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τητα της εκτάσεως και µάλιστα περίπου 15.000 
στρεµµάτων από την Ενετική Πολιτεία στον Στ. 
Φλαµπουριάρη». Οπως αναφέρουν οι νοµικοί 
του υπουργείου Οικονοµικών, το συµβόλαιο εί-
ναι άκυρο για έναν επιπλέον λόγο: Στην έκτα-

ση περιλαµβάνονται αυθαίρετα κτίσµατα 
που δεν έχουν δηλωθεί, ενώ παράλληλα 
υπογραµµίζεται ότι υπάρχουν και δηµόσιοι 
δρόµοι οι οποίοι είναι «εκτός συναλλαγής» 
σύµφωνα µε τον νόµο. Τµήµατα της επίµα-
χης έκτασης διεκδικούν ο δήµος Ζακύνθου 
και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που επίσης 
έχουν προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη κατά του 
αραβικού επενδυτικού Fund. Αποτέλεσµα της 
παρέµβασης του ∆ηµοσίου ήταν να αναβλη-
θεί για µία ακόµη φορά η εκδίκαση της υπό-
θεσης που είχε προγραµµατιστεί για την περα-
σµένη Τετάρτη, προκειµένου όλες οι αγωγές να 
συνεκδικαστούν τον Φεβρουάριο του 2017.

  
 «Μεθοδεύσεις»
Η εταιρεία Pimana Α.Ε., που αγόρασε την έκτα-
ση εκπροσωπώντας τα συµφέροντα του Κα-
τάρ στην Ελλάδα, κάνει λόγο για µεθοδεύσεις 
και συντονισµένη προσπάθεια να µαταιωθεί η 
επένδυση. «Το υπουργείο Οικονοµικών ή όποιος 
επ’ ονόµατί του έδωσε εντολή να γίνει παρέµ-
βαση δύο ηµέρες πριν από τη δίκη γνωρίζουν 
ή όχι ότι η αγοράστρια εταιρεία ανήκει 100% 
στο κράτος του Κατάρ και διοικείται από την 
κυβέρνησή του, µέσω της διεθνούς επενδυτι-
κής κρατικής εταιρείας Al Arayan;», αναφέρουν 
στελέχη της εταιρείας στην «R» και συνεχίζουν: 
«Υπάρχουν κυβερνητικοί και κρατικοί λειτουργοί 
σε αυτή τη χώρα που πιστεύουν ότι ένας κρα-
τικός οργανισµός φίλης χώρας, µε παγκόσµι-
ας εµβέλειας επενδυτική δραστηριότητα, ήρθε 
στην πιο υποβαθµισµένη περιοχή της Ζακύν-
θου να καταπατήσει εκκλησιαστικές ή ιδιωτικές 
περιουσίες, πληρώνοντας εκατοµµύρια ευρώ; 
Πριν συντονιστούν µε τον πρώην µητροπολίτη 
Ζακύνθου, έλεγξαν τη βασιµότητα όσων αυτός 
ισχυρίζεται, βρήκαν στις φορολογικές δηλώσεις 
και στο Ε9 της µονής εκτάσεις ιδιοκτησίας της; 
∆ιάβασαν, άραγε, την αγωγή της ιεράς µονής 

υπέρ της οποίας παρενέβησαν και πείσθηκαν 
για τη νοµιµότητά της; Γνώριζαν, άραγε, ότι το 
ίδιο υπουργείο Οικονοµικών µετά από πλήρη 
έλεγχο αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν δικαιώ-
µατα του ∆ηµοσίου και ότι η έκταση είναι ιδι-
ωτική;». Παράλληλα οι υπεύθυνοι της εταιρεί-
ας κάνουν ευθέως λόγο για κρίση στις σχέσεις 
Ελλάδας - Κατάρ. «Το κράτος και η κυβέρνηση 
του Κατάρ θα λάβουν τα µέτρα που επιβάλλο-
νται για την αντιµετώπιση της κατάστασης που 
δηµιουργείται σε διακρατικό επίπεδο. Την ίδια 
ώρα δύο δισεκατοµµύρια ευρώ επενδύσεις θα 
πάνε σε άλλες χώρες. Το µήνυµα πάντως στη 
διεθνή επενδυτική κοινότητα έχει δοθεί και έχει 
ληφθεί, ιδιαίτερα στον αραβικό κόσµο». Τον κίν-
δυνο να χάσει η Ελλάδα σηµαντικές επενδύσεις 
επισηµαίνει µιλώντας στην «R» o πρόεδρος του 

Αραβοελληνικού Επιµελητηρίου Χάρης Γερο-
νικόλας:. «Τέτοια προβλήµατα δυσχεραίνουν 
τις προσπάθειες που καταβάλλουµε ως επιµε-
λητήριο να ενισχύσουµε τις επενδύσεις στην 
Ελλάδα από αραβικές χώρες. Είτε είναι υπέρ 
είτε κατά, η δικαστική απόφαση πρέπει να εκ-
δοθεί άµεσα, για να ξέρουν οι επενδυτές τι να 
κάνουν. Αυτό που συµβαίνει είναι πολύ άσχη-
µο παράδειγµα που θα µετρήσει στον αραβι-
κό κόσµο και θα προτιµηθούν άλλες χώρες για 
επενδύσεις, όπως η Τουρκία. Πρέπει να βοη-
θήσει η πολιτεία να µειωθεί η γραφειοκρατία 

και οι αποφάσεις να λαµβάνονται ταχύτερα. Σε 
αυτή την προσπάθεια η ελληνική κυβέρνηση 
θα µας βρει δίπλα της». Η περιοχή του Ναυα-
γίου αγοράστηκε το 2014 έναντι 12 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ το σχέδιο αξιοποίησης προέβλεπε µα-
ρίνες, ελικοδρόµια, επιβλητικά resort και πολυ-
τελή συγκροτήµατα κατοικιών στα πρότυπα 
του Perl Island της Ντόχα, συνολικού προϋπο-
λογισµού 2 δισ. ευρώ. Προς το παρόν οι διεκ-
δικητές της έκτασης, που χαρακτηρίζεται από 
απαράµιλλο φυσικό κάλλος, ακονίζουν τα µα-
χαίρια τους για τη δίκη και οι επενδυτές περι-
µένουν τις αποφάσεις της ∆ικαιοσύνης, για να 
σχεδιάσουν τις επόµενες κινήσεις τους. Παρά 
τις διεκδικήσεις, πάντως, το υπουργείο Οικο-
νοµικών έστειλε στο καταριανό fund ΕΝΦΙΑ 
ύψους 39.700 ευρώ.

ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του υπουργείου Οικονομικών 
προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου χρη-
σιμοποιούνται βαριές εκφράσεις για τους Αραβες 
επενδυτές, οι οποίοι περιγράφονται ως «αδίστα-
κτοι» και «βουλιμικοί»

του υπουργείου Οικονοµικών, το συµβόλαιο εί-
ναι άκυρο για έναν επιπλέον λόγο: Στην έκτα-

έχουν προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη κατά του 
αραβικού επενδυτικού Fund. Αποτέλεσµα της 
παρέµβασης του ∆ηµοσίου ήταν να αναβλη-
θεί για µία ακόµη φορά η εκδίκαση της υπό-
θεσης που είχε προγραµµατιστεί για την περα-
σµένη Τετάρτη, προκειµένου όλες οι αγωγές να 
συνεκδικαστούν τον Φεβρουάριο του 2017.

 «Μεθοδεύσεις»

RealReal
αποδείξεις

AKOMH KAI με το ξενοδοχείο που 
έχει κατασκευάσει στο Πυργί της 
Κέρκυρας αντιμετωπίζει προβλήματα 
ο εμίρης του Κατάρ

λή της δίκης, έκανε λόγο για «εχθρική στάση της Ελλάδας απέναντι 
στο Κατάρ». Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του «πώς µια τόσο 
φτωχή χώρα αντί να στηρίζει τις επενδύσεις κάνει ό,τι µπορεί για 
να τις διώξει», καταλήγοντας στην ίδια συνοµιλία ότι «είναι ανέκδο-
το οι επενδύσεις στην Ελλάδα». Το κράτος του Κατάρ εµφανίζεται 
όµως αποφασισµένο αυτή τη φορά να στείλει ηχηρό µήνυµα στην 
ελληνική κυβέρνηση και ήδη προσανατολίζεται σε «µπλόκο» των ελ-
ληνικών εταιρειών, ώστε να µην αναλάβουν ξανά στο µέλλον έργα 
στο Κατάρ. Στο Εµιράτο δραστηριοποιούνται σήµερα περισσότε-
ρες από 180 ελληνικές εταιρείες µε χιλιάδες Ελληνες εργαζόµενους. 
«Αν οι άδειες παραµονής των Ελλήνων εργαζοµένων δεν ανανεω-
θούν, θα αναγκαστούν να γυρίσουν στην Ελλάδα», λένε συνεργά-
τες του εµίρη στην «R», δείχνοντας ότι η Ντόχα είναι αποφασισµέ-
νη να τραβήξει το σχοινί.

 
«Βουλιµία»
Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους Καταριανούς ήταν η 
πρόσθετη παρέµβαση του ελληνικού ∆ηµοσίου µέσω του υπουρ-
γείου Οικονοµικών στην αγωγή της Μητρόπολης Ζακύνθου και 
της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου των Κρηµνών, που ζητούν να 
ακυρωθεί το συµβόλαιο αγοράς έκτασης 15.000 στρεµµάτων στο 
Ναυάγιο. Στην πολυσέλιδο έγγραφο του υπουργείου Οικονοµι-
κών προς το Πολυµελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου, που αποκαλύπτει 
η «R», χρησιµοποιούνται βαριές εκφράσεις για τους Αραβες επεν-
δυτές, οι οποίοι περιγράφονται ως «αδίστακτοι» και «βουλιµικοί». 
«∆ηλωτικό λοιπόν της βουλιµίας και της ελλείψεως οποιουδήποτε 
δισταγµού από τους “συµβαλλόµενους” είναι το γεγονός πως ακό-
µη και το κηρυγµένο µνηµείο της Παλαιάς Μονής Αγίου Γεωργίου 
µετά του Ναού συγκαταλέγεται στα “πωληθέντα” γιατί βέβαια χω-
ρίς αυτό δεν θα µπορούσε να περικλεισθεί από ξηράς η ακτή του 
Ναυαγίου, στην οποία και αποσκοπούσαν». Οπως τονίζεται στην 
αγωγή, στην έκταση περιλαµβάνονται ερείπια του παλαιού ναού 
του Αγίου Γεωργίου. «Το κτίριο τούτο, κατεστραµµένο αρχικά από 
τους πειρατές και µετέπειτα από ισχυρούς σεισµούς, δεν σώζεται 
ακέραιο, πλην όµως σώζονται τα ερείπιά του τα οποία και είναι εµ-
φανή, ενώ διατηρεί τον χαρακτήρα της ιερότητάς του, της ιστορι-
κότητας και της αρχαιολογικής σηµασίας και εξ αυτού έχει κηρυ-
χθεί µεταβυζαντινό µνηµείο».

 Παράλληλα, στο πολυσέλιδο έγγραφο αναφέρεται ότι ο πωλη-
τής Γιώργος Χάρος, τελευταίος απόγονος της γνωστής ζακυνθινής 
οικογένειας Φλαµπουριάρη, ουδέποτε υπήρξε ιδιοκτήτης της έκτα-
σης για την οποία διαθέτει µόνο ενετικούς τίτλους. «Συγκεκριµένα, 
απ’ την επίκληση του “τίτλου κυριότητας” του έτους 1783 στο επί-
µαχο πωλητήριο συµβόλαιο ως δήθεν δωρεάς απ’ την Ενετική Πο-
λιτεία προς Στ. Φλαµπουριάρη, προκύπτει δίχως αµφισβήτηση πως 
η επίµαχη “αγοραπωλησία” έχει ως  βάση της έναν απολύτως ψευ-
δή ισχυρισµό, δηλαδή ότι παραχωρήθηκε δήθεν ως δωρεά η κυριό-

εχθρός
Ο Χαµάντ Μπιν 
Χαλίφα Αλ 
Θάνι, µιλώντας 
µε στενούς του 
συνεργάτες, µετά 
την παρέµβαση 
του ∆ηµοσίου 
στην υπόθεση 
του Ναυαγίου 
στη Ζάκυνθο και 
τη νέα αναβολή 
της δίκης, έκανε 
λόγο για «εχθρική 
στάση της 
Ελλάδας απέναντι 
στο Κατάρ»


