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Ετοιμος για αποκαλύψεις μετά τη δυσαρέσκεια όλων για τους χειρισμούς του στην πολύκροτη υπόθεση

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Διώτης
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Tης ΑννΑς ΚΑνδύΛη

 Μέχρι πριν από λίγο καιρό ο Ιωάννης 
Διώτης ήταν για όλους ο εισαγγελέας που κα-
τάφερε να «δέσει» την υπόθεση της «17Ν». 
Μάλιστα, λόγω αυτής του της «προϋπηρε-
σίας», θεωρήθηκε ο πλέον κατάλληλος για 
να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή από τη θέση 
του επικεφαλής του Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος. 

Πολλοί, εξαιτίας των καλών του σχέσεων 
με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον είχαν κα-
τατάξει στο «στρατόπεδο» του ΠΑΣΟΚ. Από 
τη στιγμή, όμως, που ο εταίρος της κυβέρ-
νησης Ευάγγελος Βενιζέλος δεν αντέδρα-
σε όταν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμα-
ράς τον απομάκρυνε από τη θέση του ειδι-

κού γραμματέα του ΣΔΟΕ, αντικαθιστώντας 
τον με τον Στέλιο Στασινόπουλο, οι σχέσεις 
του με το ΠΑΣΟΚ άρχισαν να «παγώνουν», 
για να φτάσουν με την αποκάλυψη της υπό-
θεσης για τη λίστα Λαγκάρντ σε συνθήκες 
«ανοιχτού πόλεμου». 

Αιχμές για Βενιζέλο
Το ΠΑΣΟΚ ευθέως πλέον του καταλογίζει τη 
διαρροή του USB στον δημοσιογράφο Κώ-
στα Βαξεβάνη, ενώ ο πρώην εισαγγελέας 
αφήνει σαφείς αιχμές για τον Ευ. Βενιζέλο, 
επιμένοντας ότι ουδέποτε έλαβε εντολή από 
τον πρόεδρο του Κινήματος να διαχειριστεί 
διαφορετικά το θέμα: «Παρέλαβα το στικά-
κι από τον τότε πολιτικό προϊστάμενό μου με 
εξωυπηρεσιακό και ανεπίσημο τρόπο. Ο τρό-
πος παράδοσής του καθιστούσε επιβεβλη-
μένο να λάβω πολιτικές οδηγίες για τον τρό-
πο χειρισμού του, δεδομένου ότι επρόκειτο 
για παράνομο αποδεικτικό μέσο. Δεν έλαβα, 
ωστόσο, ποτέ καμιά σχετική εντολή. Εάν οι 
πολιτικοί προϊστάμενοί μου δεν συμφωνού-
σαν με τον τρόπο που χειρίστηκα την υπόθε-
ση, είχαν την ευχέρεια να με ελέγξουν ή να 
με οδηγήσουν σε παραίτηση. Δεν το έπρα-
ξαν ποτέ. Το πράττουν, δυστυχώς, όμως τώ-
ρα για να δικαιολογήσουν δικές τους παρα-
λείψεις και προφανείς σκοπιμότητες». 

Για τη διαρροή
Για το θέμα της διαρροής σημειώνει ότι η πα-
ρουσία του στον δημόσιο βίο μέχρι σήμερα 
αποτελεί απάντηση και ισχυρή απόδειξη για 
το αν έχει ανάγκη να καταφεύγει σε τέτοιου 
είδους «διαρροές». 

Ωστόσο, όπως σημειώνει, «βέβαιον πα-
ραμένει αντιθέτως ότι παρέδωσα το στικάκι 
με τη λίστα στον Ευ. Βενιζέλο κατά την πρώ-

Ο εισαγγελέας πιστεύ-
ει ότι γίνεται προσπά-
θεια σπίλωσής του και 
«καρφώνει» τον πρώην 
πολιτικό του προϊστάμε-
νο Ευ. Βενιζέλο

τη μας συνεργασία μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του. Και αυτό είναι το πολιτικά 
κρίσιμο ζήτημα».

Ο Ι. Διώτης πιστεύει ότι γίνεται μια προσπά-
θεια σπίλωσης του ονόματός του και «καρ-
φώνει» τον πρώην πολιτικό του προϊστάμενο, 
επισημαίνοντας πως, παρά το γεγονός ότι ο 
Ευ. Βενιζέλος υποστηρίζει πως δεν επενέβαι-
νε στο έργο του ΣΔΟΕ, του έδωσε εντολή να 
ελέγξει 750 ονόματα και στη συνέχεια 743 
ονόματα προσώπων που ελέγχονται για φο-
ροδιαφυγή από ένα σύνολο 54.000. Ο σχε-
τικός κατάλογος, όπως λέει, περιείχε άσχε-
τους με τα ελεγκτέα πρόσωπα ΑΦΜ και άλ-
λες ελλείψεις, και ο ίδιος είχε ζητήσει διόρθω-
ση του καταλόγου. 

Ωστόσο, ουδέποτε του εστάλη. Παρ’ όλα 
αυτά, εκείνος στη συνέχεια έδωσε εντολή για 
να εντοπιστεί αν υπάρχει φοροδιαφυγή και να 
ελεγχθούν όλα εκείνα τα πρόσωπα που είχαν 
μεταφέρει στο εξωτερικό πάνω από 100.000 
ευρώ από το 2000 έως το 2012.

Το νομικό πλαίσιο
Ο Ι. Διώτης σε στενούς του συνεργάτες δεν 
κρύβει και την οργή του για τη μεταχείρι-
ση που του επιφύλαξαν οι άλλοτε συνάδελ-
φοί του. Θεωρεί απαράδεκτο το ότι κλήθη-
κε ως ύποπτος να δώσει εξηγήσεις σε σχέση 
με τους χειρισμούς που έκανε όσο είχε την 
περίφημη λίστα. 

Ο ίδιος πιστεύει ότι έπραξε αυτό που όφει-
λε να πράξει, καθώς είχε να διαχειριστεί ένα 
προϊόν υποκλοπής και λόγω και της προηγού-

μενης θητείας του ως εισαγγελι-
κού λειτουργού δεν μπορού-

σε να κινηθεί διαφορετι-
κά. «Αν ήθελαν πραγμα-
τικά να γίνει έλεγχος, 
γιατί δεν άλλαζαν το 
νομικό πλαίσιο;», φέ-
ρεται να λέει σε συνο-
μιλητές τους.

Την ίδια ώρα, πά-
ντως, κάποιοι πρώην συ-

νάδελφοί του του «χρεώ-
νουν» ότι εμφανίστηκε «κατώ-

τερος των περιστάσεων», ενώ άλλοι 
θεωρούν πως είναι «υπερεκτιμημένος» και 
υποστηρίζουν ότι έκανε κακούς χειρισμούς 
στην υπόθεση της λίστας.

Οι ρόλοι
«Μπέρδεψε τους ρόλους του, ως πρώην ει-
σαγγελέας, όντας επικεφαλής του ΣΔΟΕ», λέ-
νε. «Οφειλε να αντλήσει στοιχεία από τη λί-
στα, καθώς το CD θα μπορούσε να χρησι-
μοποιηθεί μόνο ως απόδειξη στο δικαστή-
ριο. Κατά τα λοιπά, οι έλεγχοι μπορούσαν 
να γίνουν, αλλά δεν έγιναν», σημειώνουν. 
Θεωρούν, επίσης, απαράδεκτο το γεγονός 
ότι περίμενε εντολή για να κάνει ελέγχους 
από τον υπουργό. «Ηταν επικεφαλής μιας 
διοικητικής υπηρεσίας. Τι εντολές περίμε-
νε;», τονίζουν.

Αλλοι συνάδελφοί του υποστηρίζουν ότι 
όφειλε να πρωτοκολλήσει το στικάκι, ακόμη 
και εάν αυτό του παραδόθηκε εξωυπηρεσι-
ακά. «Πρόκειται περί δημοσίου εγγράφου», 
λένε, και προσθέτουν: «Επρεπε να βρίσκεται 
στο αρχείο της υπηρεσίας. Για ποιον λόγο το 
έδωσε στον υπουργό;».

Θα παρεμβαίνει  
με νέα στοιχεία
Πηγές Προςκέίμένές στον πρώην επικεφαλής 
του ΣΔΟΕ υποστηρίζουν ότι ο Ιωάννης Διώτης κρατά 
χαρτιά στα χέρια του και θα παρεμβαίνει με νέα στοι-
χεία κάθε φορά που υπάρχει μια δικαστική κίνηση ή 
εμπλέκεται εσφαλμένα σε κάποιο στάδιο της υπόθε-
σης. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε οι συνομιλητές 
του, θα πολεμήσει για την αθωότητά του, ενώ δεν θα 
λησμονεί να κάνει λόγο για προσπάθεια σπίλωσης 
του έργου του, είτε ως εισαγγελέα είτε ως επικεφα-
λής του ΣΔΟΕ. 

τι σχεδιαζειF

τρόπος 
 «Παρέλαβα το στικά-
κι από τον τότε πολιτι-
κό προϊστάμενό μου 
με εξωυπηρεσιακό και 
ανεπίσημο τρόπο», 
λέει ο ιωάννης Διώτης

οργή
Ο Ι. Διώτης δεν κρύβει  
την οργή του για το πώς 

του φέρθηκαν οι συ-
νάδελφοί του


