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Αληψλε Θ. Πακαξά, Βνπιεπηή Κεζζελίαο, πξψελ Ξξσζππνπξγνχ ηεο 

Διιάδνο 

 

 

ΘΑΣΑ 

 

1. Αιεμίνπ Ρζίπξα, Ξξσζππνπξγνχ ηεο Διιάδνο 

2. Γεκεηξίνπ Ξαπαγγειφπνπινπ, Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο 

3. Διέλεο Ρνπινππάθε, Δηζαγγειέσο Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο ζηελ 

Δηζαγγειία Δθεηψλ Αζελψλ 

4. Σξήζηνπ Nηδνχξα, Δηζαγγειέσο Ξιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ 

5. Πηπιηαλνχ Καλψιε, Αληεηζαγγειέσο Ξιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ 

6. Ξξνζψπνπ ππφ ηελ θσδηθή νλνκαζία «Αηθαηεξίλε Θειέζε», άλεπ 

ινηπψλ ζηνηρείσλ 

7. Ξξνζψπνπ ππφ ηελ θσδηθή νλνκαζία «Κάμηκνο Παξάθεο», άλεπ 

ινηπψλ ζηνηρείσλ 

8. Ξαληφο άιινπ ππεπζχλνπ ζπλεξγνχ ησλ αλσηέξσ ζηηο κελπφκελεο 

πξάμεηο 

 

Αδηθήκαηα: 



(α) Θαηάρξεζε εμνπζίαο θαηά θπζηθή απηνπξγία θαη άκεζε ζπλέξγεηα 

(άξζξν 239 πεξ. β’ ΞΘ), γηα ηνπο 3ε, 4ν θαη 5ν ησλ κελπνκέλσλ 

(β) Ξαξάβαζε θαζήθνληνο (άξζξν 259 ΞΘ), γηα ηνπο 3ε, 4ν θαη 5ν ησλ 

κελπνκέλσλ 

(γ) Ξαξαβίαζε ππεξεζηαθνχ απνξξήηνπ (άξζξν 252 ΞΘ), γηα ηνπο 3ε, 4ν 

θαη 5ν ησλ κελπνκέλσλ 

(ε) Ξαξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 4, 6 λ.2472/1997, γηα ηνπο 3ε, 4ν 

θαη 5ν ησλ κελπνκέλσλ 

(ζη) Τεπδνξθία κάξηπξα (άξζξν 224 ΞΘ), γηα ηνπο 6ν θαη 7ν ησλ 

κελπνκέλσλ 

(δ) Ππθνθαληηθή δπζθήκηζε (άξζξν 363 ΞΘ), γηα ηνπο 6ν θαη 7ν ησλ 

κελπνκέλσλ 

(ε) Ζζηθή απηνπξγία ζηα αλσηέξσ αδηθήκαηα γηα ηνπο 1ν θαη 2ν ησλ 

κελπνκέλσλ 

(ζ) Ππκκνξία (άξζξν 187 παξ. 5 ΞΘ), γηα ηνπο 1ν, 2ν, 3ε, 4ν θαη 5ν ησλ 

κελπνκέλσλ 

 

Αζήλα, 15.2.2018 

 

• Υο Έιιελαο πνιίηεο θαη πξψελ Ξξσζππνπξγφο απηήο ηεο ρψξαο 

βξίζθνκαη ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα ππνρξεψλνκαη ζήκεξα λα 

πξνζθχγσ ελψπηφλ Παο θαη λα δεηήζσ δηθαζηηθή πξνζηαζία απέλαληη 

ζε κηα πξσηνθαλή ρπδαία πνιηηηθφ-δηθαζηηθή ζθεπσξία πνπ 

εμπθάλζε θαη εθηειέζηεθε ζε βάξνο κνπ απφ ηε κελπφκελε 

ζπκκνξία. Ρν κφλν πνπ δεηψ είλαη ην απνιχησο απηνλφεην γηα έλα 

Θξάηνο Γηθαίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ζπλζήθεο δηάθξηζεο ησλ 

εμνπζηψλ: Λα ζηαζείηε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα εμεηάζεηε 

απεξίζπαζηα θάζε πηπρή ηεο ππφζεζεο NOVARTIS, κε δηζηάδνληαο 

ζπλάκα λα εξεπλήζεηε αληηθεηκεληθά θαη λα απνθαιχςεηε ζε φιε ηεο 

ηε δηάζηαζε ηελ αδηαλφεηε ζθεπσξία πνπ ζηήζεθε ζε βάξνο κνπ. 



• Θαη ηνχην, θαζφζνλ φιε ε ελαληίνλ κνπ κεζφδεπζε, πνπ εθζέησ 

θαησηέξσ αλαιπηηθά, ζηεξίρζεθε ζηελ επηδίσμε κηαο εηεξφθιεηεο 

νκάδαο πξνζψπσλ λα εθηειέζεη κεζνδηθά ην κεγαιχηεξν 

ζεζκηθφ ζθάλδαιν απφ ζπζηάζεσο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 

ζηνρεχνληαο αδίζηαθηα φρη ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο Σψξαο, πνπ ηνπο 

εκπηζηεχζεθε ν ειιεληθφο ιαφο, αιιά ζηελ θαηάιεςε θαη αλεμέιεγθηε 

λνκή ηεο «εμνπζίαο», πνπ είλαη ν κχρηνο πφζνο ηνπο! 

• Ξξψηηζην ζχκα ηεο δξάζεο ησλ κελπνκέλσλ πξνζψπσλ είλαη, 

πξνθαλψο, ε ίδηα ε Γηθαηνζχλε πνπ απφ πξάμεηο θαη παξαιείςεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ ηεο, βγαίλεη ηξαπκαηηζκέλε, θαζψο 

δηαπηζηψλσ κε ιχπε κνπ φηη ζηειέρε ηεο πξνζέηξεμαλ λα 

εμππεξεηήζνπλ κηθξνθνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο, ζεζκηθά αζχκβαηεο 

πξνο ην θαζήθνλ ηνπο.  

 

Α. ΗΣΟΡΗΘΟ 

• Απφ δεκνζηεχκαηα ηνπ δηεζλνχο ηχπνπ πξνέθπςε φηη ην 2016 

μεθίλεζε κηα έξεπλα απφ ηελ ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο 

(SEC) θαη απφ ην ακεξηθαληθφ πνπξγείν Γηθαηνζχλεο γηα πξαθηηθέο 

δηαθζνξάο ηεο ειβεηηθήο θαξκαθνβηνκεραλίαο ΛΝVARTIS, εηζεγκέλεο 

ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Λέαο φξθεο. Oη πξαθηηθέο ηεο εηαηξίαο 

αθνξνχζαλ κηα ζεηξά απφ ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. Χο πξνο ηελ 

Διιάδα, νη αλαθνξέο ζηνλ δηεζλή ηχπν έθαλαλ ιφγν γηα 

εκπινθή 4.000 γηαηξψλ θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ 

εξεπλψκελε ππφζεζε. Πην πιαίζην ηεο έξεπλαο ησλ ακεξηθαληθψλ 

αξρψλ, ε NOVARTIS θιήζεθε λα πιεξψζεη πξφζηηκα χςνπο 390 εθ. 

δνιαξίσλ γηα δσξνδνθία θαξκαθνπνηψλ ζηηο ΖΞΑ, 25 εθ. δνιαξίσλ 

γηα δσξνδνθία ηαηξψλ ζηελ Θίλα, 85 εθ. δνιαξίσλ γηα δσξνδνθία 

ζρεηηδφκελε κε πξνκήζεηεο θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ Ρνπξθία θαη 

48,3 εθ. δνιαξίσλ γηα δσξνδνθίεο ζηε Λφηηα Θνξέα. Όζνλ αθνξά ηελ 

έξεπλα γηα ηελ Διιάδα, ε νπνία μεθίλεζε κεηά απφ θαηαγγειίεο 

πξψελ ζηειερψλ ηεο NOVARTIS, ε έξεπλα δελ έρεη αθφκε 

νινθιεξσζεί απφ ηηο αξκφδηεο ακεξηθαληθέο αξρέο. 



• Κεηά απφ δεκνζηεχκαηα ζηνλ ειιεληθφ ηχπν, ε Δηζαγγειία Γηαθζνξάο 

μεθίλεζε έξεπλα γηα ηελ ηέιεζε αδηθεκάησλ ζην πιαίζην δηθαηνδνζίαο 

ησλ ειιεληθψλ δηθαζηηθψλ αξρψλ. Έθηνηε, παξαθνινπζνχκε κηα 

θιηκαθνχκελε κηθξνθνκκαηηθή πιεηνδνζία ζηειερψλ ηεο Θπβέξλεζεο, 

κε ζηφρν λα απνθνκίζνπλ αζέκηηα «πνιηηηθά νθέιε». πφ ηηο 

ζπλζήθεο απηέο, θπβεξλεηηθά ζηειέρε, ρσξίο λα εηζθέξνπλ θαλέλα 

απνιχησο ζηνηρείν, ζπζηεκαηηθά επαλαιάκβαλαλ κε δεκφζηεο 

δειψζεηο ηνπο, ην ηειεπηαίν έηνο, αθφκα θαη απφ ηνπ βήκαηνο ηεο 

Βνπιήο, φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο έρεη εληνπηζηεί «εκπινθή 

πνιηηηθψλ πξνζψπσλ». Ν ζρεδηαζκφο ήηαλ απφ ηελ αξρή πξνθαλήο: 

Κε επαλαιακβαλφκελε ιαζπνινγία, ε Θπβέξλεζε ζπζηεκαηηθά 

επεδίσθε λα θαηαζθεπάζεη έλα «ζελάξην εκπινθήο» ησλ 

αληηπάισλ ηεο ζε δηαθζνξά, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηελ 

πνιηηηθή ηνπο εμφλησζε θαη αληηζηίρσο ηε δηθή ηεο επηβίσζε. 

Ρν πην αδηαλφεην, κάιηζηα, είλαη φηη έλαο εθ ησλ δεκνζίσο 

θαηαγγειιφλησλ θαη ηηκεηψλ ήηαλ ν Π. Θνπξνπκπιήο, ν νπνίνο 

ηελ πεξίνδν ηεο ππνπξγίαο ηνπ ζπλαληάην κε ηνλ Αληηπξφεδξν 

ηεο NOVARTIS φρη ζην ππνπξγηθφ ηνπ γξαθείν, αιιά ζε 

θεληξηθφ μελνδνρείν ησλ Αζελψλ! Ξιείζηνη άιινη, κε 

πξνεμάξρνληα ηνλ Ξξσζππνπξγφ Ρζίπξα θαη ηνλ Αλαπιεξσηή 

πνπξγφ γείαο Ξ. Ξνιάθε, ζε θάζε δχζθνιε γηα ηελ Θπβέξλεζε 

ζηηγκή, επαλαιάκβαλαλ κε λφεκα: «πεξηκέλεηε θαη ζε ιίγν ζα ζθάζεη 

ε ππφζεζε NOVARTIS!»   

• Ν καθηαβειηθήο έκπλεπζεο ζρεδηαζκφο απνηππψλεηαη 

αλάγιπθα ζε πξσηνζέιηδν ηεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

Θπβέξλεζε εθεκεξίδαο Documento, φπνπ ζηηο 8.1.2017 εκθαλίδεηαη 

ν ηίηινο: “Πξψελ Πξσζππνπξγφο εκπιέθεηαη ζην Novartis-

gate”. Γειαδή, 11 νιφθιεξνπο κήλεο πξηλ νπνηνζδήπνηε 

κάξηπξαο αλαθέξεη ην φλνκά κνπ, θαη πάλσ απφ έλα ρξφλν πξηλ 

νη καξηπξίεο ηνπο δνπλ ην θψο ηεο δεκνζηφηεηαο, ν έκπηζηνο ηεο 

θπβέξλεζεο δεκνζηνγξάθνο Θ. Βαμεβάλεο εκθαλίδεηαη λα ηηο… 

γλσξίδεη θαη λα «απνθαιχπηεη» δήζελ εκπινθή κνπ ζηελ 

ππφζεζε.  



• Πην ίδην θιίκα, ν Ξξσζππνπξγφο ζηηο 2.2.2017 θαη 10.2.2017, 

εκθαλίδεηαη ζηε Βνπιή θαηαγγέιινληαο φηη πνιηηηθνί εκπιέθνληαη 

ζηε ππφζεζε NOVARTIS θαη φηη ζχληνκα ζα απνθαιπθζεί πσο 

ρξήκαηα απφ ηελ εηαηξία απηή εηζέξεπζαλ ζηα θνκκαηηθά ηακεία.  

• Πηηο 24 Καξηίνπ ηνπ 2017, ε εηζαγγειεχο Γηαθζνξάο Δ. Ράηθνπ 

παξαηηείηαη θαηαγγέιινληαο παξαθξαηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ 

έξεπλά ηεο γηα ηελ ππφζεζε NOVARTIS. Ακέζσο κεηά ηελ ππφζεζε 

αλαιακβάλεη ε λέα εηζαγγειέαο δηαθζνξάο Δ. Ρνπινππάθε. Πηηο 

30.3.2017, ε παξαηηεζείζα Δηζαγγειέαο Οάηθνπ, ιακβάλεη αλψλπκε 

επηζηνιή ζηελ νπνία θάπνηνο, πξνθαλψο γλψζηεο ηνπ ρψξνπ ηνπ 

θαξκάθνπ, θαηαγγέιιεη ζθάλδαιν πεξί ηεο ηηκνινγήζεσο ησλ 

θαξκάθσλ, ζην νπνίν επζέσο εκπιέθεη ηνλ ηφηε Τπνπξγφ 

Τγείαο Θνπξνπκπιή. Ζ θαηαγγειία δηαβηβάδεηαη ζηνλ Δηζαγγειέα 

Πέβε, ν νπνίνο ηε ζπζρεηίδεη κε ηελ παξνχζα δηθνγξαθία. Παξφια 

απηά, νπδέλ εξεπλάηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ θ. Σνπινππάθε θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο πνπ αλέιαβαλ ηελ ππφζεζε. Νχηε, θπζηθά, 

θξίζεθε αλαγθαίν λα εξεπλεζεί θαη λα δηαβηβαζζεί ην παξακηθξφ γηα 

ηνλ θ. Θνπξνπκπιή, παξά ην γεγνλφο φηη ν άγλσζηνο θαηαγγέιισλ 

πξνζδηνξίδεη κε ιεπηνκέξεηεο ηνλ κεραληζκφ θαη ηε δεκία ηνπ 

δεκνζίνπ.  

• Ζ φιε δηθνγξαθία μεθηλά λα ζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2016. Πην δηάζηεκα απηφ θαη κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, 

ειήθζεζαλ απφ ηνπο εηζαγγειείο πάλσ απφ δέθα καξηπξηθέο 

θαηαζέζεηο, ελψ αληίζηνηρα δηελεξγήζεθαλ θαη δηάθνξεο αλαθξηηηθέο 

πξάμεηο, φπσο αηηήκαηα δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο, επηηφπηα έξεπλα ζηα 

γξαθεία ηεο NOVARTIS, θαηάζρεζε εγγξάθσλ θιπ. Πνπζελά δελ 

ππάξρεη ε παξακηθξή αλαθνξά ζην πξφζσπφ κνπ.  

• Αίθλεο, ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2017, θαη ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα 

εθηεζνχλ πην θάησ, επηζηξαηεχεηαη ην πξψηνλ κάξηπξαο κε ην 

ςεπδψλπκν “Αηθαηεξίλε Θειέζε”. Ζ ίδηα θαηαζέηεη ζπλνιηθά 

ελλέα (9) θνξέο. Ρν αμηνπεξίεξγν είλαη φηη ηφζν ζηελ πξψηε ηεο 

θαηάζεζε, ζηηο 6.11.2017, φζν θαη ζηελ επφκελε θαηάζεζή 

ηεο, ζηηο 8.11.2017, θαζψο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο 25.11.2017, 

ε θα Θειέζε, ελψ αλαθέξεηαη ζε κία ζεηξά απφ ππεξεζηαθνχο 



παξάγνληεο θαη πξψελ Τπνπξγνχο, δελ θάλεη θακκία αλαθνξά 

ζε πξψελ Πξσζππνπξγφ.  

Ππγθεθξηκέλα: 

• Πηελ πξψηε ηεο θαηάζεζε ζηηο 6.11.2017, ε “Α. Θειέζε”, ελψ 

εξσηάηαη γηα γλψζε ηεο πεξί πξάμεσλ δσξνδνθίαο ηεο NOVARTIS απφ 

ην 2007 θαη κεηά, αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ππεξεζηαθνχο 

παξάγνληεο θαη ζε πξψελ πνπξγφ. Θακία αλαθνξά ζε πξψελ 

Πξσζππνπξγφ. 

• Πηελ επφκελε θαηάζεζή ηεο, ζηηο 8.11.2017, ε ελ ιφγσ "Θειέζε”, 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν 2012-2014, φπνπ κλεκνλεχεη εκπινθή, πέξαλ 

ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ θαη δχν ππνπξγψλ. Θακία αλαθνξά ζε 

πξψελ Πξσζππνπξγφ. 

• Πηηο 25.11.2017 ε ίδηα κάξηπο μαλαθαηαζέηεη γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

θαηέιεμαλ ηα ρξήκαηα ζηνπο δήζελ δσξνδνθεζέληεο, πξνζζέηνληαο 

απηή ηε θνξά θαη άιινλ πξψελ πνπξγφ. Θακία αλαθνξά ζε πξψελ 

Πξσζππνπξγφ. 

• Πηελ ηέηαξηε θαηά ζεηξά θαηάζεζή ηεο, ζηηο 1.12.2017, ε ελ ιφγσ 

κάξηπξαο αλαθέξεηαη ζηνλ πξψελ πνπξγφ Νηθνλνκηθψλ Η. Πηνπξλάξα. 

Αίθλεο, ζην ηέινο ηεο ηεηξαζέιηδεο θαηάζεζήο ηεο ε ελ ιφγσ 

“κάξηπξαο”, πηζαλφηαηα εμ …επηθνηηήζεσο ηνπ Αγίνπ Ξλεχκαηνο, 

ζπκάηαη θάηη πνπ μέραζε ζηηο πξνεγνχκελεο 10 ψξεο θαη 45 

ιεπηά πνπ ζπλνιηθά θαηέζεηε ζηνπο Δηζαγγειείο. Θπκάηαη φηη 

πέξαλ ησλ άιισλ πνιηηηθψλ θαη ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ζηνπο 

νπνίνπο αλαθέξζεθε δηεμνδηθά ζηηο δεθανθηψ (18) 

δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο ησλ θαηαζέζεψλ ηεο, πεξί ηα κέζα 

ηνπ 2013 …ρξεκαηίζηεθε θαη ν Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο θαη 

κάιηζηα ζην γξαθείν ηνπ ζην Κέγαξν Καμίκνπ!! Θαη φια απηά ζε 

κφιηο επηά (7) ζεηξέο. Ξαξφηη ην αλακελφκελν ζα ήηαλ κηα ηέηνηα 

αλαθνξά λα πξνθαιέζεη ηα εξεπλεηηθά αληαλαθιαζηηθά ησλ 

Δηζαγγειέσλ θαη απηνί λα δεηήζνπλ πεξαηηέξσ εμεγήζεηο θαη 

δηεπθξηλίζεηο, ξσηψληαο ηνπιάρηζηνλ γηαηί δελ ην αλέθεξε απηφ ε 

ελ ιφγσ “κάξηπξαο” απφ ηελ αξρή, δπζηπρψο νη κελπφκελνη 

Δηζαγγειηθνί Ιεηηνπξγνί νπδέλ έπξαμαλ, ζαλ λα ηθαλνπνηήζεθαλ απφ 



ηελ θαηάιεμε ηεο θαηάζεζεο απηήο. Ιεο θαη νη ελ ιφγσ εηζαγγειείο ήηαλ 

ζπλεζηζκέλνη λα αθνχλε φηη ρξεκαηίζηεθε Ξξσζππνπξγφο!! 

• Πηηο 11.12.2017, ε κάξηπο “Θειέζε” επαλέξρεηαη 

επαλαιακβάλνληαο αφξηζηα φηη δήζελ ρξεκαηίζηεθα γηα λα παξάζρσ 

ηελ εχλνηά κνπ ζηνπο εκπνξηθνχο ζθνπνχο ηεο NOVARTIS. Θαη 

πάιη ρσξίο θακία δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε, ιεο θαη ε θαηάζεζε ηεο 

κάξηπξα “Θειέζε” λα ήηαλ εμνπιηζκέλε κε ην «αιάζεην ηνπ Ξάπα». 

Δίλαη δπλαηφλ λα θαηαγγέιιεηαη Πξσζππνπξγφο φηη 

«ρξεκαηίζηεθε» γηα λα εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα ηεο 

NOVARTIS θαη – έζησ - έλαο εηζαγγειέαο εθ ησλ ηξηψλ 

παξηζηακέλσλ λα κελ αηζζάλεηαη ηελ ππνρξέσζε λα ξσηήζεη 

πνηα ήηαλ ηειηθψο ε πνξεία ηνπ ηδίξνπ ηεο NOVARTIS ηελ 

πεξίνδν ηεο πξσζππνπξγίαο κνπ; Πψο δειαδή ζπκβηβάδνληαλ νη 

θαηαγγειίεο ηεο. κε ην γεγνλφο φηη ν ηδίξνο ηεο εηαηξίαο κεηψζεθε 

αηζζεηά επί ηεο δηαθπβέξλεζήο κνπ (φπσο ζα εθηεζεί παξαθάη;;; 

• Πηηο 29.12.2017 ε κάξηπο “Θειέζε” επαλέξρεηαη ζηε δήζελ 

κεηάβαζε ηνπ Θ. Φξνπδή ζην γξαθείν κνπ, κε αζηείεο ιεπηνκέξεηεο 

πεξί δήζελ «επηθνηλσλίαο» ηεο γξακκαηέσο ηνπ κε ην γξαθείν 

κνπ, ψζηε λα ζηαζκεχζεη ην απηνθίλεηφ ηνπ εληφο ηνπ απιείνπ ρψξνπ 

ηνπ Κεγάξνπ Καμίκνπ. Πηελ ίδηα φκσο θαηάζεζε, ε ελ ιφγσ 

ςεπδνκάξηπο ελζπκείηαη, κε ηελ ίδηα άλεζε, φηη θαη έλαο άιινο πξψελ 

πξσζππνπξγφο ν Π. Πηθξακέλνο, επίζεο ρξεκαηίζηεθε απφ ηε 

NOVARTIS. Παξφια απηά, νπδεκία απνξία γελλήζεθε ζηνπο 

κελπνκέλνπο εηζαγγειείο γηα λα ξσηήζνπλ θάηη παξαπάλσ. 

Οχησο ή άιισο ε κάξηπο απηή απειάκβαλε «εηδηθήο», σο 

θαίλεηαη, κεηαρείξηζεο. 

• Πηηο 5.1.2018 επαλεμεηάδεηαη ε ίδηα κάξηπο, ε νπνία επαλαιακβάλεη 

απνθζεγκαηηθά φηη δήζελ δσξνδνθήζεθα, αιιά απηή ηε θνξά δίλεη κηα 

άιιε εθδνρή ηεο δσξνδνθίαο, ηζρπξηδφκελε φηη ε δσξνδνθία έγηλε ελ 

κέξεη θαη απφ ηελ ακνηβή ηεο εηαηξίαο ηεο θ. Πηνπξλάξα θαη απφ έμνδα 

εγγξαθήο ζην Harvard Project θαη απφ ην θφζηνο έθδνζεο βηβιίσλ θιπ. 

Σειηθά ηί ηζρχεη; Σν ζελάξην Φξνπδή – βαιίηζαο ή ην ζελάξην 

Harvard Project - εηαηξία Mindwork; Οπδείο, θπζηθά, έθξηλε 

αλαγθαίν λα εξσηήζεη θάηη ζρεηηθά. 



• Πηηο 28.1.2018 νη ρεηξηδφκελνη ηελ εμέηαζε Δηζαγγειείο 

αληηιακβάλνληαη βξαδπθιεγψο, δχν νιφθιεξνπο κήλεο κεηά ηελ 

πξψηε θαηάζεζε ηεο “Θειέζε” θαη πξνθαλψο ελφςεη ηνπ 

θιεηζίκαηνο ηεο ππφζεζεο, φηη θάηη ζα έπξεπε λα ξσηήζνπλ, …έζησ 

γηα ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ, δηεπθξηληζηηθά ζε φζα ζπγθινληζηηθά απηή 

θαηήγγεηιε ζηηο 1.12.2017 ζε βάξνο ελφο πξψελ Ξξσζππνπξγνχ. Πε 

απάληεζε ε “Θειέζε” επαλαιακβάλεη ηα ηεο κεηάβαζεο ηνπ Φξνπδή ζην 

Κέγαξν Καμίκνπ, ρσξίο λα δίλεη, φκσο, θακία επί ηεο νπζίαο 

απάληεζε. Αίθλεο ζπκάηαη φηη «κία βδνκάδα πξηλ ηε ζπλάληεζε, 

ν Φξνπδήο είρε ζπλαληεζεί κε ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ Αληψλε 

ακαξά, Γεκήηξην Πησρφ…». Θαη νχηε, θπζηθά, εξσηάηαη πην 

πηεζηηθά απφ ηνπο εηζαγγειείο. 

• Πηηο 4.2.2018 ε πεξίθεκε “Θειέζε” ζπλερίδεη λα θαηαζέηεη ρσξίο λα 

εηζθέξεη ηίπνηε θαηλνχξγην, πιελ ηεο αλαθνξάο ζην εκεξνιφγην 

Φξνπδή. Ρν κφλν λέν ζηνηρείν είλαη ε αλαθνξά ζε ζπλαληήζεηο κε 

ζπλεξγάηεο κνπ, νη νπνίνη δήζελ ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Θ. Φξνπδή 

απφ ηα ηέιε επηεκβξίνπ ηνπ 2013 θαη κεηά, δειαδή κήλεο κεηά ηε 

ππνηηζέκελε δσξνδνθία. Αθφκα θαη ζην πιένλ άπεηξν κάηη είλαη 

μεθάζαξν φηη ε ελ ιφγσ θαηάζεζε νπδέλ είρε λα εηζθέξεη, πιελ 

ηεο εμππεξέηεζεο ηεο πνιηθήο ζθνπηκφηεηαο λα νινθιεξσζεί ε 

θαηάζεζε θαη λα ζηαιεί σο πεξαησζείζα θαη “ακειιεηί” ζηε 

Βνπιή ε δηθνγξαθία απηή ηελ επνκέλε ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ γηα ηε 

Καθεδνλία, πξνθεηκέλνπ λα αλαζηξαθεί ην δπζκελέο γηα ηε 

Θπβέξλεζε πνιηηηθφ θιίκα. Ρν ιππεξφ είλαη φηη εηζαγγειηθνί 

ιεηηνπξγνί πξνζέθεξαλ πξφζπκα ηε ζπλδξνκή ηνπο.  

• Φπζηθά, δελ αμίδεη λα αζρνιεζεί πεξαηηέξσ θαλείο κε ηηο αληηθάζεηο 

ηεο ελ ιφγσ ςεπδνκάξηπξα, ε νπνία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα θαλεί πην 

ιεπηνκεξήο θαη πεηζηηθή, πέθηεη ζε ζσξεία αιιειναληηθξνπφκελσλ 

εθδνρψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ηειεπηαία ηεο θαηάζεζε ε ελ ιφγσ 

“Θειέζε” ξεηά αλαθέξεη φηη ν Θ. Φξνπδήο είρε ζπλαληήζεη ηνλ 

ζπλεξγάηε κνπ Γ. Ξησρφ ζηηο 26.9.2013 ζην γξαθείν ηνπ θαη ζηηο 

18.10.2013 ζην Κέγαξν Καμίκνπ. Αλ φκσο απηή ε αλαθνξά ζπζρεηηζζεί 

κε ηελ πξνεγνχκελε πεξηγξαθή φηη δειαδή ε δήζελ δσξνδνθία έιαβε 

ρψξα κηα εβδνκάδα κεηά ηε ζπλάληεζε Φξνπδή - Ξησρνχ, ηφηε 



θαηαιήγνπκε φηη ε δήζελ δσξνδνθία ζα έπξεπε λα είρε ιάβεη ρψξα ηελ 

πξψηε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2013. Όκσο, ζε άιιεο ηεο 

θαηαζέζεηο ε “Θειέζε” πξνζδηνξίδεη ηελ δήζελ δσξνδνθία ή ζηα 

κέζα ηνπ 2013 ή κεηά ηελ εθδήισζε ζην Κέγαξν Κνπζηθήο γηα 

ην Harvard Project ζηα ηέιε ηνπ 2013… Φπζηθά, νπδείο έθξηλε 

ζθφπηκν λα δεηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο γηα ην ζέκα απηφ: κηιάκε γηα 

ηελ αξρή, ην κέζνλ ή ην ηέινο ηνπ 2013; Όπσο θαη νπδείο έθξηλε 

ζθφπηκν λα ξσηήζεη ηνλ Γ. Ξησρφ αλ έγηλαλ θαη πνχ απηέο νη 

ζπλαληήζεηο. Γηφηη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πιεξνθνξνχλην φηη 

νπδέπνηε πξάγκαηη έγηλε ζπλάληεζε ζηηο 26.9.2013 - ε νπνία, εμάιινπ, 

εκθαλίδεηαη ζην πξνζθνκηδφκελν εκεξνιφγην Φξνπδή κε εξσηεκαηηθφ, 

δειαδή σο ακθίβνιε. Νχηε πξνθχπηεη άιιε ζπλάληεζή ηνπο ζην Κέγαξν 

Καμίκνπ. Ζ ζχγρπζε θαη ε έιιεηςε γλψζεο ηεο «Θειέζε» είλαη εκθαλήο 

φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δήζελ ζπλάληεζεο Φξνπδή- Ιαδαξίδε 

ζηηο 14.4.2014, φπνπ ε κάξηπξαο ζπγρέεη ηνλ χκβνπιφ κνπ 

Υξχζαλζν Ιαδαξίδε κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 

σθξάηε Ιαδαξίδε, ηνπ νπνίνπ θαη δίλεη ηε δηεχζπλζε (Ιεσθ. Αζελψλ 

110 – 5νο φξνθνο), ή φπσο ζηελ πεξίπησζε Παπαζηαχξνπ, πνπ είλαη 

απίζαλν λα είλαη ν ζπλεγάηεο κνπ Πηαχξνο Ξαπαζηαχξνπ, θαζψο 

εθείλνο ήηαλ αδχλαην λα θιείζεη ξαληεβνχ Σξίηε πξσί ζηηο 9, 

κφιηο 2 εκέξεο κεηά ηνλ γάκν ηνπ ζηηο πέηζεο... Φπζηθά, ηίπνηε 

απφ φια απηά ζπγθίλεζε ηνπο θ. Δηζαγγειείο γηα λα ειέγμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηεο ελ ιφγσ …κάξηπξνο ηνπ ζηέκκαηνο. 

• Πην ίδην θιίκα είλαη θαη ε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα κε ην εκπλεπζκέλν 

ςεπδψλπκν “Κάμηκνο αξάθεο”. Ππγθεθξηκέλα: 

• Πηηο 12.1.2018 εκθαλίδεηαη ν “Κάμηκνο αξάθεο”, φπνπ πέξαλ 

ησλ άιισλ επαλαιακβάλεη ηα πεξί δήζελ ρξεκαηηζκνχ πξψελ 

πνπξγψλ. Σν πξσηνθαλέο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη φηη ην 

θχξην ηκήκα ηεο θαηάζεζεο ηνπ ελ ιφγσ κάξηπξα, θαίλεηαη λα 

έρεη γξαθηεί ζε άιινλ ππνινγηζηή θαη κε άιιε γξακκαηνζεηξά 

απφ απηή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ρεηξηδφκελνη ηελ ππφζεζε 

εηζαγγειείο θαη λα εληάρζεθε εθ ησλ πζηέξσλ κε αληηγξαθή θαη 

κεηαθνξά (copy – paste) ζην επίζεκν ζψκα ηεο!!! 



• Πηηο 15.1.2018, εθ λένπ, ν “αξάθεο” αλαθέξεηαη ζε δσξνδνθία 

πξψελ πνπξγνχ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη πάιη κε θείκελν πνπ έρεη 

εληειψο δηαθνξεηηθφ κνξθνινγηθφ ραξαθηήξα απφ ην ζχλεζεο 

θείκελν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εηζαγγειείο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην 

πξσηνθαλέο απηφ γεγνλφο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο 

θαη ζρεηηθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο.   

• Πηηο 17.1.2018 ν “αξάθεο” μαλαθαηαζέηεη ζηνπο εηζαγγειείο, 

φπνπ ζηελ ηέηαξηε ζειίδα ηεο θαηάζεζήο ηνπ αλαθέξεηαη ζην Harvard 

Project, εθζέηνληαο κηα πέξα γηα πέξα θσκηθή θαηαζθεπή φηη δήζελ ε 

NOVARTIS Δπξψπεο αλέζεζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard έλα 

πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζεη εκέλα σο Πξσζππνπξγφ 

θαη απφθνηην ηνπ ελ ιφγσ Παλεπηζηεκίνπ, γηα ηνπο εκπνξηθνχο 

ηεο ζθνπνχο! Κάιηζηα αλαθέξεη φηη νη ζθνπνί ηεο NOVARTIS ζα 

επηηπγράλνλην κέζσ δσξνδνθηψλ πνπξγψλ, αιιά θαη ηνπ 

Ξξσζππνπξγνχ, πξάγκα πνπ ζπλάγεην απφ ην χςνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Harvard Project πνπ αλεξρφηαλ ζε 1 εθ. Δπξψ. Θαη 

ελψ ζα αλέκελε θαλείο νη εηζαγγειείο λα ξσηήζνπλ πψο είλαη δπλαηφλ 

λα ζπλδέεηαη έλα παγθνζκίνπ βειελεθνχο ίδξπκα κε δσξνδνθία 

θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη πψο ν πξνυπνινγηζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο 

νδεγεί ζε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πεξί δσξνδνθίαο πξσζππνπξγνχ, 

νη κελπφκελνη εηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί θάλνπλ ηε… «βαζπζηφραζηε» 

εξψηεζε θαζνδήγεζεο ηνπ κάξηπξα: «ζεσξείηε πηζαλφ ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο λα αλέξρεηαη ζε 

πνζφ πιεζίνλ ή άλσ ησλ 2.000.000 Δπξψ;». Γειαδή ην δεηνχκελν 

δελ ήηαλ αλ δσξνδνθήζεθε Πξσζππνπξγφο θαη πφζελ ζηεξίδεη 

ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ απηφ ν θαηαγγέιισλ, αιιά αλ είλαη ζε ζέζε λα 

πηζαλνινγήζεη ν κάξηπξαο ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Harvard Project ζε κεγαιχηεξν πνζφ απ’ απηφ πνπ ν ίδηνο είρε 

ήδε θαηαζέζεη. Κφλν θαη κφλν απηή ε πεξηθνπή ηεο ελ ιφγσ 

θαηάζεζεο είλαη ηθαλή λα απνθαιχςεη ηα θίλεηξα θαη ηηο δφιηεο 

επηδηψμεηο ησλ κελπνκέλσλ. 

• Πηηο 18.1.2018 εμεηαδφκελνο ν “αξάθεο” πξνζζέηεη 

πιεξνθνξίεο, πξνζπαζψληαο λα ελνρνπνηήζεη θαη άιια πνιηηηθά 

πξφζσπα θαη αμησκαηνχρνπο. Φπζηθά θαη δελ ζεσξείηαη αλαγθαίν λα 



δεηεζεί απφ ηνπο Δηζαγγειείο θακία παξαπάλσ εμήγεζε, αθνχ ε 

θαηάζεζε απηή ήηαλ ηθαλή λα ζηείιεη ηε δηθνγξαθία ζηε Βνπιή. 

Θαη απηφ, ζε αληίζεζε πξνο φ,ηη ζπλέβε κε ηελ αλψλπκε θαηαγγειία 

θαηά Θνπξνπκπιή θαη ην εχξεκα ηνπ εκεξνινγίνπ Φξνπδή πεξί 

ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Ξ. Θνπξνπκπιή ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ πνπξγφο 

γείαο, φρη ζην γξαθείν ηνπ, αιιά ζην Μελνδνρείν ηεο Κεγάιεο 

Βξεηαλίαο. Θαηαγγειία πνπ εθξίζε παληειψο αδηάθνξε απφ ηνπο 

κελπφκελνπο εηζαγγειείο.     

• Πηηο 22.1.2018 ν ελ ιφγσ “αξάθεο” μαλαεκθαλίδεηαη, θαηαζέησλ 

φηη ε NOVARTIS πξνζπάζεζε λα κε πξνζεγγίζεη “πξνθαλψο” κέζσ 

ηνπ Harvard Project, επηδηψθνληαο ζπλάληεζε καδί κνπ ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2012 παξνπζία ησλ ππνπξγψλ Πηνπξλάξα θαη Κεηαξάθε. Ξιήλ 

φκσο, θακία ηέηνηαο θχζεσο ζπλάληεζε δελ έγηλε. Δθηφο πηα, αλ 

αλαθέξεηαη ζηελ επίζεκε ζπλάληεζή κνπ ζην Κέγαξν Καμίκνπ, 

ηελ 17.12.2012, κε εθπξνζψπνπο ησλ 13 κεγάισλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Οκίισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, 

θαη ε νπνία θαιχθζεθε απφ ηα ΚΚΔ θαη πξνβιήζεθε απφ ηελ ΔΟΡ! Σφηε 

κηιάκε γηα θαηδξφηεηα κεγαηφλσλ. (βι. αξ. πεξ. 48επ., ηδίσο αξ. 

πεξ. 50) 

• Πηηο 23.1.2018 ν ίδηνο κάξηπξαο αλαθέξεηαη ζε άζρεηα πξνο εκέλα 

ζέκαηα. 

• Πηηο 2.2.2018 ν “αξάθεο” επαλέξρεηαη, απηή ηε θνξά 

αλαθεξφκελνο ζηνλ πξψελ πνπξγφ πγείαο Α. Γεσξγηάδε. Πηελ 

εμέηαζή ηνπ απηή ν ελ ιφγσ πξνζηαηεπφκελνο κάξηπξαο εξσηάηαη γηα ην 

θαηά πφζνλ γλσξίδεη εάλ νη αλαθεξφκελνη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη 

πξάγκαηη έιαβαλ ηα πνζά πνπ δεηήζεθαλ γηα επεξεαζκφ ηνπο θαη απηφο 

ζηελ απάληεζή ηνπ νπδέλ αλαθέξεη γηα εκέλα.             

• Ρειεπηαίνο κάξηπξαο πνπ επηζηξαηεχζεθε σο πξνζηαηεπφκελνο είλαη ν “ 

Ησάλλεο Αλαζηαζίνπ”, ηνπ νπνίνπ νη θαηαζέζεηο δελ κε αθνξνχλ. 

• Πηηο 3.1.2018, ζηελ πξψηε ηνπ θαηάζεζε, ν κάξηπξαο θαηαζέηεη 

φζα εηθάδεη, επηθεληξψλνληαο θπξίσο ζε πξφζσπν πξψελ πνπξγνχ. 

• Πηηο 26.1.2018, πξνζπαζεί λα ηνπνζεηεζεί ζεσξεηηθά ζηελ 

πξνβιεκαηηθή ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηελ Διιάδα, επηρεηξψληαο 



αλαδξνκηθέο θαη ηζηνξηθέο πξνζεγγίζεηο. Αθνινχζσο, επηρεηξεί κία 

νκνίσο ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο θαη 

δηαθχκαλζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο Novartis ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

αλαθεξφκελνο ζην ηέινο ηεο θαηάζεζήο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα 

ηεο επηηξνπήο δηακφξθσζεο ηηκψλ. 

• Πηηο 29.1.2018, πεξηγξάθεη ην Harvard project, σο έλα 

πξφγξακκα πνπ απέβιεπε ζην λα δηακνξθσζεί «ένα πεπιβάλλον και 

πολιηικέρ θιλικέρ ππορ ηην καινοηομία και ηην είζοδο νέυν 

θαπμάκυν», κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία κε πξφζσπα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ ζεσξεηηθά λα επεξεάζνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ 

ηζνξξνπηψλ θαη ζπλζεθψλ ζηε θαξκαθεπηηθή αγνξά. Ν κάξηπξαο 

δέρεηαη εξψηεζε γηα έλα ππνηηζέκελν… «think tank ηνπ 

Ξξσζππνπξγνχ». Νκνίσο ζεσξεηηθά θαη ππνζεηηθά ηνπνζεηείηαη ν 

κάξηπξαο απαληψληαο γηα ηα πξφζσπα πνπ κπνξεί λα ζπγθξνηνχλ ην 

ππνηηζέκελν απηφ think tank. Θαη πάιη ρσξίο λα κπνξέζεη λα 

πξνζδηνξίζεη ν,ηηδήπνηε επίκεκπην ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα. Υο πξνο ηελ εξψηεζε πνπ δέρζεθε ν κάξηπξαο: ηέηνην 

think tank πνηέ δελ ππήξμε. 

• Πηηο 4.2.2018 θιείλεη ηελ θαηάζεζή ηεο ε ηειεπηαία κάξηπξαο “Α. 

Θειέζε”. Ρελ επνκέλε, 5.2.2018, επνκέλε ηνπ κεγάινπ ζπιιαιεηεξίνπ 

ζηελ Αζήλα γηα ηε Καθεδνλία, πξνζηίζεηαη ζηε δηθνγξαθία θαη απφζπαζκα 

ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ Θ. Φξνπδή. Πην απφζπαζκα απηφ ππάξρνπλ – πέξαλ 

ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ πνπξγφ γείαο Ξ. Θνπξνπκπιή ζην Μελνδνρείν ηεο 

Κεγάιεο Βξεηαλίαο- θαη κηα ζεηξά απφ επηθνηλσλίεο θαη ζπλαληήζεηο κε 

ηνλ θάπνηνλ Βαμεβάλε. Οπδείο, θπζηθά, κπήθε ζηνλ θφπν λα 

ειέγμεη πεξί ηίλνο επξφθεηην, αθνχ ε ζηφρεπζε ήηαλ ζαθήο απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή.  

• Νχηε, θπζηθά, πξνβιεκάηηζε ηνπο δηελεξγνχληεο ηελ Δηζαγγειηθή έξεπλα 

ην γεγνλφο φηη ε εθεκεξίδα Documento θπθινθφξεζε ηελ Θπξηαθή 

4.2.2018 κε πξσηνζέιηδν φηη “ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο” θαη γηα 

ζπλαληήζεηο ζηειερψλ ηεο NOVARTIS κε ζπλεξγάηεο Πακαξά ζην Καμίκνπ. 

Δίλαη φκσο γλσζηφ φηη ηα θπξηαθάηηθα θχιια θιείλνπλ ηελ 

Παξαζθεπή ην βξάδπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθηλεζνχλ ην άββαην θαη 

λα θπθινθνξήζνπλ ην άββαην ην απφγεπκα. Ζ ςεπδήο θαηάζεζε 



γηα ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ δίλεηαη ηελ Θπξηαθή ην βξάδπ, ήηνη 2 

εκέξεο κεηά ην θιείζηκν ηνπ επίκαρνπ θχιινπ ηεο εθεκεξίδαο ηνπ 

πξσζππνπξγηθνχ θίινπ Βαμεβάλε πνπ αλαθέξεηαη ζ’ απηήλ!! Κε 

άιια ιφγηα, ε ελ ιφγσ εθεκεξίδα δεκνζίεπζε Παξαζθεπή απηφ πνπ 

θαηαηέζεθε απφ ηελ πξνζηαηεπφκελε “κάξηπξα” ηελ Θπξηαθή ην 

βξάδπ!!! Οχηε απηφ ππνςίαζε ηνπο κελπφκελνπο Δηζαγγειείο γηα ην 

πνηα είλαη ε πεξίθεκε απηή κάξηπξαο θαη πνηνπο ζθνπνχο 

εμππεξεηεί;; 

• Γη’ απηφ, άιισζηε θαη ν εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Documento, δήισλε 

θνκπάδνληαο ζην twitter ζηηο 6.2.2018 ζηηο 20:46: «Παπακολοςθώ ηο 

NOVARTIS-gate με ενδιαθέπον και για έναν ακόμη λόγο. Όλοι οι 

εμπλεκόμενοι με έσοςν μηνύζει, γιαηί έγπατα αςηά πος ηώπα 

καηαθέηοςν οι μάπηςπερ και αποκαλύπηοςν ηα ζηοισεία». Γειαδή ν 

Θ. Βαμεβάλεο νχηε ιίγν νχηε πνιχ ηζρπξίδεηαη φηη νη κάξηπξεο θαηέζεζαλ 

φζα έγξαθε απηφο ζηελ εθεκεξίδα ηνπ, δειαδή φζα ηνπ δεηνχζε ν πξψηνο 

ησλ κελπνκέλσλ λα γξάθεη!!! 

• Ξαξάιιεια πξνο ηα παξαπάλσ, ηελ Γεπηέξα 5.2.2018 πιεξνθνξήζεθα 

απφ αλαξηήζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ Ρχπνπ, φηη ν Θπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο 

Γ. Ρδαλαθφπνπινο κεηέβε ζην γξαθείν ηεο Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ 

ζηνλ ηέηαξην φξνθν ηνπ Κεγάξνπ ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, φπνπ παξνπζία θαη 

ηεο Δηζαγγειέα Γηαθζνξάο Δ. Ρνπινππάθε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο Σ. 

Nηδνχξα θαη Πη. Καλψιε, ελεκεξψζεθε πξνζσπηθά απφ ηελ θ. 

Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα ηελ πνξεία ηεο δηελεξγνχκελεο 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ζρεηηδφκελεο κε δηεξεχλεζε ηπρφλ 

παξαλφκσλ πξαθηηθψλ ηεο Novartis. Ρελ ελεκέξσζε απηή, παξφηη 

αξρηθά δηέςεπζε, ζηε ζπλέρεηα επηβεβαίσζε κε δεκφζηα δήισζή ηνπ ν θ. 

Ρδαλαθφπνπινο. Γελ ζα ζηαζψ ζηελ πξνπεξηγξαθείζα απηνλφεηε θαη 

απξνθάιππηε παξάβαζε ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Θψδηθα Πνηληθήο 

Γηθνλνκίαο. Θα πεξηνξηζηψ, απιψο, λα ππνγξακκίζσ φηη ε ζεζκηθή 

απηνγλσζία θαη ε ιεηηνπξγηθή ζνβαξφηεηα, εμαξηψληαη πξσηίζησο 

απφ ηνπο θνξείο ηνπο.  

• Δλ ζπλερεία, ε δηθνγξαθία εζηάιε αξκνδίσο ζηνλ πνπξγφ Γηθαηνζχλεο, 

πξνθεηκέλνπ απηφο λα ηελ δηαβηβάζεη ζηε Βνπιή, θαη’ άξζξν 86 ηνπ 

Ππληάγκαηνο. Κφιηο παξέιαβε ηελ δηθνγξαθία ν πνπξγφο Γηθαηνζχλεο, 



μεθίλεζε ε δεχηεξε πξάμε ηεο θαθνζηεκέλεο απηήο ζθεπσξίαο. Ο 

Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο καδί κε ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ παξέδσζαλ ηε 

δηθνγξαθία ζηνλ Πξσζππνπξγφ, ν νπνίνο κε φιε ηελ δένπζα 

παλεγπξηθφηεηα, αθνχ …έθπιεθηνο ηε δηάβαζε, έδσζε …εληνιή λα 

ζηαιεί ζηε Βνπιή, (θαηά παξάβαζηλ ηνπ άξζξνπ 83 Θαλνληζκνχ ηεο 

Βνπιήο), ελψ ηαπηφρξνλα νη σο άλσ ππνπξγνί βγαίλνληαο απφ ην 

γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ, κέζα απφ ηηο δειψζεηο ηνπο 

απνθάιππηαλ φηη δηέζεηαλ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ, 

πνπ δελ έπξεπε εθ ηνπ λφκνπ λα γλσξίδνπλ θαη έθξηλαλ ηηο 

θαηεγνξίεο σο βάζηκεο θαη ην ππνηηζέκελν ζθάλδαιν σο ην 

κεγαιχηεξν απφ ζπζηάζεσο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο!   

• Όισο ζπκπεξαζκαηηθψο, δηαβάδνληαο ην πεξηερφκελν ηεο δηθνγξαθίαο πνπ 

απεζηάιε ζηε Βνπιή, έρσ λα θάλσ ηηο εμήο επηζεκάλζεηο: 

• Χο γεληθή παξαηήξεζε, δηαπηζηψλσ φηη ηα φζα δηαιακβάλνληαη 

ζηελ δηθνγξαθία πνπ ζρεκάηηζαλ, ε Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο θ. 

Ρνπινππάθε θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο θ.θ. Ληδνχξαο θαη Καλψιεο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ κε αθνξνχλ, απνηεινχλ ηελ απνηχπσζε 

ζε δηθαζηηθά έγγξαθα ελφο πξσηνθαλνχο γηα ηα ειιεληθά 

ρξνληθά ζεζκηθνχ ζθαλδάινπ θαη κηαο αδίζηαθηεο πνιηηηθν-

δηθαζηηθήο ζθεπσξίαο, ηελ νπνία, ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθσ, 

εμχθαλαλ νη δχν πξψηνη ησλ κελπνκέλσλ Σζίπξαο θαη 

Παπαγγειφπνπινο θαηά εκνχ, σο πνιηηηθνχ ηνπο αληηπάινπ θαη 

πξφζπκα εθηέιεζαλ νη εηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί Σνπινππάθε, 

Σδνχξαο θαη Καλψιεο, κε ηε ζπλδξνκή ηξηψλ πξνζηαηεπφκελσλ 

ςεπδνκαξηχξσλ. Γπζηπρψο γηα ηνπο ζθεπσξνχο, φπσο εθηίζεηαη 

αλαιπηηθά πην θάησ, νη πξάμεηο ηνπο απνθαιχπηνπλ θαηά ηξφπν ζαθή ηηο 

άλνκεο ζθνπηκφηεηέο ηνπο.   

• Χο εηδηθφηεξε παξαηήξεζε έρσ λα επηζεκάλσ φηη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν νη κελπφκελνη Δηζαγγειηθνί Ιεηηνπξγνί Σνπινππάθε, 

Ληδνχξαο θαη Καλψιεο ρεηξίζηεθαλ ηελ ππφζεζε, απνηειεί 

μεθάζαξε απφδεημε ηεο ελ γλψζεη ηνπο ζπκκεηνρήο ζηελ ζε 

βάξνο κνπ ζθεπσξία θαη ηεο απφθαζήο ηνπο λα κπνπλ ζην 

παηρλίδη ησλ πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ. Αλ θαη έηεηλα λα ζεσξήζσ 

αηπρή ή επηπφιαηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ελ ιφγσ Δηζαγγειηθψλ 



Ιεηηνπξγψλ, δπζηπρψο ε δηθνγξαθία φπσο δηακνξθψζεθε, δελ κνπ 

αθήλεη ηελ παξακηθξή ακθηβνιία, φηη νη ελ ιφγσ Δηζαγγειηθνί 

Ιεηηνπξγνί, θαηά παξάβαζε ηνπ φξθνπ ηνπο, ζηνηρήζεθαλ πξνο ηελ 

ζηφρεπζε ηεο Θπβέξλεζεο λα δηαζχξνπλ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο 

αληηπάινπο, κέρξη ηνπ βαζκνχ ηεο απφπεηξαο πνιηηηθήο 

εμφλησζεο, ρσξίο θακία αηδψ, ρσξίο θακία αλαζηνιή. 

 

Β. H ΣΟΥΔΤΖ ΣΖ ΔΗ ΒΑΡΟ ΚΟΤ ΘΔΤΧΡΗΑ 

• Γηαβάδνληαο ηηο θαηαζέζεηο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ καξηχξσλ θαη 

ζπζρεηίδνληάο ηεο κε ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία ηνπ ρξφλνπ πνπ 

εδφζεζαλ, δηαπίζησζα κηα ζεηξά απφ «ζπκπηψζεηο», νη νπνίεο 

θαηαδεηθλχνπλ θαηά ηξφπν αδηακθηζβήηεην ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηα θίλεηξα ησλ ζθεπσξψλ. 

• Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα φζα εμέζεζα παξαπάλσ, ε εηζαγγειηθή 

έξεπλα γηα ηελ ππφζεζε NOVARTIS είρε μεθηλήζεη απφ ην ηέινο 

ηνπ 2016 θαη γηα έλα πεξίπνπ ρξφλν είρε απνθνκίζεη δέθα πεξίπνπ 

καξηπξηθέο θαηαζέζεηο θαη κηα ζεηξά απφ αλαθξηηηθέο πξάμεηο 

(αηηήκαηα δηθαζηηθψλ ζπλδξνκψλ, έξεπλεο θαη θαηαζρέζεηο 

εγγξάθσλ θιπ.). Ξαξάιιεια, ε δηελεξγνχκελε απφ ηηο ακεξηθαληθέο 

αξρέο έξεπλα νπδέλ νπζηαζηηθφ είρε εηζθέξεη ζε ζρέζε κε 

εκπινθή πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. 

• ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ Λνεκβξίνπ 2017 θαη ζε ζπλέρεηα ησλ 

απφ επηεκβξίνπ 2017 απνθαιχςεσλ ηνπ ζθαλδάινπ κε ηηο 

πσιήζεηο πνιεκηθνχ πιηθνχ ζηελ ανπδηθή Αξαβία (χπνπηε 

ζπλαιιαγή ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο θαη θπβεξλεηηθνχ  εηαίξνπ 

Π. Θακκέλνπ κε ηνλ έκπνξν φπισλ Β. Παπαδφπνπιν), ην 

πνιηηηθφ θιίκα θνξηίζηεθε αξλεηηθά γηα ηελ θπβέξλεζε. Ζ 

ζξπαιιίδα ήηαλ ε δεκνζίεπζε αλαθνξάο Σαμηάξρνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δμνπιηζκψλ θαηά ηνπ Π. Θακκέλνπ πνπ έγηλε 

πξψην ζέκα ζηηο εηδήζεηο ζηηο 5.11.2017. Απηφ ζπληάξαμε ηελ 

Θπβέξλεζε θαη έθεξε ζε νξηαθφ ζεκείν ηε ιεγφκελε 

θπβεξλεηηθή ζπλνρή. Αλ ζε απηφ ην θιίκα εθείλσλ ησλ εκεξψλ 

ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη ζθνδξέο αληηδξάζεηο ηεο Θνηλήο 



Γλψκεο γηα ην θνηλσληθφ ζέκα ησλ πιεηζηεξηαζκψλ θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ βαξψλ – ππνρξεψζεσλ, ηφηε γίλεηαη μεθάζαξν 

φηη αλέθπςε μαθληθά γηα ηελ θπβέξλεζε πξφβιεκα πηζαλήο 

απψιεηαο ηνπ ππνηηζέκελνπ θαη πνιπδηαθεκηδφκελνπ «εζηθνχ 

ηεο πιενλεθηήκαηνο». Δίλαη βεβαην, φηη νη κέξεο εθείλεο 

δεκηνχξγεζαλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα θαη πνιηηηθφ θφζηνο ζηε 

ζπγθπβέξλεζε Σζίπξα –Θακκέλνπ. 

• Ρφηε αθξηβψο νη δχν πξψηνη ησλ κελπνκέλσλ, κε ζηφρν ηελ 

αλαζηξνθή ηεο δπζκελνχο γηα ηελ θπβέξλεζε πνιηηηθήο ζπγθπξίαο, 

ζρεδίαζαλ ηελ αθφινπζε ζηξαηεγηθή: 

• Λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζθάλδαιν δηεζλψλ 

δηαζηάζεσλ, ζην νπνίν εμαξρήο κε δηαξξνέο είραλ επηδηψμεη λα 

εκπιέμνπλ πνιηηηθά ζηειέρε, σο πιαηθφξκα απφπεηξαο 

εμφλησζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο αληηπάισλ θαη δηάζσζεο ηνπ 

δήζελ «εζηθνχ ηνπο πιενλεθηήκαηνο». 

• Πην πιαίζην απηφ, αξρηθψο ζηξάθεθαλ θαηά πξψελ ππνπξγνχ, 

ν νπνίνο κε επαλεηιεκκέλεο εξσηήζεηο ηνπ ζηε Βνπιή ζηηο 

05.11.2017 είρε αλαδείμεη ηελ θαηαγγειία ηνπ Σαμίαξρνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δμνπιηζκψλ θαηά ηνπ Π. Θακκέλνπ γηα δηαπινθή 

κε έκπνξν φπισλ ζε κηα δπζψδε θαζ’ φια ππφζεζε. 

• Πηε ζπλέρεηα, ζην θάδξν ηεο πνιηηηθήο ηνπο ζθνπηκφηεηαο 

πξνζέζεζαλ ζηαδηαθά θαη άιια πνιηηηθά πξφζσπα, ησλ νπνίσλ νη 

ζπρλέο παξεκβάζεηο ή ε ζεζκηθή ηνπο ηδηφηεηα ελνρινχζαλ ηελ 

θπβέξλεζε.  

• Όηαλ φκσο ε πνιηηηθή αηδέληα γηα ηελ Θπβέξλεζε 

επηβαξχλζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηελ αθαηαλφεηε επηινγή 

ηεο λα αλνίμεη αθαίξσο ην ζέκα ηνπ Καθεδνληθνχ, ηφηε νη 

ζθεπσξνί εζηξάθεζαλ θαη ελαληίνλ κνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

αθπξψζνπλ ηε θσλή κνπ, γηα έλα ηεξάζηην εζληθφ ζθάικα 

πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα πινπνηήζνπλ. 

• Έηζη, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ππφζεζεο-πιαηθφξκαο, 

εκθαλίζηεθα μαθληθά ζηελ 4ε θαηά ζεηξά θαηάζεζε ηεο 



πξνζηαηεπφκελεο κάξηπξα Θειέζε σο δήζελ 

«εκπιεθφκελνο» ζε κηα πξάμε απεξίγξαπηεο εζηθήο 

απαμίαο, φπσο απηή ηεο δσξνδνθίαο Πξσζππνπξγνχ θαη 

κάιηζηα ζην γξαθείν ηνπ. 

• Όζν, ζην κεηαμχ, νη αληηδξάζεηο ηνπ Διιεληθνχ ιανχ 

δπλάκσλαλ θαηά ηεο αθαηαλφεηεο θπβεξλεηηθήο πξσηνβνπιίαο, 

ηφζν νη αλαθνξέο δηαλζίδνληαλ, κε ζθνπφ λα εμνληψζνπλ 

πνιηηηθά ζην πξφζσπφ κνπ θάζε θσλή αληίπαιε ζηα ζρέδηά 

ηνπο. Αλαιφγσο δε ησλ δειψζεσλ, ζπλαληήζεσλ ή 

παξεκβάζεψλ κνπ γηα ην εζληθφ ζέκα (βι. ζπλαληήζεηο κε 

Πακκαθεδνληθέο Οξγαλψζεηο), κεηαμχ 17.1.2018 έσο 

4.2.2018, πξνζζέηνληαλ ή ζπκπιεξψλνληαλ νη αληίζηνηρεο 

καξηπξηθέο θαηαζέζεηο!  

• Ξαξάιιεια πξνο εκέλα, νη εκπλεπζηέο ηεο ζθεπσξίαο 

απνθάζηζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηήλ ηελ ππφζεζε-

πιαηθφξκα θαη ελαληίνλ φπνηαο άιιεο ελνριεηηθήο γη’ 

απηνχο θσλήο. 

• Κε άιια ιφγηα, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017, φηαλ ε Θπβέξλεζε 

αληηιήθζεθε φηη ην ζθάλδαιν πψιεζεο φπισλ ζηε ανπδηθή 

Αξαβία ζα κπνξνχζε λα δηαζπάζεη ηελ θπβεξλεηηθή ζπλνρή 

θαη λα θαηαξξίςεη ην «εζηθφ ηεο πιενλέθηεκα», θηάλνληαο ζην 

ζεκείν ηφηε λα επηθαιεζζεί ακθίβνιεο γλεζηφηεηαο έγγξαθα ζηελ 

πξνζπάζεηα ζπγθάιπςεο ηνπ ζθαλδάινπ απηνχ, ν Πξσζππνπξγφο 

έιαβε ηελ απφθαζε λα ξίμεη αίκα ζηελ αξέλα. Δθείλε ηελ 

δχζθνιε γηα ηελ ίδηα ζηηγκή, θαη κέζα ζε έλα πνιηηηθφ θιίκα πνπ 

επηβαξπλφηαλ ζπλερψο γηα ηελ ίδηα, επέιεμε σο θίλεζε 

αληηπεξηζπαζκνχ ηε… «ιάζπε ζηνλ αλεκηζηήξα» θαη ηελ 

ζηνρεπκέλε απφπεηξα πνιηηηθήο εμφλησζεο ησλ αληηπάισλ ηεο. 

Ξξφδειε επηδίσμε ήηαλ ην «εζηθφ ηεο πιενλέθηεκα» λα θαηαζηεί 

«ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα» θαη ν θίλδπλνο ηεο απνθάιπςεο ηεο 

θπβεξλεηηθήο δηαθζνξάο λα δηαζθεδαζηεί κε καξηπξνχκελε απφ 

εγθάζεηνπο ςεπδνκάξηπξεο δηαθζνξά αληηπάισλ πνιηηηθψλ 



πξνζψπσλ - θαη κάιηζηα ζηνλ επαίζζεην γηα ηελ θνηλσλία ρψξν ηεο 

πγείαο. 

• Απφδεημε, εμάιινπ, ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο πνπ νδήγεζε ζηε 

κελπφκελε ζθεπσξία, απνηειεί ε επηινγή ηεο Δηζαγγειέσο 

Γηαθζνξάο λα δηαβηβάζεη ζηε Βνπιή καδί κε ηελ ππφζεζε 

ανπδηθήο Αξαβίαο-Π. Θακκέλνπ θαη ηελ ππφζεζε NOVARTIS, 

ψζηε ν ζφξπβνο ηεο ηειεπηαίαο λα επηζθηάζεη ηελ πξψηε. 

Γεχηεξε απφδεημε ηεο πξνπεξηγξαθείζεο ζηξαηεγηθήο, είλαη ην γεγνλφο φηη 

ζηηο 4.2.2018 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πξνζθείκελεο ζηνλ Ξξσζππνπξγφ, 

εθεκεξίδαο Documento, κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ, γίλεηαη επζεία 

αλαθνξά ζε «παηξηδνθάπεινπο πνιηηηθνχο» πνπ έρνπλ ηαρζεί ππέξ 

ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ επεηδή «εκπιέθνληαη ζην ζθάλδαιν 

NOVARTIS». Πνχ ηα γλψξηδε φια απηά ν πξσζππνπξγηθφο θίινο θ. 

Βαμεβάλεο, αλ δελ είρε επζεία ελεκέξσζε απφ ηνπο ζθεπσξνχο; 

• Πην ίδην θιίκα θηλήζεθε θαη ε δήισζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ, ν νπνίνο 

γηα λα αθπξψζεη ηηο ελαληίνλ ηνπ θσλέο, αλαθέξζεθε ζε πνιηηηθνχο 

πνπ «ποςλάνε παηπιυηιζμό για να διαππαγμαηεςηούν ηην 

κάλςτή ηοςρ και ηη ζςγκάλςτη ηυν ππακηικών και ηυν 

επιλογών ηοςρ». 

• Ρν πην πξνθιεηηθφ φκσο είλαη, φηη ηελ Παξαζθεπή πξν ηνπ 

ζπιιαιεηεξίνπ, δειαδή ζηηο 2.2.2018, ηππψζεθε ην 

θπξηαθάηηθν θχιιν ηεο 4.2.2018 ηεο εθεκεξίδαο DOCUMENTO. 

Πην πξσηνζέιηδν ηνπ θχιινπ απηνχ ππάξρεη άξζξν ηνπ εθδφηε 

(Editorial) κε ηίηιν «NOVArtis MACEDONIA», ζην νπνίν, ελψ δελ 

έρεη νινθιεξσζεί θαλ ε θαηάζεζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

κάξηπξνο Θειέζε, ν Ξξσζππνπξγηθφο θίινο Θ. Βαμεβάλεο επηηίζεηαη 

θαηά ηξφπν ρπδαίν θαηά πνιηηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

ζπιιαιεηήξην απνθαιψληαο ηνπο «μποςκυμένοςρ», ελψ επηπιένλ 

αλαθέξεηαη ζε μαπηςπίερ πποζηαηεςόμενυν μαπηύπυν, παξφηη 

απηέο ζα νινθιεξψλνληαλ ηελ επνκέλε θαη πεξί ψξα 21:40! Αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηα θπξηαθάηηθα θχιια θιείλνπλ ηελ 

Παξαζθεπή, φηαλ δελ είρε νινθιεξψζεη ηελ θαηάζεζή ηνπ νχηε θαλ 

ν “Παξάθεο”, ηφηε επρεξψο αληηιακβαλφκαζηε κε πνηνπο θαη γηα 



πνηνπο ζθνπνχο ζπλδηαιέγνληαλ νη κελπφκελνη εηζαγγειηθνί 

ιεηηνπξγνί. Πνχ ηα γλψξηδε φια απηά ν θ. Βαμεβάλεο; Πνπ 

γλψξηδε γηα ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο κάξηπξεο; Πνπ γλψξηδε 

γηα θαηαγγειίεο πεξί δήζελ ρξεκαηηζκνχ πνιηηηθψλ πνπ 

κεηείραλ ζην ζπιιαιεηήξην θαη γηα βαιίηζεο;; Αλ φρη απφ ηνπο 

κελπφκελνπο ζθεπσξνχο, ηφηε απφ πνηφλ; 

• Όκσο ην ζξάζνο θαη ε αιαδνλεία ησλ ζθεπσξψλ δελ πεξηνξίζηεθαλ 

ζε απηά, αθνχ ζην ίδην δεκνζίεπκά ηνπ ν θ. Βαμεβάλεο 

αλαθέξεηαη ζε βαιίηζεο κε δεζηφ ρξήκα πνπ κεηαθέξνληαλ ζην 

Κέγαξν Καμίκνπ, επαλαιακβάλεη δειαδή ηνλ ίδην ραιθεπκέλν 

ηζρπξηζκφ πνπ είρε θαηαζέζεη ηελ 1.12.2017 ε κάξηπξαο 

«ΘΔΙΔΖ», ηεο νπνίαο, βεβαίσο, ε καξηπξία ζα έπξεπε λα 

είλαη απζηεξά απφξξεηε. Απφ πνχ άληιεζε ηηο «πιεξνθνξίεο» 

ηνπ ν θ. Βαμεβάλεο, αλ φρη απφ ηνπο κελπφκελνπο ζθεπσξνχο; 

• Σέινο ζηηο 12-2-2018 ην γξαθείν ηχπνπ ηνπ πξσζππνπξγνχ, 

πηνζεηψληαο, κε ηνλ πην επίζεκν θαη πξνζβιεηηθφ ηξφπν, ηελ 

αφξηζηε θαη θαηαζθεπαζκέλε πξνζηαηεπφκελε καξηπξηθή 

θαηάζεζε, ελεκέξσλε κε αλαθνίλσζή ηνπ «…πσο ζηα ππφγεηα 

ηνπ Κεγάξνπ Καμίκνπ δελ εηζέξρνληαη πιένλ βαιίηζεο 

Samsonite ηξνρήιαηεο πξηλ θαηαιήμνπλ ζε θάπνην θνξνινγηθφ 

παξάδεηζν». Πξνθαλψο νη απηναπνθαινχκελνη «έλνηθνη» ηνπ 

Καμίκνπ, παξαβαίλνληαο θάζε ηεθκήξην αζσφηεηαο, ζέιεζαλ 

λα απνθαιχςνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ζηφρν ηεο ζθεπσξίαο, δει. 

ηνλ εζηθφ κνπ ζηηγκαηηζκφ θαη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή κνπ 

απαμίσζε, πιήηηνληαο έηζη επζέσο ηε δεκφζηα εηθφλα κνπ. 

 

Γ.  ΠΟΗΑ ΔΗΛΑΗ Ζ ΑΙΖΘΔΗΑ 

• Όπσο έρεη γίλεη γλσζηφ, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο ησλ 

νκνζπνλδηαθψλ ακεξηθαληθψλ δησθηηθψλ αξρψλ, πξνέθπςαλ ζηνηρεία 

πξνο αμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ εηαηξεία 

NOVARTIS αζέκηησλ θαη παξάλνκσλ πξαθηηθψλ πξνψζεζεο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ ηεο πξντφλησλ κέζσ ηαηξψλ ζε κηα ζεηξά απφ ρψξεο 

αλά ηνλ θφζκν. Πην πιαίζην απηφ, εξεπλήζεθε ζε εθηελή βαζκφ θαη ε 



δξάζε ηεο εηαηξείαο ζηελ ειιεληθή αγνξά, κε ζπγθεθξηκέλν πιηθφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε νξηζηηθά πνξίζκαηα. Ρφζν ηα ζηνηρεία, φζν θαη ηα 

ζπλαγφκελα πξφρεηξα ζπκπεξάζκαηα, αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλνλ ζηηο ζρέζεηο ηεο NOVARTIS κε ηελ ειιεληθή αγνξά κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηνλνκαδφκελσλ πξνζψπσλ θη επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεκάησλ. 

• πελζπκίδσ φηη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία είρα αλαιάβεη ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο Υψξαο επηηεχρζεθε εληππσζηαθή πεξηζηνιή 

ηεο ζπαηάιεο γηα ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε κεηψλνληάο ηελ 

θαηά 3,6 δηζεθαηνκκχξηα, απφ 5,8 δηο ζε 2,1 δηο, ή θαηά 

63,44% (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΝΝΠΑ). Ρέηνηα πεξηθνπή 

ζπαηάιεο – θαη σο πνζφ θαη σο πνζνζηφ – δελ έρεη πξνεγνχκελν. Θαη 

κάιηζηα ζε ηφζν ζχληνκν ρξφλν (2,5 εηψλ). Ξξάγκαηη, επί 

δηαθπβέξλεζήο καο, ρηππήζεθε θαίξηα ε ζπαηάιε θαη ε δηαθζνξά ζην 

ρψξν ηεο γείαο, κε ηελ εθαξκνγή ηξηψλ θπξίσο κεηαξξπζκίζεσλ: 

ηνπ ιεγνκέλνπ ”clawback” (κεραληζκφο αλάθηεζεο), ηνπ “rebate” 

(έθπησζε- επηζηξνθή) θαη ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. Θαη 

γηα ηα ηξία απηά εξγαιεία ν ΝΝΠΑ αλαθέξεη φηη ππήξμαλ 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα ρηππεζεί ε ζπαηάιε θαη ε δηαθζνξά 

ζην ρψξν ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα. Ζ δε εηαηξεία Novartis, εηδηθά επί 

πξσζππνπξγίαο κνπ, ππέζηε πνιχ κεγάιεο απψιεηεο, αθνχ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία, νη πσιήζεηο ηεο ζπξξηθλψζεθαλ 

απφ 440 εθ. επξψ ην 2011 ζε 337 εθ. επξψ ην 2014. Σα 

παξαπάλσ ήηαλ δηεζλψο αλεγλσξηζκέλα θαη δεκνζηεπκέλα 

ζηνηρεία θαη πξνθαλψο γλσζηά ζηνπο ζπλσκφηεο. Όκσο, γηα 

ιφγνπο εμππεξέηεζεο ησλ αλφκσλ ζθνπηκνηήησλ ηνπο, 

θξίζεθε αλαγθαίν λα κελ ζπζρεηηζηνχλ ζηελ αλνηγείζα 

δηθνγξαθία, ζε πιήξε αληίζεζε πξνο ηα ζηνρεπκέλα 

δεκνζηεχκαηα πνπ κηινχζαλ αφξηζηα γηα «εκπινθή πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ» θαη κάιηζηα πξψελ Πξσζππνπξγνχ. 

• Θαη ηηο ηξεηο απηέο κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ηηο είρε 

θαηαςεθίζεη ηφηε ζηε Βνπιή ν ΤΡΗΕΑ! Θαη ζήκεξα, νη ίδηνη πνπ 

έθαλαλ φ,ηη κπνξνχζαλ γηα λα «πξνζηαηεχζνπλ» ηα 

ζπκθέξνληα ησλ θαξκαθνβηνκεράλσλ, ηνικνχλ λα 



θαηαγγέιινπλ γηα “δηαθζνξά” εθείλνπο πνπ επέβαιαλ ηα κέηξα απηά, 

βάδνληαο ηέινο ζηελ αζπδνζία. Δθείλνη πνπ δελ ήζειαλ λα 

ηειεηψζεη ε δηαθζνξά θαη ε ζπαηάιε ζην ρψξν ηεο Τγείαο, 

θαηαγγέιινπλ ζήκεξα εκέλα πνπ ηελ ρηχπεζα απνθαζηζηηθά! 

Θαη παξηζηάλνπλ απφ πάλσ ηνπο «Θήλζνξεο» ηεο εζηθήο! 

• Δίλαη, αθφκε πεξηζζφηεξν, εμσθξεληθφ, λα απνδίδνπλ ζε εκέλα 

θαηεγνξίεο δηαθζνξάο, φηαλ ε θαηάηαμε ηεο Υψξαο καο ζηνλ 

δηεζλή πίλαθα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

βειηηψζεθε επί ησλ εκεξψλ κνπ θαηά 25 νιφθιεξεο ζέζεηο, 

ζπλεπεία κηαο πιήξνπο δέζκεο κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο πνπ εηζαγάγακε θαη λνκνζεηήζακε, ζε αληίζεζε κε 

ηε ζεκεξηλή Θπβέξλεζε πνπ επηδείλσζε ηελ θαηάηαμή καο 

θαηά 15 ζέζεηο. 

• Απηφ πνπ αμίδεη λα ηνληζζεί κε βάζε φζα έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλψζε 

καο απφ ηε δηθνγξαθία πνπ δηαβηβάζζεθε ζηηο 6.2.2018 ζηε Βνπιή 

ησλ Διιήλσλ, είλαη φηη απφ θαλέλα έγγξαθν δελ πξνθχπηεη φηη 

δήζελ νη ακεξηθαληθέο δησθηηθέο αξρέο ππεδείθλπαλ θάπνην 

πνιηηηθφ πξφζσπν. Σνπλαληίνλ, φπσο έρεη θαηαζηεί ζαθέο, νη 

πεξηιεπηηθέο δηαπηζηψζεηο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Γξαθείνπ 

Πιεξνθνξηψλ, φπσο ζπλνςίδνληαη ζε απαληεηηθά έγγξαθά 

ηνπο πξνο ηελ 3ε κελπφκελε, δελ πεξηέρνπλ ηελ παξακηθξή 

αλαθνξά ζε εκπινθή πνιηηηθνχ πξνζψπνπ, πνιιψ δε κάιινλ 

ζηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο επνρήο εθείλεο. 

• Δμάιινπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηθνγξαθία, ζηηο 13.12.2017 ε θ. 

Σνπινππάθε δήηεζε πιεξνθνξίεο απφ ηηο ακεξηθαληθέο αξρέο 

γηα επηά (7) ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα. Πην απαληεηηθφ έγγξαθν 

ησλ ακεξηθαληθψλ αξρψλ εκπεξηέρνληαη 2 βαζηθέο επηζεκάλζεηο:  

α) Όηη νη πιεξνθνξίεο απηέο θαη’ αξρήλ δελ πξνζθέξνληαη νχηε 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία θαη δελ 

κπνξνχλ λα θνηλνπνηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν. Ξαξέρεηαη 

ζπγθεθξηκέλε θαη πεξηνξηζκέλε άδεηα ρξήζεο ππφ πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα. 



β) πνγξακκίδεηαη φηη ε έξεπλα απηή δελ έρεη θαηαιήμεη αθφκα 

πνπζελά θαη σο εθ ηνχηνπ νη πεξηερφκελεο πιεξνθνξίεο δελ ζα έπξεπε θαη 

δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ βάζε γηα νξηζηηθά 

νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

• Πηε ζπλέρεηα, ζηηο 23.1.2018, ε θ. Ρνπινππάθε ππέβαιε εθ λένπ 

αίηεκα ζπζρέηηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα  άιια επηά (7) πξφζσπα, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπλαξηζκεί θαη εκέλα. Ζ επηινγή αλαθνξάο ζην 

φλνκά κνπ έγηλε απφ ηελ Δηζαγγειέα θα. Σνπινππάθε. Όρη απφ 

ην FBI! Ζ ακεξηθαληθή ππεξεζία απάληεζε ζηελ θα. Ρνπινππάθε 

επηηξέπνληαο ηε ζπζρέηηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ θαη πάιη δελ 

πεξηείραλ θακία αλαθνξά ζην πξφζσπφ κνπ. Απηή ε ελέξγεηα 

θαλεξψλεη ηε ζηαζεξή εκκνλή ηεο λα κελ ζηέιλεη ηνλ θάθειν ζηε 

Βνπιή, παξαβηάδνληαο θαηάθσξα ην άξζξν 86 ηνπ Ππληάγκαηνο.  

• Ζ ππφζεζε, φπσο ήξζε μαθληθά ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο πξηλ ιίγεο 

εκέξεο, είλαη πξνδήισο ζηεκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε. Θαηά 

εμφθζαικν, πξνθαλή, πξνθιεηηθφ, αιιά θαη εληειψο πξφρεηξν θαη 

απξφζεθην ηξφπν. Πε φιεο ηηο δειψζεηο θαη ηα δεκνζηεχκαηα πνπ 

πξνεγήζεθαλ, δελ ππήξρε θακκία βάζε, δελ βαζίδνληαλ ζε θακκία 

πιεξνθνξία πνπ λα γλσξίδνπλ, γηαηί θακκία ηέηνηα πιεξνθνξία δελ 

ππήξρε! Πξψηα δηέδσζαλ ηε θήκε θαη αθνινχζσο θξφληηζαλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ θαη ηελ “καξηπξία”, ρξεζηκνπνηψληαο θαζ’ φια 

πξφζπκνπο ςεπδνκάξηπξεο. 

 

Γ.  ΦΔΤΓΟΡΘΗΑ ΚΑΡΣΤΡΧΛ  

• Ήηαλ, ινηπφλ, επηθνηλσληαθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Θπβέξλεζεο, κέζα ζε 

δχζθνιεο γηα ηελ ίδηα ζπγθπξίεο, ε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

ζθαλδαινινγίαο θαη πφισζεο. Δπηδίσθε λα δηαρσξηζηνχλ ηα 

πνιηηηθά πξφζσπα ζε “βξψκηθνπο” θαη “θαζαξνχο”! Ξφηε ζηήλεηαη 

απηή ε ζθεπσξία; Πε ζηηγκή πνπ ε Θπβέξλεζε ζπγθεληξψλεη πιένλ 

ζπληξηπηηθά πνζνζηά αξλεηηθψλ αμηνινγήζεσλ θαη δπζαξέζθεηαο ηφζν 

γηα ηηο ζέζεηο πνπ πηνζεηεί φζν θαη γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηεο. Δλψ 

παξάιιεια θηλείηαη ζε «δεκνζθνπηθά ρακειά» - ζηα κηζά πνζνζηά 

εθείλσλ πνπ ηεο έδσζαλ ηελ πιεηνςεθία ζηελ ησξηλή Βνπιή – ιφγσ 



πιήξνπο απνθάιπςεο ησλ αλαθνινπζηψλ θαη ησλ ςεπδνιφγσλ θαη 

παξαπιαλεηηθψλ ςεθνζεξηθψλ ηεο επαγγειηψλ. 

• Κάιηζηα απηφ πνπ θάλεη εληχπσζε θαη θαηέζηε δπλαηφ λα εμεγεζεί 

κφλνλ εθ ησλ πζηέξσλ, είλαη φηη απηή ε ζαθήο κεζφδεπζε είρε 

απφ πνιχ λσξίο πξνζδηνξηζκέλν ζηφρν: φρη απιψο πνιηηηθά 

πξφζσπα ελ γέλεη, φρη απιψο Τπνπξγνχο, αιιά απηφ ην ίδην ην 

πξφζσπφ κνπ σο Πξσζππνπξγνχ!    

• Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεηάζηεθε ε θαηαζθεπή εμ ππαξρήο ςεπδψλ 

«απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ», κε ηε κνξθή ησλ καξηπξηθψλ 

θαηαζέζεσλ: επεηδή αθξηβψο θαλέλα απνιχησο ζηνηρείν δελ 

πθίζηαην πνπ λα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ νπνηαδήπνηε 

αλαθνξά ζην πξφζσπφ κνπ. Θαη νη ίδηνη νη εγθαινχκελνη γλψξηδαλ 

φηη ηέηνην ζηνηρείν δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα βξεζεί, θαλέλα έγγξαθν 

κε ακθηζβεηήζηκεο πξνέιεπζεο, θαλέλα παξαζηαηηθφ, αιιά θαη 

θαλέλα ίρλνο έζησ χπνπηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. Γη’ απηφ θαη 

επηζηξαηεχζεθαλ πξφζπκνη ςεπδνκάξηπξεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηε θζελή απηή κεζφδεπζε.  

• Ζ ζθαλδαινινγία βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο θαηαζέζεηο ησλ 

ηξηψλ καξηχξσλ πνπ απνιακβάλνπλ παξαλφκσο ηεο 

πξνλνκηαθήο πξνζηαζίαο ηεο εηζαγγειίαο, πνπ ηνπο 

παξαρσξήζεθε αδηθαηνιφγεηα θαη πξνθιεηηθά απφ ηνπο 

κελπνκέλνπο εηζαγγειηθνχο ιεηηνπξγνχο, γηα ηνπο νπνίνπο ζα 

γίλεη ιφγνο πην θάησ. Ζ ζεηξά ησλ θαηαζέζεσλ απηψλ πξαγκαηηθά 

πξνθαιεί, ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο ηε 

λνεκαηηθή ηνπο ζπλνρή, αιιά θαη σο πξνο ηελ ηεξεζείζα δηαδηθαζία 

ιήςεο ηνπο.  

• Χο πξνο ην πεξηερφκελν: Νη ηξεηο κάξηπξεο μεθάζαξα επηρεηξνχλ λα 

θαιχςνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο. Νη θαηαζέζεηο ηνπο, πνπ δίλνληαη 

ζε δφζεηο,  δελ αιιεινθαιχπηνληαη νχηε ηέκλνληαη. Κε ηνλ ηξφπν 

απηφλ δελ επηβεβαηψλνληαη νχηε θαη δηαςεχδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ρν 

γεγνλφο, φκσο, φηη θαιχπηνπλ ηφζν δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο, δελ είλαη 

ηπραίν γεγνλφο: έρεη γίλεη ζαθέζηαηε θαηαλνκή ησλ δεηεκάησλ επί 

ησλ νπνίσλ πξέπεη λα αλαθεξζεί ν θάζε ςεπδνκάξηπξαο, πξάγκα ην 



νπνίν θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε ζρεδηαζκνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θαηαζέζεσλ. 

• Χο πξνο ηε λνεκαηηθή ηνπο ζπλνρή: Νη θαηαζέζεηο ζπλνιηθά 

ζηεξνχληαη εηξκνχ θαη ζπλνρήο. Ππάληα δηαηεξείηαη ε εζηίαζε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε θάζε επηκέξνπο θαηάζεζε. Αληηζέησο, ην 

αληηθείκελν αιιάδεη ζπλερψο, ελίνηε κε θσκηθφ ηξφπν, ρσξίο θακία 

ζχλδεζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ απνηππψζεθαλ αθξηβψο νχηε ηα 

ιεγφκελα ησλ καξηχξσλ, νχηε φζα δηεκείθζεζαλ κεηαμχ απηψλ θαη 

ησλ εξσηψλησλ εηζαγγειέσλ. Δλδεηθηηθά, ε απφ 29.12.2017 

θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «Αηθαηεξίλε 

Θειέζε», αλαθέξεηαη φηη δηήξθεζε 4 ψξεο θαη 40 ιεπηά, θαηά 

ηηο νπνίεο θαηαγξάθεθαλ σο θαηάζεζε κφλνλ 2 ζειίδεο! Ρη 

είδνπο δηάινγνο γηλφηαλ κεηαμχ ησλ εηζαγγειέσλ θαη ησλ καξηχξσλ; 

Ξνηεο εξσηήζεηο; Πψο κπνξεί λα ειεγρζεί αλ νη εξσηήζεηο 

γίλνληαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Πνηληθήο 

Γηθνλνκίαο; Δίλαη πξνθαλέο φηη νη θαηαζέζεηο δελ έρνπλ θαηαγξάςεη 

φ,ηη αθξηβψο δηεκείθζε, αιιά κφλνλ ηηο ηειηθά επηιεγείζεο 

δηαηππψζεηο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ πθίζηαηαη θακκία ζπλνρή θαη 

θακκία δπλαηφηεηα εμέηαζεο ηνπ θάζε αλαθεξνκέλνπ 

δεηήκαηνο εληειερψο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηπρφλ αληηθάζεηο, 

αιιειναλαηξνχκελνη ηζρπξηζκνί θαη λα θξηζεί ε λνεκαηηθή ηνπο 

αμηνπηζηία. 

• Χο πξνο ηελ ηεξεζείζα δηαδηθαζία: Νη δηαδνρηθέο θαηαζέζεηο 

μεθηλνχλ ρσξίο εηζαγσγή θαη δελ νινθιεξψλνληαη: παξακέλνπλ 

αλνηρηέο, κε ηελ επηθχιαμε πνπ ππνηίζεηαη φηη δειψλεη ν κάξηπξαο, 

γηα λα ζπλερίζεη ηελ θαηάζεζή ηνπ. Οη εηζαγγειείο επηηξέπνπλ λα 

παξακέλνπλ αλνηρηά φια ηα ελδερφκελα: λα ζπλερίζεη ν 

κάξηπξαο ή λα κελ ζειήζεη λα ζπλερίζεη, επί πεξηερνκέλνπ 

λνεκαηηθά αλνινθιήξσηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε λνκηθά θαη 

δηαδηθαζηηθά εθθξεκνχο, αθνχ δελ έρνπλ γίλεη εξσηήζεηο γηα ηελ 

αμηνπηζηία ή ηελ επηβεβαίσζε ησλ θαηαηηζεκέλσλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ην πεξηερφκελν παξακέλεη ζε κηα λνκηθά αδηαλφεηε θαη 

αδηθαηνιφγεηε ηερλεηή εθθξεκφηεηα. Κάιηζηα, αλ ιεθζεί ππ’ 

φςηλ, ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία ιήςεο έλνξθεο θαηάζεζεο 



δηαηεξείηαη αλνηθηή θαη ζε εθθξεκφηεηα επί ηξεηο νιφθιεξνπο κήλεο, 

ην κφλν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη ην φηη ηα φζα 

επξφθεηην λα θαηαζέζνπλ πξνζερψο νη κάξηπξεο, «επηθπιαρζέληεο» 

ηάρα λα ζπλερίζνπλ πξνζερψο, ήηαλ εθ πξννηκίνπ γλσζηά θαη 

πξνζρεδηαζκέλα, ηεινχζαλ δε ελ γλψζεη απηψλ θαη νη ίδηνη, δπζηπρψο, 

νη εηζαγγειείο. 

• Ήδε, κεηά φια ηα πξνεγνχκελα, δελ κπνξεί λα γίλεη κε ζνβαξφηεηα 

ιφγνο γηα «αμηφπηζηεο» θαη «αιεζείο» θαηαζέζεηο. Ξξφθεηηαη γηα 

ςεπδείο θαη θαηαζθεπαζκέλεο θαηαζέζεηο ζηα πιαίζηα κηαο ζαθνχο 

κεζφδεπζεο θαη κηαο πξνζπάζεηαο λα ζηεζεί κία απαξάδεθηε 

δηαδηθαζία επί ςεπδεπίγξαθσλ θαηεγνξηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

κηθξνπνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ. 

• Νη θαηαζθεπαζκέλεο απηέο θαηαζέζεηο είλαη ςεπδείο θαηά 

πεξηερφκελν. Δηδηθφηεξα, ν κάξηπξαο κε ηελ θσδηθή νλνκαζία 

“Αηθαηεξίλε Θειέζε”, θαηέζεζε ελ γλψζεη ηεο αλαιήζεηάο ηνπο, ηα 

αθφινπζα θαζ’ νινθιεξίαλ ςεπδή πεξηζηαηηθά: 

α) Πηηο 1.12.2017, εμεηαδφκελνο ελφξθσο ελψπηνλ ησλ ηξηψλ εηζαγγειέσλ 

θαηέζεζε φηη: “…Πεξί ηα κέζα ηνπ έηνπο 2013, αλ ζπκάκαη θαιά ηελ 

πεξίνδν, ν Φξνπδήο ζπλαληήζεθε, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, 

κε ηνλ ηφηε πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο Αληψλε Σακαξά, ζην Λέγαξν 

Λαμίκνπ. Ετρε καδί ηνπ κηα καχξε βαιίηζα ζακζνλαηη, ηχπνπ ηξφιιεπ, ηελ 

νπνία είρε γεκίζεη κε δεζκίδεο ραξηνλνκηζκάησλ, ρξψκαηνο κσβ, θίηξηλν 

θαη πξάζηλν, ηα νπνία παξέδσζε ζηνλ Αληψλε Σακαξά.” 

β) Πηηο 11.12.2017, εμεηαδφκελνο ελφξθσο ελψπηνλ ησλ ηξηψλ 

εηζαγγειέσλ θαηέζεζε φηη: “…Σε ζπλέρεηα ηεο απφ 1.12.2017 έλνξθεο 

θαηάζεζήο κνπ δηεπθξηλίδσ φηη ην πνζφ ην νπνίν δφζεθε ζηνλ πξψελ 

πξσζππνπξγφ Αληψλε Σακαξά, ζηα πιαίζηα ηνπ Harvard project, 

απνζθνπνχζε λα εμαζθαιίζεη ηελ εχλνηα ηνπ πξσζππνπξγνχ ππέξ ησλ 

εκπνξηθψλ ζθνπψλ ηεο λνβάξηηο. Λε ην ζρέδην απηφ ε λνβάξηηο δέζκεπζε 

δηά ηεο θαηαβνιήο ρξεκάησλ- δψξσλ ηνπο 1) Αληψλε Σακαξά, 2) Θσάλλε 

Σηνπξλάξα, 3) Άδσλε Γεσξγηάδε, Δηνηθεηή ΕΟΠΥΥ θιπ έηζη ψζηε λα 

ζπκκεηέρεη ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο ζην ρψξν ηεο 

πγείαο. Δηαξθήο πνιηηηθή ηεο λνβάξηηο ήηαλ ε επηδίσμε απφθηεζεο επηξξνήο 



δηά θαηαβνιήο δψξσλ (ηθαλψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ) ζηνπο εθάζηνηε 

ζπκκεηέρνληεο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

Φαξαθηεξηζηηθά ζην ακθηζέαηξν ηεο λνβάξηηο Ειιάο ην έηνο 2013 ή 2014 ν 

Φξνπδήο απεπζπλφκελνο ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ζην ΔΣ ηεο εηαηξείαο 

είρε πεη φηη ε θπβέξλεζε θάλεη φηη ζέιεη ε λνβάξηηο.” 

γ) Πηηο 29.12.2017, εμεηαδφκελνο ελφξθσο ελψπηνλ ησλ ηξηψλ 

εηζαγγειέσλ θαηέζεζε φηη: “…Σε ζπλέρεηα ηεο απφ 1.12.2017 έλνξθεο 

θαηάζεζήο κνπ δηεπθξηλίδσ φηη ην ξαληεβνχ ηνπ Ισλ/λνπ Φξνπδή κε ηνλ 

ηφηε πξσζππνπξγφ Α. Σακαξά ζην Λέγαξν Λαμίκνπ θιείζηεθε θαη 

ξπζκίζηεθε απφ ηε γξακκαηέα ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην φρεκα ηνπ 

Ισλ/λνπ Φξνπδή, αλ ζπκάκαη θαιά κάξθαο BMW ρξψκαηνο καχξνπ, λα 

εηζέιζεη θαη λα ζηαζκεχζεη ζην Λέγαξν Λαμίκνπ.” 

δ) Πηηο 5.1.2018, εμεηαδφκελνο ελφξθσο ελψπηνλ ησλ ηξηψλ εηζαγγειέσλ 

θαηέζεζε φηη: “Σε ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο θαηάζεζήο κνπ ζαο αλαθέξσ φηη 

ηελ ηειηθή εθδήισζε (ζην Λέγαξν Λνπζηθήο) ηνπ Harvard Project (ηέιε 

ηνπ έηνπο 2013 πεξίπνπ), κέζσ ηνπ νπνίνπ δσξνδνθήζεθαλ –κεηαμχ 

άιισλ- νη Θσάλλεο Σηνπξλάξαο, Άδσληο Γεσξγηάδεο θαη Αληψλεο Σακαξάο, 

αλέιαβε ε εηαηξεία ζπκθεξφλησλ ηεο Κίλαο Μηθνινπνχινπ (ζπδχγνπ ηνπ 

Θσάλλε Σηνπξλάξα) Mindwork. Πηζηεχσ φηη κέζσ θαη ηεο ακνηβήο πνπ 

έιαβε ε αλσηέξσ εηαηξεία μεπιχζεθε κέξνο ηνπ ρξήκαηνο ησλ 

δσξνδνθηψλ.” 

ε) Πηηο 28.1.2018, εμεηαδφκελνο ελφξθσο ελψπηνλ ησλ ηξηψλ εηζαγγειέσλ 

θαηέζεζε φηη: “Ληα εβδνκάδα πεξίπνπ πξηλ ηε ζπλάληεζε, ν Φξνπδήο είρε 

ζπλαληεζεί κε ηνλ ζηελφ ζπλεξγάηε ηνπ Αληψλε Σακαξά, Δεκήηξην Πησρφ, 

κε ηνλ νπνίνλ είρε αλαπηχμεη επαθή. Αθνινχζσο, κέζσ ηεο γξακκαηέσο 

ηνπ γξαθείνπ ηνπ Σακαξά ζην Λέγαξν Λαμίκνπ, θιείζηεθε ην ξαληεβνχ, 

κεζεκβξηλέο ψξεο (14:00-15:00). Ζεηήζεθε απφ ηνλ Φξνπδή λα θέξεη καδί 

ηνπ ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα ψζηε λα ηνπ επηηξαπεί ε είζνδνο ζην 

Λέγαξν Λαμίκνπ, ελψ ζε δεχηεξε επηθνηλσλία, ν Φξνπδήο, δήηεζε κα ηνπ 

επηηξαπεί ε είζνδνο κε ην απηνθίλεην (αλ ζπκάκαη θαιά κάξθαο BMW, 

ρξψκαηνο καχξνπ) θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ έδσζε θαη ηνλ αξηζκφ ηεο 

πηλαθίδαο ηνπ. Φεχγνληαο ν Φξνπδήο απφ ηα γξαθεία ηεο Μνβάξηηο ζηε 

Λεηακφξθσζε Αηηηθήο, έρνληαο ηνπνζεηήζεη ηε βαιίηζα κε ηα ρξήκαηα πνπ 

ζαο έρσ πεξηγξάςεη ζηνλ ρψξν απνζθεπψλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ελψ 



κεζνιάβεζε ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ κηαο ψξαο, ελεκέξσζε ηελ 

γξακκαηεία ηνπ γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ ζην Λέγαξν Λαμίκνπ, φηη 

επίθεηηαη άκεζα ε άθημή ηνπ εθεί, ψζηε λα ηνπ επηηξαπεί ε είζνδνο ζηνλ 

ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ Λεγάξνπ.” 

ζη) Πηηο 4.2.2018, εμεηαδφκελνο ελφξθσο ελψπηνλ ησλ ηξηψλ εηζαγγειέσλ 

θαηέζεζε φηη: “… Επίζεο ν θ Φξνπδήο είρε ζπλάληεζε ηελ 26-9-2013 κε 

ηνλ Δεκήηξην Πησρφ, ζηελφ ζπλεξγάηε ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ, 

Αληψλε Σακαξά, ζην γξαθείν ηνπ ηειεπηαίνπ (πξψελ πξσζππνπξγνχ), 

θαζψο επίζεο θαη ηελ 18-10-2013 είρε δεχηεξε ζπλάληεζε κε ηνλ 

Δεκήηξην Πησρφ, ζην Λέγαξν Λαμίκνπ. Τελ 21-10-2014 ν Φξνπδήο είρε 

ζπλάληεζε κε ηνλ Παπαζηαχξνπ, επίζεο ζηελφ ζπλεξγάηε ηνπ Αληψλε 

Σακαξά. (…) Τελ 3-4-2014 είρε ζπλάληεζε ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ Λεγάξνπ 

Λαμίκνπ θαη ηελ 14-4-2014 ζηελ Κ. Αζελψλ 110, 5νο φξνθνο κε ηνλ 

Φξχζαλζν Καδαξίδε, επίζεο ζηελφ ζπλεξγάηε ηνπ Αληψλε Σακαξά…” 

• Δμάιινπ, ν κάξηπξαο κε ηελ θσδηθή νλνκαζία “Κάμηκνο αξάθεο”, 

εμεηαδφκελνο ζηηο 17.1.2018 ελψπηνλ ησλ ηξηψλ εηζαγγειέσλ, 

θαηέζεζε φηη: “… Η εηαηξεία ήζειε μεθάζαξα λα δεζκεχζεη (“engage”) 

θνξείο θαη παξάγνληεο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο, φπσο νη ππνπξγνί 

πγείαο, νηθνλνκηθψλ θαη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη φπσο νη δηνηθεηέο ησλ 

λνζνθνκείσλ. (…) Σηελ ζει. 6 επίζεο αλαθέξεηαη φηη ε λνβάξηηο είλαη 

βαζηθφο παίρηεο (key player) ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ πγείαο θαζψο 

επίζεο φηη, έρνληαο ηελ εγεηηθή ζέζε ζηελ θαξκαθεπηηθή αγνξά 

βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο δηακφξθσζεο ηνπ λένπ 

πεξηβάιινληνο, εθκεηαιιεπφκελε ηελ Πξνεδξία ηνπ ΣΦΕΕ απφ ηνλ 

Φξνπδή θαη ηελ ελεξγφ εκπινθή ηεο ζε αξκφδηα επηηξνπή ππφ ηνλ 

Πξσζππνπξγφ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο “Prime Minister Think 

Tank”. Σεκεησηένλ φηη ν ηφηε πξσζππνπξγφο Αληψλεο Σακαξάο είλαη 

απφθνηηνο ηνπ Φάξβαξλη θαη είρε πξνεγνχκελεο (Δεθέκβξηνο ηνπ 

2012 γηα παξάδεηγκα) ζπλαληήζεηο κε ηνπο Φξνπδή θαη 

Schroeckenfuchs. Η πξναλαθεξφκελε “δέζκεπζε (engagement)” ζα 

επηηπγράλεην κέζσ δσξνδνθηψλ ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ 

αμησκαηνχρσλ, ππνπξγψλ θαη ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ. Απηφ 

ζπλάγεηαη θαη απφ ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 



πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ππνινγίδσ ηνπιάρηζηνλ ζην χςνο ηνπ 

1.000.000 επξψ.” 

Όια ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα είλαη εληειψο ςεπδή, πξνθιεηηθά 

θαη θαηαζθεπαζκέλα θαη δελ έρνπλ θακκία ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

• α) Ζ θαηάζεζε ηνπ κελ πξψηνπ κάξηπξα είλαη ςεπδήο, αθνχ 

ηζρπξίδεηαη φηη έιαβα ηάρα ρξήκαηα απφ ηνλ πξψελ Αληηπξφεδξν 

ηεο εηαηξείαο NOVARTIS, ηα νπνία ππνηίζεηαη κάιηζηα φηη έθεξε 

ζην Κέγαξν Καμίκνπ κέξα-κεζεκέξη, φηη δήζελ “δσξνδνθήζεθα” 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Harvard - Project θαη φηη ν θ. Φξνπδήο 

είρε ηάρα χπνπηεο επαθέο κε ζηελνχο κνπ ζπλεξγάηεο. Ρν αιεζέο 

είλαη φηη απηνλνήησο νπδέπνηε δηαλνήζεθα λα εηζέιζσ ζε 

παξάλνκε ρξεκαηηθή ζπλαιιαγή κε ηνλ Θ. Φξνπδή, νπδέπνηε 

ηνλ ζπλάληεζα θαη’ ηδίαλ θαη νπδέπνηε έιαβε ρψξα ε 

ππνηηζέκελε επίζθεςή ηνπ ζην Κέγαξν Καμίκνπ, ζηελ νπνία ν 

ελ ιφγσ έθεξε δήζελ θαη βαιίηζα καδί ηνπ. Αζθαιψο θαη δελ 

“δσξνδνθήζεθα” κέζσ ηνπ Harvard - Project θαη ν θ. Φξνπδήο 

δελ είρε χπνπηεο επαθέο κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ.  

• Ζ κνλαδηθή θνξά πνπ ζπλαληήζεθα κε εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο 

Novartis ζην γξαθείν κνπ ήηαλ ζηηο 17.12.2012, φηαλ κε ηνλ 

ζεζκηθφ κνπ ξφιν ππνδέρζεθα ζην Κέγαξν Καμίκνπ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ 13 κεγαιχηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ 

ζηελ Διιάδα, ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ ηφλσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο. 

Ππγθεθξηκέλα ζηε ζπλάληεζε απηή ήηαλ πξνζθεθιεκέλνη νη: πχξνο 

Γεζχιιαο, Ξξφεδξνο ΔΙΑΗ - Unilever Hellas, Ληθήηαο 

Αζπηψηεο, Δκπνξηθφο Γηεπζπληήο PepsiCo, Πεξηθιήο 

Βαζηιφπνπινο, Ξξφεδξνο - Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Specifar, 

Laurent Dereux, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Nestle Hellas, Γεκήηξεο 

Πηζηκίζεο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο BIC Violex SA, Pierre 

Deleplanque, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Lafarge - ΑΓΔΣ Ζξαθιήο, 

Εσνχιιεο Κελά, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Αζελατθήο Επζνπνηίαο, 

Άγγεινο Θαξαθψζηαο, Γεληθφο Γηεπζπληήο COSCO, Γιαχθνο 

Πεξζηάλεο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Vodafone, Ληθήηαο 



Θενθηιφπνπινο, Ξξφεδξνο - Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΔ, Robert van Pappelendam, Γηεπζχλσλ 

Πχκβνπινο Procter & Gamble, Georg Schroeckenfuchs, 

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Novartis Hellas θαη Θσλζηαληίλνο 

Καραίξαο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ΑΒ Βαζηιφπνπινο - Delhaize. 

Ρνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ηεο NOVARTIS ζπλφδεπε θαη έλα άιιν 

ζηέιερφο ηεο, πνπ ήηαλ ν Ξξφεδξνο ηνπ ΠΦΔΔ Θ. Φξνπδήο. Ξαξφληεο 

απφ πιεπξάο Θπβεξλήζεσο ήηαλ νη πνπξγνί Πηνπξλάξαο, 

Σαηδεδάθεο, θαη Κεηαξάθεο θαη ινηπνί ππεξεζηαθνί παξάγνληεο. Ζ 

ζπλάληεζε απηή είρε γίλεη ζηε κεγάιε αίζνπζα ζπζθέςεσλ ηνπ 

Καμίκνπ κε ηελ ηειενπηηθή θάιπςε ηεο ΔΡΣ, θαη κάιηζηα ηελ 

επφκελε δεκνζηεχζεθαλ ζε φιεο ηηο εθεκεξίδεο εθηελή ξεπνξηάδ θαη 

θσηνγξαθίεο! Σέηνηα “ζπλνκσζία”!!!  

• Κάιηζηα, ε πξνζθηιήο ζηνλ θ. Ρζίπξα εθεκεξίδα ΑΤΓΖ, ηελ επφκελε 

εκέξα ηεο ζπλάληεζεο, ζηε ζειίδα 7 γξάθεη ζην ξεπνξηάδ ηεο, 

αλαθνξηθά κε ηα αηηήκαηα ησλ παξηζηακέλσλ εθπξνζψπσλ 

πνιπεζληθψλ: «Ξνιινί εμ απηψλ- ηδηαίηεξα εθπξφζσπνη 

θαξκαθνβηνκεραληψλ θαη φρη κφλν- δήηεζαλ απφ ηνλ Αλη. 

ακαξά ηελ ηαρχηαηε εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

πξνο ηδηψηεο, δέζκεπζε πνπ επίζεο απέζπαζαλ απφ ηνλ 

Πξσζππνπξγφ». Γειαδή, αθφκα θαη ην πεξίθεκν χπνπην ζηνηρείν 

πνπ εηζθέξεηαη ςεπδψο ζηε δηθνγξαθία, φηη δήζελ θαηφπηλ ηεο 

παξέκβαζεο κέζσ ηνπ Harvard Project εμαζθάιηζε ε Novartis 

επηζηξνθή ησλ νθεηινκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ, δελ είλαη ηίπνηε 

παξαπάλσ απφ κηα δεκφζηα δήισζε ηεο ηφηε Θπβέξλεζεο πξνο 

ηνπο 13 κεγαιχηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο ηεο Υψξαο, 

ζηελ πξνζπάζεηα λα απνηξέςεη ηελ θπγή ησλ επελδχζεσλ απφ 

ηε Υψξα. Ρν ζελάξην ηεο ππνηηζέκελεο κεξνιεπηηθήο εχλνηαο, κέζσ 

ηνπ Harvard Project, πξνο ηε Novartis, δηαςεχδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

θηινθπβεξλεηηθή εθεκεξίδα. 

• Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ δεκνζηεχκαηα ηνπ Ρχπνπ ηεο επνρήο 

(ΘΔΟΓΝΠ, 10.10.2012, ζει.3), φηαλ ζηηο 9.10.2012 επηζθέθζεθε 

επίζεκα ηε Σψξα καο ε Θαγθειάξηνο ηεο Γεξκαλίαο Άλγθεια Κέξθει, 

ζε εθδήισζε πνπ είρε νξγαλψζεη ν Πξφεδξνο ηνπ Διιελν-



Γεξκαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κ. Καίιεο, παξίζηαλην ζεηξά ειιήλσλ 

επηρεηξεκαηηψλ θαη εθπξνζψπσλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ ΠΦΔΔ Θ. Φξνπδήο, ν νπνίνο, φπσο 

αλαθέξεη ην ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο: «Θδηαίηεξε έκθαζε έδσζαλ 

επίζεο απκεηοί ζςνομιληηέρ ηηρ κ. Μέπκελ ζηην ανάγκη να 

εξοθληθούν οι ληξιππόθεζμερ οθειλέρ ηος Δημοζίος ππορ 

ηπίηοςρ, οι νπνίεο αλέξρνληαη ζε 7,3 δηο Επξψ. Τν ζέκα έζεζε ν θ. Ι. 

Φξνπδήο, Δηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηεο NOVARTIS θαη Πξφεδξνο ηνπ 

ΣΦΕΕ, θιάδνο ν νπνίνο πιήηηεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ θαζπζηέξεζε 

ζηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ». Γειαδή, ην αίηεκα 

γηα ην νπνίν ππνηίζεηαη θηλεηνπνηήζεθε ε αξσγή ηνπ Harvard 

Project, ψζηε δήζελ λα πξνζεγγηζηψ, φρη κφλν δελ ήηαλ θάηη 

ην ζπδεηνχκελν πίζσ απφ θιεηζηέο πφξηεο, αιιά ήηαλ 

δεκνζίσο εθπεθξαζκέλν αίηεκα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, επηά 

κήλεο πξηλ ηελ ππνηηζέκελε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Harvard – Project (Κάξηηνο 2013), αθφκε θαη ζηε ζπλάληεζε 

κε ηελ Γεξκαλίδα Θαγθειάξην Κέξθει.   

• Απφ ηα παξαπάλσ ζαθψο πξνθχπηεη, φρη κφλνλ ην ζξάζνο, αιιά θαη 

ε αλνεζία ηνπ θάζε ςεπδνκάξηπξα θαη ησλ ππνθξππηφκελσλ 

ππνβνιέσλ ηνπ, πνπ έθηαζε ζην ζεκείν λα ππνζηεξίδεη φηη σο ν 

πιένλ «δφθηκνο» ρψξνο παξάλνκσλ δνζνιεςηψλ επειέγε …ην 

Κέγαξν Καμίκνπ θαη ην Πξσζππνπξγηθφ Γξαθείν θαη σο πιένλ 

«θαηάιιειεο», νη κεζεκεξηαλέο ψξεο αηρκήο! Όηαλ ζπλήζσο, 

ηέηνηα ψξα, επί ηεο νδνχ Ζξψδνπ ηνπ Αηηηθνχ, ππάξρεη πιήζνο 

δεκνζηνγξάθσλ θαη ηειενπηηθψλ θακεξψλ απ’ έμσ! Κάιηζηα, ην 

επθάληαζην απηφ ζελάξην θηάλεη ζην φξην ηεο παξάλνηαο, αθνχ 

κφλνλ ζαλ ηιαξνηξαγσδία ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί ν ηζρπξηζκφο φηη 

ν δήζελ δσξνδφηεο έθηαζε ζην Κέγαξν Καμίκνπ «κεηά βαΐσλ θαη 

θιάδσλ», κέξα κεζεκέξη, ζέξλνληαο βαιίηζα εθαηνκκπξίσλ γηα λα 

δσξνδνθήζεη ηνλ Ξξσζππνπξγφ ηεο Σψξαο!  

• Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν αζθαιείαο, πνπ εθαξκφδεηαη 

απαξέγθιηηα, ζην Κέγαξν Καμίκνπ δελ κπνξεί λα πεξάζεη θακία 

ηζάληα, πνιχ πεξηζζφηεξν βαιίηζα ή παθέην, απφ ηελ θεληξηθή 

είζνδν, παξά κφλν απφ ηελ πιατλή, φπνπ θαη γίλεηαη έιεγρνο 



απφ ηελ Φξνπξά ηνπ Κεγάξνπ κε εηδηθά κεραλήκαηα 

αζθαιείαο. Ξεξηηηεχεη λα πξνζζέζσ ην πξνθαλέο, φηη δειαδή ην 

Κέγαξν Καμίκνπ δελ δηαζέηεη θαλ ρψξν ζηάζκεπζεο! Γηα πνηά 

άδεηα εηζφδνπ θαη ζηάζκεπζεο θαηαζέηεη φηη άθνπζε ή γλσξίδεη ε 

“κάξηπξαο” απηή;  

• β) Ζ θαηάζεζε ηνπ δεχηεξνπ πξνζηαηεπφκελνπ κάξηπξα είλαη 

νκνίσο ςεπδήο θαη θαηαζθεπαζκέλε, απνηειεί δε επί ηεο νπζίαο 

έθζεζε ζθαλδαινινγηθψλ ππνζέζεσλ γηα ππνηηζέκελε 

«δσξνδνθία» κνπ ζην πιαίζην ηνπ Harvard - Project, κε κφλν 

πξαγκαηηθφ ζηνηρείν ην γεγνλφο φηη είκαη, φλησο, απφθνηηνο ηνπ 

θνξπθαίνπ απηνχ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ 

Ξνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο! 

• Ζ ηζηνξία απηή είλαη ηνπιάρηζηνλ θαηδξή: Βξέζεθαλ εηζαγγειηθνί 

ιεηηνπξγνί πνπ αμηνιφγεζαλ σο ζνβαξή θαηάζεζε κάξηπξα 

πνπ νχηε ιίγν νχηε πνιχ ηζρπξίζηεθε φηη ην δηεζλνχο θχξνπο 

Παλεπηζηήκην Harvard ζπλσκφηεζε κε ηε κεηξηθή NOVARTIS, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα πξφγξακκα κατκνχ, δηα 

ηνπ νπνίν ζα δσξνδνθνχζαλ Πξσζππνπξγφ θαη ζα μέπιελαλ ηε 

κίδα… Γελ ζα φθεηιαλ λα ξσηήζνπλ ηνλ κάξηπξα απηφ κε βάζε 

πνηά ζηνηρεία ηζρπξίδεηαη θάηη ηέηνην;  

• γ) πλνιηθά ε θαηαζθεπή είλαη παηδαξηψδεο: δελ είλαη κφλν ην πφζν 

ρνληξνθνκκέλε πξνζπάζεηα γίλεηαη λα ζπλδεζεί κία ηζηνξία πνπ απφ 

κφλε ηεο είλαη πέξα θαη απφ εμσθξεληθή, φπσο ηα δήζελ πνιχρξσκα 

ραξηνλνκίζκαηα, ν ρψξνο ζηάζκεπζεο ζην πξσζππνπξγηθφ κέγαξν, 

ην χπνπην ξαληεβνχ πνπ θιείλεηαη κέξα - κεζεκέξη, κηα ζεσξία 

ζπλσκνζίαο πνπ εμπθαίλεηαη επί ηνπ κφλνπ γεγνλφηνο φηη 

πθίζηαην πξφγξακκα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ νπνίνπ είκαη απφθνηηνο. Δίλαη θπξίσο ην 

φηη νη κάξηπξεο πξνθαλψο δελ γλσξίδνπλ απνιχησο ηίπνηα θαη 

παξνπζηάδνπλ κπζεχκαηα πνπ δελ κπνξνχλ ελ ηέιεη λα 

πείζνπλ νχηε κηθξά παηδηά. 

• Νη πξνθιεηηθά ςεπδείο θαη ζπθνθαληηθέο απηέο θαηαζέζεηο κε 

πξνζβάιινπλ βαζχηαηα, ζίγνληαο ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςή 



κνπ θαη πιήηηνληαο ηελ πξνζσπηθφηεηά κνπ, φρη κφλνλ σο 

πνιίηε, αιιά θαη θπξίσο σο δεκνζίνπ αλδξφο. Κε παξνπζηάδνπλ 

μεδηάληξνπα σο «δηεθζαξκέλν» πνιηηηθφ, πνπ δέρεηαη ρξήκαηα ζηα 

πιαίζηα χπνπησλ ζρέζεσλ θαη παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ κε κεγάινπο 

επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Φπζηθά ην γεγνλφο απηφ είλαη ςεπδέο: έρσ 

πνξεπζεί ζηε δσή κνπ κε αλεπίιεπην ήζνο, ζηεξηδφκελνο ζηηο 

αξρέο θαη ηηο αμίεο κνπ, κε βάζε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνκαη θαη 

γηα ηηο νπνίεο έρσ πνιεκήζεη ζε φιε κνπ ηελ πνιηηηθή 

δηαδξνκή.  

• Κε ηηο ςεχδνξθεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο απηέο θαηαζέζεηο, επηρεηξείηαη 

ε ζπίισζε ηνπ νλφκαηφο κνπ κε ηε δεκηνπξγία ςεπδψλ 

εηδήζεσλ θαη ηελ παξαγσγή αξλεηηθήο δεκνζηφηεηαο. Δηο βάξνο 

κνπ δηεδφζεζαλ ςεπδείο αηηηάζεηο θαη ηζρπξηζκνί γηα αλχπαξθηα 

πεξηζηαηηθά, ηθαλά λα βιάςνπλ ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςή κνπ. Ήδε ε 

ππφζεζε, σο αθνξψζα ζε πνιηηηθά πξφζσπα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ην δηθφ κνπ, σο πξψελ Ξξσζππνπξγνχ, έρεη απαζρνιήζεη ηε 

δεκνζηφηεηα, φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, 

ζπλδένληάο ην πξφζσπφ κνπ κε πξάμεηο θαη γεγνλφηα 

θαηαζθεπαζκέλα θαη ςεπδή πνπ πνηέ δελ έιαβαλ ρψξα, 

ζπθνθαληψληαο κε έηζη θαη ζπηιψλνληάο ην φλνκά κνπ ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη δηεζλψο.  

• Νη καξηπξίεο απηέο ζαθέζηαηα δελ είλαη αζψεο. Δίλαη κέξνο ηνπ 

εγθιεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ Α. Σζίπξα θαη ησλ 

δνινπιφθσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζεί εάλ 

πξναλαγγειζέλ ζθάλδαιν, ζε βάξνο ηνπ πξψελ Ξξσζππνπξγνχ ηεο 

Σψξαο, γηα λα εκθαληζζνχλ νη ίδηνη σο δήζελ «ζηαπξνθφξνη 

ηεο θάζαξζεο». Νη θαηαζέζεηο είλαη ςεπδείο θαη παξάλνκεο. 

Δλνξρεζηξσηέο φιεο απηήο ηεο ζθεπσξίαο, πίζσ απφ ηνπο κάξηπξεο 

πνπ θαθψο θαη παξαλφκσο πξνζηαηεχνληαη, είλαη ν Αιέμεο 

Ρζίπξαο θαη ν δεχηεξνο εγθαινχκελνο Γ. Ξαπαγγειφπνπινο. 

 

Δ.  ΟΗ ΒΑΡΤΣΑΣΔ ΔΤΘΤΛΔ ΣΧΛ ΔΗΑΓΓΔΙΗΘΧΛ ΙΔΗΣΟΤΡΓΧΛ 



• Ζ πξνζπάζεηα απηή δελ ζα είρε φκσο θακκία ηχρε αλ έβξηζθε ζην 

δξφκν ηεο επζπλείδεηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο Γηθαηνζχλεο. Γπζηπρψο, 

πινπνηήζεθε θαη εμειίρζεθε ππφ ηελ επζχλε ησλ ηξηψλ 

εηζαγγειέσλ, ηεο πξντζηακέλεο θ. Σνπινππάθε θαη ησλ θθ. 

Ληδνχξα θαη Καλψιε. Νη ηξεηο απηνί εηζαγγειείο θέξνπλ βαξχηαηεο 

επζχλεο γηαηί παξαβίαζαλ επζέσο ηηο επηηαγέο ηνπ λφκνπ ζε 

δηθνλνκηθφ θαη νπζηαζηηθφ επίπεδν. Θαηαζηξαηήγεζαλ 

δηαηάμεηο, κε αθήλνληαο θακκία ακθηβνιία φηη ιεηηνχξγεζαλ, φρη 

αλεμάξηεηα, ακεξφιεπηα θαη απξνζσπφιεπηα, σο 

ζεκαηνθχιαθεο ηεο λνκηκφηεηαο, φπσο επηηάζζεη ν ξφινο ηνπο 

θαη φπσο έρνπλ νξθηζζεί λα ππεξεηνχλ, αιιά κνλνδηάζηαηα, 

επηηξέπνληαο θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνεμαγγειζείζεο ζθεπσξίαο, παξαβηάδνληαο ηα εθ ηνπ λφκνπ 

θαζήθνληά ηνπο θη εθζέηνληαο ελ γλψζεη ηνπο αζψνπο, ζε 

πηζαλέο ςεπδείο πνηληθέο δηψμεηο θαηά θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο 

πνπ ηνπο παξέρεη ν λφκνο θη ε πνιηηεία.   

• Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη ηξεηο εηζαγγειείο δελ έρνπλ κία απιή 

ηππηθή- δηεθπεξαησηηθή παξνπζία: απηνί θηλνχλ ηηο -φπνηεο- 

έξεπλεο, απηνί θαινχλ ή δέρνληαη θαη εμεηάδνπλ ηνπο 

ςεπδνκάξηπξεο, ζηνπο νπνίνπο κάιηζηα ζπεχδνπλ λα 

απνδψζνπλ παξαλφκσο πξνλφκηα πξνζηαζίαο, απηνί 

ξπζκίδνπλ ην δηαδηθαζηηθφ πιαίζην, απηνί ελεξγνχλ ηελ 

εμέηαζε ησλ καξηχξσλ, έρνπλ επζχλε γηα ηνλ ηξφπν εμέηαζεο, 

ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ θαη ηελ δηαδηθαζηηθή ζπλνρή θαη 

ηήξεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ πξνβιέπεη ν Θψδηθαο 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ην χληαγκα, απηνί δηαρεηξίδνληαη 

ρξνληθά ηελ έξεπλα θαη νθείινπλ λα θηλεζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ 

θαλφλσλ. Ζ ζπλερήο παξαβίαζε ησλ δηθνλνκηθψλ αζθαιηζηηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί νχηε 

ηπραία, νχηε ζπκπησκαηηθή. Γείρλεη φηη ηεινχζαλ ζε πιήξε γλψζε ηεο 

δνινπινθίαο πνπ εμπθάλζεθε κπξνζηά ηνπο θαη επέηξεςαλ κε δηθή 

ηνπο επζχλε - δηεπθφιπλαλ κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκφ - ηελ 

πινπνίεζή ηεο κε ηηο δηθέο ηνπο παξάλνκεο θαη αληηδηθνλνκηθέο 

ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο.  



• Ήδε επηζθνπψληαο ηε δηθνγξαθία πνπ δηαβηβάζζεθε ζηε Βνπιή, 

δηαπίζησζα ηα εμήο ηξαγειαθηθά, αλεπίηξεπηα γηα εηζαγγειείο πνπ 

ππεξεηνχλ ζηε δηθή ηνπο ζέζε επζχλεο θαη δηεμάγνπλ έξεπλα ηέηνησλ 

απμεκέλσλ απαηηήζεσλ πξνζνρήο, επηκέιεηαο, ζνβαξφηεηαο θη 

επζπλεηδεζίαο: 

• Όηη εκθαλίδνληαη σο πξνζηαηεπφκελνη κάξηπξεο ηξία 

πξφζσπα γηα ηα νπνία νπδφισο πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ 

νη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα ηχρνπλ απηήο ηεο πξνλνκίαο. Ζ 

παξάκεηξνο απηή είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, ηδίσο ελφςεη ηεο 

δεκφζηαο δήισζεο ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ γείαο, Ξ. Ξνιάθε 

ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ Αληέλλα ζηηο 7.2.2018, ν νπνίνο αλέθεξε 

φηη πξφθεηηαη πεξί ζηειερψλ ηεο Novartis, ηα νπνία, αθνχ 

δηαπηζηψζεθε φηη είραλ εκπινθή ζε παξάλνκεο πξαθηηθέο, 

πηέζηεθαλ θαη ζπλεξγάζηεθαλ κε ηηο Αξρέο. Αλ ηα ιεγφκελα 

Ξνιάθε έρνπλ ζηνηρεία αιήζεηαο, ηφηε πψο νη κάξηπξεο απηνί 

απνιακβάλνπλ πξνζηαζίαο, έρνληαο νη ίδηνη εκπινθή ζηελ 

ππφζεζε θαη εμαξηψληαο σο ίδηνλ φθεινο ην ιηγφηεξν ηελ 

πξνλνκηαθή ηνπο κεηαρείξηζε; Ξέξαλ δε ηνχηνπ, είλαη 

απηαπφδεηθην φηη νη ζπγθεθξηκέλεο  θαηαζέζεηο ζηεξνχληαη 

απνδεηθηηθήο ζνβαξφηεηαο, θαζψο πξνέξρνληαη απφ πξφζσπα πνπ, 

αληί λα απνδίδνπλ αλεδαθηθέο κνκθέο, ζα έπξεπε, θαηά ηελ σο 

άλσ νκνινγία ηνπ Ξ. Ξνιάθε, λα θαζίζνπλ ζην εδψιην ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε βαξχηαηα θαθνπξγήκαηα.  

• Όηη ν κάξηπξαο “Α. Θειέζε” πνπ ρπδαηνινγψληαο 

αλαθέξεηαη ζε εκέλα, πξηλ αθφκα θάλεη κλεία ηνπ νλφκαηφο 

κνπ ζηηο 1.12.2017, έρεη ήδε δψζεη ηξεηο πνιπζέιηδεο 

έλνξθεο θαηαζέζεηο, φπνπ κηιάεη γηα νηηδήπνηε άιιν πιελ 

εκνχ. Ζ εκπεηξία ή ε επθπΐα έιεηςε απφ ηελ θ. Ρνπινππάθε θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ψζηε λα ξσηήζνπλ εχινγα ηε κάξηπξα, πψο 

είλαη δπλαηφλ λα θαηαζέηεη ελψπηφλ ηνπο επί έλα κήλα θαη’ 

επαλάιεςε (18 δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο) θαη λα κελ ηνπο 

αλαθέξεη ην παξακηθξφ γηα δσξνδνθία Ξξσζππνπξγνχ ελ 

ελεξγεία; Κε ζπκήζεθε μαθληθά έλαλ κήλα αξγφηεξα; Θαηά ηα 



δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο, ην πξψην πνπ ζα 

θαηαζέζεη ν κάξηπξαο, πνπ πξαγκαηηθά γλσξίδεη θαη έρεη 

ζηνηρεία, είλαη γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηε δσξνδνθία 

Πξσζππνπξγνχ. Πξψηα θαη πξηλ νηηδήπνηε άιιν. 

• Όηη ν κάξηπξαο “Κ. αξάθεο” πνπ κε αδηαλφεηε 

ειαθξφηεηα ζπκπεξαίλεη εκπινθή κνπ, πξηλ θάλεη κλεία ηνπ 

νλφκαηφο κνπ, ζηηο 17.1.2018 έρεη ήδε δψζεη δχν 

πνιπζέιηδεο έλνξθεο θαηαζέζεηο, φπνπ κηιάεη γηα νηηδήπνηε 

άιιν πιελ εκνχ! Νχηε εδψ πξνμελήζεθε ν παξακηθξφο 

πξνβιεκαηηζκφο ζηνπο εηζαγγειείο πνπ ηνλ εμέηαδαλ, ψζηε λα 

ξσηήζνπλ ηνλ “Παξάθε”, γηαηί δε αλαθέξζεθε απφ ηε πξψηε 

ζηηγκή ζηνλ Ξξσζππνπξγφ; 

• Όηη κφιηο έγηλε αλαθνξά πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ζηηο 

6.11.2017, νη θθ. Δηζαγγειείο δελ εθήξκνζαλ ην χληαγκα, 

ζηέιλνληαο ακειιεηί ζηε Βνπιή ηηο επίκαρεο θαηαζέζεηο, 

αιιά ζπλέρηζαλ λα πξνβαίλνπλ ζε επαλεηιεκκέλεο 

εμεηάζεηο, παξαβηάδνληαο επζέσο ηελ, θαηά ην χληαγκα, 

λνκηθή ηνπο ππνρξέσζε θαη αληηπνηνχκελνη ηελ εμνπζία ηεο 

Βνπιήο. Κάιηζηα, αληί ε θ. Ρνπινππάθε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

ακειιεηί δηαβίβαζε, φπσο επέηαζζε ην θαζήθνλ ηεο, 

απεπζχλζεθε ζε μέλε ππεξεζία (FΒΗ) πξνθεηκέλνπ λα 

δεηήζεη έγθξηζε ζπζρέηηζεο επηά πνιηηηθψλ πξνζψπσλ κε 

ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε μέλε ππεξεζία, θαηά 

θξαπγαιέα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ πληάγκαηνο. Γηα 

πνηνλ ιφγν δελ νινθιήξσζαλ ακέζσο ηελ θαηάζεζε δηαβηβάδνληαο 

ακειιεηί ηελ ππφζεζε ζηε Βνπιή, φπσο επηηάζζεη ην άξζξν 86; Ζ 

απάληεζε είλαη κία: επεηδή γλψξηδαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηί 

επξφθεηην λα θαηαζέζεη ν κάξηπξαο ζηε ζπλέρεηα, κε βάζε 

ην ζελάξην πνπ είρε γξαθηεί απφ ηνπο Σζίπξα θαη 

Παπαγγειφπνπιν.  

• Όηη, εμφθζαικα ν κάξηπξαο «Θειέζε» ςεχδεηαη ζηελ 

αγσλία ηνπ λα αλαθεξζεί ζε ζπλεξγάηεο κνπ, κε πξψην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ηνλ Υξχζαλζν Ιαδαξίδε. 

Ξξάγκαηη, ν κάξηπξαο αλαθέξεη πσο ν Φξνπδήο είρε ξαληεβνχ κε 



ην ζχκβνπιφ κνπ, βνπιεπηή Δπηθξαηείαο ηφηε, Σξχζαλζν 

Ιαδαξίδε, ζηε δηεχζπλζε Ιεσθφξνο Αζελψλ 110, φπνπ φκσο, δελ 

βξίζθεηαη ην γξαθείν ηνπ! Δθεί εδξεχεη ην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ, φπνπ Πξφεδξφο ηνπ ήηαλ ηφηε έλαο άιινο 

Ιαδαξίδεο, ν σθξάηεο Ιαδαξίδεο, ζπλεπψλπκνο ηνπ 

Υξχζαλζνπ Ιαδαξίδε! Θαη βεβαίσο κπιέρζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά 

πξφζσπα, πνπ δελ έρνπλ θακία άιιε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, πέξαλ 

ηνπ φηη θέξνπλ ην ίδην επψλπκν. Θαη θαλείο δελ ην θαηάιαβε...  

• Δπίζεο, νχηε έλαο εηζαγγειέαο δελ δηέθξηλε φηη ζην 

πξνζθνκηδφκελν απφ ηνλ κάξηπξα εκεξνιφγην ηνπ Φξνπδή, 

εθηφο απφ ην ξαληεβνχ κε ηνλ θ. ηνπξλάξα ζηηο 30.4.2015 

ππήξρε ηελ ίδηα εκέξα ξαληεβνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ Φξνπδή κε 

ηνλ ηφηε ελ ελεξγεία Τπνπξγφ Τγείαο Θνπξνπκπιή θαη 

κάιηζηα ζην μελνδνρείν Κεγάιε Βξεηαλία; Ζ θ. Σνπινππάθε 

ζηνπο ππνπξγνχο ηνπ ΤΡΗΕΑ έρεη «επηιεθηηθφ ζηξαβηζκφ»; 

Οη θ.θ. Ληδνχξαο θαη Καλψιεο, ηα ίδηα;  

• Σα πνιιαπιά ηειεθσλήκαηα θαη ηα ξαληεβνχ ηνπ Θ. 

Φξνπδή κε θάπνηνλ θ. Βαμεβάλε, ζπλδένληαη κε ηνλ εθδφηε 

Θ. Βαμεβάλε πνπ πξναλήγγεηιε κε… πξννξαηηθφηεηα, θαη’ 

εληνιήλ ηνπ Α. Σζίπξα, ηελ εκπινθή πξψελ Πξσζππνπξγνχ 

ζην ππφ θαηαζθεπήλ “ζθάλδαιν” έλαλ νιφθιεξν ρξφλν 

πξηλ ηηο θαηαζέζεηο ησλ ςεπδνκαξηχξσλ;;; Θαη απηφ 

θξίζεθε αλάμην πεξαηηέξσ εξεχλεο απφ ηνπο κελπφκελνπο 

εηζαγγειείο;;;  

• Όηη, ελψ ζηηο 17.1.2018 ν πξνζηαηεπφκελνο κάξηπξαο 

“Κάμηκνο αξάθεο”, ζηελ ηξίηε θαηά ζεηξά θαηάζεζή ηνπ, 

εξσηάηαη απφ ηνπο Δηζαγγειείο γηα ην “Harvard Project” θαη 

απαληάεη κε ηνλ θσκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζπιινγηζκφ φηη 

επεηδή είκαη απφθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard ε 

Novartis ζπλεξγάζηεθε κε ην ελ ιφγσ παλεπηζηήκην ζην 

Harvard Project, ψζηε λα κε πξνζεγγίζεη θαη λα κε 

δσξνδνθήζεη, σο ζπλάγεηαη απφ ην χςνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ αλεξρφηαλ 

πεξίπνπ ζην 1.000.000 επξψ, νη Δηζαγγειηθνί Ιεηηνπξγνί 



Σνπινππάθε, Ληδνχξαο, θαη Καλψιεο, αληί νπνηαζδήπνηε 

άιιεο εξψηεζεο γη’ απηήλ ηελ απίζαλε θαηεγνξία, έζεζαλ 

ην αθφινπζν εξψηεκα: “κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα δεδνκέλα, 

θευπείηε πιθανό ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο λα αλέξρεηαη ζε πνζφ πιεζίνλ ή άλσ ησλ 

2.000.000 επξψ;”. Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο εξψηεζεο είλαη 

πξνθαλήο: Σν ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαγγείιεη νη 

πξνζηαηεπφκελνη κάξηπξεο, μεπεξλά θαηά πνιχ ην 1 

εθαηνκκχξην ηνπ  Harvard Project! Θαη νη εηζαγγειείο 

αλέιαβαλ ελ πξνθεηκέλσ ξφιν ... «λαπαγνζψζηε» ηεο 

ςεπδνκαξηπξίαο θαη φρη ζεκαηνθχιαθα ηνπ λφκνπ θαη ηεο 

αιήζεηαο.     

• Σν πην απίζαλν, φκσο, φισλ, είλαη φηη νη ελ ιφγσ ηξεηο 

Δηζαγγειηθνί Ιεηηνπξγνί, απνθάζηζαλ ηελ Θπξηαθή 

4/2/2018 θαη ψξα 9:40 κκ λα θιείζνπλ ηελ θαηάζεζε ηνπ 

ςεπδνκάξηπξα «Θειέζε» πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ 

ηελ απειπηζκέλε ζηφρεπζε κηαο θαηαξξένπζαο Θπβέξλεζεο, 

λα αιιάμεη ηελ αηδέληα κεηά ην Ππιιαιεηήξην γηα ηε Καθεδνλία. 

Θαινχλ, δε, ηνλ κάξηπξα λα εγρεηξίζεη λέα έγγξαθα ζηηο 5.2, 

εκέξα ηεο επίζθεςεο πξνο “ελεκέξσζε” ηνπ θ. Ρδαλαθφπνπινπ 

ζηνλ Άξεην Ξάγν θαη ηεο εζπεπζκέλεο δηαβίβαζεο ηεο δηθνγξαθίαο!  

• Ρα πξναλαθεξζέληα, δελ είλαη απιψο πξνθιεηηθά δείγκαηα 

κεξνιεπηηθήο θαη πξνθαηεηιεκκέλεο δηαρείξηζεο κηαο πνηληθήο 

πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο. πληζηνχλ, εθηφο απφ αμηφπνηλεο 

πξάμεηο, θαη δείθηεο ηεο έληαζεο θαη ηνπ βαζκνχ ηεο γλψζεο, 

ηνπ δφινπ θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο δηάλνηαο ησλ εηζαγγειέσλ 

θαηά ηελ έξεπλα. Γηαηί νη ελδεηθηηθά πεξηγξαθείζεο πξάμεηο θαη 

παξαιείςεηο, κε ηνλ ηξφπν θαη ππφ ηνλ ρξφλν πνπ έγηλαλ, δελ 

απνηεινχλ αμηνινγηθά νπδέηεξεο ζπκπεξηθνξέο: δελ είλαη 

θνηλσληθά θαη λνκηθά ακβιείεο, δελ ζηεξνχληαη πξνζήκνπ, 

ζεκαηλνκέλνπ θαη πεξηερνκέλνπ. Απνηεινχλ ελζπλείδεηεο 

επηινγέο, ελεξγεηηθέο επηινγέο, πνπ απνθαιχπηνπλ πιήξσο ηελ 

αληίζηνηρε εζσηεξηθή ηνπνζέηεζε ελφο εθάζηνπ. Νη θθ. Δηζαγγειείο 

ζειεκαηηθά παξέβιεςαλ, αγλφεζαλ, παξέθακςαλ θαη παξαβίαζαλ 



ηνπο θείκελνπο θαλφλεο επηκέιεηαο θαη δηθνλνκηθήο ηάμεο. Κε ηνλ 

ηξφπν πνπ δηελήξγεζαλ ηελ έξεπλα θαη ηηο αλαθεξφκελεο αλαθξηηηθέο 

πξάμεηο, θαηερξάζζεζαλ ηεο εμνπζίαο πνπ ηνπο παξέρεη ν 

λφκνο, δεκηνπξγψληαο ελ γλψζεη ηνπο ηελ πεξηγξαθφκελε θαη 

ηηκσξνχκελε απφ ηνλ Ξνηληθφ Θψδηθα έθζεζε αζψνπ ζηνλ θίλδπλν 

πνηληθήο δηψμεσο. 

   

 

 

Δ1.  Παξαβίαζε δηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ θαηά ηελ εμέηαζε 

• Πχκθσλα κε ην άξζξν 223 ΘΞΓ, ν κάξηπξαο εμεηάδεηαη ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 239 ΘΞΓθαη δελ ηνπ απεπζχλνληαη 

εξσηήζεηο γηα πξνζσπηθέο θξίζεηο, παξά κφλν φηαλ απηέο ζπλδένληαη 

αλαπφζπαζηα κε ηα γεγνλφηα πνπ θαηαζέηεη. Θαηά ην άξζξν 224 

ΘΞΓ, ν κάξηπξαο πξέπεη λα απνθαιχπηεη ην πψο έκαζε φζα 

θαηαζέηεη. Αλ πξφθεηηαη γηα γεγνλφηα πνπ άθνπζε απφ άιινπο, 

πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα θαηνλνκάδεη ηαπηφρξνλα θαη εθείλνπο 

απφ ηνπο νπνίνπο ηα άθνπζε. Αλ ν κάξηπξαο δελ θαηνλνκάδεη ηελ 

πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ, ε θαηάζεζή ηνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Πχκθσλα δε κε ην άξζξν 239 ΘΞΓ, ζθνπφο ησλ αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ 

είλαη ε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα λα 

βεβαησζεί ε ηέιεζε εγθιήκαηνο θαη λα απνθαζηζηεί αλ πξέπεη λα 

εηζαρζεί θάπνηνο ζε δίθε γη’ απηφ. Ξξνο ηνχην, γίλεηαη θαζεηί πνπ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο, εμεηάδεηαη 

δε θαη βεβαηψλεηαη απηεπαγγέιησο, φρη κφλνλ ε ελνρή, αιιά 

θαη ε αζσφηεηα. Ζ απηεπάγγειηε, δε, απηή έξεπλα απνηειεί 

ππνρξέσζε ηνπ ελεξγνχληνο ηελ εθάζηνηε αλαθξηηηθή πξάμε.  

• Δλ πξνθεηκέλσ, απφ ηα φζα απνηππψλνληαη ζηηο θαηαζέζεηο ησλ ηξηψλ 

ςεπδνκαξηχξσλ ελψπηνλ ησλ ηξηψλ εηζαγγειέσλ, πξνθχπηεη φηη 

αζεηήζεθαλ θαη παξαβηάζζεθαλ νη αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο 

αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο: δελ έρεη ηεζεί ζηνπο κάξηπξεο θακκία 

εξψηεζε γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πεγήο γλψζεο ηνπ, ε νπνία ζε θάζε 

πεξίπησζε δελ θαηνλνκάδεηαη. Νη κάξηπξεο δελ δηεπθξηλίδνπλ αλ 



γλσξίδνπλ φζα θαηαζέηνπλ εμ ηδίαο αληηιήςεσο ή πεξηήιζαλ ζε 

γλψζε ηνπο βάζεη ηεο ηδηφηεηάο ηνπο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή, 

ηνπιάρηζηνλ ζηνπο εηζαγγειείο πνπ δελ εκπνδίδνληαη απφ ηελ 

παξαρσξεζείζα πξνλνκία ηεο αλσλπκίαο, ε επαιήζεπζε θαη 

δηαζηαχξσζε ησλ καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ.  

• Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηαζέζεσλ δελ πξνζδηνξίδεηαη αλ 

πξνέξρεηαη απφ ζπκπέξαζκα ή ζεηηθή γλψζε, νη δε εηζαγγειείο 

επέηξεςαλ θαη θαηέγξαςαλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο θαηαζέζεηο, ρσξίο 

θακκία δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ή ππφδεημε, απαξαίηεηε γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ιεγνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

αιήζεηάο ηνπο, φρη κφλνλ γηα ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη γηα απηνχο ζηνπο 

νπνίνπο ζα πεξηέιζνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζέζεηο θαη ηνπο 

αθνξνχλ: ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ηνπο θαηνλνκαδνκέλνπο αιιά θαη 

νιφθιεξε ηελ θνηλή γλψκε. Αμίδεη λα ππνδεηρζεί σο παξάδεηγκα ην 

γεγνλφο φηη ν κάξηπξαο “Θειέζε” θαηαζέηεη απφ ηηο 1.12.2017 

κέρξη ηηο 28.1.2018, ρσξίο λα έρεη δερζεί νπνηαδήπνηε 

εξψηεζε απφ ηνπο Δηζαγγειείο!  

• Ρν ηειεπηαίν απηφ εηδηθά αμίδεη θάζε πξνζνρήο: νη θθ. Δηζαγγειείο 

γλσξίδνπλ φηη νη θαηαζέζεηο πνπ ειάκβαλαλ, δηαηχπσλαλ θαη 

θαηέγξαθαλ είραλ ζπγθεθξηκέλν δηθνλνκηθφ θαη δηαδηθαζηηθφ 

πξννξηζκφ θαη φθεηιαλ λα επηδείμνπλ θάζε πξνζνρή θαη επηκέιεηα 

γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαγξαθή θαη ηνλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν ησλ 

εηζθεξνκέλσλ. Ξαξάιιεια, θπζηθά γλψξηδαλ φηη ηέηνηα 

εηζθεξφκελα δεδνκέλα ζα απνηεινχζαλ θχξην ζέκα ζε φιεο ηηο 

ελεκεξσηηθέο πεγέο ηεο θνηλήο γλψκεο, κε βάζε δε απηέο ηηο 

θαηαζέζεηο πνπ ζπλέηαμαλ ππ’ επζχλε ηνπο ζα πξνζδηνξηδφηαλ ην 

πεξηερφκελν ηεο αηδέληαο ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ ζε φια ηα επίπεδα γηα 

ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

• Δλ ηνχηνηο, θαη παξά ηελ πξνθαλή ζεκαζία ησλ δεηεκάησλ, ζηνλ 

βαζκφ πνπ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εληππψζεηο θαη βάζεηο 

πνηληθήο επζχλεο Ξξσζππνπξγψλ θαη πνπξγψλ, νη κελπφκελνη 

Δηζαγγειείο ζπλεηδεηά δελ επέδεημαλ ζε θακκία πεξίπησζε ην 

απαηηνχκελν κέηξν επηκέιεηαο. Πε θακκία πεξίπησζε δελ ήξζεζαλ 

ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ φπσο επηηάζζεη ν δηθνλνκηθφο ηνπο ξφινο. 



Γελ εξεχλεζαλ ηελ αιήζεηα απφ φιεο ηηο πιεπξέο, δελ 

ππέβαιαλ αξκφδνπζεο θαη επηηαθηηθέο εξσηήζεηο ζηνπο 

κάξηπξεο, δελ ηνπο ππέβαιαλ ζηε απαξαίηεηε δηθνλνκηθά 

βάζαλν ηνπ ειέγρνπ ηεο αιεζείαο, αμηνπηζηίαο θαη βαζηκφηεηαο 

ησλ ιεγνκέλσλ ηνπο. 

• Γηαηί αθφκα θαη νη κάξηπξεο πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο, δελ ζεκαίλεη φηη εμαηξνχληαη απφ ηε ππνρξέσζε 

ηεο αιεζείαο, νχηε φηη εμαηξνχληαη ηεο εμέηαζεο ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπο. Θαη εθείλσλ νη θαηαζέζεηο νθείινπλ λα 

ππνβιεζνχλ ζε δηαδηθαζία ειέγρνπ σο πξνο ηελ πεγή γλψζεο θαη 

εμέηαζεο ηεο βαζηκφηεηάο ηνπο. Θαη θπζηθά, ε εθ ηνπ λφκνπ 

ππνρξέσζε αλαδήηεζεο ηεο αιεζείαο πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ ελεξγνχληα ηελ εμέηαζε, δελ θάκπηεηαη 

απφ ην γεγνλφο ηεο απφδνζεο ηνπ πξνλνκίνπ ηεο πξνζηαζίαο. 

Νη θθ. Δηζαγγειείο φκσο αξθέζζεθαλ θαη πεξηνξίζζεθαλ ζηε 

δηαηχπσζε κνλνδηάζηαησλ θαηαζέζεσλ, θαη κάιηζηα εμφθζαικα θαη 

πξνθιεηηθά ςεπδψλ θαηαζέζεσλ, ρσξίο λα θξνληίζνπλ λα θάλνπλ 

ζηνηρεησδψο ηε δνπιεηά ηνπο, απηή πνπ ηνπο νξίδεη θαη ηνπο απαηηεί ε 

δηθνλνκηθή καο ηάμε. 

• Σν πην θξαπγαιέν ζηνηρείν, φκσο, γηα ηε ζηάζε ησλ 

εηζαγγειέσλ, είλαη ην εμήο: Πε πνιιέο θαηαζέζεηο ησλ αλψλπκσλ 

ςεπδνκαξηχξσλ (ελδεηθηηθά νη απφ 12 θαη 15.1.2018 θαηαζέζεηο 

ηνπ κάξηπξα κε ην ςεπδψλπκν “Κάμηκνο Παξάθεο”), έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί άιιε γξακκαηνζεηξά θαη κνξθνπνίεζε γηα ηα 

εηζαγσγηθά ζηνηρεία, ηε δηαηχπσζε ηεο κνλαδηθήο εηζαγσγηθήο 

εξψηεζεο θαη ην θιείζηκν ηεο θαηάζεζεο, θαη άιιε γξακκαηνζεηξά 

θαη κνξθνπνίεζε γηα ην θείκελν ηεο ππνηηζέκελεο θαηάζεζεο- 

απάληεζεο! Γειαδή είλαη πξνθαλέο φηη ην θείκελν ηεο 

ππνηηζέκελεο «θαηάζεζεο» ησλ ςεπδνκαξηχξσλ εξρφηαλ 

έηνηκν θαη πξνδηαηππσκέλν ζε αξρείν ππνινγηζηή θαη απιψο 

επηθνιιήζεθε! Γειαδή δελ γηλφηαλ δσληαλή εμέηαζε - νχηε 

θαλ ηππηθή - ησλ καξηχξσλ: νη θθ. Δηζαγγειείο δέρζεθαλ 

έηνηκν θείκελν θαηάζεζεο θαη παξφια απηά δηαβεβαηψλνπλ 



ςεπδψο επί ηνπ ζψκαηνο ησλ θαηαζέζεσλ φηη ειήθζεζαλ 

ελψπηφλ ηνπο.  

• Πχκθσλα κε ην άξζξν 242 παξ.1, ππάιιεινο πνπ ζηα θαζήθνληά 

ηνπ αλάγεηαη ε έθδνζε ή ζχληαμε νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, αλ 

ζε ηέηνηα έγγξαθα βεβαηψλεη κε πξφζεζε ςεπδψο πεξηζηαηηθφ πνπ 

κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Νη κελπφκελνη εηζαγγειείο βεβαίσζαλ 

ςεπδψο φηη ε θαηάζεζε δφζεθε απηνχζηα ελψπηφλ ηνπο, ελψ φπσο 

καθξνζθνπηθά θαζίζηαηαη πξνθαλέο, ε θαηάζεζε απνηειεί πξντφλ 

ζπξξαθήο πξνδηαηππσκέλσλ θεηκέλσλ, ηα νπνία δφζεθαλ ζηνπο 

εηζαγγειείο, είηε κε email είηε ζε memory stick. Ξξνο ηνχην 

θαζίζηαηαη απνιχησο αλαγθαία ε άκεζε δηελέξγεηα 

Ξξαγκαηνγλσκνζχλεο απφ ηε Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ 

ηεο Αζθάιεηαο Αζελψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά ηξφπν 

αζθαιή άιιε κηα έθθαλζε ηνπ εγθιήκαηνο πνπ ηειέζζεθε εηο βάξνο 

κνπ.   

Δίλαη απίζηεπην, φκσο απηά δηαβηβάζζεθαλ ζηε Βνπιή θαη απηά 

πξνζπαζνχλ λα ζηήζνπλ θαηεγνξίεο!  

• Κε ηνλ ηξφπν απηφλ, παξαιείπνληαο δειαδή εζθεκκέλα ηνλ 

έιεγρν ησλ καξηχξσλ, ηελ εμέηαζή ηνπο θαη ηελ δηεξεχλεζε 

ηεο αιήζεηαο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, αθφκε δειαδή θαη πξνο 

ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, ηεο πιήξνπο δηάςεπζεο ησλ ςεπδνινγηψλ 

πνπ θαηέγξαθαλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζκέλνπο ςεπδνκάξηπξεο, 

αλέιαβαλ ηελ επζχλε ηεο ειιηπνχο δηαηχπσζεο θαηά ηξφπν 

κνλνδηάζηαηα θαη αλεμέιεγθηα κεξνιεπηηθφ: εηο βάξνο κνπ. Κε ηνλ 

ηξφπν απηφ, ελ γλψζεη ηνπο εμέζεζαλ αζψν ζε θίλδπλν πνηληθήο 

δηψμεσο, θαηά θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ηνπο.     

  

Δ2.  Πιεκκέιεηεο θαηά ηελ έξεπλα  

• Όπσο θαίλεηαη, νη θθ. Δηζαγγειείο αξθέζζεθαλ λα αθνχλ ηνπο 

ςεπδνκάξηπξεο λα επηθπιάζζνληαη θαη λα θαηαζέηνπλ. Δλ ησ κεηαμχ 

φκσο, δελ θαίλεηαη λα έρνπλ θάλεη νπνηαδήπνηε θίλεζε γηα λα 

αλαδεηήζνπλ θαη λα αλεχξνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε 



δηαζηαχξσζε ησλ φζσλ νη ςεπδνκάξηπξεο θαηαζέηνπλ. Έηζη, επί 

παξαδείγκαηη, αθνχλ ζπλερείο αλαθνξέο ζε θάπνην δήζελ χπνπην 

πξφγξακκα κε ηελ νλνκαζία “Harvard Project”, αιιά δελ θαίλεηαη λα 

ζέινπλ λα κπνπλ ζηνλ θφπν λα επηθνηλσλήζνπλ απεπζείαο κε ην 

Ξαλεπηζηήκην Harvard θαη λα δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο. Γηαηί δελ έγηλε 

απηφ; Θα ήηαλ αιήζεηα ελδηαθέξνλ λα έβιεπε θαλείο ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ εγεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ, ησλ δηνηθεηηθψλ ππεπζχλσλ θαη ησλ 

λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ Harvard απέλαληη ζε έλα ηέηνην αίηεκα πνπ 

ζα ζηεξηδφηαλ ζηελ θαηάζεζε ελφο θάπνηνπ “Κάμηκνπ Παξάθε”! Αλ 

δελ έρνπλ εκπεηξία δηψμεσλ αληηθξνλνχησλ ζην θαζεζηψο 

Καδνχξν, πνπ ηφζν ζαπκάδεη ν Σζίπξαο θαη νη πεξί απηφλ, 

ζίγνπξα ζα έκελα κε αλνηρηφ ην ζηφκα… 

• Ξέξαλ απηνχ, φιε ε δηαδηθαζία έρεη έλα θεληξηθφ πξφζσπν επί ηνπ 

νπνίνπ δνκείηαη ε θαζ’ ππφζεζηλ θίλεζε ηνπ παξαλφκνπ ρξήκαηνο: 

ηνλ θ. Φξνπδή. Κέρξη θαη ζήκεξα ν θ. Φξνπδήο φκσο δελ έρεη θιεζεί 

λα θαηαζέζεη. Αλ κελ ζεσξνχζε ε θ. Ρνπινππάθε φηη δελ βαξχλεηαη 

κε ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο, ζα κπνξνχζε λα έρεη θιεζεί σο 

κάξηπξαο. Δπεηδή θαηνλνκάδεηαη, ζα έπξεπε λα έρεη θιεζεί σο 

χπνπηνο λα παξάζρεη εμεγήζεηο. Γηαηί απηφ δελ έρεη γίλεη κέρξη 

ζήκεξα;  

 

Δ3.  Γηα ην πξνλφκην ηεο πξνζηαζίαο ησλ ςεπδνκαξηχξσλ 

• Πχκθσλα κε ην άξζξν 45Β ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο, ζε 

ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 159, 159Α, 

235, 236, 237 θαη 237Α ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη ηηο ζπλαθείο κε 

απηέο πξάμεηο, είλαη δπλαηφλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Αληεηζαγγειέα 

ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ πνπ επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ 

Δηζαγγειέσλ Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο, λα ραξαθηεξίδεηαη σο κάξηπο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κε πξάμε ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ 

εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ή ηνπ Δηζαγγειέα Δγθιεκάησλ 

Γηαθζνξάο φπνηνο, ρσξίο λα εκπιέθεηαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν 

ζηηο ελ ιφγσ πξάμεηο θαη ρσξίο λα απνβιέπεη ζε ίδηνλ φθεινο, 

ζπκβάιιεη νπζησδψο, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζηηο δησθηηθέο 



αξρέο, ζηελ απνθάιπςε θαη δίσμή ηνπο. Ξεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξν 9 παξ. 7 ηνπ λ. 2928/2001 φπσο ηζρχεη, ζε 

ππνζέζεηο δηαθζνξάο, αθφκα θη αλ δελ ηειέζζεθαλ ζην πιαίζην 

εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, είλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη ζηνπο κάξηπξεο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη` άξζξν 45Β ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο 

Γηθνλνκίαο, ζηνπο ηδηψηεο θαη` άξζξν 253Β ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο 

Γηθνλνκίαο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζπκβάιιεη νπζησδψο 

ζηελ απνθάιπςε ησλ σο άλσ αμηνπνίλσλ πξάμεσλ ή, εθφζνλ ηνχην 

θξίλεηαη αλαγθαίν, θαη ζηνπο νηθείνπο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

πξνζψπσλ, ε πξνβιεπφκελε ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 5 πξνζηαζία 

απφ πηζαλνινγνχκελεο πξάμεηο εθθνβηζκνχ ή αληεθδίθεζεο. 

• Γηα ηελ παξνρή ηνπ πξνλνκίνπ ηεο πξνζηαζίαο απαηηείηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ε θξίζε πεξί ηνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο κάξηπξαο “ζπκβάιιεη 

νπζησδψο” ζηελ απνθάιπςε θαη δίσμε ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Ζ 

θξίζε πξνθαλψο ππφθεηηαη ζηηο ζπληαγκαηηθέο απαηηήζεηο 

αηηηνιφγεζεο, πεξηβάιιεηαη δε ζπγθεθξηκέλν ηχπν θαη πξέπεη λα 

θέξεη ηελ έγθξηζε ηνπ επνπηεχνληνο Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ. 

• Νη θαηαζέζεηο ησλ ςεπδνκαξηχξσλ επί ησλ νπνίσλ βαζίζζεθε ν 

ζρεκαηηζκφο θαη ε παξαπνκπή ηεο δηθνγξαθίαο ζηε Βνπιή, δίλνληαη 

ππφ εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Δηδηθφηεξα, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

ζψκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζέζεσλ, κε επίθιεζε αληηζηνίρσλ 

αλαθεξνκέλσλ θαηά ζηνηρεία θαη κφλνλ Γηαηάμεσλ, νη ηξεηο 

ςεπδνκάξηπξεο απνιακβάλνπλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζηαζίαο 

πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ λφκνπ, ήηνη ηελ “κε αλαγξαθή ζηελ έθζεζε 

εμέηαζεο ηνπ νλφκαηνο, ηνπ ηφπνπ γέλλεζεο, θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο, 

ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο ειηθίαο”. 

• Κε δεδνκέλν φκσο φηη νη δηαηάμεηο απηέο δελ απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο 

δηθνγξαθίαο, δελ είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηήξεζεο θαη 

πιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

παξνρή ηεο εηδηθήο απηήο πξνζηαζίαο. Ξνιχ πεξηζζφηεξν δελ 

γίλεηαη αληηιεπηφ γηαηί αθξηβψο παξέρεηαη ε πξνζηαζία απηή 

θαη ππφ πνην θαζεζηψο: Θεσξνχληαη νη κάξηπξεο σο “δεκνζίνπ 



ζπκθέξνληνο”; Αλ φρη, γηα πνηνλ αθξηβψο ιφγν; Αλ ζεσξνχληαη, 

φλησο, κάξηπξεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, απηφ έρεη γίλεη παξάλνκα 

θαη παξάηππα, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ επνπηεχνληνο 

Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, σο εθ ηνχηνπ ε πξάμε απηή 

είλαη άθπξε. 

• Ζ κφλε δηαθνξά αλάκεζα ζηα πξφζσπα πνπ πξνζηαηεχνπλ νη 

δηαηάμεηο αθ’ ελφο ηνπ άξζξνπ 45Β ηνπ ΘΞΓ θαη αθ’ εηέξνπ ηα 

“νπνηαδήπνηε άιια πξφζσπα” ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 7 ηνπ λ. 2928/2001, 

αθνξά ζηελ πξνυπφζεζε πνπ ζέηεη ην πξψην, ν πξνζηαηεπφκελνο 

κάξηπξαο λα κελ εκπιέθεηαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ζηηο 

εξεπλψκελεο πξάμεηο θαη λα κελ απνβιέπεη ζε ίδηνλ φθεινο. Δλ 

πξνθεηκέλσ, δελ γίλεηαη κλεία ραξαθηεξηζκνχ ησλ καξηχξσλ σο 

“δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο”. Δχινγα, ινηπφλ, πξνθχπηεη ην εξψηεκα: 

πνηά εκπινθή έρνπλ νη ςεπδνκάξηπξεο θαη ζε πνηφ ίδηνλ 

φθεινο απνβιέπνπλ; ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δελ είλαη 

νινθάλεξν ην έιιεηκκα αμηνπηζηίαο ησλ νχησο ή άιισο 

εμσθξεληθψλ θαη πξνθιεηηθά ςεπδψλ θαηαζέζεσλ απηψλ; Πψο 

ινηπφλ ζεσξείηαη φηη βνεζνχλ - “νπζησδψο” κάιηζηα - ην έξγν 

ηεο δηθαηνζχλεο; Κε ςεπδνκάξηπξεο θαη πξνθαηεηιεκκέλνπο 

εμππεξεηνχληαη, άξαγε, νη ζθνπνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο; 

• Δηδηθά ζην ηειεπηαίν απηφ πθίζηαηαη ζνβαξφ ζέκα: απφ ηελ πξψηε 

θαηάζεζε ήδε, γίλεηαη κλεία ηεο εθδνζείζαο Γηάηαμεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. Γηα πνηνλ 

ιφγν; Θαη γηαηί απηέο νη Γηαηάμεηο δελ εκπεξηέρνληαη ζηε 

δηθνγξαθία, ψζηε λα κπνξεί λα θξηζεί ην θχξνο ηνπο; Ρν θπξηφηεξν, 

ελ πξνθεηκέλσ: Πψο είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδνπλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ, πξηλ θαλ ηηο θαηαζέζεηο νη εηζαγγειείο φζα 

πξφθεηηαη λα θαηαζέζεη ν κάξηπξαο γηα λα θξίλνπλ (α) φηη 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη νπζησδψο θαη (β) φηη πηζαλνινγνχληαη 

πξάμεηο εθθνβηζκνχ θαη αληεθδίθεζεο; 

• Θάηη ηέηνην είλαη απαξάδεθην θαη αλεπίηξεπην. Οη Δηζαγγειείο 

γλσξίδνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εθ ησλ πξνηέξσλ ην ηί 

πξφθεηηαη λα θαηαζέζεη ν θάζε κάξηπξαο! Πψο άξαγε; Απφ 



πνηφλ ηνπο κεηαθέξζεθε; Πφζεο, πνχ, ηί είδνπο θαη ηί 

πεξηερνκέλνπ ζπδεηήζεηο “πξνεηνηκαζίαο” είραλ πξνεγεζεί; 

• Ζ κεζνδνινγία απηή είλαη απαξάδεθηε θαη παξάλνκε, ηδηαηηέξσο δε 

νιηζζεξή θαη επηθίλδπλε γη’ απηφλ θαζαπηφλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ καο πνιηηεχκαηνο. Βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κία 

πξνκειεηεκέλε θαη πξνζρεδηαζκέλε απφ ηνπο εηζαγγειείο, ηνπο 

ςεπδνκάξηπξεο θαη ηνπο ελδηακέζνπο «ηζχλνληεο λφεο» ζεηξά 

θαηαζέζεσλ, νξηζκέλνπ ζθνπνχ θαη πξνδηαγεγξακκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ. Θαη κφλνλ ην γεγνλφο φηη νη εηζαγγειείο ζπλέπξαμαλ 

λνκηκνπνηψληαο ηηο απαξάδεθηεο απηέο δηαδηθαζηηθέο κεζνδεχζεηο 

είλαη φρη κφλνλ παξάλνκν, αιιά εζηθφ θαη λνκηθφ δήηεκα κείδνλνο 

ζεκαζίαο. 

  

Δ4.  Γηα ηε ρξνληθή δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

• Κε απηά ηα δεδνκέλα γίλνληαη επρεξέζηεξεο νη εμεγήζεηο θαη ζην 

ζνβαξφ δήηεκα ησλ πεξίεξγσλ «ρξνληθψλ ζπκπηψζεσλ». Ζ 

δηαδηθαζία, φπσο πξναλαθέξακε, άξρηζε λα αλαζεξκαίλεηαη θαη λα 

ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλν ελδηαθέξνλ κφλν αθνχ δξνκνινγήζεθε ε 

κεζνδεπκέλε ελνρνπνίεζε πνιηηηθψλ πξνζψπσλ απφ ηνλ πξψην 

εγθαινχκελν Αιέμε Ρζίπξα. Δληχπσζε ζε φιν ην παλειιήλην 

δεκηνχξγεζε ε επηινγή ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

θαηαζέζεσλ: αθξηβψο κεηά ην θπβεξλεηηθφ θηάζθν ζηελ πνκπψδε 

εμαγγειία πξνψζεζεο «έηνηκεο ιχζεο» ζην εζληθφ δήηεκα ηεο 

Καθεδνλίαο. 

• Αο ζεκεησζεί ην εμήο ελδεηθηηθφ ηεο βηαζχλεο λα δεκηνπξγεζεί 

δεκνζηφηεηα αθξηβψο εθείλε ηελ εκέξα: Πηηο 4.2.2018, Θπξηαθή 

εκέξα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ ζηελ Αζήλα, επηζηξαηεχεηαη εζπεπζκέλα ν 

ςεπδνκάξηπξαο “Θειέζε” λα θαηαζέζεη. Ξξνζέξρεηαη ην βξάδπ, 

θαηαζέηεη απηά πνπ είραλ πξνζπκθσλεζεί θαη ήηαλ ήδε γλσζηά, 

αθνχ είραλ …δεκνζηεπζεί ήδε ζην Documento πνπ είρε ήδε 

θπθινθνξήζεη απφ ην άββαην ην κεζεκέξη, θαη θιείλεη ε ηξίκελε 

ζπνλδπισηή ηνπ θαηάζεζε. Θη ελψ ζηελ θαηάζεζή ηνπ ζεκεηψλεηαη ε 

νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο, ηελ επνκέλε κέξα, 5.2.2018 ν κάξηπξαο 



πξνζθνκίδεη λέα, ππνηίζεηαη, “απνδεηθηηθά” ζηνηρεία θαη ζπληάζζεηαη 

ζρεηηθή έθζεζε εγρείξηζεο. Δίλαη ε κέξα πνπ πξνζήιζε ζηελ 

εηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ ν πνπξγφο θχξηνο Ρδαλαθφπνπινο...    

• Ζ θ. Ρνπινππάθε έθακςε εληειψο ηε δηθνλνκηθή πξαθηηθή, 

εηζάγνληαο, επηηξέπνληαο θη εθαξκφδνληαο εληειψο απζαίξεηα δηθή 

ηεο κεζνδνινγία. Δθάξκνζε επηιεθηηθά θαη ρσξίο θαλέλαλ ζνβαξφ 

ιφγν, κφλν γηα ηνπο ηξεηο ςεπδνκάξηπξεο, δηαδηθαζία θαηαζέζεσλ ζε 

δφζεηο, πνπ δηήξθεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο! 

• Ππλνςίδνπκε: Νη εηζαγγειείο ηεινχζαλ ελ γλψζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ θαηαζέζεσλ ησλ ςεπδνκαξηχξσλ· πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο κε 

ηελ παξνρή πξνλνκηαθήο πξνζηαζίαο, εληειψο αδηθαηνιφγεηα· 

μεθίλεζαλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο θαηαζέζεσλ ην Λνέκβξην ηνπ 

2017· αληί φκσο λα εθαξκφζνπλ ηηο επηηαγέο ηνπ Ππληάγκαηνο θαη 

ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη λα επηηειέζνπλ ην θαζήθνλ ηνπο, 

ειέγρνληαο νιφπιεπξα, εμεηάδνληαο ηελ αμηνπηζηία θαη βαζηκφηεηα θαη 

θιείλνληαο ηε δηθνγξαθία ακειιεηί πξνο δηαβίβαζε αξκνδίσο, απηνί 

πξνηίκεζαλ λα εθαξκφζνπλ ην πξσηνθαλέο ζχζηεκα ηεο 

αλελφριεηεο, αλνηρηήο θαη ππφ δηακφξθσζηλ θαηάζεζεο κε 

επηθχιαμε! Άθεζαλ ηνπο ςεπδνκάξηπξεο λα θαηαζέηνπλ φ,ηη 

ζέινπλ, αλεμέιεγθηα θαη αλελφριεηα, δηαηεξψληαο ηηο 

θαηαζέζεηο ηνπο αλνηρηέο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο δπλακηθά 

ππφ δηακφξθσζηλ, αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο, ηηο εκπλεχζεηο ησλ 

ππνβνιέσλ ηνπο, ηελ αηδέληα ηεο θπβεξλεηηθήο πξνπαγάλδαο 

θαη ην πνιηηηθφ «δειηίν θαηξνχ»! 

• Έηζη δελ πξέπεη λα πξνμελεί εληχπσζε ε επηινγή ηνπ ρξφλνπ 

αλάζπξζεο θαη αλαβίσζεο ηεο εθθξεκνχο δηαδηθαζίαο- ζηελ νπζία 

“ρξήζεο” ηεο. Ο ρξφλνο επειέγε άλσζελ, ππαγνξεχζεθε ζηνπο 

εηζαγγειείο θαη εθείλνη, γηα αθφκα κία θνξά, αληί γηα ην 

θαζήθνλ ηνπο επέιεμαλ λα ππεξεηήζνπλ ηηο ππνδείμεηο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αλσηέξσλ ηνπο. 

 

Δ5.  Παξαβηάζεηο ηεο αξρήο ηεο κπζηηθφηεηαο θαη ησλ δηαηάμεσλ 

πξνζηαζίαο επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 



• Ζ έξεπλα πνπ δηελήξγεζαλ νη θθ. Δηζαγγειείο ππφθεηηαη ζηελ αξρή ηεο 

κπζηηθφηεηαο, κε φληαο πξνζηηή ζε θαλέλαλ απνιχησο. Ρνπιάρηζηνλ 

δελ ζα έπξεπε λα είλαη πξνζηηή, νχηε ηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα ηεο 

λα γίλνληαη γλσζηά ζε θαλέλαλ, παξά κφλνλ ζε φζνπο πξνβιέπνληαη 

απφ ην λφκν ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

• Δλ πξνθεηκέλσ, ην θαζήθνλ απηφ ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ησλ πξντφλησλ ηεο κπζηηθψλ εηξψζε πνιπεπίπεδα. Πε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο πθίζηαην θαηαηγηζκφο δειψζεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη δεκνζηεπκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο πνπ έρνπλ ηελ «πξνλνκηαθή ζρέζε» ηνπ 

εθθξαζηή ηεο θπβεξλεηηθήο πξνπαγάλδαο. Ζ εκπινθή πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ πξναλαγγειιφηαλ ζηαζεξά. Ν πξψηνο εγθαινχκελνο 

θ. Αιέμηνο Ρζίπξαο, Ξξφεδξνο ηεο Θπβεξλήζεσο, κεηά ην πξσηνζέιηδν 

πνπ πξναλήγγεηιε ηελ “εκπινθή Ξξψελ Ξξσζππνπξγνχ” ρσξίο ίρλνο 

ηέηνηνπ ζηνηρείνπ δηαζέζηκνπ εθείλε ηε ζηηγκή, πξνεηνίκαδε απφ 

επηζήκνπ βήκαηνο ηνλ πνιηηηθφ θφζκν θαη ηελ θνηλή γλψκε, 

επαλαιακβάλνληαο κε λφεκα “αθφκα δελ έρεηε δεη ηίπνηα”! 

• Νη δειψζεηο θαη ηα δεκνζηεχκαηα θιηκαθψζεθαλ ζπληνληζκέλα ελ 

φςεη ηεο μαθληθήο (θαη ζπκθσλεκέλεο) νινθιήξσζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ θαη δηαβίβαζεο ηεο δηθνγξαθίαο. Ρελ ίδηα εκέξα ν 

θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο θ. Ρδαλαθφπνπινο κεηαβαίλεη ζηνλ Άξεην 

Ξάγν, φπνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, δήηεζε θαη έιαβε ελεκέξσζε γηα 

ηελ ππφζεζε! Πεηξά θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ ηνπνζεηείηαη 

δεκνζίσο γηα ην πφζν κεγάιν ζθάλδαιν είλαη ε ππφζεζε απηή, ρσξίο 

αθφκε λα έρεη δεη θαλέλαο επηζήκσο ηε δηθνγξαθία! 

Απζεληηθφηεξνο φισλ ν δεχηεξνο εγθαινχκελνο 

Παπαγγειφπνπινο, φηαλ, καδί κε ηνλ θ. Θνληνλή, εθθέξεη 

άκεζε θξίζε επί ηεο ππνζέζεσο, πξνηείλνληαο φρη κφλν ηελ 

ελνρή, αιιά θαη απνθαηλφκελνο φηη ε ππφζεζε απνηειεί “ην 

κεγαιχηεξν ζθάλδαιν απφ ζπζηάζεσο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο”, δειψλνληαο φηη έρεη πιεξνθφξεζε γηα ηε 

δηθνγξαθία! Θαη δχν κέξεο αξγφηεξα, άιινο πνπξγφο ηεο 

Θπβέξλεζεο, ν θ. Ξνιάθεο, δειψλεη φηη “γλσξίδεη ηνπο 



πξνζηαηεπφκελνπο κάξηπξεο”, δίλνληαο κάιηζηα ζηνηρεία γηα ην πψο 

εκπιέθνληαη θαη νη ίδηνη ζηελ ππφζεζε! 

• Ξνηά γλψζε είραλ άξαγε φινη νη αλσηέξσ ηεο δηθνγξαθίαο; Απφ πνπ 

αληινχζαλ ηέηνηα βεβαηφηεηα; Ξψο είραλ ηελ εηθφλα ηνπ νγθψδνπο 

θαθέινπ; Ξψο γλψξηδαλ ηηο θαηαζέζεηο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο; Ξψο 

έθξηλαλ ηελ «αμηνπηζηία» ησλ ςεπδνκαξηχξσλ θαη ηελ βαζηκφηεηα 

ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπο; Ξψο γλσξίδεη ν δεχηεξνο εγθαινχκελνο ηηο 

εξεπλψκελεο πξάμεηο θαη δειψλεη φηη “νη πξάμεηο δελ έρνπλ 

παξαγξαθεί”; 

• Απνηειεί πιένλ θνηλφ κπζηηθφ φηη νη ηξεηο εηζαγγειείο 

επηζθέθζεθαλ ηνλ Άξεην Πάγν πξνθεηκέλνπ, παξνπζία ηεο 

Δηζαγγειέσο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, λα ελεκεξψζνπλ ηνλ 

Θπβεξλεηηθφ Δθπξφζσπν γηα ηελ ππφζεζε.  

• Ζ θ. Ρνπινππάθε θαη νη θθ. Ληδνχξαο θαη Καλψιεο παξαβίαζαλ ελ 

γλψζεη ηνπο ην θαζήθνλ κπζηηθφηεηαο, κε ζθνπφ λα σθειήζνπλ 

εαπηνχο θαη λα βιάςνπλ εκέλα. Πχκθσλα κε ην άξζξν 252 ΞΘ παξ.1 

: “Ν ππάιιεινο πνπ εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 248, 249, 

250 θαη 251, παξαβαίλνληαο ηα θαζήθνληά ηνπ, γλσζηνπνηεί ζε 

άιινλ: α) πξάγκα, ην νπνίν γλσξίδεη κφλν ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή 

β) έγγξαθν πνπ είλαη εκπηζηεπκέλν ή πξνζηηφ ιφγσ ηεο ππεξεζίαο 

ηνπ, αλ ηέιεζε θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο απηέο κε ζθνπφ λα βιάςεη 

θάπνηνλ άιιν, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

Πχκθσλα δε κε ηελ παξ. 3, κε ηηο ίδηεο πνηλέο ηηκσξείηαη θαη ν ηξίηνο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ελ γλψζεη ηεο πξνέιεπζήο ηνπ πξάγκα ή έγγξαθν, 

κε ζθνπφ λα σθειήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ή λα βιάςεη θάπνηνλ άιινλ.    

• Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ. 4 ηνπ λ.2472/1997, φπνηνο 

ρσξίο δηθαίσκα αλαθνηλψλεη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ή 

θαζηζηά απηά πξνζηηά ζε κε δηθαηνχκελα πξφζσπα ή επηηξέπεη ζηα 

πξφζσπα απηά λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ, ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή. Πχκθσλα 

δε κε ηελ παξ. 6 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, αλ ν ππαίηηνο ησλ πξάμεσλ απηψλ 

είρε ζθνπφ λα βιάςεη ηξίηνλ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε έσο 10 εηψλ. 



Δπαίζζεηα ζεσξνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηα ζρεηηθά κε 

πνηληθέο δηψμεηο ή θαηαδίθεο.  

• Πχκθσλα κε ηα φζα αλσηέξσ πεξηγξάθνληαη, νη εγθαινχκελνη 

εηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί δηέπξαμαλ ελ πξνθεηκέλσ θαη ηηο 

πξναλαθεξφκελεο αμηφπνηλεο πξάμεηο, πνπ πξνβιέπνληαη θαη 

ηηκσξνχληαη βαξχηαηα απφ ηνπο πνηληθνχο λφκνπο. 

 

Δ6.  πλνιηθά: ε θαηάρξεζε εμνπζίαο 

• Κε φζα πξναλαθέξνληαη ζην θεθάιαην απηφ, θαζίζηαηαη ζαθέο πφζν 

ζνβαξά ηξψζεθαλ ηα θαζήθνληα πνπ είραλ αλαηεζεί ζηνπο 

εγθαινπκέλνπο θθ. Δηζαγγειείο, νη νπνίνη ιεηηνχξγεζαλ ζηα πιαίζηα 

εμππεξέηεζεο αλήζηθσλ θαη άλνκσλ κηθξνπνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ. 

Γηαηί είλαη βαζηά αλήζηθν θαη απνδνθηκάδεηαη θαη απφ ην λφκν, 

ην λα παξαβηάδεηο θάζε δηθιείδα δηθνλνκηθήο αζθαιείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεηο πξνζηαζία ζε δηαηεηαγκέλνπο 

ςεπδνκάξηπξεο, λα δηεπθνιχλεηο ηελ ζθεπσξία, λα θνηλνινγείο 

κπζηηθά, λα κελ αζθείο ζθφπηκα θαλέλαλ έιεγρν, λα 

πξνζηαηεχεηο εζθεκκέλα εκπιεθφκελνπο, πξνθεηκέλνπ, ελ 

ηέιεη, λα ζηνρνπνηείο θαη λα εθζέηεηο ζε δίσμε θάπνηνλ αζψν. 

Όιεο νη επηκέξνπο θηλήζεηο ηνπο, φιεο νη επηκέξνπο ελέξγεηέο ηνπο πνπ 

παξαβηάδνπλ ζειεκαηηθά ηε δηθνλνκηθή ηάμε, θαηέηεηλαλ ζηελ 

επηδίσμε ηεο ζηφρεπζεο πνπ εμεπεξεηνχζαλ θαη απνδεηθλχνπλ ηελ 

έληαζε ηνπ δφινπ ηνπο. 

• Πχκθσλα κε ην άξζξν 239 πεξ. (β’) ΞΘ, ππάιιεινο ζηα θαζήθνληα 

ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ε δίσμε ή ε αλάθξηζε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, αλ ελ 

γλψζεη ηνπ εμέζεζε ζε δίσμε ή ηηκσξία θάπνηνλ αζψν ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. Ζ θα Ρνπινππάθε θαη νη θθ. Ληδνχξαο θαη 

Καλψιεο δηέπξαμαλ εηο βάξνο κνπ ην αδίθεκα ηεο θαηάρξεζεο 

εμνπζίαο, εθζέηνληάο κε, ελ γλψζεη ησλ εηο βάξνο κνπ 

κεζνδεχζεσλ θαη ηεο αζσφηεηάο κνπ, ζε θίλδπλν δηψμεσο.  

 

Σ.  Ο ηζχλσλ ξφινο ησλ Σζίπξα- Παπαγγειφπνπινπ ζηελ εηο 

βάξνο κνπ ζθεπσξία 



• Όπσο πξνεμεηέζε αλαιπηηθά, ζε φιεο ηηο κελπφκελεο πξάμεηο ησλ 

αλσηέξσ εηζαγγειηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

ςεπδνκαξηχξσλ, ηζχλσλ λνπο είλαη ν Πξσζππνπξγφο Αιέμεο 

Σζίπξαο, ν νπνίνο, απφ θνηλνχ κε ηνλ εθηειεζηηθφ ηνπ 

βξαρίνλα, Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο 

Παπαγγειφπνπιν, αξκφδην γηα ζέκαηα δηαθζνξάο, εμχθαλαλ ην 

ζρέδην ηεο απφπεηξαο πνιηηηθήο κνπ εμφλησζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ελ ιφγσ εηζαγγειηθνχο ιεηηνπξγνχο σο 

πεηζήληα φξγαλα ησλ αλφκσλ ζηνρεχζεψλ ηνπο.  

• Αςεπδή απφδεημε απνηεινχλ ηα αθφινπζα: 

• Πηηο 8.1.2017, ν πξψηνο ησλ κελπνκέλσλ παξαγγέιιεη ζηελ 

πξνζσπηθά ζπλδεδεκέλε κε απηφλ εθεκεξίδα DOCUMENTO λα 

εκθαλίζεη ζην πξσηνζέιηδφ ηεο ηίηιν πεξί δήζελ εκπινθήο 

πξψελ Πξσζππνπξγνχ ζηελ ππφζεζε NOVARTIS. εκεηψλσ 

φηη κέρξη ηφηε δελ ππήξρε ζηε δηθνγξαθία νχηε θαλ ε 

παξακηθξή θαηάζεζε ησλ επηζηξαηεπζέλησλ ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2017 ςεπδνκαξηχξσλ ή νηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν. 

• Πηηο 2.2.2017 θαη 10.2.2017 ν πξψηνο ησλ κελπνκέλσλ 

κηιψληαο ζηε Βνπιή αλαθέξεηαη επζέσο ζε εκπινθή πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ ζηελ ππφζεζε NOVARTIS, θαη πάιη ρσξίο λα έρεη 

ππάξμεη θαλέλα πξνο ηνχην ζηνηρείν ζηε κέρξη ηφηε 

δηθνγξαθία. 

• Βιέπνληαο φηη ε έξεπλα δελ πξνζθξνχεη ζε πνιηηηθά πξφζσπα, 

αιιά ζε επξχ θχθισκα ηαηξψλ θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε 

εθεκεξίδα DOCUMENTO επηηίζεηαη ζηηο 23.3.2017 ζηελ ηφηε 

Δηζαγγειέα Γηαθζνξάο Δ. Ράηθνπ επ’ αθνξκή άιιεο αηηίαο. 

Απνηέιεζκα ηνπ δεκνζηεχκαηνο απηνχ είλαη λα νδεγεζεί ε ηφηε 

Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο ζε παξαίηεζε ηελ επνκέλε εκέξα, κε 

δεκφζηα θαηαγγειία γηα “παξάθεληξα εμνπζίαο”. 

• Πηε ζπλέρεηα δηνξίδεηαη σο Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο ε Δ. 

Σνπινππάθε, παιαηά ζηελή ζπλεξγάηεο ηνπ Γ. 

Παπαγγειφπνπινπ απφ ηελ επνρή πνπ ππεξεηνχζε σο 

Ξξντζηάκελνο ηεο Δηζαγγειίαο Ξιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ. 



Πχκθσλα κε ην απφ 10.4.2017 δεκνζίεπκα ηεο ίδηαο πάιη 

εθεκεξίδαο, έξγν ηεο λέαο Δηζαγγειέσο ζα είλαη ην εμήο: «ζα 

ηξέμεη ην θνξπθαίν ζθάλδαιν ηεο NOVARTIS, αιιά θαη δηάθνξεο 

άιιεο δηθνγξαθίεο». Ρνχην καξηπξά ηε ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε ηνπ 

Ξξσζππνπξγνχ γηα δηφγθσζε θαη επηθνηλσληαθή – πνιηηηθή 

εθκεηάιιεπζε ηεο ππφζεζεο απηήο. 

• Πην δηάζηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, ηφζν ν Α. Σζίπξαο, φζν 

θαη ν ηηκεηήο ησλ πάλησλ Γ. Παπαγγειφπνπινο κε λφεκα 

επαλαιάκβαλαλ φηη “πεπιμένεηε και ηα καλύηεπα έπσονηαι” 

ή φηη “ακόμα δεν έσεηε δει ηίποηα”, ππνλνψληαο επζέσο φηη 

επσάδεην εκπινθή πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, παξφηη ζηελ δηθνγξαθία 

δελ ππήξρε θαλέλα πξνο ηνχην ζηνηρείν.   

• Πηε ζπλέρεηα ν Α. Ρζίπξαο, κέζσ ηεο εθεκεξίδαο 

DOCUMENTO θαη πάιη, θξνληίδεη λα δηαξξένπλ ζηνηρεία ηεο 

δηθνγξαθίαο, πξηλ αθφκε απηά θαηαηεζνχλ, ψζηε λα 

πξνεηνηκάδεη έηζη ηελ θνηλή γλψκε. Σαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε 

είλαη ην δεκνζίεπκα ηεο 4.2.2018, φπνπ, ελψ ηππψζεθε ζηηο 

2.2.2018, αλέθεξε ζηνηρεία θαηαζέζεσο πνπ ππνηίζεηαη φηη 

δφζεθε ην βξάδπ ηεο 4.2.2018 ή φπνπ αλέθεξε επί ιέμεη γηα 

βαιίηζεο πνπ κεηαθέξνλην ζην Καμίκνπ, ηέζζεξηο εκέξεο πξν 

ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο δηθνγξαθίαο. Δίλαη δπλαηφλ λα πηζηέςεη 

θαλείο φηη νη εηζαγγειείο έδηλαλ ηα ζηνηρεία ζηνλ εθδφηε Θ. 

Βαμεβάλε, φηαλ είλαη γλσζηφ φηη θαηνηθνεδξεχεη ζηα 

ππφγεηα ηνπ Καμίκνπ θαη φηη θέξεη πεξίθαλα ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ πξσζππνπξγηθνχ θίινπ; Όηαλ θάπνηα ζηηγκή αξζεί ην 

ηειεθσληθφ απφξξεην ζα απνδεηρζεί κεηά βεβαηφηεηνο πνηνο 

ηξνθνδνηνχζε ηνλ Θ. Βαμεβάλε κε ζηνηρεία, ηα νπνία απηφο 

δεκνζίεπε πξηλ αθφκε θαηαηεζνχλ.  

• Ρελ 5.2.2018, ν Θπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο, πξνθαλψο 

θαη’ εληνιή Πξσζππνπξγνχ, κεηέβε ζηνλ Άξεην Ξάγν, φπνπ 

κεηείρε ζε ζχζθεςε κε ηελ Δηζαγγειέα ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπο Δηζαγγειείο Γηαθζνξάο γηα ηελ 

ππφζεζε NOVARTIS. Ξξφδεινο ζθνπφο ηνπ, λα ζπληνλίζεη ηηο 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο θαη λα πξνεηνηκάζεη επηθνηλσληαθά ηελ 



απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ Θπβέξλεζε αλαζηξνθή ηνπ δπζκελνχο 

πνιηηηθνχ γη’ απηήλ θιίκαηνο, ιφγσ ηνπ Ππιιαιεηεξίνπ γηα ηε 

Καθεδνλία, πνπ έιαβε ρψξα ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. 

• Ρν βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο, ν Α. Ρζίπξαο αθνχ έιαβε ηε 

δηθνγξαθία, έδσζε εληνιή (“με ενηολή Ππυθςποςπγού”) λα 

δηαβηβαζηεί ε δηθνγξαθία ζηε Βνπιή. Ραπηφρξνλα, ν Γ. 

Ξαπαγγειφπνπινο, καδί κε ηνλ πνπξγφ Γηθαηνζχλεο, πξνέβε ζε 

απνθζεγκαηηθή δήισζε γηα ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα ηεο άζιηαο 

απηήο δεκφζηαο επίζεζεο ζε βάξνο κνπ θαη λα μεθηλήζεη έηζη ε 

θχξηα θάζε ηεο ζθνπνχκελεο πνιηηηθήο κνπ εμφλησζεο. Ο Γ. 

Παπαγγειφπνπινο ηνπνζεηείηαη δεκνζίσο ν ίδηνο, ρσξίο 

πεξηζηνιή, δηαζέηνληαο φρη κφλν πξνλνκηαθή 

πιεξνθφξεζε, αιιά θαη γλψζε θαη άπνςε, πξνβαίλνληαο 

θαη ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο. Παξά ηελ ππεξεζία ηνπ σο 

Γηνηθεηήο ηεο ΔΤΠ επί Λέαο Γεκνθξαηίαο, ν Γ. 

Παπαγγειφπνπινο κε θάζε ηξφπν δηαηπκπαλίδεη ηελ πιήξε 

πνιηηηθή ηνπ ηαχηηζε κε ηνλ Α. Σζίπξα. Αμηνζεκείσηε είλαη ε 

πεξίθεκε πιένλ δήισζή ηνπ γηα ην φηη ζεσξεί ηνλ Α. Σζίπξα 

σο έλαλ απφ ηνπο ηξεηο Δζλάξρεο ηεο ρψξαο, ηνπνζεηψληαο 

ηνλ δίπια ζηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν θαη ηνλ Θσλζηαληίλν 

Θαξακαλιή! Απνδεηθλχεηαη, έηζη, δπζηπρψο απνιχησο πξφζπκνο 

λα ππεξεηήζεη ηνλ θ. Ρζίπξα, αθφκα θαη ζηελ θαηαζθεπή απηήο ηεο 

απαξάδεθηεο ζθεπσξίαο, ρσξίο θακία αλαζηνιή θαη ρσξίο θαλέλαλ 

εζηθφ θξαγκφ.  

• Πε φιν απηφ ην δηάζηεκα νη Γηθαζηηθέο Δλψζεηο ηεο Υψξαο, 

δηακαξηπξήζεθαλ δεκνζίσο θαη’ επαλάιεςε γηα 

θπβεξλεηηθέο πηέζεηο θαη παξεκβάζεηο ζηε Γηθαηνζχλε, ηδίσο 

εθ κέξνπο ηνπ κελπφκελνπ Γ. Παπαγγειφπνπινπ, ηνπ Ξ. 

Ξνιάθε θαη άιισλ θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ. Θαη απηφ ην 

επηζεκαίλεη πιένλ θαη ν Γηεζλήο Σχπνο. 

    



• Ρα σο άλσ πξφζσπα έρνπλ θάλεη επηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη απνιακβάλνπλ ην φθεινο απφ ηελ ςεπδνιφγν θαη 

ζπθνθαληηθή εθζηξαηεία ηνπο. Δπηβάιιεηαη, φκσο, αλεμάξηεηνη 

δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί λα επηιεθζνχλ ηνπ εγθιήκαηνο πνπ έρεη 

ηειεζηεί ζε βάξνο κνπ θαη λα άξνπλ ην ηειεθσληθφ απφξξεην θαη 

ην απφξξεην ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ πξνζψπσλ (π.ρ. ηδίσο κεηαμχ ηεο Δ. Ρνπινππάθε θαη 

ηνπ “πνιηηηθνχ πξντζηακέλνπ” ηεο Γ. Ξαπαγγειφπνπινπ). Αλ γίλνπλ 

νη απαηηνχκελεο αλαθξηηηθέο ελέξγεηεο, κεηά απνιχηνπ βεβαηφηεηνο ζα 

πξνθχςεη ε έθηαζε θαη ε κνξθή ηεο άζιηαο ζθεπσξίαο πνπ 

εμπθάλζεθε ζε βάξνο κνπ.  

• Πχκθσλα κε ην άξζξν 187 παξ. 5 ΞΘ, φπνηνο ελψλεηαη κε άιινλ γηα 

λα δηαπξάμεη θαθνχξγεκα (ζπκκνξία), ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. Ξαξάιιεια, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 46 παξ. 1 πεξ. α’ ΞΘ, κε ηελ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ 

απηνπξγφ ηηκσξείηαη επίζεο φπνηνο κε πξφζεζε πξνθάιεζε ζε άιινλ 

ηελ απφθαζε λα εθηειέζεη ηελ άδηθε πξάμε πνπ δηέπξαμε. Οη θθ. 

Σζίπξαο θαη Παπαγγειφπνπινο πξνθάιεζαλ ζηνπο ππφινηπνπο 

εγθαινπκέλνπο ηελ απφθαζε λα δηαπξάμνπλ ηηο παξάλνκεο 

πξάμεηο πνπ εμέζεζα παξαπάλσ, ελψζεθαλ δε κε ζθνπφ λα 

δηαπξάμνπλ ηα αλαθεξφκελα θαθνπξγήκαηα θαη 

πιεκκειήκαηα.  

• Δθηφο απφ ηελ εζηθή απηνπξγία ζην ζχλνιν ησλ πξνπεξηγξαθφκελσλ 

αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, κε ην ηδηαίηεξν θαη βαξχ πνηληθφ θνξηίν 

επζχλεο, πνπ απνδνθηκάδεηαη απφ ηνλ λνκηθφ καο ζχζηεκα, νη δχν 

πξψηνη εγθαινχκελνη θέξνπλ θαη ην κεγάιν εζηθφ βάξνο ησλ 

πξάμεσλ θαη κεζνδεχζεψλ ηνπο, φληεο ππφινγνη απέλαληη φρη κφλνλ 

ζ’ εκέλα πξνζσπηθά, αιιά θαη απέλαληη ζηνλ Διιεληθφ Ιαφ θαη 

ηελ Ηζηνξία.  

• Πιήηηνληαο έλαλ πξψελ Πξσζππνπξγφ, κε ηέηνηα κεζφδεπζε, 

νπζηαζηηθά αλλοιώνοςν και νοθεύοςν ην ίδην ην δεκνθξαηηθφ 

πνιίηεπκα. Αλ δελ απνθαιπθζεί θαη αλ δελ θαηαδηθαζηεί ε 

κεζνδνινγία απηή ηψξα, ζα «λνκηκνπνηεζεί» θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ζην κέιινλ. Γειαδή θάζε πξψελ 



Πξσζππνπξγφο ζα κπνξεί λα ζπηιψλεηαη απφ ζηεκέλνπο 

ςεπδνκάξηπξεο! Θη απηφ ζα είλαη ην ηέινο ηεο δεκνθξαηίαο ζηε 

ρψξα καο.  

• Γηαηί νη θαηαθηήζεηο ηνπ δεκνθξαηηθνχ καο πνιηηεχκαηνο θαη ηνπ 

Θξάηνπο Γηθαίνπ, πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαθάλεηα θαη δνκείηαη ζηελ αξρή 

ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ, ηίζεληαη ππφ ζνβαξφηαηε απεηιή κε 

απηέο ηηο ελέξγεηεο. Ν Ξξσζππνπξγφο Α. Ρζίπξαο έρεη απνηχρεη λα 

ζηαζεί ζην χςνο ηνπ πςεινχ αμηψκαηνο πνπ ηνπ εκπηζηεχζεθε ν 

Διιεληθφο Ιαφο. Όπσο θαη αλαιακβάλνληαο ηελ εμνπζία - 

εμαπαηψληαο θαη ςεπδφκελνο - νδήγεζε ηε Σψξα νιφθιεξε ζην 

ρείινο ηνπ γθξεκνχ, έηζη θαη ηψξα, επξηζθφκελνο ζε απνδξνκή, 

νδεγεί θαη πάιη ηε Υψξα ζε νιηζζεξνχο δξφκνπο: παίδνληαο 

επηθίλδπλα κε ηε λνκηκφηεηα, ηνπο ζεζκνχο, ηηο εμνπζίεο θαη ηε 

δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο, ζέηνληαο ζε δνθηκαζία ηα φξηα θαη ηηο αληνρέο 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαη λνκηθνχ καο πνιηηηζκνχ.     

 

Σ. Δπηιεγφκελα 

• Πηα ζαξάληα ρξφληα ηεο πνιηηηθήο κνπ ζηαδηνδξνκίαο, απφ απιφο 

βνπιεπηήο Κεζζελίαο κέρξη ην χπαην αμίσκα ηνπ Ξξσζππνπξγνχ, 

έρσ δεη ιάζε, ππεξβνιέο, αθφκα θαη αθξφηεηεο. Γελ έρσ δεη φκσο 

πνηέ ηέηνηα ζηαιηληθήο εκπλεχζεσο ζθεπσξία, απφ αλζξψπνπο 

πνπ δελ δηζηάδνπλ θαηαπαηψληαο αμίεο, λφκνπο θαη ζεζκνχο, 

λα πξνβνχλ ζε απφπεηξα πνιηηηθήο εμφλησζεο ηνπ αληηπάινπ 

ηνπο, ππφ ηελ επίθαζε ηνπ δήζελ «πνιέκνπ» θαηά ηεο Γηαθζνξάο. 

Θιίβνκαη γηα ην θαηάληεκά ηνπο θαη ην θαηάληεκα ησλ ζπλεξγψλ 

ηνπο, εληφο θαη εθηφο ηνπ Γηθαζηηθνχ Πψκαηνο. 

• Έρσ ηελ ζπλείδεζή κνπ ήζπρε φηη πνιηηεχζεθα άκεκπηνο, κε 

κνλαδηθφ γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ Έζλνπο. Ξνηέ δελ κε άγγημαλ 

νχηε κε επεξξέαζαλ ηέηνηνπ είδνπο κηθξνπνιηηηθέο κεζνδεχζεηο. 

Δπεηδή φκσο βξηζθφκαζηε γηα άιιε κηα θνξά ζε νξηαθφ ζεκείν σο 

Σψξα, θαη πάιη εμαηηίαο ηνπ ίδηνπ αλζξψπνπ, ζεσξψ ρξένο θαη 

θαζήθνλ κνπ λα απεπζπλζψ αξκνδίσο ζηε ζεζκηθή εγεζία ηεο 

Γηθαηνζχλεο, δεηψληαο ηελ αλαινγνχζα εθ ηνπ πληάγκαηνο θαη 



ηνπ λφκνπ δηθαζηηθή πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηάο κνπ θαη 

ελ γέλεη ηνπ νηθνδνκήκαηνο ησλ δηθαηνθξαηηθψλ εγγπήζεσλ, 

δηά ηνπ απζηεξνχ θαη πξνζήθνληνο πνηληθνχ ειέγρνπ θαη ηεο θαηά 

λφκνλ ηηκψξεζεο ησλ ππαηηίσλ, ησλ εηο βάξνο κνπ ηειεζζεηζψλ 

αμηφπνηλσλ πξάμεσλ.   

• Υο Έιιελαο πνιηηηθφο ζεβφκελνο ηε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ, δεηψ ην 

ίδην ην δηθαζηηθφ Πψκα, λα ζηαζεί φξζην απέλαληη ζηνλ ζεζκηθφ ηνπ 

ξφιν, θαη λα κε πξνζηαηεχζεη σο πνιίηε, ηφζν απέλαληη ζε απηνχο 

πνπ εμχθαλαλ απηή ηελ άζιηα ζθεπσξία, φζν θαη απέλαληη ζε 

απηνχο πνπ πξφζπκα ηελ ππεξέηεζαλ, είηε σο ςεπδνκάξηπξεο, 

είηε σο επίνξθνη Δηζαγγειηθνί Ιεηηνπξγνί. Πεκεηψλσ δε, φηη ηα 

παξαπηψκαηα ησλ εγθαινπκέλσλ δηθαζηηθψλ ζα ήηαλ αδηαλφεηα, αλ 

δελ ηεινχληαλ ππφ ηελ πνιηηηθή ππφδεημε θαη ηελ πνιηηηθή 

θάιπςε ησλ κελπνκέλσλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ.  

• Δπεηδή, κε βάζε φζα εμέζεζα, θαζίζηαηαη ζαθήο θαη πέξαλ πάζεο 

ακθηβνιίαο ε ηέιεζε ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ: 187 

παξ. 5, 239, 242 παξ. 1, 363, 224, 252, 259 ΠΘ θαη ηνπ 

άξζξνπ 22 παξ 4, 6 ηνπ λ. 2472/1997, θαηά απηνπξγία θαη εζηθή 

απηνπξγία, φπσο πεξηέγξαςα. 

 

Γειψλσ φηη παξίζηακαη σο πνιηηηθψο ελάγσλ, δεηψληαο σο ειάρηζηε 

απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηελ απφ ηελ παξάλνκε, άδηθε 

θαη αδηθαηνιφγεηε ζπκπεξηθνξά ησλ εγθαινπκέλσλ, ην πνζφ ησλ 40 

Δπξψ, επηθπιαζζφκελνο γηα ηελ πεξαηηέξσ ηθαλνπνίεζε ηεο πιηθήο θαη 

εζηθήο κνπ δεκίαο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ πνιηηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. 

 

Αληίθιεην θαη πιεξεμνχζην δηθεγφξν κνπ δηνξίδσ ηνλ θ. Γεψξγην Ξ. 

Ξαπαιάκπξν (ΑΚ: 20996, ΓΠΑ), θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Εσνδφρνπ Ξεγήο 

8-10, Ρ: 2103822840.  

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο – Εεηψ 

 



Ρνλ πνηληθφ έιεγρν ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθνκέλσλ ππαηηίσλ, φπσο ν λφκνο 

πξνβιέπεη. 

 

Κεηά ηηκήο 


