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η Ετυμηγορία για το Σκάνδαλο Υ πεξαίρεσης

Δράκοντες noivés για tous npuxàvsis
ΚάθειρΕη ωε 25 χρόνια για mus Κώνστα, Μεια Γετίμη και Παπαθανασόπονλο

Δ ρ ά κ ο ν τ ε ς  ποινέε επέβαλε χθεε το Τριμελέε Εφετείο Κακουργημάτων Αθή- ναε στουε 10 από τουε 13 κα- τηγορουμένουε που εδώ και 18 μήνεε δικάζονταν για υπεΕαίρεση κονδυλίων από τουε λογαριασμούε του Παντείου Πανεπιστημίου, ύψουε 7,9 εκατ. ευρώ (2,7 δισ. δρχ.).Χθεε νωρίε το πρωί και ύστερα από διάσκεψη 15 ημερών, αντίστοιχων τηε διάρ- κειαε τηε ακροαματικήε δια- δικασίαε, η πρόεδροε του δικαστηρίου απήγγειλε την ετυ-
__________ ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ__________

Μ α ρ ί α  Τ ς ω λ ημηγορία που ήταν καταδικα- σπκή σχεδόν για το σύνολο των κατηγορουμένων. Οι πρώην πρυτάνειε κκ. Αιμ. Μετα- 
Εόπουλοε και Δ. Κώνσταε και οι πρώην ανππρυτάνειε Π. 
Γετϊμηε και Κ. Παπαθανα- 
σ όπ ουλοε πάγωσαν. Πιο έντονα έδειΕαν τον αιφνιδιασμό τουε οι οικείοι τουε που βρίσκονταν στην αίθουσα του ακροατηρίου. Κανέναε δεν πε- ρίμενε ότι η απόφαση θα ήταν καταδικαστική. Λίγο αργότερα και αφού μεσολάβησε ολιγόωρη συνεδρίαση του δικαστηρίου οι καταδικασθέντεε δέχθηκαν το δεύτερο πλήγμα.Το ύψοε των ποινών που τουε επιβλήθηκαν ήταν αναπάντεχο, όπωε και η καταδίκη τουε. Είκοσι πέντε χρόνια κάθειρΕηε για τον Αιμ. Μετα- Εόπουλο, 16 χρόνια κάθειρ- Εηε για τον Π. Γετίμη, 14 χρόνια κάθειρΕηε για τουε Δ. Κώνστα και Κ. Παπαθανασόπου- λο. Ολοι τουε ένοχοι για απάτη και υπεΕαίρεση που τελέ- στηκαν με τιε επιβαρυντικέε διατάΕειε του Ν. 1608 «περί καταχραστών Δημοσίου» και για ψευδή βεβαίωση. Το τρίτο πλήγμα για τουε δύο από τουε τέσσεριε, τον κ. ΜεταΕό- πουλο και τον κ. Γετίμη, ήλθε με το τέλοε τηε διαδικασίαε, όταν δηλαδή το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά τουε για αναστολή τηε ποινήε τουε ωε την εκδίκαση τηε υπόθεσηε σε δεύτερο βαθμό και τουε έδειΕε τον δρόμο για τιε φυ- λακέε. Αντίθετα το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αυτό για τουε κκ. Κώνστα και Πα- παθανασόπουλο, οι οποίοι μέχρι του χρόνου έκδοσηε τηε απόφασηε του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου θα παραμείνουν ελεύθεροι.Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο μεγάλοε πρωταγωνιστήε τηε υπόθεσηε, πρώην γραμματέ- αε του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Αν. Κουχσοδημηιρό- 
πουλοε, αλλά και δύο ακόμη υπάλληλοι, οι κκ. Mix. Παπα- 
δοκωστάκηε και Βλ. Βεη- 
κωντήε. Στον κ. Κουτσοδη- μητρόπουλο επιβλήθηκαν τρειε

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΙ «ΚΑΜΠΑΝΕΣ»

25 χρόνια κάθειρξη 14 χρόνια κάθειρξη

Παναγιώτηε Γετϊμηε

16 χρόνια κάθειρξηΔιετέλεσε πρύτανηε του Παντείου Πανεπιστημίου από τα τέλη του 1995 ωε το 1998 και δύο φορέε αντιπρύτανηε. Χρημάτισε μέλοε του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασηε και γενικόε γραμματέαε του Ιδρύματοε Ελληνικού Πολιτισμού. Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικέε Επιστήμεε, Φιλοσοφία και Επιστημολογία στη Φλωρεντία και στη Σορβόννη. Διετέλεσε επισκέπτηε καθηγητήε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώε, ενώ δίδαΕε και στο Πανεπιστήμιο τηε Φλωρεντίαε. Ηταν εκδότηε και διευθυντήε του περιοδικού «Θεωρία και Κοινωνία».
Κωνσταντίνοε Παπαθανασόπουλοε

14 χρόνια κάθειρξη  Διετέλεσε αντιπρύτανηε στο Πάντειο επί πρυτανείαε ΜεταΕόηουλου (1995- 1998). Είναι καθηγητήε Οικονομικήε και Κοινωνικήε Ιστορίαε.
Αναστάσιοε Κουτσοδημητρόπουλοε

3 ισόβια και 15 χρόνια κάθειρξη  Γραμματέαε καί υπεύθυνοε του λογιστηρίου την επίμαχη περίοδο, είναι το κεντρικό πρόσωπο τηε υπόθεσηε. Οπωε σημειώνουν χαρακτηριστικά πανεπιστημιακοί,«έλυνε και έδενε» στα οικονομικά του ιδρύματοε και όλα «περνούσαν» από τα χέρια του. Από την αγορά μιαε καρφίτσαε ωε το να κτισθεί μια αίθουσα στο Πανεπιστήμιο.

Διετέλεσε πρύτανηε του Παντείου Πανεπιστημίου από το 1992 ωε το 1995. Επίσηε, διετέλεσε υπηρεσιακόε υπουργόε Τύπου και MME από τιε 26/8 ωε τιε 15/9/1996 και πρέσβηε εκ προσωπικοτήτων στο Στρασβούργο για ευρωπαϊκέε υποθέσειε. Επίσηε, διετέλεσε διευθυντήε του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και έκανε μεταπτυχιακέε σπουδέε στα πανεπιστήμια Ταφτ και Χάρβαρντ τηε Αμερικήε και Κάρλετον στην Οτάβα του Καναδά.
Με 16 χρόνια κάθειρΕη καταδικάστηκε ο διοικητικόε υπάλληλοε Μιχάληε Παπαδοκωστάκηε, με 15 χρόνια κάθειρΕη ο επίσηε διοικητικόε υπάλληλοε Βλάσηε Βεϊκόντηε και με 13 χρόνια ο διοικητικόε υπάλληλοε Χαράλαμποε Μπούτσικοε. Ακόμη, με 10 χρόνια κάθειρΕη καταδικάστηκε ο προμηθευτήε Ιωάννηε Γρατσάνηε και με 12 χρόνια ο επίσηε προμηθευτήε Παναγιώτηε Ορφανόε.
Αθωώθηκαν έναε υπάλληλοε του Παντείου, μία επίτροποε του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μία υπάλληλοε του λογιστηρίου του Παντείου.

Διετέλεσε δύο φορέε αντιπρύτανηε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το 1992 ωε το 1998. Ηταν επιστημονικόε υπεύθυνοε σειράε μελετών σε θέματα ΧωροταΕικήε και Αστικήε ΑνάπτυΕηε. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με διδακτορικό δίπλωμα από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.
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φορέε ισόβια και 15 χρόνια κάθειρΕη. Ηταν ο μόνοε εκ των κατηγορουμένων που μετά την απολογία του στην ανακρίτρια είχε κριθεί προφυλακιστέοε και καταδικάστηκε για τέσσερα κακουργήματα, τα τρία εκ των οποίων επισείουν ποινή ισόβιαε κάθειρΕηε, και συγκεκριμένα κρίθηκε ένοχοε για απάτη, υπεΕαίρεση, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία μετά χρήσεωε. Στουε κκ. Παπα- δοκωστάκη και Βεηκωντή επιβλήθηκε ποινή κάθειρΕηε 16 και 15 ετών αντίστοιχα για τα αδικήματα τηε απάτηε και τηε πλαστογραφίαε.

Ενοχοε για απάτη και πλαστογραφία κρίθηκε και ο επίσηε υπάλληλοε του Παντείου κ. X. Μπούτσικοε, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή 13 χρόνων κάθειρΕηε.Επίσηε ένοχοι κρίθηκαν και δύο ιδιώτεε-προμηθευτέε του Παντείου, οι κκ. I. Γρατσά
νηε και Π . Ο ρ φ α ν όε, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε ποι- νέε κάθειρΕηε 12 και 10 ετών αντίστοιχα για το κακούργημα τηε άμεσηε συνέργειαε σε απάτη που τελέστηκε σε βά- ροε του ελληνικού Δημοσίου.Τέλοε αθώοι κρίθηκαν τρειε από τουε συνολικά 13 κατη-

γορουμένουε. Πρόκειται για τον επιμελητή του Παντείου κ. 
Δ. Καπερώνη, την προϊστα- μένη του λογιστηρίου κυρία 
Μαρία Αραπαντώνη και την επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κυρία Σοφία Καπε- 
τανάκη.Ωε προε το αίτημα του συνόλου των καταδικασθέντων για αναστολή εκτέλεσηε τηε ποινήε τουε ωε την εκδίκαση τηε υπόθεσηε σε δεύτερο βαθμό, αΕίζει να σημειωθεί ότι ο εισαγγελέαε τηε έδραε κ. I. 
Αγγελήε ζήτησε από το δικαστήριο την απόρριψή του για όλουε. Κατά την πρόταση

είπε χαρακτηριστικά ότι οι ποι- νέε επιβλήθηκαν στουε κατη- γορουμένουε για να εκτιθούν και ότι δεδομένου πωε ζημιώθηκε το ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί για λόγουε συνείδησηε να ζητήσει να γίνει δεκτό το αίτημα των κατηγορουμένων. Και κατέληΕε λέγονταε ότι υπάρχουν δικονομικέε δικλί- δεε για αυτέε τιε περιπτώσειε, όπωε η δικονομική δυνατότητα των καταδικασθέντων -  σε μεταγενέστερο χρόνο και αφού νωρίτερα καθαρογράφει η απόφαση του δικαστηρίου -  να αιτηθούν προε το Πε- νταμελέε Εφετείο την ανα

στολή εκτέλεσηε τηε ποινήε τουε για όποιουε λόγουε μπορούν να υποστηρίζουν, οικο- γενειακούε, υγείαε ή άλλουε.Οι πρώην πρυτάνειε και ανππρυτάνειε έφυγαν εμφα- νώε καταρρακωμένοι από τον χώρο του δικαστηρίου, οι δύο από αυτούε συνοδεία των οικείων τουε και των συνηγόρων τουε, οι άλλοι δύο συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων που θα τουε οδηγήσουν στιε φυλακέε. Ολοι τουε αποχώρησαν σκυμμένοι από το βά- ροε τηε ευθύνηε που το επόμενο διάστημα και ωε την εκδίκαση τηε υπόθεσηε σε δεύτερο βαθμό έχουν να σηκώσουν ώστε να αποδείΕουν την αθωότητά τουε για την οποία διατείνονται.ΑΕίζει να σημειωθεί ότι η δίκη του Παντείου θα καταγράφει στα δικαστικά χρονικά ωε «δίκη-μαμούθ», καθώε Εεπέρασε σε διάρκεια ακόμη και αυτήν τηε «17 Νοέμβρη». Οι κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή κατήγγειλαν την προδικασία αλλά και το ότι πα- ραπέμφθηκαν με απευθείαε κλήση στο ακροατήριο, δίχωε να έχουν τη δυνατότητα για την άσκηση ένδικων μέσων σε βάροε τηε παραπομπήε τουε. Επιπλέον έκαναν λόγο για διάτρητο κατηγορητήριο, αποτέλεσμα του οποίου, κατά την υπεράσπισή τουε, ήταν η επιμήκυνση τηε ακροαματικήε διαδικασίαε, καθώε το δικαστήριο επιχείρησε να κάνει αυτό που δεν έκανε νωρίτερα η ανάκριση.Η δίκη στο Τριμελέε Εφετείο Κακουργημάτων Εεκίνη- σε τον Νοέμβριο του 2005 και πέντε μήνεε μετά είχαν εΕεταστεί μόνο επτά από τουε 100 μάρτυρεε. Το δικαστήριο επιχειρούσε εΕετάζονταε για ώρεε τον καθέναν από τουε μάρτυρεε να επιμερίσει για καθέναν από τουε κατη- γορουμένουε πράΕειε και ευ- θύνεε που στο κατηγορητήριο αποδίδονταν συλλογικά. ΜεταΕύ των δεκάδων μαρτύρων που εΕετάστηκαν τον Δε- κέμβριο  του 2006 ήταν ο βουλευτήε του ΠαΣοΚ κ. Θ . 
Πάγκαλοε και ο βουλευτήε του ΣΥΝ κ. Φ. Κουβέληε, οι οποίοι κατέθεσαν υπέρ των κκ. Α. ΜεταΕόηουλου και Δ. Κώνστα. Ο κ. Κώνσταε δήλωνε ότι δεν είναι εγκλημα- τίαε, ενώ ο κ. ΜεταΕόπουλοε αποδεχόταν να αναλάβει αυτό που αποκαλείται «πολιτική ευθύνη», όχι όμωε και την ποινική. Υπερασπίστηκε την αθωότητά του και δήλωσε άγνοια για το σκάνδαλο. Τον Μάρτιο του 2007 ο εισαγγε- λέαε κατά την αγόρευσή του είπε ότι «όλοι ήταν στο κόλπο» και άνοιΕε τον δρόμο για την καταδίκη των κατηγορουμένων.
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απο το ταμείο του πανεπιστήμιου
Οι Φεράρι, οι βϊλεε με τα μάρμαρα και τα

Η ταν Σεπτέμβριοε ίου 1998 όταν με την αλλαγή τηε σκυτάληε των πρυτανικών αρχών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο άνοιξε ο ασκόε του Αιόλου για το πανεπιστήμιο τηε οδού Συγγρού. Η νέα πρυτανική αρχή σύντομα ανιελήφθη ότι δεν είχε να πληρώσει ούτε την... ΕΥΔΑΠ, εξαιτίαε υπέρογκου «οικονομικού ανοίγμα- τοε». Μια τεράστια «μαύρη τρύπα» είχε ρουφήδει την περιουσία του Ιδρύματοε που από το 1992 ωε το 1998 είχε βουτηχθεί σε ένα πολυδαίδαλο και πολυπρόσωπο κόλπο με πλαστά και εικονικά τιμολόγια και με προμηθευτέε «μαϊμού», ώστε έναε να βρεθεί με Φεράρι και άλλοι να επενδύσουν τιε βίλεε τουε με μάρμαρα και τιε μπανιέρεε τουε με τζα-
__________ ΡΕΠΟΡΤΑΖ__________

Π α ν α γ ιώ τ α  Μ  π ί τ σ ικ α ,
Ν ό τ α  Τ ρ ι γ κ ακούζι. Το ταμείο τηε Παντείου λεηλατήθηκε σε σημείο που εμφανίζονταν έξοδα για κατανάλωση 1,3 εκατ. μερίδων φαγητού σε ενάμισι έτοε (1997-98), όταν δικαίωμα σίτισηε είχαν μόλιε 177 φοιτητέε. Η σκοτεινή υπόθεση πανεπιστημιακήε λεηλασίαε Ξεδιπλώθηκε αργά αλλά αποκαλύφθηκε ηχηρά όταν στα ονόματα των εμπλεκομένων για οικονομικέε ατα- σθαλίεε άνω των 7,9 εκατ. ευρώ ήταν διοικητικοί υπάλληλοι αλλά και κα- θηγητέε του Ιδρύματοε, από τα ψηλά μάλιστα τηε πανεπιστημιακήε ιε- ραρχίαε.Οι πρώτοι που «σκάλισαν» τα οικονομικά του Παντείου ήταν το Σεπτέμβριο του 1998 ο πρύτανηε κ. Ηλ. 

ΣιδηρόπουλοΞ και ο αντιπρύτανηε κ. Ον. Φαρμακίδηε, οι οποίοι κάλε- σαν για διαχειριστικό έλεγχο του Ιδρύματοε τον ορκωτό ελεγκτή κ. Αν. 
Ρήγα. ΠαραδόΞωε πώε, δυο μήνεε αργότερα εκδηλώνεται εμπρησμόε στα γραφεία τηε επιτροπήε ερευνών

του Παντείου. Η υπόθεση μυρίζει πια... Μάλιστα λίγο αργότερα, το Δεκέμβριο, ο αντιπρύτανηε δέχεται επίθεση και ξυλοκοπείται άγρια από αγνώστουε. Η υπόθεση περιλαμβάνει και βία πλέον...Το πόρισμα του ελεγκτή ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του νέου χρόνου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι την περίοδο 1992-1997 «το οι- κονομικοδιαχειριστικό σύστημα, που

εφαρμόστηκε στο Πάντειο, δημιουργούσε τιε προϋποθέσειε διάπρα- ξηε διαχειριστικών ατασθαλιών» οι οποίεε οδήγησαν σε ένα οικονομικό άνοιγμα 2 δισ. δρχ. Ο κ. Ηλ. Σι- 
δηρόπουλος χτυπά την πόρτα του εισαγγελέα και καταθέτει μηνυτήρια αναφορά.Τον Μάιο γίνεται η εισαγγελική «έφοδοε» στο εσωτερικό του Ιδρύ- ματοε και ο εισαγγελέαε κ. Ισ. Ντο-

Η Δ Ι Κ Η  Τ Ο Υ  Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Υ  ΣΕ Α Ρ Ι Ο Μ Ο Υ Σ

· .  r  ■ ·.
\ \ ✓ 80.000... ... ϋ8Μ ί σελίδεε_ _____ δικογραφίαε

✓ 130σελίδεε πόρισμα του ειδικού ελεγκτή
✓  100μάρτυρεε
✓ 561ημέρεε δίκηε

Ο ι noives που 
επιβλήθηκαν

✓ 3φορέε ισόβια και
✓ 150χρονιάκάθειρξηε

γιάκοε ασκεί ποινική δίωξη κατά πα- ντόε υπευθύνου για «υπεξαίρεση σε βάροε του Ελληνικού Δημοσίου», αδίκημα που διώκεται σε βαθμό κα- κουργήματοε, καθώε και για «παράβαση καθήκοντοε». Ανθρωποε-κλει- δί στην υπόθεση αποδεικνύεται ο τότε προϊστάμενοε τηε γραμματείαε του Παντείου κ. Αν. Κουτσοδημη- 
χρόπουλοε, ο οποίοε κατηγορείται ότι αγόρασε Φεράρι με τα χρήματα του Ιδρύματοε.Ενόσω η έρευνα συνεχίζεται, πεθαίνει τον Οκτώβριο 1999 από ανίατη αρρώστια ο Ον. Φαρμακίδηε, ενώ το Δεκέμβριο τηε ίδιαε χρονιάε παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο ο κ. Σι- δηρόπουλοε που τον εξαναγκάζει σε παραίτηση τον Ιανουάριο του 2000. Οπωε αποκαλύπτει αργότερα, ενόσω ήταν πρύτανηε και επικεφαλήε τηε έρευναε, δεχόταν απειλέε κατά τηε ζωήε του.Η κατάσταση στο Πάντειο είναι εκρηκτική. Έπειτα από ανώνυμεε κα- ταγγελίεε, έΕι καθηγητέε και τέσσε- ριε διοικητικοί υπάλληλοι κατηγο- ρούνται από τον εισαγγελέα για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο του Ιδρύματοε. Τον Ιούνιο του 2002, το πόρισμα τόσο των ορκωτών λογιστών όσο και του ΣΔΟΕ για τα οικονομικά σκάνδαλα κατατίθενται στη Βουλή. Στιε ατασθαλίεε εμφανίζονται να πρωταγωνιστούν καθηγητέε και υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρύτανηε κ. Αιμ. 
Μεταξόπουλοε.Διαφαίνεται όργιο κατασπατάλη- σηε του δημόσιου χρήματοε για σκο- πούε άσχετουε προε το πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ει- σπράχθηκαν επιταγέε πολλών εκατομμυρίων χωρίε εντολή πληρωμήε, πληρώνονταν υποχρεώσειε τακτικού προϋπολογισμού δημοσίων έργων και από λογαριασμούε τραπεζών που ανήκαν στον «ειδικό λογαριασμό» τηε επιτροπήε έρευναε. Εκπρόσωποι

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
στο οποίο στήθηκε πολυδαίδαλο 
και πολυπρόσωπο κόλπο με πλαστά 
και εικονικά τιμολόγια και 
με προμηθευτέε «μαϊμού»

εταιρειών ζητούν χρήματα με τιμολόγια για τα οποία δεν υπάρχει έγκριση, ενώ εταιρεία σίτισηε ισχυρίζεται ότι το πανεπιστήμιο τηε χρωστά 154 εκατ. δρχ. κ.ά.Οι επιθεωρητέε διαπίστωσαν ότι οι επιτήδειοι χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα κόλπα και τεχνικέε για τη λεηλασία: Εκδίδονταν συστηματικά επι- ταγέε προτού αποφασίσει το πρυτα- νικό συμβούλιο, καθώε και επιταγέε σε εικονικούε προμηθευτέε, πλα- στογραφούνταν επιταγέε, γίνονταν διπλοπληρωμέε, εκδίδονταν χρηματικά εντάλματα εξοφλημένα χωρίε στοιχεία ταυτότηταε ή με πλαστά στοιχεία, εξοφλούνταν επιταγέε με πλαστά εντάλματα. Ακόμα και η δωρεά του τότε πρωθυπουργού κ. Κ. 
Σημίτη είχε κάνει φτερά από το Ιδρυμα. Πώε;Το Πάντειο είχε εκδώσει από τιε υπηρεσίεε του χρηματικό ένταλμα το 1996 συνολικού ποσού 11.799.796 δρχ. για την πληρωμή αναδρομικών αποδοχών του καθηγητή κ. Κ. Σημίτη τηε περιόδου 1.1.1981 ωε 30.11.1987.Ομωε, ο κ. Σημίτηε ένα μήνα πριν είχε δηλώσει στη Σύγκλητο ότι πα- ραιτείται από τιε αποδοχέε αυτέε και είχε ζητήσει να διατεθούν στην οργάνωση τηε Κεντρικήε Βιβλιοθήκηε. Ο τότε πρωθυπουργόε είχε δωρίσει, για τον ίδιο σκοπό και μέροε των καθαρών αποδοχών του τηε περιόδου 1993 έωε 1997, ύψουε 14.195.219 δρχ.Τον Οκτώβριο του 2004, δεκαεπτά καθηγητέε και υπάλληλοι κατη- γορούνται για υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απάτη, ψευδή βεβαίωση, παράβαση καθήκοντοε. Ο κ. Αν. Κου- 
τσοδημητρόπουλοε, ο τότε διευ- θυντήε του Λογιστηρίου, κατηγορεί- ται για κακουργήματα και πλημμελήματα και κρίνεται προσωρινά κρα- τούμενοε, ενώ οι κκ. Δ. Κώνσταε και Αιμ. Μεταξόπουλοε, πρυτάνειε τηε περιόδου, 92-98 αφήνονται ελεύθεροι με εγγύηση 120.000 και 400.000 ευρώ. Το πόρισμα του ΣΔΟΕ κάνει λόγο για «όργιο πλαστών και εικονικών τιμολογίων». Ακόμη, αποκαλύπτεται ότι πανάκριβα είδη υγι- εινήε αγοράζονται με χρήματα του πανεπιστημίου, αλλά «χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό βιλών των βορείων προαστίων». Είναι ενδεικτικό ότι στη λίστα προμηθευτών εμφανίζεται εταιρεία ειδών πλαστικήε χειρουργικήε ωε προμηθευτική εταιρεία μαρμάρων!Οι πρώην πρυτάνειε υπερασπίζονται την αθωότητά τουε. Εναν μήνα αργότερα ο απολογισμόε των παραπομπών στον ανακριτή είναι συνολικά 29 άτομα. Ο κ. Κουτσοδημη- τρόπουλοε στην απολογία του δηλώνει άγνοια για όσα συνέβησαν. Το Δεκέμβριο του 2004, η 9η ειδική ανα- κρίτρια προσθέτει νέα στοιχεία στην υπόθεση και προχωρά στη σύνταξη συμπληρωματικών κατηγορητηρίων. Το Φεβρουάριο του 2005 εκδίδονται εντάλματα σύλληψηε για τρειε εκ των κατηγορουμένων -  υπαλλήλουε του Παντείου, τουε κκ. Μ. Παπαδοκω- 
στάκη, Χαρ. Μπούτσικο, Βλ. Βεϊ- 
κοντή -  που δεν κατέβαλλαν χρη- ματικέε εγγυήσειε.Ο εισαγγελέαε Εφετών, τον Σεπτέμβριο του 2005, αφού μελέτησε την ογκώδη δικογραφία, παραπέμπει στο ακροατήριο 18 άτομα βάσει του νόμου περί καταπολέμησηε τηε δια- φθοράε με τιε κατηγορίεε τηε υπε- ξαίρεσηε, τηε ψευδούε βεβαίωσηε στην υπηρεσία, τηε ηθικήε αυτουρ- γίαε και τηε πλαστογραφίαε. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται οι πρώην πρυτάνειε κκ. Κώνσταε και Μεταξόπουλοε και οι πρώην αντι- πρυτάνειε κκ. Π. Γετϊμηε και Κ. Πα- 
παθανασόπουλοε.


