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Στις φυλακές Κορυδαλλού ο Ντίνος Μιχαηλίδης

«Πραγµατική ευκαιρία για λύση του Κυπριακού 
µια για πάντα» διαβλέπει ο πρόεδρος της Κοµι-
σιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος συγκά-
λεσε σήµερα την οµάδα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής (Steering Group) «ενόψει της αναµενόµενης 
επανέναρξης των διαπραγµατεύσεων τον Οκτώ-
βριο».
Όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση της 
Κοµισιόν, η αρµόδια οµάδα «αξιολόγησε την κα-
τάσταση» καθώς και τις παραµέτρους της τεχνο-
γνωσίας που θα παράσχουν οι Βρυξέλλες στη δι-
απραγµατευτική διαδικασία, υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ. Η οµάδα της Κοµισιόν «εξέφρασε πλήρη 
στήριξη προς τον ΓΓ του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν 
και τον Ειδικό Σύµβουλό του, στην προσπάθεια 
να οδηγήσουν τη διαδικασία σε αίσιο τέλος».
Ο πρόεδρος Μπαρόζο ανέφερε ότι «αναµένω ότι 
οι απευθείας διαπραγµατεύσεις θα επαναρχίσουν 
τον Οκτώβριο και ότι οι συνοµιλίες θα κινηθούν 

γρήγορα στα ζητήµατα ουσίας». Πρόσθεσε ότι 
«όλα τα µέρη τυγχάνουν ενθάρρυνσης να συµ-
βάλουν στη δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος 
µεταξύ των κοινοτήτων. Είµαι πεπεισµένος», 
συνέχισε, ότι «τα οφέλη από την επανένωση θα 
υπερέχουν σε αξία των όποιων συµβιβασµών, οι 
οποίοι θα απαιτηθεί να γίνουν».
Ο Πορτογάλος αξιωµατούχος της Κοµισιόν επε-
σήµανε ακόµη ότι «είναι ως εκ τούτου απαραίτητο 
να προετοιµαστεί το κοινό για τους απαραίτητους 
συµβιβασµούς και να διασφαλιστεί η εµπλοκή 
της κοινωνίας των πολιτών. Η Κοµισιόν» κατέ-
ληξε, «είναι έτοιµη να ενισχύσει περαιτέρω τη 
στήριξή της προς τη διαδικασία, εάν το ζητήσουν 
τα δύο µέρη και συµφωνήσει και ο Οργανισµός 
Ηνωµένων Εθνών». Υπενθυµίζεται ότι ο κ. Μπα-
ρόζο έχει διορίσει ως εκπρόσωπό του τον Πήτερ 
Βαν Νούφελ ο οποίος πλαισιώνει την οµάδα του 
ΟΗΕ υπό τον Αλεξάντερ Ντάουνερ. 

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πρώην Υπουργός 
Εσωτερικών, Ντίνος Μιχαηλίδης, από τις ελλη-
νικές δικαστικές Αρχές. Tην Τετάρτη  παρέµεινε 
στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύ-
θυνσης Αθηνών και την Πέµπτη το πρωί  το πρωί 
οδήθηκεστις φυλακές Κορυδαλλού.
Νωρίτερα, ο πρώην υπουργός έδωσε πολύωρη 
κατάθεση για την υπόθεση που αφορά σε ξέ-
πλυµα χρήµατος και µίζες για τα αντιπυραυλικά 
συστήµατα TOR Μ1 στην υπόθεση του Άκη Τσο-
χατζόπουλου. Ο Ντίνος Μιχαηλίδης έφτασε στο 
κτήριο της πρώην Σχολής Ευελπίδων γύρω στις 
2.45 µ.µ. και για αρκετές ώρες έµεινε ενώπιον 
του ειδικού ανακριτή για θέµατα διαφθοράς Γα-
βριήλ Μαλή, προκειµένου να δώσει τις δικές του 
εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.
Ο Ντίνος Μιχαηλίδης έφτασε στο δικαστήριο µε 
δύο τζιπ της Αστυνοµίας, τα οποία έφεραν συµβα-
τικές πινακίδες και οδηγήθηκε στο γραφείο του 
Ανακριτή από την πίσω πόρτα, συνοδευόµενος 
από τρεις ένστολους αστυνοµικούς. Λίγο αργότε-
ρα, στο χώρο των δικαστηρίων έφτασαν οι συνή-
γοροί του.
Ο κατηγορούµενος έχει ήδη καταθέσει απολογη-
τικό υπόµνηµα µε το οποίο αρνείται τις κατηγορί-
ες και την εµπλοκή του στην όλη υπόθεση.
Το συνολικό ποσό δωροδοκιών της υπόθε-
σης στην οποία φέρεται να εµπλέκεται ο πρώην 
υπουργός φτάνει τα €40 εκατοµµύρια.
 Ο Ντ. Μιχαηλίδης κατηγορείται για το αδίκη-
µα της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική 

δραστηριότητα που, όπως και για τον επίσης κα-
τηγορούµενο γιο του, Μιχάλη, αφορά παράνοµες 
αµοιβές περίπου 10 εκατοµµυρίων δολαρίων που 
φέρονται να διακίνησαν, µε τελικό αποδέκτη τον 
Τσοχατζόπουλο, για την υπογραφή της σύµβασης 
προµήθειας από το ΥΠΕΘΑ των ΤΟR M1.

Ο Μπαρόζο ζητά να προετοιμαστεί 
η κοινή γνώμη για το Κυπριακό




