών  για  
ηθική αυτουργία ( άρθρο 46 1α ΠΚ) στις πράξεις των εμπλεκομένων  στη υπόθεση 
υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συμπραττόντων, 

 



Είναι προφανές ότι από το πόρισμα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που 
προτείνουμε να συγκροτηθεί, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 εδ. γ΄ του Συντάγματος, το 
Ν. 3126/2003  «Περί Ποινικής Ευθύνης Υπουργών» και κατά τις σχετικές διατάξεις 
του Κανονισμού της Βουλής άρθρο 153 επ. θα προκύψει  η ύπαρξη ή μη δόλου,  η 
περαιτέρω εξειδίκευση και εξατομίκευση των αναφερομένων ανωτέρω πράξεων και 
η τυχόν συμμετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συμμετόχων σε αυτές, 
ώστε να αποφασίσει η Ολομέλεια της Βουλής για την άσκηση ή μη δίωξης. 
Επειδή, επιπλέον η παρούσα Βουλή βρίσκεται ήδη στη δεύτερη Τακτική Σύνοδό της 
και είναι σφόδρα πιθανή η διάλυσή της, επείγει η κίνηση, της κατά το άρθρο 86 του 
Συντάγματος διαδικασίας, ώστε να μη λήξει η κατά χρόνο αρμοδιότητα της Βουλής 
και να μη διαφύγουν του δικαστικού ελέγχου πράξεις, που τελέστηκαν κατά την 
προηγούμενη βουλευτική περίοδο. 
 
Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2009 
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ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ 
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ 
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
 


