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Οι αιτήσεις όμως αυτές για περαιτέρω ανακριτικές πράξεις είναι 

απορριπτέες, κατά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, καθόσον κατά την 

διενεργηθείσα και ήδη περατωθείσα ανάκριση επαρκώς διερευνήθηκε κάθε 

στοιχείο, το οποίο συμβάλλει στην εξακρίβωση της αλήθειας είτε αυτό ήταν κατά 

των κατηγορουμένων είτε συνέτεινε στην υπεράσπισή τους. Τέλος ειδικά το 

αίτημα του Κ.Βαξεβάνη για την εφαρμογή του άρθρου 39 ΚΠΔ είναι απορριπτέο 

διότι έχει τεθεί ήδη υπόψη των αρμόδιων αρχών.

Επίσης τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αυτοπρόσωπη εμφάνιση 

ενώπιον του Συμβουλίου πρέπει, κατά την κρίση του Συμβουλίου, να 

απορριφθούν, διότι δεν κρίνεται αναγκαία η εμφάνισή τους (άρθρο 310 παρ.2 

ΚΠΔ). Επίσης το Δικαστικό Συμβούλιο κρίνει ότι τα προσκομισθέντα μετά το 

πέρας της ανάκρισης έγγραφα από τον διάδικο Σάμπυ Μιωνή δεν ασκούν 

ουσιώδη επιρροή στη διάγνωση της υπόθεσης (άρθρο 310 παρ.2 εδ.γ ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

του

Κηρύσσει το πέρας της κυρίας ανάκρισης.

Απορρίπτει τα αιτήματα που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Παραπέμπει ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου των άρθρων 86 παρ. 4

Συντάγματος και 12 του Ν. 3126/2003 («ποινική ευθύνη υπουργών») τους 

κατηγορουμένους: 1) Ελένη Τουλουπάκη του Χαραλάμπους, πρώην 

Εισαγγελέα Διαφθοράς, Αντεισαγγελέα Εφετών, κάτοικο Αθηνών (Λεμπέση 5-7) 

και 2) Δημήτριο Παπαγγελόπουλο του Παρασκευά, πρώην Αναπληρωτή 

Υπουργό Δικαιοσύνης, συνταξιούχο εισαγγελικό λειτουργό, κάτοικο Άνω 

Ηλιούπολης Αττικής (Μανδηλαρά 25) για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι:

Α) Η πρώτη κατηγορουμένη Ελένη Τουλουπάκη κατά το χρονικό διάστημα από 

10-4-2017 έως 29-9-2017, ενεργώντας με την ιδιότητά της ως υπάλληλος του 

άρθρου 13°'ΠΚ, στα καθήκοντα της οποίας ανάγονταν η δίωξη ή η ανάκριση 

αξιοποίνων πράξεων, εν γνώσει της παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο για 

κακούργημα.

Ειδικότερα, ενώ ήταν Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, δεν διαβίβασε εν 

γνώσει της αμελλητί στη Βουλή το φάκελο δικογραφίας που σχηματίστηκε
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κατόπιν της από 21-2-2017 μηνυτήριας αναφοράς και συμπληρωματικών 

στοιχείων που προσκόμισαν στις 8-3-2017 και 13-4-2017 στην Εισαγγελία 

Εγκλημάτων Διαφθοράς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος, Βασίλης 

Κεγκέρογλου και Έφη Χριστοφιλοπούλου σχετικά με τη μη τιμολόγηση 

φαρμάκων δυο φορές για το έτος 2015, από τον Υπουργό Υγείας Παναγιώτη 

Κουρουμπλή και τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανδρέα Ξανθό, που αποσκοπούσε 

στη μείωση των τιμών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 Ν.4213/2013 

και την ΥΑ (Υγείας) οικ. 325/5851/2014 (ΦΕΚ Β 88), η οποία (τιμολόγηση), κατά 

το νόμο, έπρεπε να γίνεται μία (1) φορά κάθε εξάμηνο και ειδικότερα για τη μη 

τιμολόγηση στη διάρκεια του α' εξαμήνου του 2015, συνεπεία της οποίας 

καταγγελλόταν ότι ευνοήθηκαν οι φαρμακευτικές εταιρίες κατά πολλά 

εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας να αποσβεσθεί η προθεσμία της Βουλής να 

εφαρμόσει το νόμο περί ευθύνης Υπουργών, λόγω πέρατος και της βζ 

κοινοβουλευτικής συνόδου της ΙΖ κοινοβουλευτικής περιόδου, που έληγε στις 

29-9-2017, αφού έστειλε το σχετικό φάκελο στη Βουλή μαζί με την υπόθεση 

ΝΟνΑΡΤΙΒ στις 5-2-2018.

Β) Ο δεύτερος κατηγορούμενος Δημήτριος Παπαγγελόπουλος στους 

κατωτέρω τόπο και χρόνους με περισσότερες πράξεις διέπραξε περισσότερα 

εγκλήματα, που τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές και 

συγκεκριμένα:

Στην Αθήνα εντός του χρονικού διαστήματος από 16-11-2015 έως 29-9-2017, 

ενώ είχε την ιδιότητα του υπαλλήλου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ 3 

Ν.3126/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ α ΠΚ, ως Αναπληρωτής 

Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης, που προέκυψε από τις εκλογές της 20- 

9-2015, βάσει του ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ Α 116, 23-9-2015) με αρμοδιότητα την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και την δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, 

σύμφωνα με την απόφαση Πρωθυπουργού 30/2015 (ΦΕΚ Β 2183/12-10-2015) 

και ενεργώντας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, όπως διαγράφονται από 

την ως άνω απόφαση, με περισσότερες πράξεις διέπραξε περισσότερα 

εγκλήματα.

Ειδικότερα: 1) εντός του χρονικού διαστήματος από 10-4-2017 έως 29-9-2017 

με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον, που είχε την ιδιότητα του υπαλλήλου, κατά 
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την έννοια του άρθρου 13α’ΠΚ, ήτοι στην Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς 

Αντεισαγγελέα Εφετών Ελένη Τουλουπάκη, στα καθήκοντα της οποίας 

ανάγονταν η δίωξη ή η ανάκριση αξιοποίνων πράξεων, να διαπράξει την άδικη 

πράξη της κατάχρησης εξουσίας με την εν γνώσει της παράλειψη δίωξης 

κάποιου υπαίτιου για κακούργημα, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω στην υπό 

στοιχείο Α κατηγορία σε βάρος της. Την ως άνω πράξη της η ανωτέρω 

εισαγγελέας ως φυσική αυτουργός τέλεσε κατόπιν των δικών του προτροπών, 

παραινέσεων, συμβουλών, παρακίνησης, πίεσης, πειθούς και φορτικότητας, 

στις οποίες προέβη εκμεταλλευόμενος την επιρροή που ασκούσε σε αυτήν 

λόγω της ιδιότητάς του ως Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης αλλά και ως 

πρώην συνάδελφός της και Προϊστάμενός της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Αθηνών και της θέσης του στη ΕΥΠ.

2) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 16-11-2015 μέχρι 22-12-2015 με 

περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος με 
^(^Υτρόθεση παρέβη τα υπηρεσιακά του καθήκοντα με σκοπό να προσπορίσει 

,^στον εαυτθ του Π σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει άλλον.

2Π) κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, παρενέβη στο έργο της 

V Εισαγγελέως Εφετών Γεωργίας Τσατάνη . Ειδικότερα παρότρυνε με απειλές την 

τότε Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Γεωργία Τσατάνη, η οποία ενεργούσε 

προκαταρκτική εξέταση δυνάμει της με αριθμό 5292/17-12-2014 παραγγελίας 

της Εισαγγελέως του Α.Π. προς διακρίβωσης της τέλεσης αξιοποίνων πράξεων 

σε βάρος του Ανδρέα Βγενόπουλου και της υπέδειξε με φορτικότητα 

συγκεκριμένο δικονομικό χειρισμό της υπόθεσης, ήτοι την επιστροφή της 

δικογραφίας στην Εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Ράικου, προκειμένου να 

ασκηθούν ποινικές διώξεις όπως της δήλωσε. Πλέον συγκεκριμένα η 

Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών Γεωργία Τσατάνη χειριζόταν την υπόθεση του 

Ανδρέα Βγενόπουλου, που αφορούσε δωροδοκία του Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας Κύπρου και παράνομες χορηγήσεις δανείων από την τράπεζα Μευίιη 

Ερηαίί3 ΒαπΚ, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, δυνάμει της υπ’αριθμό 5992/17- 

12-2014 παραγγελίας της εισαγγελέως του ΑΠ, κατά το άρθρο 35 ΚΠΔ, στην 

οποία ζήτησε στις 15-9-2017 να συσχετισθεί σε αυτή λόγω συνάφειας και η 

δικογραφία ΕΔ 2013/203 που χειρίζονταν η Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς,

Κλ
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σύμφωνα με την από 26-7-2013 παραγγελία της Εισαγγελέως του ΑΠ και 

αφορούσε χορηγήσεις ενός μέρους των δανείων από το συνολικό αριθμό που 

ερευνούσε η ίδια και τις οποίες στις 22-2-2016 έθεσε στο αρχείο. Εν τω μεταξύ, 

σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 16-11-2015 μεταξύ της Γεωργίας 

Τσατάνη και του κατηγορουμένου στο γραφείο του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 

της υπέδειξε ότι έπρεπε να επιστρέφει τη δικογραφία του Ανδρέα Βγενόπουλου, 

στην Εισαγγελία διαφθοράς, προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις, στη 

συνέχεια δε σε τηλεφωνική τους επικοινωνία στις 22-11-2015 την προέτρεψε 

φορτικά και με χρήση απειλών να επιστρέφει τη δικογραφία του Ανδρέα 

Βγενόπουλου, στην εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς Ελένη Ράικου 

προκειμένου, όπως της δήλωσε ρητά, να ασκηθούν ποινικές διώξεις, 

εκτιμώντας ως προδιαγεγραμμένο το γεγονός της άσκησης ποινικής δίωξης, 

απειλώντας την ότι έχει ένα απόστημα που θα σκάσει σε βάρος της και ότι θα 

έπρεπε να συμμορφωθεί προς την υπόδειξή του, προκειμένου να κάνει 

Χριστούγεννα με την οικογένειά της. Εν συνεχεία ενόψει της άρνησης της 

Γεωργίας Τσατάνη να πειθαρχήσει στις απαιτήσεις του, προκειμένου να καμφθεί 

η αντίστασή της και να υποκύψει χρησιμοποίησε ως μέσο πίεσης τα ακόλουθα: 

1) διοχέτευσε την σχετική πληροφορία και υποβλήθηκε από τον Βαξεβάνη στις 

24-11-2015 αναφορά απευθυνόμενη στον Αντεισαγγελέα του ΑΠ Νικόλαο 

Παντελή, επόπτη της Εισαγγελίας εγκλημάτων διαφθοράς Αθηνών, με την 

οποία του γνωστοποίησε ότι η Εισαγγελέας Εφετών Γεωργία Τσατάνη αφαίρεσε 

από την Εισαγγελέα διαφθοράς Αθηνών και μάλιστα στο στάδιο της άσκησης 

ποινικής δίωξης δικογραφία που αφορούσε τον Ανδρέα Βγενόπουλο και τους 

συνεργάτες του κατά παράβαση της με αριθμό 1360/22-4-2015 Γνωμοδότησής 

του, στην οποία εξέθετε ότι για την διερεύνηση εγκλημάτων διαφθοράς 

αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς . Η εν λόγω 

αναφορά κατόπιν σχετικής έρευνας που διενεργήθηκε, τέθηκε στο αρχείο στις 

22-12-2015 με την 5594/2015 πράξη του ως άνω Αντεισαγγελέα, αφού 

αποφάνθηκε ότι νομίμως ζήτησε να συσχετισθούν οι ένδικες δικογραφίες λόγω 

πρόδηλης συνάφειας, 2) στις 26-11-2016 φρόντισε να διοχετευθεί προς 

δημοσίευση στο περιοδικό ΗΟΤ ΟΟΟ , άρθρο που έκανε λόγο για αφαίρεση της 

δικογραφίας της υπόθεσης του Ανδρέα Βγενόπουλου εκ μέρους της Γεωργίας 

Τσατάνη από τους Εισαγγελείς διαφθοράς με δικαστικό πραξικόπημα. Στην 
πράξη του αυτή προέβη με σκοπό να βλάψει τον Ανδρέα Βγενόπουλο, αφού 
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επεδίωκε να αφαιρεθεί ο χειρισμός της δικογραφίας που αφορούσε τον 

τελευταίο από την Γεωργία Τσατάνη και να επιστραφεί στην εισαγγελία 

διαφθοράς, όπου κατά τις εκτιμήσεις του θα ασκούντο ποινικές διώξεις κατ’ 

αυτού, βλάπτοντας ταυτόχρονα και την Εισαγγελέα Γ. Τσατάνη, η οποία υπέστη 

τις πιέσεις και τις απειλές του.

2β) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από αρχές μήνα Μαρτίου 2017 μέχρι 

23 Μαρτίου 2017 και σε ημερομηνία μη προσδιορισθείσα ακριβώς από την 

ανάκριση, με πρόθεση και κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, 

ως ασύμβατο με αυτά, παρενέβη στο έργο της Εισαγγελέως Εφετών Ελένης 

Ράικου. Ειδικότερα παρότρυνε με απειλές την τότε Εισαγγελέα εγκλημάτων 

διαφθοράς Ελένη Ράικου, Αντεισαγγελέα Εφετών, η οποία ενεργούσε 

προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν της με αριθμό 9706/15-12-2016 παραγγελίας 

της τότε Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για τυχόν διάπραξη των αδικημάτων 

της απιστίας, δωροληψίας και δωροδοκίας από πρόσωπα, που εμπλέκονταν

^^τη διαδικασία έγκρισης τιμολόγησης αποζημίωσης και συνταγογράφησης 
^φαρμακευτικών σκευασμάτων της φαρμακευτικής εταιρείας «ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΒΕΕ» θυγατρικής της πολυεθνικής εταιρείας ΝΟΒΑΡΤΙΣ με έδρα την Ελβετία , 

σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί της στις αρχές Μαρτίου του 2017 και 

σε μη ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία, της άσκησε πίεση, απαιτώντας 

από αυτήν επιτακτικά να διαβιβάσει το φάκελο της ΝΟΒΑΡΤΙΣ στη Βουλή προς 

ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης των υπουργών, χωρίς να υπάρχουν

στοιχεία κατά πολιτικών προσώπων, που να δικαιολογούν την ενέργεια αυτή, 

πράγμα που ο ίδιος γνώριζε, προτρέποντάς την, όπως από αυτήν εξελήφθη, να 

κατασκευάσει στοιχεία. Σε απάντηση της εισαγγελέως Ελένης Ράικου ότι δεν 

είναι αυτής της σχολής, διατύπωσε σε βάρος της απειλή με τη φράση «κάτσε και

θα δεις αν θα σου βγει σε καλό η σχολή σου». Στη συνέχεια προκειμένου να

καμφθεί η αντίστασή της και να ενδώσει στις παράνομες προτροπές του, 

φρόντισε να διοχετεύσει προς δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

στις 23-3-2017, στοχευμένα εντελώς αβάσιμη αναφορά της ανακρίτριας 

Ηλεάνας Ζαμανίκα , ενέχουσα απειλή ενάρξεως πειθαρχικών διαδικασιών σε 

βάρος της, ότι η Ελένη Ράικου απέκρυψε στοιχεία σε δικογραφίες που 

χειριζόταν για τον Γιάννο Παπαντωνίου και Θωμά Λιακουνάκο, γεγονός που 

εξώθησε την Ράικου σε παραίτηση στις 24-3-2017 από τη θέση της 
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Εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς. Στην πράξη του αυτή προέβη με σκοπό 

να βλάψεις τρίτους και δη υπουργούς , οι οποίοι θα καθίστατο αδίκως ύποπτοι 

για τέλεση από αυτούς πράξεων δωροληψίας.

2γ) κατά χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι το πρώτο δεκαήμερο 2017 

παρενέβη στο έργο του τότε Οικονομικού Εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου, 

στις παρακάτω περιπτώσεις: α) σε επίσκεψη του οικονομικού εισαγγελέα 

Παναγιώτη Αθανασίου, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης εντός του πρώτου τριμήνου του 2016 και σε ερώτησή του αν 

διενεργεί σε βάρος του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαχρήστου έλεγχο, ενώ ο 

άνω εισαγγελέας του απάντησε ότι δεν είχε κανένα στοιχείο, του ζήτησε να 

κοιτάξει «να φτιάξει κάτι» υπονοώντας να κατασκευάσει στοιχεία σε βάρος του 

δημοσιογράφου, αν και δεν υπήρχαν. Στην ως άνω πράξη του προέβη με 

σκοπό να βλάψει τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστου καθιστώντας τον 

υπαίτιο τέλεσης αξιοποίνων πράξεων με κατασκευασμένα στοιχεία, β) στις 23- 

9-2015 αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους 2016, ενώ ο ως άνω οικονομικός 

εισαγγελέας διερευνούσε τις ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις σχετικές με τις λίστες 

Λαγκάρντ, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργου, Μ. Βρετανίας και των 65 οά των 

εμβασμάτων εξωτερικού, παρενέβη στο έργο του, σχετικά με υποθέσεις που 

αφορούσαν ιδιοκτήτες ΜΜΕ, καναλαρχών και συγκεκριμένα τους Ιωάννη 

Αλαφούζο και Ανδρέα Βγενόπουλο, απαιτώντας από τον εισαγγελέα να 

περατωθεί τάχιστα ο φορολογικός έλεγχος αυτών και προς τούτο ο εισαγγελέας 

να πιέσει τους αρμόδιους φορολογικούς ελεγκτές διατυπώνοντας απειλή ειδικά 
για την υπόθεση του Ανδρέα Βγενόπουλου, ότι αν δεν τελειώσει άμεσα ο 

φορολογικός έλεγχος θα βγει στα κανάλια και θα καταγγείλει ότι οι ελέγκτριες 

που έκαναν τον έλεγχο τα έχουν αρπάξει από τον Βγενόπουλο, χωρίς να έχει 

στοιχεία προς τούτο. Με την πράξη του αυτή σκοπούσε να βλάψει τον Ανδρέα 

Βγενόπουλο, ο οποίος θα καθίστατο εσπευσμένα και χωρίς επαρκή έλεγχο των 

στοιχείων διωκόμενος αδικημάτων χωρίς ενδελεχή έλεγχο.

Περαιτέρω για τη διενεργούμενη έρευνα σε βάρος του Ιωάννη Αλαφούζου 

άσκησε αφόρητες και ιδιαίτερες κατά μήνα Αύγουστο 2016 πιέσεις να 

περατωθεί γρήγορα ο φορολογικός έλεγχος με σκοπό με την ολοκλήρωση του 

ελέγχου να δεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί αυτού, ώστε να αποκλειστεί 
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από τη διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών καναλιών, ελλείψει 

οικονομικής φερεγγυότητας. Ως μέσον δε πίεσης διοχέτευσε την πληροφορία 

στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ (φύλο 7-8-2016), ότι ολιγωρούσε ο 

Παναγιώτης Αθανασίου σχετικά με την διεκπεραίωση του φορολογικού έλεγχου 

σε βάρος του Ιωάννη Αλαφούζου, φοβούμενος επιθέσεις από ΜΜΕ 

συμφερόντων του τελευταίου και διότι ήταν οπαδός του Παναθηναϊκού.

2δ) κατά το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι του 2016 έως και το πρώτο 

δεκαήμερο του 2017 παρενέβη επανειλημμένα στο έργο του ως άνω 

οικονομικού εισαγγελέα για τις υποθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας Πειραιώς 

Μιχαήλ Σάλλα και ειδικότερα: ενώ στην οικονομική εισαγγελία εκκρεμούσε 

έρευνα σε βάρος του τραπεζίτη αυτού τηλεφωνούσε συχνά στον Παναγιώτη 

Αθανασίου και ρωτούσε για την πορεία των υποθέσεων του, αν υπήρχαν 

ενδείξεις σε βάρος του και αν θα παραπεμφθεί. Επίσης ζητούσε να ενημερωθείς 

τι του μεταφέρουν για τις υποθέσεις αυτές οι επίκουροι εισαγγελείς που τις 

^ψειρίζονταν και να τον ενημερώσει όταν οι εισαγγελείς αυτοί θα υπέβαλαν τις 
νν *

,νομισματικές αναφορές. Περαιτέρω περί το τέλος του 2016, που υποβλήθηκαν 

σιον Παναγιώτη Αθανασίου, οι ως άνω πορισματικές αναφορές, οι οποίες 

περιείχαν εισήγηση για παραπομπή του Μιχαήλ Σάλλα αλλά και άλλων πολλών 

τραπεζικών στελεχών για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος όπως απιστία, 

ξέπλυμα χρήματος με το νόμο περί καταχραστών του δημοσίου κλπ, ο 

κατηγορούμενος αφού πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό από άγνωστη πηγή, 

τηλεφώνησε στον Παναγιώτη Αθανασίου και του ζήτησε επιτακτικά να κρατήσει 

τις υποθέσεις αυτές και να μην σπεύσει να παραγγείλει ποινικές διώξεις σε 

βάρος του. Στη συνέχεια όταν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου του 2017 

άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος του Μιχαήλ Σάλλα, αλλά και άλλων πολλών 

στελεχών της τράπεζας Πειραιώς, τηλεφώνησε στον Παναγιώτη Αθανασίου και 

ζήτησε εξηγήσεις γιατί δεν τον ενημέρωσε προηγουμένως, διατυπώνοντας 

έντονη δυσαρέσκεια για τούτο. Με την πράξη του αυτή, σκόπευε να ωφελήσει 

ποινικά διωχθέντες με την καθυστέρηση τουλάχιστον της άσκησης ποινικής 

δίωξης σε βάρος τους, παρότι τα σχετικά πορίσματα των επίκουρων 

εισαγγελέων που υποβλήθηκαν δικαιολογούσαν την άσκηση ποινικής δίωξης 

στο χρόνο που έγινε.
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Αττοφαίνεται να μη γίνει κατηγορία κατά των κατηγορουμένων:

1) Ελένης Τουλουπάκη του Χαραλάμπους, πρώην Εισαγγελέα Διαφθοράς, 

Αντεισαγγελέα Εφετών, κατοίκου Αθηνών (Λεμπέση 5-7),

2) Χρήστου Ντζούρα του Θεμιστοκλή, πρώην Επίκουρου Εισαγγελέα 

Διαφθοράς, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής 

(Αγίας Βαρβάρας 4),

3) Στυλιανού Μανώλη του Αθανασίου, πρώην Επίκουρου Εισαγγελέα 

Διαφθοράς, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής 

(Αγίας Λαύρας 104) και

4) Δημητρίου Παπαγγελόπουλου του Παρασκευά, πρώην Αναπληρωτή 

Υπουργού Δικαιοσύνης, συνταξιούχου εισαγγελικού λειτουργού (κατοίκου Άνω 

Ηλιούπολης οδός Μανδηλαρά 25),

Α1. Οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι Τουλουπάκη Ελένη, Ντζούρας 

Χρήστος και Μανώλης Στυλιανός στους κατωτέρω αναφερόμενους τόπο και 

χρόνους με περισσότερες πράξεις διέπραξαν περισσότερα εγκλήματα, που 

τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές, τις πράξεις δε αυτές 

διέπραξαν με ηθικό αυτουργό τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, κατόπιν πειθούς, 

προτροπών και παραινέσεων αυτού και συγκεκριμένα:

α._Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 10-4-2017 έως 8-7-2019 από 

κοινού ενεργώντας, με περισσότερες από μια πράξεις τέλεσαν περισσότερα 

εγκλήματα που τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές και 

συγκεκριμένα, ενώ ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ α ΠΚ 

και στα καθήκοντα τους ανάγονταν η δίωξη ή η ανάκριση αξιοποίνων πράξεων, 

εν γνώσει τους εξέθεσαν σε δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο.

Ειδικότερα ενώ είχαν την ιδιότητα η μεν πρώτη (Τουλουπάκη) της Εισαγγελέως 

Εγκλημάτων Διαφθοράς, οι δε δεύτερος και τρίτος (Ντζούρας-Μανώλης) των 

Επίκουρων Εισαγγελέων Διαφθοράς και διενεργούσαν μαζί και συνεργαζόμενοι 

μεταξύ τους, προκαταρκτική εξέταση από 10-4-2017 προς διακρίβωση της 

τέλεσης των εγκλημάτων της κακουργηματικής απιστίας της δωροδοκίας 
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υπαλλήλου, δωροληψίας υπαλλήλου κλπ από πρόσωπα που εμπλέκονταν στην 

διαδικασία έγκρισης τιμολόγησης αποζημίωσης και συνταγογράφησης 
φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιδίως των παραγομένων και τεθειμένων στην 

ελληνική αγορά από την φαρμακευτική εταιρία ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ κατά 

το χρονικό διάστημα από το έτος 2008 και εντεύθεν, σχημάτισαν την ΕΔ 

2016/373 δικογραφία σε βάρος δέκα πολιτικών προσώπων ήτοι των:

1) Αντωνίου Σαμαρά πρώην Πρωθυπουργού από 20-6-2012 μέχρι 26-1-2015,

2) Παναγιώτη Πικραμένου πρώην Πρωθυπουργού από 1-5-20212 έως 20-6- 
2012,

3) Δημητρίου Αβραμόπουλου Υπουργού Υγείας από έτος 2006 έως 2009,

4),Ανδρέα Λοβέρδου Υπουργού Υγείας από 7-9-2010 έως 17-5-2012,

6) Μάριου Σαλμά Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας από 22-6-2012 μέχρι 23-6-

2013,

7) Άδωνι Γεωργιάδη Υπουργού Υγείας από 25-6-20213 έως 9-6-2014,

8) Ιωάννη Στουρνάρα Υπουργού Οικονομικών από 5-7-2012 έως 10-6-2014

9)Ευάγγελου Βενιζέλου Υπουργού Οικονομικών από 17-6-2011 έως 21-3-2012 

και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης από 25-6-2013 έως 25-1-2015

10) Γεώργιο Κουτρουμάνη Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από 

Ιούνιο 2011 μέχρι 10-5-2012, για τις εκεί αποδιδόμενες κατ’ αυτών μεταξύ 

άλλων αξιόποινες πράξεις: α) της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου, β) της 

παθητικής δωροδοκίας, γ) της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, το αντικείμενο 

της οποίας έχει αξία μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ στρεφόμενης κατά του 

Δημοσίου, εκ της οποίας η ζημία η οποία προξενήθηκε ή οπωσδήποτε 

απειλήθηκε στο Δημόσιο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό 

των 150.000 ευρώ. Ακολούθως, εξέθεσαν τα πρόσωπα αυτά εν γνώσει τους σε 

δίωξη και τιμωρία, αφενός μεν αποστέλλοντας και μάλιστα όχι αμελλητί με 
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ψευδή και κατασκευασμένα στοιχεία, που συνέλεξαν, τη δικογραφία, με το υπ’ 

αριθμό πρωτ. 268/5-2-2018 έγγραφο της πρώτης Ελένης Τουλουπάκη ως 

Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για 

διαβίβαση αυτής στην Βουλή των Ελλήνων, προς ενεργοποίηση του νόμου περί 

ευθύνης υπουργών, η οποία και έγινε με το υπ αριθμ πρωτ 1344/5-2-2018 

έγγραφο της τελευταίας και αφετέρου συνεχίζοντας να ελέγχουν, όλοι μαζί από 

κοινού, τα ως άνω πολιτικά πρόσωπα μετά την επιστροφή της δικογραφίας 

στην εισαγγελία διαφθοράς για τα αδικήματα της δωροδοκίας και δωροληψίας 

με το από 26-4-20108 πόρισμα της πλειοψηφίας της Βουλής, που εγκρίθηκε 

από την Ολομέλεια αυτής, αν και δεν είχαν αρμοδιότητα και για μεν τα επτά 

πολιτικά πρόσωπα τέθηκε η υπόθεση στο αρχείο, για δε τους υπόλοιπους ήτοι 

τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Δημήτριο Αβραμόπουλο και τον Ανδρέα Λοβέρδο 

συνεχίστηκε η ποινική προδικασία. Συγκεκριμένα, αφού επέλεξαν από κοινού 

στοχευμένα τρεις μάρτυρες στους οποίους έδωσαν τις κώδικές ονομασίες 

«Μάξιμος Σαράφης», «Αικατερίνη Καλέση», και «Ιωάννης Αναστασίου», τους 

έθεσαν, αρχικά σε προνομιακό καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα και 

ακολούθως τους χαρακτήρισαν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τους 

διατήρησαν στη συνέχεια σε καθεστώς προστασίας, χωρίς να συντρέχουν εν 

γνώσει τους προς τούτο οι προϋποθέσεις του νόμου, με σκοπό να τους 

παρασχεθεί ασυλία που δεν δικαιούνταν, προκειμένου με τις αναξιόπιστες 

ψευδείς και καθοδηγούμενες από τους ίδιους καταθέσεις τους να καταστούν 

αδίκως κατηγορούμενοι τα προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, για τα 

διερευνώμενα κατά αυτών αδικήματα.

Αναλυτικότερα αφού εντόπισαν τους τρεις προαναφερόμενους μάρτυρες, τους 

υπήγαγαν από κοινού αρχικά στο προνομιακό καθεστώς του άρθρου 9 

Ν2928/2001 και ήδη 218 ΚΠΔ ως ουσιώδεις μάρτυρες, με τις με αριθμούς 

1/2018 , 12/2017 και 13/2017 Διατάξεις της Εισαγγελίας Εγκλημάτων 

Διαφθοράς αντίστοιχα, χωρίς να συντρέχουν εν γνώσει τους οι νόμιμες 

προϋποθέσεις, καθόσον α) δεν επρόκειτο για ουσιώδεις μάρτυρες, αφού δεν 

είχαν να εισφέρουν αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να τεκμηριώνονται 

κατηγορίες κατά των πολιτικών προσώπων, χωρίς τα οποία θα ήταν αδύνατη η 

αποκάλυψη των παράνομων ενεργειών, ούτε άλλωστε προκλήθηκε από τους 

κατηγορουμένους έρευνα εάν τα στοιχεία που είχαν να καταθέσουν οι μάρτυρες
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θα συνέβαλαν ουσιωδώς στην αποκάλυψη των διερευνώμενων πράξεων, β) 

δεν υπήρχε πιθανολογούμενος κίνδυνος εκφοβισμού ή αντεκδίκησης 

στηριζόμενος σε ενδείξεις έναρξης μιας διαδικασίας εκφοβισμού με 

συγκεκριμένες πράξεις, ούτε άλλωστε ερεύνησαν προηγουμένως την ύπαρξη 

πιθανολόγησης τέτοιου κινδύνου και κατ’ ακολουθία την αναγκαιότητα λήψης 

των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας. Ακολούθως από κοινού και κατόπιν 

συνεννοήσεως οι ως άνω κατηγορούμενοι προέβησαν στον χαρακτηρισμό των 

μαρτύρων αυτών ως δημοσίου συμφέροντος κατά το άρθρο 45Β του ισχύοντος 

τότε ΚΠΔ και ήδη άρθρο 47 ΚΠΔ με την υπ’ αριθμό 3/8-2-2018 πράξη της 

πρώτης κατηγορουμένης Τουλουπάκη, αποσπώντας και την έγκριση του τότε 

εποπτεύοντας Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την υπ' αριθμό 140/2018 

πράξη του, χωρίς να συντρέχουν εν γνώσει τους οι νόμιμες προϋποθέσεις, 

προκειμένου να τους παρέχουν ποινική ασυλία που δεν δικαιούνταν, αφού 1) 

δεν συνέβαλαν ουσιωδώς με τις πληροφορίες που έδωσαν κατά την εξέτασή 

τους ενώπιον τους στην αποκάλυψη των ερευνώμενων αδικημάτων 

κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση, 

δωροδοκίας και δωροληψίας υπαλλήλου κλπ, αφού δεν διαλαμβάνονταν σε 

αυτές γεγονότα, αλλά κρίσεις, εικασίες και υποθέσεις, χωρίς να συνδέονται 

αναπόσπαστα με γεγονότα, με τελική έκβαση της υπόθεσης, ως προς τα μεν 

επτά πολιτικά πρόσωπα να τεθεί στο αρχείο, ως προς τα δυο πρόσωπα ήτοι 

τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Δημήτριο Αβραμόπουλο να συνεχιστεί η 

προκαταρκτική εξέταση και ως προς τον ένα τον Ανδρέα Λοβέρδο να ασκηθεί 

ποινική δίωξη, 2) απέβλεπαν σε ίδιο όφελος διότι έχουν καταθέσει 

επανειλημμένα ως μάρτυρες στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ (ΡΒΙ) κατά τη 

διεξαγόμενη εκεί έρευνα για παράνομες πρακτικές της ΝΟΧ/ΑΡΤΙ8, το 

αντικείμενο της οποίας ήταν γνωστό στους κατηγορουμένους από σχετικές 

συναντήσεις με Αμερικανικές αρχές, αιτήματα δικαστικής συνδρομής και 

πληροφοριακά έγγραφα του ΓΒΙ και προσδοκούν οικονομικό αντάλλαγμα 

κυμαινόμενο από 10-30% του επιβληθέντος προστίμου σε βάρος της εταιρείας 

αυτής, με τις αόριστες δε καταθέσεις τους είχαν ως σκοπό να πλήξουν την ηθική 

και πολιτική υπόσταση των πολιτικών προσώπων, 3) ήταν εμπλεκόμενοι στα 

διερευνώμενα από τους κατηγορούμενους εγκλήματα και μάλιστα ο μάρτυρας 

με την κωδική ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου», που όπως προέκυψε ήταν ο 

καθηγητής Νικόλαος Μανιαδάκης του οποίου ήραν το καθεστώς ως 



Σελ. 283 του υπ’ αριθ 25/2022 βουλεύματος του Δικαστ. Συμβουλ. Αρ 86 παρ.4 Συνταγή

προστατευόμενου μάρτυρα με την υπ’ αριθμό 6/31-12-2018 Διάταξη της 

Εισαγγελίας Διαφθοράς και την ιδιότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος με 

την υπ’ αριθμό ΕΠ1/4-1 -2019 Πράξη της πρώτης κατηγορουμένης, ήταν 

εμπλεκόμενος διότι α) είχε ήδη καταγγελθεί με την από 8-11-2017 κατάθεση του 

μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» ενώπιον τους για 

δωροδοκία από την εταιρεία ΝΟ\/ΑΚΤΙ8, β) ο μάρτυρας με την κωδική 

ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» ήδη από τις πρώτες καταθέσεις του ενώπιον 

τους μέχρι 2-2-2018 τον κατέδειξε ως πρόσωπο που παρανομούσε υπέρ της 

ΝΟνΑΗΤΙδ, πλην όμως οι κατηγορούμενοι δεν το κατέγραψαν, γ) εκκρεμούσε 

σε βάρος του η ΑΒΜ ΕΔ 2015/2019 ποινική δικογραφία που είχε σχηματισθεί 

κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας στην Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς ότι 

ελάμβανε χρήματα από φαρμακευτικές εταιρίες μέσω εταιρειών συμφερόντων 

του , αλλά και τρίτων προσώπων όπως της συζύγου του, η οποία στις 6-6-2017 

συσχετίστηκε από τους κατηγορουμένους με την ΕΔ 2016/373 δικογραφία της 

ΝΟνΑΠΤΙδ. Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι, κατά παράβαση των δικονομικών 

εγγυήσεων, με τη μεθοδολογία λήψης διαδοχικών χειραγωγημένων και 

κατευθυνόμενων καταθέσεων, εξέταζαν αυτούς σε διάρκεια μηνών, 

επιχειρώντας με κάθε επόμενη κατάθεση να συμπληρώσουν την προηγούμενη, 

αντί να λαμβάνονται οι καταθέσεις άπαξ, έστω και για πολλές ώρες και να 

ολοκληρώνονται σε μια φορά, χωρίς να προκύπτει λόγος που να δικαιολογεί τη 

διακοπή της κατάθεσης και τη μη ολοκλήρωσή της, επιτρέποντας σε αυτούς 

αλλά και επιβάλλοντας, με εκμετάλλευση της δυσχερούς θέσης τους ότι ως 

εμπλεκόμενοι μπορούν να καταστούν ανά πάσα στιγμή κατηγορούμενοι , να 

καταθέσουν εν γνώσει τους (των κατηγορουμένων) ψευδή περιστατικά, που 

ήταν επιθυμητά σε αυτούς (κατηγορούμενους) και συνίστατο κυρίως σε 

έκφραση απλής γνώμης, χωρίς αυτά να στηρίζονται σε κανένα απολύτως 

αποδεικτικό στοιχείο αλλά σε κρίσεις εικασίες και υποθέσεις. Παράλληλα 

απείχαν από διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης έρευνας που θα μπορούσε να 

παράσχει αντικειμενικά στοιχεία, καθόσον αυτά θα αντιστρατεύονταν τις ψευδείς 

καταθέσεις, αφού δεν ερωτώνται για κρίσιμα στοιχεία και δεν καλούνται να τα 

τεκμηριώσουν κατονομάζοντας τις πηγές των πληροφοριών που ανέφεραν και 

να τα δικαιολογήσουν , ούτε να διευκρινίσουν αντιφατικά στοιχεία, αλλά και 

χωρίς να ερευνήσουν απολύτιος τίποτε άλλο επί μήνες, όπως τις επιλήψιμες 
δραστηριότητες της εταιρίας ΝΟνΑΑΤΙδ σχετικά με δωροδοκίες γιατρών, 
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αυξημένες καταβολές σε εταιρίες Μέσων Ενημέρωσης, που χρησιμοποιούνταν 

ως μέσο ξεπλύματος χρήματος με σκοπό δωροδοκίας και επηρεασμού γιατρών 

ως προς τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων της ΝΟΧ/ΑΒΤΙ8, που περιγράφονται 

στο με αριθμό ΝΚ2057320 $ 105/1-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προς την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς με 

συνέπεια μάλιστα την παραγραφή ορισμένων υποθέσεων. Επίσης δεν 

ερεύνησαν ούτε το περιεχόμενο (14) λογαριασμών της ΝΟ\/Αί<Π8 και δεν 

εξέτασαν τους (19) υποδειχθέντες από την ΝΟ\/ΑΒΤΙ$ υπαλλήλους της, όπως 

τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο από 22-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προς την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς, 

εστιάζοντας το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στην αναζήτηση επιβαρυντικών 

στοιχείων σε βάρος των πολιτικών προσώπων. Δεν διαβίβασαν αμελλητί τα 

στοιχεία για τα πολιτικά πρόσωπα στη Βουλή, όπως ορίζει το άρθρο 86 παρ 3 

του Συντάγματος, ενώ οι μάρτυρες τουλάχιστον από 6-11-2017 είχαν αναφερθεί 

σε αυτά, αλλά συνέχισαν ανακριτικές πράξεις στοχευμένα σε βάρος πολιτικών 

προσώπων για χρονικό διάστημα τριών μηνών (από 6-11-2017 έως 5-2-2018) 

για φερόμενα τελεσθέντα από αυτούς αδικήματα απιστίας και δωροδοκίας 

κατευθύνοντας την έρευνα, καθόσον α) ζήτησαν ευθέως από τους 

προστατευόμενους μάρτυρες να καταθέσουν στοιχεία σε βάρος των πολιτικών 

προσώπων , όπως από τον μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη 

Κελέση» για τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά στην από 

5-1-2018 κατάθεσή του και τον τότε προστατευόμενο μάρτυρα «Ιωάννη 

Αναστασίου» ήδη Νικόλαο Μανιαδάκη για πολιτικά πρόσωπα γενικά στις 3-1- 

2018, για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνιο Σαμαρά στην από 29-1-2018 

κατάθεσή του και τον Άδ<υνι Γεωργιάδη στην από 1-2-2018 κατάθεση του, β) 

αναζήτησαν από ξένες αρχές (ΗΠΑ) πληροφορίες και στοιχεία που αφορούσαν 

σε υπουργούς για αδικήματα, που φέρονταν να έχουν τελέσει κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, θέτοντας έτσι για πρώτη φορά θέμα ελέγχου πολιτικών 

προσώπων. Αλλωστε αφότου οι προστατευόμενοι μάρτυρες ζήτησαν να 

υπαχθούν σε καθεστώς προστασίας για να καταθέσουν σε βάρος πολιτικών 

προσώπων και δη Υπουργών για πράξεις που ανάγονται στα καθήκοντά τους, 

θα έπρεπε να διαβιβασθεί αμελλητί ο φάκελος στη Βουλή, καθόσον πλέον 

αρμόδια ήταν η τελευταία να κρίνει για το καθεστώς προστασίας. Οι καταθέσεις 

των προστατευομένων μαρτύρων αποτελούν αντικείμενο υποδείξεων και
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συνεργασίας με τους κατηγορουμένους και ανάλογα με τα πρόσωπα που 

επέλεγαν να ενοχοποιήσουν, γίνονταν οι αναφορές αυτών σε συγκεκριμένους 

πολιτικούς , τους έδιναν (οι κατηγορούμενοι) δε πληροφορίες έγγραφα και 

στοιχεία της δικογραφίας με βάσει τα οποία διαμόρφωναν το περιεχόμενο των 

καταθέσεών τους , που δεν είχαν στην κατοχή τους, αφού ήταν κατασχεμένα με 

σκοπό να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους και να ενδυναμωθούν οι κατηγορίες 

κατά των πολιτικών προσώπων που είχαν στοχοποιηθεί, όπως η κατάθεση του 

μάρτυρα «Μάξιμος Σαράφης» στις 27-11-2018, όπου γίνεται αναφορά σε 

συγκεκριμένα τιμολόγια εκδόσεως της εταιρίας «Ιατρικές Εξελίξεις» 

συμφερόντων Εμμανουήλ Βουλκίδη, στις 12-12-2018, όπου προσκομίζει 

πρακτικά με ημερομηνία 25-8-2012 με αρχεία συναντήσεων του τμήματος 

ΜθγοθΙ Αοοθδδ της ΝΟλ/ΑΡΤΙδ ΕΛΛΑΣ, στις 21-12-2018, κατά την οποία 

προσκομίζει οπτικοακουστικό δίσκο και υεό εΐίοΚ με αρχεία συσκέψεων 

στελεχών της ΝΟνΑΡΤΙΒ ΕΛΛΑΣ στο αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων της 

Μεταμόρφωσης και η από 25-11-2017 κατάθεση της μάρτυρος «Αικατερίνη 

Κελέση», στην οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένες εταιρίες διαφημιστικές, 

επικοινωνίας, εκδοτικές, συμβουλευτικές, μέσω των οποίων διακινούνταν 

χρήματα, τα οποία κατέληγαν σε πολιτικά πρόσωπα.

Δεν κατέγραφαν ό,τι ακριβώς κατέθεταν οι μάρτυρες, αλλά με ότι οι ίδιοι 

συμφωνούσαν και ειδικότερα στην περίπτωση του μάρτυρα με την κωδική 

ονομασία «Μάξιμος Σαράφης», όπου δεν κατέγραψαν την καταγγελία του στις 

αρχικές καταθέσεις του μέχρι 2-2-2018, περί εμπλοκής του Νικολάου 

Μανιαδάκη στην υπόθεση της ΝθνΑΚΤΙ8, αλλά δέκα (10) μήνες αργότερα , 

ασκώντας του πίεση κατά το διάστημα αυτό με εκμετάλλευση της ιδιότητάς του 

ως μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος για να του αποσπάσουν καταθέσεις 

εναντίον πολιτικών προσώπων που θα του υποδείκνυαν αν και δεν είχε στοιχεία 

εναντίον τους. Οι καταθέσεις των μαρτύρων δεν δίνονταν αυτούσια ενώπιον 

τους, αλλά αποτελούν μακροσκοπικά προϊόν συρραφής προδιατυπωμένων 

κειμένων σε αρχείο υπολογιστή που δόθηκε στους κατηγορουμένους με οιπαΐΙ ή 

ΠΊβΓπΟΓχδΐίοΚ και το ενσωμάτωσαν παράνομα ως έτοιμο κείμενο κατάθεσης, 

χωρίς να γίνει ζωντανή εξέταση. Δηλαδή έχει χρησιμοποιηθεί άλλη 

γραμματοσειρά και μορφοποίηση για τα εισαγωγικά στοιχεία, τη διατύπωση της 
μοναδικής εισαγωγικής ερώτησης και το κλείσιμο της κατάθεσης και άλλη 



Σελ. 286 του υπ’ αριθ 25/2022 βουλεύματος του Δικαστ. Συμβουλ. Λρ 86 παρ.4 Συνταγμ.

γραμματοσειρά και μορφοποίηση για το κείμενο της υποτιθέμενης κατάθεσης 
των μαρτύρων.

Δεν έλαβαν κρίσιμες καταθέσεις, που θα τεκμηρίωναν όσα επιβαρυντικά 

κατέθεσαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες για τα πολιτικά πρόσωπα, παρότι 

είχαν την χρονική ευχέρεια, δεδομένου ότι τη δικογραφία κατά των πολιτικών 

προσώπων δεν την διαβίβασαν αμελλητί στη Βουλή, οι οποίες (καταθέσεις) θα 

οδηγούσαν στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας και ειδικότερα : α) ανωμοτί 

κατάθεση από τον Κωνσταντίνο Φρουζή , τον οποίο αναφέρουν ως κύρια πηγή 

των πληροφοριών τους και ως κεντρικό πρόσωπο των πράξεων δωροδοκίας 

πολιτικών προσώπων και υψηλόβαθμων στελεχών εμπλεκόμενων στην 

κυκλοφορία, αποζημίωση και τιμολόγηση των φαρμάκων και πριν διαβιβασθούν 

τα στοιχεία στη Βουλή λόγω της αλληλεξάρτησης των εγκλημάτων της 

δωροδοκίας και της δωροληψίας, β) κατάθεση του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, 

Διευθυντή επικοινωνίας και συλλογικής ευθύνης της ΝΟνΑΗΤΙΒ, προς 

διασταύρωση καταγγελίας και έλεγχο της ακρίβειας αυτής, περιεχόμενη στις 

από 20-5-2019 έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον τους του Εμμανουήλ Βουλκίδη, 

ιδιοκτήτη διαφημιστικών εταιρειών που συνεργαζομένων με την εταιρία 

ΝΟνΑΚΤΙΒ, με την οποία ανέφερε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση ΝΟΧ/ΑΡΤΙ8 

συνίστατο στο ότι στις διαφημιστικές προβολές που του ανέθετε ο Φιλίστωρ 

Δεστεμπασίδης για λογαριασμό της ΝΟ\/ΑΚΤΙ8, επέστρεφε στον ίδιο μέρος των 

χρημάτων ως προμήθεια, προκειμένου να παίρνει περισσότερες διαφημίσεις 

από την εταιρία, καταγγελία η οποία ήταν αντίθετη με τα όσα είχαν καταθέσει οι 

προστατευόμενοι μάρτυρες ενώπιον τους περί σχεδίου δωροδοκίας του πρώην 

Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου δια μέσου ξεπλύματος παράνομου 

χρήματος με όχημα τις εταιρίες του Εμμανουήλ Βουλκίδη.

Συγχρόνως απέκρυψαν εν γνώσει τους υπάρχοντα στοιχεία, ώστε να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ή 

και την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου 

χρήματος και ειδικότερα : 

α) Στη διαβιβασθείσα στη Βουλή δικογραφία αναφορικά με το Δημήτρη 

Αβραμόπουλο απέκρυψαν την από 31-7-2014 Διάταξη των Επίκουρων 

Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς Αντωνίου Ελευθεριάνου και Ιωάννη Σέβη, 
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με την οποία τέθηκε στο αρχείο μήνυση σχετική με την προμήθεια του εμβολίου 

κατά του Η1Ν1, η οποία εγκριθηκε από την τότε Εισαγγελέα Εγκλημάτων 

Διαφθοράς στις 6-8-2014 και β) σχετικά με την υπόθεση της διενέργειας 

μοριακού ελέγχου δεν συμπεριέβαλαν το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 

οποίο, με την υπ’ αριθμό 128/2008 Πράξη, του ενέκρινε ως νόμιμες τις 

συναφθείσες συμβάσεις και επέτρεψε την υπογραφή τους,

β) δεν απέστειλαν, κατά τη διαβίβαση της άνω δικογραφίας στη Βουλή, το 

σύνολο της αλληλογραφίας της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς με τις 

Αμερικανικές Αρχές (ΡΒΙ), που διεξήγαγαν έρευνα για παράνομες πρακτικές της 

εταιρείας ΝΟνΑΚΤΙΒ, ούτε το σύνολο των πληροφοριακών εγγράφων αυτού, αν 

και δεν υπήρχε διαβάθμιση απορρήτου σε αυτά και μάλιστα έγγραφα που 

περιλαμβάνουν στοιχεία υπέρ των πολιτικών προσώπων, όπως τα με 

ημερομηνία 1-8-2017 και 2-8-2017 πληροφοριακά δελτία, από τα οποία 

προκύπτει ότι το ΡΒΙ δεν έχει κανένα στοιχείο σε βάρος πολιτικών προσώπων, 
ούτε στοιχεία για άσκηση επιρροής κατά την τιμολόγηση των φαρμάκων. Έτσι 

όταν κλήθηκαν οι βουλευτές να αποφασίσουν τη σύσταση προανακριτικής 

επιτροπής για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα , δεν είχαν ούτε γνώριζαν ότι 

υπήρχαν και άλλα έγγραφα του ΕΒΙ, εκτός από τα με ημερομηνία από 13-12- 

2017 και 23-1-2018, που ήταν τα μοναδικά που έστειλαν στη Βουλή. Η ρήτρα 

απαγόρευσης της χρήσης, που υπήρχε στο κείμενό των αποσταλλέντων στην 

Εισαγγελία Διαφθοράς εγγράφων σε οποιεσδήποτε ποινικές διαδικασίες που 

είχαν ως βάση τις πληροφορίες των εγγράφων αυτών, άνευ ρητής έγκρισης του 

ΡΒΙ, δεν δέσμευε τους κατηγορουμένους, αφενός διότι η υπόψη ποινική 

διαδικασία δεν έχει ως βάση τις πληροφορίες των εγγράφων αυτών, αφετέρου 

διότι δεν ελήφθησαν στα πλαίσια νόμιμης δικαστικής συνδρομής, κατά τους 

όρους της Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, που 

υπογράφηκε στην Ουάσινγκτον στις 26-5-1995, κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 

του Ν 2804/2000, όπως συμπληρώθηκε με το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε 

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των 

ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον στις 18-1-2006, που τέθηκε σε ισχύ με το Ν.3771/2009 

(ΦΕΚ ΑΊ11/9-7-2009), ανεξάρτητα του ότι η ρήτρα αυτή, που αποτελεί 
έκφανση του έννομου αγαθού της Διεθνούς Κρατικής Υπόστασης, υποχωρεί 
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έναντι της αρχής της απονομής της δικαιοσύνης και της αναζήτησης της 

ουσιαστικής αλήθειας. Επιπλέον στα εν λόγω έγγραφα του ΡΒΙ δεν έθεταν 

αριθμό πρωτοκόλλου, έστω και εμπιστευτικό, με σκοπό να τα χρησιμοποιούν 

κατά το δοκούν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και στο βαθμό που η 

διερεύνηση των πληροφοριών θα βοηθούσε στην άσκηση ποινικής διώξεως 

κατά ορισμένων πολιτικών προσώπων,

γ) δεν περιέλαβαν τις πράξεις χαρακτηρισμού των μαρτύρων ως 

προστατευομένων στη δικογραφία, που απέστειλαν στη Βουλή, στερώντας έτσι 

τη δυνατότητα των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων να ελέγξουν τη 

νομιμότητα των πράξεων τους και κατ’ ακολουθία την ύπαρξη στοιχείων σε 

βάρος τους. Περαιτέρω δεν συνέχισαν νομίμως ήτοι σύμφωνα με τις άνω 

συνθήκες με τις ΗΠΑ και κατόπιν γραπτού αιτήματος τη διαδικασία της 

δικαστικής συνδρομής που είχε ζητήσει νομότυπα η τότε Εισαγγελέας 

Διαφθοράς Ελένη Ράικου, με την από 19-12-2016 αίτηση δικαστικής 

συνδρομής, με την οποία ζητούσε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για την 

υπόθεση ΝΟ\/ΑΠΤΙ8, αλλά συνέχισαν την επικοινωνία με τις Αμερικανικές 

αρχές παράτυπα, στα πλαίσια άτυπων συναντήσεων με Αμερικανούς 

αξιωματούχους και με πληροφοριακά σημειώματα, που δεν αποτελούσαν τελικά 

συμπεράσματα των Αμερικανικών Αρχών.

Εξάλλου μετά την επιστροφή της δικογραφίας ΝΟνΑΕΤΙδ από τη Βουλή στην 

Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς, για τα αδικήματα της δωροδοκίας και 

δωροληψίας πολιτικών προσώπων, συνέχισαν την ποινική προδικασία γι’ αυτά, 

αν και δεν είχαν αρμοδιότητα, την ύπαρξη της οποίας δεν ήλεγξαν εν γνώσει 

τους, ενόψει και της πάγιας νομολογιακής και θεωρητικής άποψης ότι πρόκειται 

για υπουργικά αδικήματα, το αξιόποινο των οποίων ως υπουργικών είχε

εξαλειφθεί δια της ειδικής παραγραφής του Ν.3126/2003 

Υπουργών».

Ακολούθως ενήργησαν πράξεις προκαταρκτικής εξέτασης 

κατασκευασμένων στοιχείιον, προκειμένου να εκτεθούν 

προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, εξετάζοντας εκ 

«περί ευθύνης

προς συλλογή 

σε δίωξη τα 

νέου τους

προστατευόμενους μάρτυρες «Μάξιμο Σαράφη » και «Αικατερίνη Κελέση», που 
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καταθέτουν νέα επιβαρυντικά στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις τους,

β. Κατά το χρονικό διάστημα από 10-4-2017 έως 30-6-2017 ο Χρήστος 

Ντζούρας και ο Στυλιανός Μανώλης από κοινού ενεργώντας και με την ιδιότητα 

τους ως υπάλληλοι του άρθρου 13σΊΊΚ, και στα καθήκοντα τους ανάγονταν η 

δίωξη ή η ανάκριση αξιοποίνων πράξεων, εν γνώσει τους παρέλειψαν να 

διώξουν κάποιον υπαίτιο, πράξη την οποία διέπραξαν κατά συρροή.

Ειδικότερα ενώ ήταν Εισαγγελείς Εγκλημάτων Διαφθοράς, δεν διαβίβασαν εν 

γνώσει τους αμελλητί στη Βουλή το φάκελο δικογραφίας που σχηματίστηκε 

κατόπιν της από 21-2-2017 μηνυτήριας αναφοράς και συμπληρωματικών 

στοιχείων που προσκόμισαν στις 8-3-2017 και 13-4-2017 στην Εισαγγελία 

Εγκλημάτων Διαφθοράς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος, Βασίλης 

Κεγκέρογλου και Έφη Χριστοφιλοπούλου σχετικά με τη μη τιμολόγηση 

φαρμάκων δυο φορές για το έτος 2015, από τον Υπουργό Υγείας Παναγιώτη 

Κουρουμπλή και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ξανθό, που αποσκοπούσε στη 

μείωση των τιμών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρδ Ν.4213/2013, η οποία 

κατά το σκοπό του νόμου, έπρεπε να γίνεται μία (1)αναφορά κάθε εξάμηνο και 

ειδικότερα για τη μη τιμολόγηση στη διάρκεια του α' εξαμήνου του 2015, 

συνεπεία της οποίας καταγγελλόταν ότι ευνοήθηκαν οι φαρμακευτικές εταιρίες 

κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας να αποσβεσθεί η προθεσμία της 

Βουλής να εφαρμόσει το νόμο περί ευθύνης Υπουργών, λόγω πέρατος και της 

β' κοινοβουλευτικής συνόδου, που έληγε στις 30-6-2017 και στέλνοντας το 

σχετικό φάκελο στη Βουλή μαζί με την υπόθεση ΝΟ\/ΑΗΤΙ6 στις 5-2-2018.

γ. Στον ανωτέρω τόπο κατά το χρονικό διάστημα από μήνα Νοέμβριο 2017 έως 

Μάιο 2019 οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι ενεργώντας από κοινού με την 

ιδιότητα τους ως υπάλληλοι του άρθρου 13α'ΠΚ και στα καθήκοντα τους 

ανάγονταν η δίωξη ή η ανάκριση αξιοποίνων πράξεων, με περισσότερες από 

μια πράξεις τέλεσαν περισσότερα εγκλήματα και συγκεκριμένα μεταχειρίστηκαν 

παρανόμως εκβιαστικά μέσα για να πετύχουν οποιαδήποτε έγγραφη ή 

προφορική κατάθεση μάρτυρα ή κατηγορούμενου . Ειδικότερα:
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1) στις 29-5-2018 στο γραφείο της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς στο 

Εφετείο Αθηνών άσκησαν στον κατηγορούμενο για δωροδοκία κατ' 

εξακολούθηση για την υπόθεση Ν0Χ/ΑΚΤΙ8 Κωνσταντίνο Φρουζή, που 

προσήλθε μετά από προηγούμενη άτυπη πρόσκληση τους, επανειλημμένα 

πιέσεις παρουσία των δύο συνηγόρων του για να αποκαλύψει ονόματα μεταξύ 

των (10) δέκα πολιτικών προσώπων, που φέρονταν ως εμπλεκόμενοι στην 

υπόθεση ΝΟΧ/ΑΡΤΙδ, προκειμένου να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του 

νόμου, λέγοντας του μάλιστα ότι έχουν συντριπτικά στοιχεία σε βάρος του , 

επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να καταθέσει επιβαρυντικά στοιχεία για τα 

ανωτέρω πολιτικά πρόσωπα , που θα του υποδείκνυαν οι ίδιοι.

2) Προκειμένου να επιτύχουν παρανόμως ένορκη κατάθεση από τον 

προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου» και

την πραγματική ταυτότητα Νικόλαος Μανιαδάκης, τον οποίο κατά τα 

προαναφερόμενα στην με στοιχείο Α κατηγορία είχαν παρανόμως υπαγάγει σε 

καθεστώς προστασίας, εκμεταλλευόμενοι τη δυσχερή θέση του ότι ως 
^^πλεκόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταστεί κατηγορούμενος, άσκησαν 

#<%ιέσεις σε αυτόν για να καταθέσει ότι είχαν χρηματισθεί συγκεκριμένα πολιτικά

πρόσωπα και ότι έχουν προβεί γενικά σε παράνομες πράξεις κυρίως οι Άδωνις 
1 Γεωργιάδης, Ιωάννης Στουρνάρας, Αντώνιος Σαμαράς και δευτερευόντως οι

Ευάγγελος Βενιζέλος και Ανδρέας Λοβέρδος. Οι πιέσεις αυτές ασκήθηκαν με 

την απειλή διώξεως εναντίον του και ειδικότερα λέγοντάς του σε συναντήσεις 

τους ότι για τα πρόσωπα αυτά είχαν ενοχοποιητικά στοιχεία, ότι αντιμετωπίζει

την ποινή των ισοβίων, λόγω των επιβαρυντικών στοιχείων από την κατάθεση 

άλλου μάρτυρα εναντίον του, επίσης αναφέροντας ότι «τώρα πια σε ξέρει όλη η 

Ελλάδα, η μόνη σου προστασία είναι αυτοί να πάνε φυλακή. Μην ανησυχείς, θα

πρέπει να συνεισφέρεις να μην επανεκλεγούν, να μην έρθουν στην κυβέρνηση 

και να πάνε φυλακή», ότι αν «αν δεν συνδράμει στο να πάνε αυτοί οι πολιτικοί 

φυλακή και έρθουν στην κυβέρνηση θα τους εκδικηθούν όλους» και ότι «δεν 

έχεις δηλώσει εισοδήματα και δεν θα ξαναδείς τα παιδιά σου.»

3) στις 11-11-2018 άσκησαν πιέσεις στον προαναφερόμενο προστατευόμενο 

μάρτυρα «Ιωάννη Αναστασίου», προκειμένου να καταθέσει για παράνομες 

πράξεις πολιτικών προσώπων, διοχετεύοντας στον τύπο προαναγγελία
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κατάθεσης μάρτυρα, ο οποίος θα ενέπλεκε τον άνω προστατευόμενο μάρτυρα 

στην υπόθεση ΝΟ\/ΑΚΤΙ5, αν δεν κατέθετε σε βάρος πολιτικών προσώπων, 

συνεπεία της οποίας και θα ήρετο η προστασία του, όπως και συνέβη στις 27- 

11-2018 με την κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη», 

στην οποία αναφέρθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του περί εμπλοκής 

του σε χρηματισμούς πολιτικών προσώπων εκ μέρους της ΝΟνΑΚΓΙδ, της 

οποίας κατάθεσης επακολούθησε η άρση της προστασίας του με την υπ' 

αριθμό 6/31-12-2018 Διάταξη της Εισαγγελίας των εγκλημάτων διαφθοράς και 

στη συνέχεια η άσκηση ποινικών διώξεων κατ’ αυτού.

4) Στις 4-4-2019 άσκησαν έντονες και ιδιαίτερες πιέσεις προς τον ύποπτο 

Νικόλαο Μανία με απανωτές και επανειλημμένες ερωτήσεις, ώστε να 

αναγκασθεί να καταθέσει αξιόποινες πράξεις σε βάρος πολιτικών προσώπων 

που δεν γνώριζε αφενός και αφετέρου του ζήτησαν να υπογράψει, παρά τη 

θέλησή του την από 4-4-2019 αναγγελία αξιοποίνων πράξεων, την οποία έκανε 

δήθεν αυτός σε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου, ενώ το περιεχόμενο του 

εγγράφου αυτού δεν αποτελεί δική του αξιολόγηση γεγονότων, αλλά προϊόν 

δικής τους καταγραφής, προς το οποίο ήταν απόλυτα αντίθετος.

5) Κατά το χρονικό διάστημα από μήνα Οκτώβριο 2018 έως 20-5-2019 

προκειμένου να επιτύχουν ένορκη κατάθεση από τον Εμμανουήλ Βουλκίδη, για 

να καταθέσει για αξιόποινες πράξεις πολιτικών προσώπων, άσκησαν έντονες 

πιέσεις σε αυτόν, υπό την απειλή άσκησης διώξεως κατ αυτού, να υπαχθεί σε 

καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα, όταν δε αυτός αρνήθηκε, τον κατέστησαν 

ύποπτο και κατηγορούμενο.

6) Κατά το χρονικό διάστημα από μήνα Νοέμβριο 2017 έως μήνα Μάιο 2019 

προκειμένου να επιτύχουν ένορκη κατάθεση άσκησαν πιέσεις στους 

προστατευόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος με την κωδική ονομασία 

«Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», τους οποίους κατά τα 

αναφερόμενα στην κατηγορία Α' είχαν παρανόμως υπαγάγει σε καθεστώς 

προστασίας, καθόσον μεταξύ άλλων ήταν εμπλεκόμενοι στην υπόθεση 

ΝΟΧ/ΑΕΤΙδ, για να καταθέσουν ότι είχαν προβεί σε έκνομες ενέργειες και ότι 

είχαν χρηματισθεί πολιτικά πρόσωπα. Οι πιέσεις αυτές ασκούνταν με την 

απειλή άσκησης διώξεως εναντίον τους , ήτοι την άρση της προστασίας τους και 
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την άσκηση ποινικών διώξεων κατά αυτών αν δεν καταθέσουν ότι τους 

υποδείκνυαν οι ίδιοι.

Α2. Ο τέταρτος κατηγορούμενος Δημήτριος ΠαπαγγεΛόπουλος στους 

κατωτέρω τόπο και χρόνους με περισσότερες πράξεις διέπραξε περισσότερα 

εγκλήματα, που τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές και 

συγκεκριμένα:

α) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 10-4-2017 έως 8-7-2019 ενώ είχε 

την ιδιότητα του υπαλλήλου, κατά την έννοια του άρθρου 2παρ 3 Ν.3126/2003 

σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ α ΠΚ ως Αναπληρωτής Υπουργός 

Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης, που προέκυψε από τις εκλογές της 20-9-2015, 

βάσει του ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ Α 116, 23-9-2015) με αρμοδιότητα την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και την δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, 

σύμφωνα με την απόφαση Πρωθυπουργού 30/2015(ΦΕΚ Β 2183/12-10-2015) 

και ενεργώντας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, όπως διαγράφονται από 

την ως άνω απόφαση, με περισσότερες πράξεις διέπραξε περισσότερα 
/.^εγκλήματα.

Ειδικότερα στον ως άνω τόπο και χρόνο με πρόθεση προκάλεσε σε άλλους,

που είχαν την ιδιότητα του υπαλλήλου, κατά την έννοια του άρθρου 13α’ΠΚ, 

ήτοι τους Επίκουρους Εισαγγελείς Διαφθοράς Χρήστο Ντζούρα και Στυλιανό 

Μανώλη, Εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών, στα καθήκοντα των οποίων 

ανάγονταν η δίωξη ή η ανάκριση αξιοποίνων πράξεων, να διαπράξουν από 

κοινού και κατά συρροή την άδικη πράξη της κατάχρησης εξουσίας με την εν 

γνώσει τους έκθεση σε οίυυξη ή τιμωρία κάποιου αθώου, παράλληλα την 

παράλειψη δίωξης κάποιου υπαίτιου για κακούργημα και δια της μεταχειρίσεως 

παρανόμως εκβιαστικών μέσων για να πετύχουν οποιαδήποτε έγγραφη ή 

προφορική κατάθεση μάρτυρα ή κατηγορούμενου, όπως αυτές περιγράφονται 

ανωτέρω στην υπό στοιχείο Α. κατηγορία σε βάρος τους. Τις ως άνω πράξεις 

τους οι ανωτέρω εισαγγελείς ως φυσικοί αυτουργοί τέλεσαν κατόπιν των δικών 

του προτροπών, παραινέσεων, συμβουλών, παρακίνησης, πίεσης, πειθούς και 

φορτικότητας, στις οποίες προέβη εκμεταλλευόμενος την επιρροή που ασκούσε 

σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς του ως Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης 

αλλά και ως πρώην συνάδελφός τους και Προϊστάμενος της πρώτης 
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κατηγορουμένης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και της θέσης του στη 

ΕΥΠ.

Β. Να μη γίνει κατηγορία σε βάρος της Τουλουπάκη Ελένης, Ντζούρα 

Χρήστου και Μανώλη Στυλιανού για το ότι:

1. στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 10-4-2017 έως 8-7-2019 από 

κοινού ενεργώντας, ενώ είχαν την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά την έννοια των 

άρθρων 13 παρ α ΠΚ, με περισσότερες από μια πράξεις τέλεσαν περισσότερα 

εγκλήματα που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή διαζευκτικά με 

χρηματική ποινή. Ειδικότερα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, η πρώτη 

(Τουλουπάκη) ως Εισαγγελέας εγκλημάτων Διαφθοράς, ο δεύτερος (Ντζούρας) 

και ο τρίτος (Μανώλης) ως Επίκουροι Εισαγγελείς Διαφθοράς με πρόθεση από 

κοινού και κατά συρροή παραβίασαν το ενοπάρχον στη φύση του 

λειτουργήματος τους, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού αλλά και διαγραφόμενο 

από το Ν 1756/1988 «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης 

Δικαστικών Λειτουργών», τις εγκυκλίους και τις οδηγίες της προϊσταμένης αρχής 

, καθήκον της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και ουδετερότητας, προς το 

σκοπό της βλάβης τρίτων, με την ηθική αυτουργία του Δημήτρη 

Παπαγγελόπουλου ο οποίος διετέλεσε κατά το χρονικό διάστημα από 23-9- 

2015 μέχρι 8-7-2019 Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, 

που προέκυψε από τις εκλογές της 20-9-2015, βάσει του ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ Α 

116, 23-9-2015) με αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την 

δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, σύμφωνα με την ΥΑ 30/2015(ΦΕΚ Β 

2183/12-10-2015).

Συγκεκριμένα, ενώ είχαν τις προαναφερόμενες ιδιότητες και διενεργούσαν και οι 

τρεις ως εισαγγελείς προκαταρκτική εξέταση από 10-4-2017 προς διακρίβωση 

της τέλεσης των εγκλημάτων της κακουργηματικής απιστίας της δωροδοκίας 

υπαλλήλου, δωροληψίας υπαλλήλου κλπ από πρόσωπα που εμπλέκονταν στην 

διαδικασία έγκρισης τιμολόγησης αποζημίωσης και συνταγογράφησης 

φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιδίως των παραγομένων και τεθειμένων στην 

ελληνική αγορά από την φαρμακευτική εταιρία ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ κατά 

το χρονικό διάστημα από το έτος 2008 και εντεύθεν σχημάτισαν την ΕΔ 

2016/373 δικογραφία σε βάρος δέκα πολιτικών προσώπων, ήτοι των 1)



Σελ. 294 του υπ’ αριϋ 25/2022 βουλεύματος του Δικαστ. Συμβουλ. Λρ 86 παρ.4 Συνταγμ.

Αντωνίου Σαμαρά πρώην Πρωθυπουργού από 20-6-2012 μέχρι 26-1-2015, 2) 
Παναγιώτη Πικραμένου πρώην Πρωθυπουργού από 1-5-20212 έως 20-6-2012, 

3) Δημητρίου Αβραμόπουλου Υπουργού Υγείας από έτος 2006 έως 2009, 4) 

Ανδρέα Λοβέρδου Υπουργού Υγείας από 7-9-2010 έως 17-5-2012, 5) Ανδρέα 

Λυκουρέντζου Υπουργού Υγείας από 21-6-2012 έως 25-6-2013, 6) Μάριου 

Σαλμά Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας από 22-6-2012 μέχρι 23-6-2013, 7) 

Άδωνι Γεωργιάδη Υπουργού Υγείας από 25-6-20213 έως 9-6-2014, 8) Ιωάννη 

Στουρνάρα Υπουργού Οικονομικών από 5-7-2012 έως 10-6-2014 9)Ευάγγελου 

Βενιζέλου Υπουργού Οικονομικών από 17-6-2011 έως 21-3-2012 και 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης από 25-6-2013 έως 25-1-2015 και 10) Γεώργιο 

Κουτρουμάνη Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τις 

αποδιδόμενες κατ’ αυτών μεταξύ άλλων αξιόποινες πράξεις: 1)της δωροληψίας 

πολιτικού αξιωματούχου, 2)της παθητικής δωροδοκίας, 3) της απιστίας σχετικά 

με την υπηρεσία το αντικείμενο της οποίας έχει αξία μεγαλύτερη των 120.000

ευρώ στρεφόμενης κατά του Δημοσίου, εκ της οποίας η ζημία που προξενήθηκε 

ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και

υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Ακολούθως, με σκοπό να βλάψουν τα 

..,χ^ώς άνω πολιτικά πρόσωπα, καθιστώντας αυτούς αβάσιμα υπόπτους τέλεσης 

ζ των προαναφερομένων αξιοποίνων πράξεων, αφενός μεν απέστειλαν και 
Π Ε μάλιστα όχι αμελλητί με ψευδή και κατασκευασμένα στοιχεία που συνέλεξαν τη 

δικογραφία με το υπ αριθμ πρωτοκ 268/5-2-2018 έγγραφο της πρώτης

κατηγορουμένης στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για διαβίβαση αυτής στην 

Βουλή των Ελλήνων, προς ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η 

οποία και έγινε με το υπ αριθμό πρωτ 1344/5-2-2018 έγγραφο της τελευταίας

και αφετέρου συνέχισαν να ελέγχουν τα ως άνω πολιτικά πρόσωπα μετά την 

επιστροφή της δικογραφίας στην Εισαγγελία Διαφθοράς για τα αδικήματα της 

δωροδοκίας και δωροληψίας με το από 26-4-20108 πόρισμα της πλειοψηφίας

της Βουλής που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια αυτής, αν και δεν είχαν 

αρμοδιότητα και για μεν τα επτά πολιτικά πρόσωπα τέθηκε η υπόθεση στο 

αρχείο, για δε τους υπόλοιπους ήτοι τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Δημήτριο

Αβραμόπουλο και τον Ανορέα Λοβέρδο συνεχίστηκε η ποινική προδικασία.

Συγκεκριμένα, αφού επέλεξαν από κοινού στοχευμένα τρεις μάρτυρες στους 

οποίους έδωσαν τις κώδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης», «Αικατερίνη 

Καλέση» και «Ιωάννης Αναστασίου», τους έθεσαν, αρχικά σε προνομιακό 
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καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα και ακολούθως τους χαρακτήρισαν ως 

μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τους διατήρησαν στη συνέχεια σε 

καθεστώς προστασίας, χωρίς να συντρέχουν εν γνώσει τους προς τούτο οι 

προϋποθέσεις του νόμου, με σκοπό να τους παρασχεθεί ασυλία που δεν 

δικαιούνταν, προκειμένου με τις αναξιόπιστες ψευδείς και καθοδηγούμενες από 

τους ίδιους καταθέσεις τους να καταστούν αδίκως κατηγορούμενοι τα 

προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, για τα διερευνώμενα κατά αυτών 

αδικήματα. Αφού εντόπισαν τους τρεις προαναφερόμενους μάρτυρες, τους 

υπήγαγαν από κοινού αρχικά στο προνομιακό καθεστώς του άρθρου 9 

Ν.2928/2001 και ήδη 218 ΚΠΔ ως ουσιώδεις μάρτυρες, με τις αριθμό 1/2018, 

12/2017 και 13/2017 Διατάξεις της Εισαγγελίας εγκλημάτων διαφθοράς 

αντίστοιχα, χωρίς να συντρέχουν εν γνώσει τους οι νόμιμες προϋποθέσεις, 

καθόσον α) δεν επρόκειτο για ουσιώδεις μάρτυρες αφού δεν είχαν να εισφέρουν 

αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να τεκμηριώνονται κατηγορίες κατά των 

πολιτικών προσώπων χωρίς τα οποία θα ήταν αδύνατη η αποκάλυψη των 

παράνομων ενεργειών, ούτε άλλωστε προκλήθηκε από τους κατηγορούμενους 

έρευνα εάν τα στοιχεία που είχαν να καταθέσουν οι μάρτυρες θα συνέβαλαν 

ουσιωδώς στην αποκάλυψη των διερευνώμενων πράξεων β) δεν υπήρχε 

πιθανολογούμενος κίνδυνος εκφοβισμού ή αντεκδίκησης στηριζόμενος σε 

ενδείξεις έναρξης μιας διαδικασίας εκφοβισμού με συγκεκριμένες πράξεις, ούτε 

άλλωστε ερεύνησαν προηγουμένως την ύπαρξη πιθανολόγησης τέτοιου 

κινδύνου και κατ’ ακολουθία την αναγκαιότητα λήψης των συγκεκριμένων 

μέτρων προστασίας. Ακολούθως από κοινού προέβησαν στον χαρακτηρισμό 

των μαρτύρων αυτών ως δημοσίου συμφέροντος κατά το άρθρο 45Β του 

ισχύοντος τότε ΚΠΔ και ήδη άρθρο 47 ΚΠΔ με την υπ’ αριθμό 3/8-2-2018 

πράξη, αποσπο^ντας και την έγκριση του τότε εποπτεύοντας Αντεισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου, με την υπ' αριθμό 140/2018 πράξη του, χωρίς να συντρέχουν εν 

γνώσει τους οι νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου να τους παράσχουν ποινική 

ασυλία που δεν δικαιούνταν, αφού 1) δεν συνέβαλαν ουσιωδώς με τις 

πληροφορίες που έδωσαν κατά την εξέτασή τους ενώπιον τους στην 

αποκάλυψη των ερευνώμενων αδικημάτων κακουργηματικής απιστίας σε βάρος 

του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκίας και δωροληψίας υπαλλήλου 

κλπ, αφού δεν διαλαμβάνονταν σε αυτές γεγονότα, αλλά κρίσεις, εικασίες και 
υποθέσεις χωρίς να συνδέονται αναπόσπαστα με γεγονότα, με τελική έκβαση 
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της υπόθεσης, ως προς τα μεν επτά πολιτικά πρόσωπα να τεθεί στο αρχείο ως 

προς τα δυο πρόσωπα ήτοι τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Δημήτριο Αβραμόπουλο 

να συνεχιστεί η προκαταρκτική εξέταση και ως προς τον ένα τον Ανδρέα 

Λοβέρδο ασκήθηκε ποινική δίωξη, 2) απέβλεπαν σε ίδιο όφελος διότι έχουν 

καταθέσει επανειλημμένα ως μάρτυρες στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ (ΕΒΙ), 

κατά τη διεξαγόμενη εκεί έρευνα για παράνομες πρακτικές της ΝΟλ/ΑΡΤΙδ το

αντικείμενο της οποίας ήταν γνωστό στους κατηγορουμένους από σχετικές 

άτυπες συναντήσεις με Αμερικανικές αρχές, αιτήματα δικαστικής συνδρομής και

πληροφοριακά έγγραφα του ΕΒΙ και προσδοκούν οικονομικό αντάλλαγμα 

κυμαινόμενο από 10-30% του επιβληθέντος προστίμου σε βάρος της εταιρείας 

αυτής, με τις αόριστες δε καταθέσεις τους είχαν ως σκοπό να πλήξουν την ηθική 

και πολιτική υπόσταση των πολιτικών προσώπων, 3) ήταν εμπλεκόμενοι στα 

διερευνώμενα από τους κατηγορουμένους εγκλήματα. Και μάλιστα ο μάρτυρας 

με την κωδική ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου», που όπως προέκυψε ήταν ο

καθηγητής Νικόλαος Μανιαδάκης, του οποίου, ενεργώντας με κοινό δόλο ήραν

το καθεστώς ως προστατευόμενου μάρτυρα με την αριθμ 6/31-12-2018 Διάταξη
: ,Λ^^ς εισαγγελίας διαφθοράς και την ιδιότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος 

Με την αΡ’θ ΕΠ1/4-1-2019 πράξη της πρώτης κατηγορουμένης , ήταν

εμπλεκόμενος διότι: α) είχε ήδη καταγγελθεί με την από 8-11-2017 κατάθεση 

του μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» ενώπιον τους για

δωροδοκία από την εταιρεία ΝΟΧ/ΑΗΤΙ8, β) ο μάρτυρας με την κωδική 

ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» ήδη από τις πρώτες καταθέσεις του ενώπιον

τους μέχρι 2-2-2018 τον κατέδειξε ως πρόσωπο που παρανομούσε υπέρ της 

ΝΟΧ/ΑΠΤΙ8, πλην όμως οι κατηγορούμενοι δεν το κατέγραψαν, γ) εκκρεμούσε 

σε βάρος του η ΑΒΜ ΕΔ 2015/2019 ποινική δικογραφία που είχε σχηματισθεί 

κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας στην εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς ότι 

λάμβανε χρήματα από φαρμακευτικές εταιρίες μέσω εταιρειών συμφερόντων

του , αλλά και τρίτων προσώπων όπως της συζύγου του, η οποία στις 6-6-2017 

συσχετίστηκε από τους κατηγορούμενους με την ΕΔ2016/373 δικογραφία της 

ΝΟνΑΒΤΙδ. Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι κατά παράβαση των δικονομικών 

εγγυήσεων, με τη μεθοδολογία λήψης διαδοχικών χειραγωγημένων και 

κατευθυνόμενων καταθέσειον, εξέταζαν αυτούς σε διάρκεια μηνών, 

επιχειρώντας με κάθε επόμενη κατάθεση να συμπληρώσουν την προηγούμενη

αντί να λαμβάνονται αυτές άπαξ έστω και για πολλές ώρες και να 
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ολοκληρώνονται σε μια φορά, χωρίς να προκύπτει λόγος που να δικαιολογεί τη 

διακοπή της κατάθεσης και τη μη ολοκλήρωσή της .επιτρέποντας σε αυτούς 

αλλά και επιβάλλοντας, με εκμετάλλευση της δυσχερούς θέσης τους ότι ως 

εμπλεκόμενοι μπορούν να καταστούν ανά πάσα στιγμή κατηγορούμενοι , να 

καταθέσουν εν γνώσει ψευδή περιστατικά, που συνίστατο κυρίως σε έκφραση 

απλής γνώμης , χωρίς αυτή να στηρίζεται σε κανένα απολύτως αποδεικτικό 

στοιχείο αλλά σε κρίσεις εικασίες και υποθέσεις. Παράλληλα απείχαν από 

διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης έρευνας που θα μπορούσε να παράσχει 

αντικειμενικά στοιχεία καθόσον αυτά θα αντιστρατεύονταν τις ψευδείς 

καταθέσεις , αφού δεν ερωτώνται για κρίσιμα στοιχεία και δεν καλούνται να τα 

τεκμηριώσουν κατονομάζοντας τις πηγές των πληροφοριών τους που ανέφεραν 

και να τα δικαιολογήσουν , ούτε να διευκρινίσουν αντιφατικά στοιχεία, αλλά και 

χωρίς να ερευνήσουν απολύτως τίποτε άλλο επί μήνες, όπως τις επιλήψιμες 

δραστηριότητες της εταιρίας ΝθνΑΡΤ18 σχετικά με δωροδοκίες γιατρών, 

αυξημένες καταβολές σε εταιρίες μέσων ενημέρωσης που χρησιμοποιούνταν ως 

μέσο ξεπλύματος χρήματος με σκοπό δωροδοκίας και επηρεασμού γιατρών ως 

προς τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων της ΝΟνΑΠΤΙδ που περιγράφονται στο 

με αριθμό ΝΚ2057320 8 105/1-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

των ΗΠΑ προς την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς με συνέπεια μάλιστα 

την παραγραφή ορισμένων υποθέσεων. Επίσης δεν ερεύνησαν ούτε το 

περιεχόμενο (14) λογαριασμών της ΝΟ\/ΑΕΤΙ5 και δεν εξέτασαν τους (19) 

υποδειχθέντες από την ΝΟ\/ΑΓΠΊ8 υπαλλήλους της, όπως τα στοιχεία αυτά 

αναφέρονται στο από 22-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των 

ΗΠΑ προς την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς, εστιάζοντας το ερευνητικό 

τους ενδιαφέρον στην αναζήτηση επιβαρυντικών στοιχείων σε βάρος των 

πολιτικών προσώπων. Δεν διαβίβασαν αμελλητί τα στοιχεία για τα πολιτικά 

πρόσωπα στη Βουλή, όπως ορίζει το άρθρο 86 παρ 3 του Συντάγματος, ενώ οι 

μάρτυρες τουλάχιστον από 6-11-2017 είχαν αναφερθεί σε αυτά, αλλά συνέχισαν 

ανακριτικές πράξεις στοχευμένα σε βάρος πολιτικών προσώπων για χρονικό 

διάστημα τριών μηνών (από 6-11-2017 έως 5-2-2018) για φερόμενα τελεσθέντα 

από αυτούς αδικήματα απιστίας και δωροδοκίας κατευθύνοντας την έρευνα, 

καθόσον α) ζήτησαν ευθέως από τους προστατευόμενους μάρτυρες να 

καταθέσουν στοιχεία σε βάρος των πολιτικών προσώπων . όπως από τον 

μάρτυρα με την κωοική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» για τον πρώην



Σελ. 298 του υπ’ αριθ 25/2022 βουλεύματος του Δικαστ. Συμβουλ. Αρ 86 παρ.4 Συνταγμ.

αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά στην από 5-1-2018 κατάθεσή του 
και τον τότε προστατευόμενο μάρτυρα «Ιωάννη Αναστασίου» ήδη Νικόλαο 

Μανιαδάκη για πολιτικά πρόσωπα γενικά στην από 3-1-2018 κατάθεσή του, για 

τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνιο Σαμαρά στην από 29-1-2018 κατάθεσή του 

και τονΆδωνι Γεωργιάδη στην από 1-2-2018 κατάθεση του, β) αναζήτησαν από 

ξένες αρχές (ΗΠΑ) πληροφορίες και στοιχεία που αφορούσαν σε υπουργούς για 

αδικήματα που φέρονταν να έχουν τελέσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, θέτοντας έτσι για πρώτη φορά θέμα ελέγχου πολιτικών προσώπων. 

Άλλωστε αφότου οι προστατευόμενοι μάρτυρες ζήτησαν να υπαχθούν σε 

καθεστώς προστασίας για να καταθέσουν σε βάρος πολιτικών προσώπων και 

δη υπουργών για πράξεις που ανάγονται στα καθήκοντά τους, υπαγόμενα στην 

ποινική δικαιοδοσία της Βουλής, θα έπρεπε να διαβιβασθεί αμελλητί ο φάκελος 

στη Βουλή που ενεργεί ως ο εισαγγελέας, καθόσον πλέον αρμόδια ήταν η 

τελευταία να κρίνει για το καθεστώς προστασίας. Οι καταθέσεις των 

προστατευομένων μαρτύρων αποτελούν αντικείμενο υποδείξεων και 

' συνεργασίας με τους κατηγορουμένους, οι οποίοι και τους έδιναν πληροφορίες

περιεχόμενο των καταθέσεών τους , που δεν είχαν στην κατοχή τους αφού ήταν

κατασχεμένα με σκοπό να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους και να 

ενδυναμωθούν οι κατηγορίες κατά των πολιτικών προσώπων που είχαν 

στοχοποιηθεί, όπως η κατάθεση του μάρτυρα «Μάξιμος Σαράφης» στις 27-11- 

2018, όπου γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα τιμολόγια εκδόσεως της εταιρίας 

«Ιατρικές Εξελίξεις» συμφερόντων Εμμανουήλ Βουλκίδη, στις 12-12-2018, όπου 

προσκομίζει πρακτικά με ημερομηνία στις 25-8-2012 με αρχεία συναντήσεων 

του τμήματος Μ3γοθ( Αοοοεε της ΝΟ\/ΑΗΤΙ8 ΕΛΛΑΣ και στις 21-12-2018, κατά 

την οποία προσκομίζει οπτικοακουστικό δίσκο και υεό δΐίοΚ με αρχεία 

συσκέψεων στελεχών της ΝΟΧ/ΑΚΤΙ8 ΕΛΛΑΣ στο αμφιθέατρο των 

εγκαταστάσεων της Μεταμόρφωσης και η από 25-11-2017 κατάθεση της 

μάρτυρας «Αικατερίνη Κελέση» στην οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένες 

εταιρίες διαφημιστικές, επικοινωνίας, εκδοτικές, συμβουλευτικές, μέσω των 

οποίων διακινουνταν χρήματα τα οποία κατέληγαν σε πολιτικά πρόσωπα.

Δεν κατέγραφαν ό,τι ακριβώς κατέθεταν οι μάρτυρες, αλλά με ό,τι 

συμφωνούσαν και ειδικότερα στην περίπτωση του μάρτυρα με την κωδική 
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ονομασία «Μάξιμος Σαράφης», δεν κατέγραψαν την καταγγελία του στις αρχικές 

καταθέσεις του μέχρι 2-2-2018, περί εμπλοκής του Νικολάου Μανιαδάκη στην 

υπόθεση της ΝΟΧ/ΑΡΤΙ8, αλλά δέκα (10) μήνες αργότερα , ασκώντας του πίεση 

κατά το διάστημα αυτό με εκμετάλλευση της ιδιότητάς του ως μάρτυρα δημοσίου 

συμφέροντος για να του αποσπάσουν καταθέσεις εναντίον πολιτικών 

προσώπων που θα του υποδείκνυαν αν και δεν είχε στοιχεία εναντίον τους. Οι 

καταθέσεις των μαρτύρων δεν δίνονταν αυτούσια ενώπιον τους, αλλά 

αποτελούν μακροσκοπικά προϊόν συρραφής προδιατυπωμένων κειμένων σε 

αρχείο υπολογιστή που τους δόθηκε με ©ιπαϊΙ ή ιπθίποΓγδϋο^ και το 

ενσωμάτωσαν παράνομα ως έτοιμο κείμενο κατάθεσης χωρίς να γίνει ζωντανή 

εξέταση. Ήτοι έχει χρησιμοποιηθεί άλλη γραμματοσειρά και μορφοποίηση για τα 

εισαγωγικά στοιχεία, τη διατύπωση της μοναδικής εισαγωγικής ερώτησης και το 

κλείσιμο της κατάθεσης και άλλη γραμματοσειρά και μορφοποίηση για το 

κείμενο της υποτιθέμενης κατάθεσης των μαρτύρων.

Δεν έλαβαν κρίσιμες καταθέσεις που θα τεκμηρίωναν όσα επιβαρυντικά 

κατέθεσαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες για τα πολιτικά πρόσωπα, οι οποίες 

θα οδηγούσαν στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας: α) ανωμοτί κατάθεση 

από τον Κωνσταντίνο Φρουζή , τον οποίο αναφέρουν ως κύρια πηγή των 

πληροφοριών τους και ως κεντρικό πρόσωπο των πράξεων δωροδοκίας 

πολιτικών προσώπων και υψηλόβαθμων στελεχών εμπλεκόμενων στην 

κυκλοφορία αποζημίωση και τιμολόγηση των φαρμάκων και πριν διαβιβασθούν 

τα στοιχεία στη Βουλή λόγω της αλληλεξάρτησης των εγκλημάτων της 

δωροδοκίας και της δωροληψίας, παρότι είχαν την χρονική ευχέρεια δεδομένου 

ότι τη δικογραφία κατά των πολιτικών προσώπων δεν διαβίβασαν αμελλητί στη 

Βουλή β) κατάθεση του Φιλίστορα Δεσταμπασίδη, διευθυντή επικοινωνίας και 

συλλογικής ευθύνης της ΝΟ7ΑΒΤΙ8, προς διασταύρωση καταγγελίας και 

έλεγχο της ακρίβειας αυτής, περιεχόμενη στις από 20-5-2019 έγγραφες 

εξηγήσεις ενώπιον τους του Εμμανουήλ Βουλκίδη, ιδιοκτήτη διαφημιστικών 

εταιρειών που συνεργαζομένων με την εταιρία ΝΟΧ/ΑΡΤΙδ, με την οποία 

ανέφερε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση ΝΟλ/ΑΙΠΊδ συνίστατο στο ότι στις 

διαφημιστικές προβολές που του ανέθετε ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης για 

λογαριασμό της ΝΟΧ/ΑΒΤίδ, επέστρεφε στον ίδιο μέρος των χρημάτων ως 

προμήθεια, προκειμένου να παίρνει περισσότερες διαφημίσεις από την εταιρία, 
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καταγγελία η οποία ήταν αντίθετη με τα όσα είχαν καταθέσει οι προστατευόμενοι 
μάρτυρες ενώπιον τους περί σχεδίου δωροδοκίας του πρώην Υπουργού Υγείας 

Ανδρέα Λοβέρδου δια μέσου ξεπλύματος παράνομου χρήματος με όχημα τις 
εταιρίες του Εμμανουήλ Βουλκίδη.

Συγχρόνως απέκρυψαν εν γνώσει τους υπάρχοντα στοιχεία ώστε να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ή 

και την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου 

χρήματος και ειδικότερα :

α) Στη διαβιβασθείσα στη Βουλή δικογραφία αναφορικά με το Δημήτρη 

Αβραμόπουλο απέκρυψαν την από 31-7-2014 διάταξη των επίκουρων 

εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς Αντωνίου Ελευθεριάνου και Ιωάννη Σέβη 

με την οποία τέθηκε στο αρχείο μήνυση σχετική με την προμήθεια του εμβολίου 

κατά του Η1Ν1, η οποία εγκρίθηκε από την τότε Εισαγγελέα Εγκλημάτων 

Διαφθοράς στις 6-8-2014 και β) σχετικά με την υπόθεση της διενέργειας 

μοριακού ελέγχου δεν περιελήφθη το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 

οποίο με την υπ’ αριθμ 128/2008 πράξη του ενέκρινε ως νόμιμες τις 

συναφθείσες συμβάσεις και επέτρεψε την υπογραφή τους,

β) δεν απέστειλαν κατά τη διαβίβαση της άνω δικογραφίας στη Βουλή το 

σύνολο της αλληλογραφίας της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς με τις 

Αμερικανικές Αρχές (ΕΒΙ), που οιεξήγαγαν έρευνα για παράνομες πρακτικές της 

εταιρείας ΝΟνΑΡΤΙΒ,ούτε το σύνολο των πληροφοριακών εγγράφων αυτού, αν 

και δεν υπήρχε διαβάθμιση απορρήτου σε αυτά και μάλιστα έγγραφα που 

περιλαμβάνουν στοιχεία υπέρ των πολιτικών προσώπων όπως τα με 

ημερομηνία 1-8-2017 και 2-8-2017 πληροφοριακά δελτία από τα οποία 

προκύπτει ότι το (ΕΒΙ) δεν έχει κανένα στοιχείο σε βάρος πολιτικών προσώπων, 

ούτε στοιχεία για άσκηση επιρροής κατά την τιμολόγηση των φαρμάκων. Έτσι 

όταν κλήθηκαν οι βουλευτές να αποφασίσουν τη σύσταση προανακριτικής 

επιτροπής για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα , δεν είχαν ούτε γνώριζαν ότι 

υπήρχαν και άλλα έγγραφα του ΕΒΙ, εκτός από τα με ημερομηνία από 13-12- 

2017 και 23-1-2018 που ήταν τα μοναδικά που έστειλαν στη Βουλή. Η ρήτρα 

απαγόρευσης της χρήσης που υπήρχε στο κείμενο των αποσταλλέντων στην 

εισαγγελία διαφθοράς εγγράφων σε οποιεσδήποτε ποινικές διαδικασίες που 
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είχαν ως βάση τις πληροφορίες των εγγράφων αυτών, άνευ ρητής έγκρισης του 

ΓΒΙ, δε τους δέσμευε, αφενός διότι η υπόψη ποινική διαδικασία δεν έχει ως 

βάση τις πληροφορίες των εγγράφων αυτών, αφετέρου διότι δεν ελήφθησαν στα 

πλαίσια νόμιμης δικαστικής συνδρομής, κατά τους όρους της Αμοιβαίας 

Δικαστικής Συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, που υπογράφηκες στην 

Ουάσινγκτον στις 26-5-1995, κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν 2804/2000, 

όπως συμπληρώθηκε με το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ στην 

Ουάσινγκτον στις 18-1-2006, που τέθηκε σε ισχύ με το Ν 3771/2009 (ΦΕΚ 

ΑΊ11/9-7-2009)ανεξάρτητα του ότι η ρήτρα αυτή που αποτελεί έκφανση του 

έννομου αγαθού της Διεθνούς Κρατικής Υπόστασης υποχωρεί έναντι της αρχής 

της απονομής της δικαιοσύνης και της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας. 

Επιπλέον στα εν λόγω έγγραφα του ΕΒΙ δεν έθεταν αριθμό πρωτοκόλλου έστω 

και εμπιστευτικό με σκοπό να τα χρησιμοποιούν κατά το δοκούν προς 

συγκεκριμένη κατεύθυνση και στο βαθμό που η διερεύνηση των πληροφοριών 

θα βοηθούσε στην άσκηση ποινικής διώξεως κατά ορισμένων πολιτικών 
προσώπων,

γ) δεν περιέλαβαν τις πράξεις χαρακτηρισμού των μαρτύρων ως 

προστατευομένων στη δικογραφία που απέστειλαν στη Βουλή, στερώντας έτσι 

τη δυνατότητα των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων να ελέγξουν τη 

νομιμότητα των πράξεων τους και κατ’ ακολουθία και ύπαρξη στοιχείων σε 

βάρος τους. Περαιτέρω δεν συνέχισαν νομίμως, ήτοι σύμφωνα με τις συνθήκες 

με τις ΗΠΑ και κατόπιν γραπτού αιτήματος τη διαδικασία της δικαστικής 

συνδρομής που είχε ζητήσει νομότυπα η τότε εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη 

Ράικου, με την από 19-12-2016 αίτηση δικαστικής συνδρομής, με την οποία 

ζητούσε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση ΝΟ\/ΑΠΤΙ5, αλλά 

συνέχισαν την επικοινωνία με τις Αμερικανικές αρχές παράτυπα στα πλαίσια 

άτυπων συναντήσεων με Αμερικανούς αξιωματούχους και με πληροφοριακά 

σημειώματα, που δεν αποτελούσαν τελικά συμπεράσματα, των Αμερικανικών 

Αρχών. Εξάλλου μετά την επιστροφή της δικογραφίας ΝΟ\/ΑΕΤΙ8 από τη 

Βουλή στην εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς, για τα αδικήματα της 

δωροδοκίας και δωροληψίας πολιτικών προσώπων, συνέχισαν την ποινική 
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προδικασία γι’ αυτά αν και δεν είχαν αρμοδιότητα την ύπαρξη της οποίας δεν 

ήλεγξαν, εν γνώσει τους, ενόψει και της πάγιας νομολογιακής και Θεωρητικής 
άποψης ότι πρόκειται για υπουργικά αδικήματα.

Ακολούθως ενήργησαν πράξεις προκαταρκτικής εξέτασης προς συλλογή 

προκατασκευασμένων στοιχείων με σκοπό να βλάψουν τα προαναφερόμενα 

πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα καθίσταντο αδίκως κατηγορούμενοι.

Παράλληλα, δεν διαβίβασαν εν γνώσει τους αμελλητί στη Βουλή το φάκελο 

δικογραφίας που σχηματίστηκε κατόπιν της από 21-2-2017 μηνυτήριας 

αναφοράς και συμπληρωματικών στοιχείων που προσκόμισαν στις 8-3-2017 και

13-4-2017 στην εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 

Ανδρέας Λοβέρδος, Βασίλης Κεγκέρογλου και Έυη Χριστοφιλοπούλου σχετικά

με τη μη τιμολόγηση φαρμάκων δυο φορές για το έτος 2015, από τον Υπουργό 

Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ξανθό, που 

αποσκοπούσε στη μείωση των τιμών αυτών σύμφωνα με το άρθ 22 παρ5 

Ν4213/2013, η οποία σύμφωνα με το σκοπό του νόμου έπρεπε να γίνεται μία 

λΧ / 0) φορά κάθε εξάμηνο και ειδικότερα για τη μη τιμολόγηση στη διάρκεια του α' 

ίκΑ εξθΜΠνου του 2015 συνεπεία της οποίας καταγγελλόταν ότι ευνοήθηκαν οι 

φαρμακευτικές εταιρίες κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας να

αποσβεσθεί, λόγω πέρατος και της β' κοινοβουλευτικής περιόδου η προθεσμία 

της Βουλής να εφαρμόσει το νόμο περί ευθύνης Υπουργών, που έληγε στις 30- 

6-2017 και στέλνοντας το σχετικό φάκελο στη Βουλή μαζί με την υπόθεση 

ΝΟνΑΚΤΙΒ στις 5-2-2018. Με την παράλειψή τους δε αυτή απέβλεπαν να 

ωφελήσουν τα παραπάνω πολιτικά πρόσωπα.

Περαιτέρω με σκοπό να βλάψουν τα ως άνω πολιτικά πρόσωπα καθιστώντας 

αυτά αδίκως διωκόμενα άσκησαν πιέσεις σε μάρτυρες και κατηγορούμενους για 

να καταθέσουν για έκνομες πράξεις αυτών, που δεν γνώριζαν. Ειδικότερα: 

α) στις 29-5-2018 στο γραφείο της Εισαγγελίας εγκλημάτων διαφθοράς στο 

Εφετείο Αθηνών άσκησαν στον κατηγορούμενο για δωροδοκία κατ’ 

εξακολούθηση, Κωνσταντίνο Φρουζή που προσήλθε μετά από προηγούμενη 

άτυπη πρόσκληση τους, επανειλημμένα πιέσεις παρουσία των δύο συνηγόρυ3ν 

του για να αποκαλύψει ονόματα μεταξύ των (10) δέκα πολιτικών προσύπτων,
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που φέρονταν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ΝΟΧ/ΑΗΤΙδ, προκειμένου να 

υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, λέγοντας του μάλιστα ότι έχουν 

συντριπτικά στοιχεία σε βάρος του , επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να 

καταθέσει επιβαρυντικά στοιχεία για τα ανωτέρω πολιτικά πρόσωπα , που θα 

του υποδείκνυαν οι ίδιοι.

β) Προκειμένου να πετύχουν παρανόμως ένορκη κατάθεση από τον 

προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου» και 

την πραγματική ταυτότητα Νικόλαος Μανιαδάκης, άσκησαν πιέσεις σε αυτόν για 

να καταθέσει ότι είχαν χρηματισθεί συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και ότι 

έχουν προβεί γενικά σε παράνομες πράξεις κυρίως οι Άδωνις Γεωργιάδης, 

Ιωάννης Στουρνάρας, Αντώνιος Σαμαράς και δευτερευόντως οι Ευάγγελος 

Βενιζέλος και Ανδρέας Λοβέρδος τις οποίες δεν γνώριζε. Οι πιέσεις αυτές 

ασκήθηκαν με την απειλή διώξεως εναντίον του και ειδικότερα λέγοντάς του σε 

συναντήσεις τους ότι για τα πρόσωπα αυτά είχαν ενοχοποιητικά στοιχεία, ότι 

αντιμετωπίζει την ποινή των ισοβίων, λόγω των επιβαρυντικών στοιχείων από 

την κατάθεση άλλου μάρτυρα εναντίον του, επίσης αναφέροντας ότι «τώρα πια 

σε ξέρει όλη η Ελλάδα, η μόνη σου προστασία είναι αυτοί να πάνε φυλακή. Μην 

ανησυχείς , θα πρέπει να συνεισφέρεις να μην επανεκλεγούν, να μην έρθουν 

στην κυβέρνηση και να πάνε φυλακή», ότι αν «αν δεν συνδράμει στο να πάνε 

αυτοί οι πολιτικοί φυλακή και έρθουν στην κυβέρνηση θα τους εκδικηθούν 

όλους» ότι «δεν έχεις δηλώσει εισοδήματα και δεν θα ξαναδείς τα παιδιά σου.»

γ) στις 11-11-2018 άσκησαν πιέσεις στον προαναφερόμενο προστατευόμενο 

μάρτυρα «Ιωάννη Αναστασίου» προκειμένου να καταθέσει για παράνομες 

πράξεις πολιτικών προσώπων, διοχετεύοντας στον τύπο προαναγγελία 

κατάθεσης μάρτυρα που θα ενέπλεκε τον άνω προστατευόμενο μάρτυρα στην 

υπόθεση ΝΟ\/ΑΗΤΙ$ αν δεν κατέθετε σε βάρος πολιτικών προσώπων, 

συνεπεία της οποίας και θα ήρετο η προστασία του, όπως και συνέβη στις 27- 

11-2018 με την κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη», 

στην οποία αναφέρθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του περί εμπλοκής 

του σε χρηματισμούς πολιτικών προσώπων εκ μέρους της ΝΟνΑΚΤΙδ, της 

οποίας κατάθεσης επακολούθησε η άρση της προστασίας του με την υπ’ αριθμό
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6/31-12-2018 Διάταξη της Εισαγγελίας των εγκλημάτων διαφθοράς και στη 
συνέχεια η άσκηση ποινικών διώξεων κατ’ αυτού

δ) Στις 4-4-2019 άσκησαν έντονες και ιδιαίτερες πιέσεις προς τον ύποπτο 

Νικόλαο Μανία με απανωτές και επανειλημμένες ερωτήσεις ώστε να αναγκασθεί 

να καταθέσει αξιόποινες πράξεις σε βάρος πολιτικών προσώπων που δεν 

γνώριζε αφενός και αφετέρου του ζήτησαν να υπογράψει παρά τη θέλησή του 

την από 4-4-2019 αναγγελία αξιοποίνων πράξεων την οποία έκανε δήθεν αυτός 

σε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου ενώ το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού δεν 

αποτελεί δική του αξιολόγηση γεγονότων αλλά προϊόν καταγραφής δικής τους 

προς το οποίο ήταν απόλυτα αντίθετος.

ε) κατά το χρονικό διάστημα από μήνα Οκτώβριο 2018 έως 20-5-2019 

προκειμένου να πετύχουν ένορκη κατάθεση από τον Εμμανουήλ Βουλκίδη για 

να καταθέσει για αξιόποινες πράξεις πολιτικών προσώπων που δεν γνώριζε 

άσκησαν έντονες πιέσεις σε αυτόν υπό την απειλή άσκησης διώξεως κατ αυτού, 

να υπαχθεί σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα, όταν δε αυτός αρνήθηκε 

τον κατέστησαν ύποπτο και κατηγορούμενο.

στ) κατά το χρονικό διάστημα από μήνα Νοέμβριο 2017 έως μήνα Μάιο 2019 

προκειμένου να πετύχουν ένορκη κατάθεση άσκησαν πιέσεις στους 

προστατευόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος με την κωδική ονομασία 

«Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», για να καταθέσουν ότι είχαν 

προβεί σε έκνομες ενέργειες και ότι είχαν χρηματισθεί πολιτικά πρόσωπα. Οι 

πιέσεις αυτές ασκούνταν με την απειλή άσκησης διώξεως εναντίον τους , ήτοι 

την άρση της προστασίας τους και την απόδοση σ’ αυτούς της ιδιότητας του 

κατηγορουμένου, αν δεν καταθέσουν ότι τους υποδείξουν οι ίδιοι.

2)_Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 με 

πρόθεση οργανώθηκαν με άλλους, προκειμένου να διαπράξουν κακουργήματα 

και πλημμελήματα με τα οποία επιδιώκετε οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος. 

Ειδικότερα με πρόθεση οργανώθηκαν με τον Δημήτρη ΓΊαπαγγελόπουλο ο 

οποίος κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 διετέλεσε 

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, που προέκυψε από τις 

εκλογές της 20-9-2015, βάσει του ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ Α 116, 23-9-2015) με
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αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την δίωξη του οικονομικού 

εγκλήματος, σύμφωνα με την ΥΑ 30/2015(ΦΕΚ Β 2183/12-10-2015), και τους 

επίκουρους εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς Αθηνών, Χρήστο Ντζούρα και 

Στυλιανό Μανώλη, εισαγγελείς Πρωτοδικών καθώς και τους δημοσιογράφους 

Ιωάννη Φιλιππάκη και τον Κώστα Βαξεβάνη για να τελέσετε τα κακουργήματα 

της κατάχρησης εξουσίας δια της εκθέσεως εν γνώσει σε δίωξη ή τιμωρία 

κάποιου αθώου και της παράλειψης δίωξης υπαιτίου και τα πλημμελήματα της 

κατάχρησης εξουσίας δια της μεταχειρίσεως παρανόμως εκβιαστικών μέσων για 

να πετύχεις οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση μάρτυρα ή 

κατηγορούμενο, της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και της 

παράβασης καθήκοντος από υπάλληλο.

Γ. Να μη γίνει κατηγορία σε βάρος του Παπαγγελόπουλου Δημητρίου για το 
ότι:

1) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 10-4-2017 έως 8-7-2019 ενώ είχε 

την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ 3 Ν 3126/2003 

σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ α ΠΚ ως Αναπληρωτής Υπουργός 

Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, που προέκυψε από τις εκλογές της 20-9-2015, 

βάσει του ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ Α 116, 23-9-2015) με αρμοδιότητα την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και την δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, 

σύμφωνα με την ΥΑ 30/2015(ΦΕΚ Β 2183/12-10-2015) και ενεργώντας κατά 

την άσκηση των καθηκόντων του, όπως διαγράφονται από την ως άνω ΥΑ με 

περισσότερες πράξεις διέπραξε περισσότερα εγκλήματα, που προβλέπονται 

στο νόμο και τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές.

Ειδικότερα στον ως άνω τόπο και χρόνο με πρόθεση προκάλεσε σε άλλους που 

είχαν την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ α ΠΚ, 

ήτοι στην εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς Αντεισαγγελέα Εφετών Ελένη 

Τουλουπάκη και τους επίκουρους εισαγγελείς διαφθοράς Χρήστο Ντζούρα και 

Στυλιανό Μανώλη εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών, να διαπράξουν από κοινού 

και κατά συρροή την πράξη της παράβασης καθήκοντος.

Ειδικότερα οι ως άνω εισαγγελείς στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 

10-4-2017 έως 8-7-2019 από κοινού, ενώ είχαν την ιδιότητα του υπαλλήλου 
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κατά την έννοια των άρθρων13 τταρ α ΠΚ, με περισσότερες από μια πράξεις 

τέλεσαν περισσότερα εγκλήματα που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή ή διαζευκτικά με χρηματική ποινή.

Συγκεκριμένα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, ενώ ήταν εισαγγελείς εγκλημάτων 

διαφθοράς με πρόθεση από κοινού και κατά συρροή παραβίασαν το ενυπάρχον 

στη φύση του λειτουργήματος τους , ως αναπόσπαστο μέρος αυτού αλλά και 

διαγραφόμενο από το Ν 1756/1988 «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», τις εγκυκλίους και τις οδηγίες της 

προϊσταμένης αρχής , καθήκον της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και 

ουδετερότητας, προς το σκοπό τη βλάβης τρίτων .Ενώ είχαν την ιδιότητα της 

εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς η Ελένη Τουλουπάκη και των επίκουρων 

εισαγγελέων αυτής ο Χρήστος Ντζούρας και Στυλιανός Μανώλης και 

διενεργούσαν προκαταρκτική εξέταση από 10-4-2017 προς διακρίβωση της 

τέλεσης των εγκλημάτων της κακουργηματικής απιστίας της δωροδοκίας 

υπαλλήλου, δωροληψίας υπαλλήλου κλπ από πρόσωπα που εμπλέκονταν στην 

διαδικασία έγκρισης τιμολόγησης αποζημίωσης και συνταγογράφησης 

φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιδίως των παραγομένων και τεθειμένων στην 

ελληνική αγορά από την φαρμακευτική εταιρία Νοβάρτις Ελλάς ΑΕΒΕ κατά το 

χρονικό διάστημα από το έτος 2008 και εντεύθεν σχημάτισαν την ΕΔ 2016/373 

δικογραφία σε βάρος των αναφερομένων στην κατηγορία Α' δέκα πολιτικών 

προσώπων για τις εκεί αποδιδόμενες κατ’ αυτών μεταξύ άλλων αξιόποινες 

πράξεις: 1)της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου, 2)της παθητικής 

δωροδοκίας, 3) της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία το αντικείμενο της οποίας 

έχει αξία μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ στρεφόμενης κατά του δημοσίου εκ της 

οποίας η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο δημόσιο είναι 

ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Ακολούθως, 

με σκοπό να βλάψουν τα ως άνω πολιτικά πρόσωπα, καθιστώντας αυτούς 

αβασίμους υπόπτους τέλεσης των προαναφερομένων αξιοποίνων πράξεων, 

αφενός μεν απέστειλαν και μάλιστα όχι αμελλητί με ψευδή και κατασκευασμένα 

στοιχεία που συνέλεξαν τη δικογραφία με το υπ αριθμ πρωτοκ 268/5-2-2018 

έγγραφο σου στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για διαβίβαση αυτής στην 

Βουλή των Ελλήνων, προς ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η 

οποία και έγινε με το υπ αριθμ πρωτ 1344/5-2-2018 έγγραφο της τελευταίας και 
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αφετέρου συνέχισαν να ελέγχουν τα ως άνω πολιτικά πρόσωπα μετά την 

επιστροφή της δικογραφίας στην εισαγγελία διαφθοράς για τα αδικήματα της 

δωροδοκίας και δωροληψίας με το από 26-4-20108 πόρισμα της πλειοψηφίας 

της Βουλής που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια αυτής, αν και δεν είχαν 

αρμοδιότητα και για μεν τα επτά πολιτικά πρόσωπα τέθηκε η υπόθεση στο 

αρχείο, για δε τους υπόλοιπους ήτοι τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Δημήτριο 

Αβραμόπουλο και τον Ανδρέα Αοβέρδο συνεχίστηκε η ποινική προδικασία. 

Πλέον συγκεκριμένα, αφού επέλεξαν από κοινού στοχευμένα τρεις μάρτυρες 

στους οποίους έδωσαν τις κώδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης», «Αικατερίνη 

Καλέση», και «Ιωάννης Αναστασίου», τους έθεσαν, αρχικά σε προνομιακό 

καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα και ακολούθως τους χαρακτήρισαν ως 

μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τους διατήρησαν στη συνέχεια σε 

καθεστώς προστασίας, χωρίς να συντρέχουν εν γνώσει τους προς τούτο οι 

προϋποθέσεις του νόμου, με σκοπό να τους παρασχεθεί ασυλία που δεν 

δικαιούντο, προκειμένου με τις αναξιόπιστες ψευδείς και καθοδηγούμενες από 

αυτούς καταθέσεις τους να καταστούν αδίκως κατηγορούμενοι τα 

προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, για τα διερευνώμενα κατά αυτών 

αδικήματα.

Αναλυτικότερα αφού εντόπισαν τους τρεις προαναφερόμενους μάρτυρες, τους 

υπήγαγαν με πρόθεση από κοινού αρχικά στο προνομιακό καθεστώς του 

άρθρου 9 Ν2928/2001 και ήδη 218 ΚΠΔ ως ουσιώδεις μάρτυρες, με τις αριθμ 

1/2018, 12/2017 και 13/2017 διατάξεις της εισαγγελίας εγκλημάτων διαφθοράς 

αντίστοιχα χωρίς να συντρέχουν εν γνώσει τους οι νόμιμες προϋποθέσεις, 

καθόσον α) δεν επρόκειτο για ουσιώδεις μάρτυρες αφού δεν είχαν να εισφέρουν 

αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να τεκμηριώνονται κατηγορίες κατά των 

πολιτικών προσώπων χωρίς τα οποία θα ήταν αδύνατη η αποκάλυψη των 

παράνομων ενεργειών, ούτε άλλωστε προκλήθηκε από εσένα έρευνα εάν τα 

στοιχεία που είχαν να καταθέσουν οι μάρτυρες θα συνέβαλαν ουσιωδώς στην 

αποκάλυψη των διερευνώμενων πράξεων β) δεν υπήρχε πιθανολογούμενος 

κίνδυνος εκφοβισμού ή αντεκδίκησης στηριζόμενος σε ενδείξεις έναρξης μιας 

διαδικασίας εκφοβισμού με συγκεκριμένες πράξεις, ούτε άλλωστε ερευνήθηκε 

προηγουμένου από αυτούς η ύπαρξη πιθανολόγησης τέτοιου κινδύνου και κατ’ 
ακολουθία η αναγκαιότητα λήψης των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας.
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Ο

Ακολούθως από κοινού και κατόπιν συνεννοήσεως προέβησαν στον 
χαρακτηρισμό των μαρτύρων αυτών ως δημοσίου συμφέροντος κατ αρθ 45Β 

του ισχύοντος τότε ΚΠΔ και ήδη αρθ 47 ΚΠΔ με την αριθ 3/8-2-2018 πράξη της 

άνω εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς, αποσπώντας και την έγκριση του 

τότε εποπτεύοντας αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την αριθ 140/2018 

πράξη του, χωρίς να συντρέχουν εν γνώσει τους οι νόμιμες προϋποθέσεις, 

προκειμένου να τους παράσχουν ποινική ασυλία που δεν δικαιούντο αφού 

1)δεν συνέβαλαν ουσιωδώς με τις πληροφορίες που έδωσαν κατά την εξέτασή 

τους ενώπιον τους στην αποκάλυψη των ερευνώμενων αδικημάτων 

κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του δημοσίου κατ' εξακολούθηση, 

δωροδοκίας και δωροληψίας υπαλλήλου κλπ, αφού δεν διαλαμβάνοντο σε 

αυτές γεγονότα αλλά κρίσεις εικασίες και υποθέσεις χωρίς να συνδέονται 

αναπόσπαστα με γεγονότα, με τελική έκβαση της υπόθεσης, ως προς τα μεν 

επτά πολιτικά πρόσωπα να τεθεί στο αρχείο ως προς τα δυο πρόσωπα ήτοι τον 
.Λ*

Άδωνι Γεωργιάδη, τον Δημήτριο Αβραμόπουλο να συνεχιστεί η προκαταρκτική

’ εξέταση και ως προς τον ένα τον Ανδρέα Λοβέρδο ασκήθηκε ποινική δίωξη, 2) 
ι/ίΛ\ απέβλεπαν σε ίδιο όφελος διότι έχουν καταθέσει επανειλημμένα ως μάρτυρες 

στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ (ΕΒΙ) κατά τη διεξαγόμενη εκεί έρευνα για 

παράνομες πρακτικές της ΝΟνΑΠΤΙΒ το αντικείμενο της οποίας ήταν γνωστό σ' 

αυτούς από σχετικές άτυπες συναντήσεις με αμερικανικές αρχές, αιτήματα 

δικαστικής συνδρομής και πληροφοριακά έγγραφα του (ΕΒΙ) και προσδοκούν 

οικονομικό αντάλλαγμα κυμαινόμενο από 10-30% του επιβληθέντος προστίμου 

σε βάρος της εταιρείας αυτής, με τις αόριστες δε καταθέσεις τους είχαν ως 

σκοπό να πλήξουν την ηθική και πολιτική υπόσταση των πολιτικών προσώπων, 

3) ήταν εμπλεκόμενοι στα διερευνώμενα από αυτούς εγκλήματα. Και μάλιστα ο 

μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου», που όπως 

προέκυψε ήταν ο καθηγητής Νικόλαος Μανιαδάκης του οποίου ενεργώντας από 

κοινού ήραν το καθεστώς ως προστατευόμενου μάρτυρα με την αριθμ 6/31-12- 

2018 διάταξη της εισαγγελίας διαφθοράς και την ιδιότητα του μαρτυρα δημοσίου 

συμφέροντος με την αριθ ΕΠ1 /4-1 -2019 πράξη της άνω εισαγγελέως 

εγκλημάτων διαφθοράς ήταν εμπλεκόμενος διότι: α) είχε ήδη καταγγελθεί με την 

από 8-11-2017 κατάθεση του μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη 

Κελέση» ενώπιον τους για δωροδοκία από την εταιρεία ΝΟΧ/ΑΒΤΙΒ, β) ο 

μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» ήδη από τις πρώτες
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καταθέσεις του ενώπιον τους μέχρι 2-2-2018 τον κατέδειξε ως πρόσωπο που 

παρανομούσε υπέρ της ΝΟνΑΠΤΙδ, πλην όμως εσείς δεν το καταγράψατε, γ) 

εκκρεμούσε σε βάρος του η ΑΒΜ ΕΔ 2015/2019 ποινική δικογραφία που είχε 

σχηματισθεί κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας στην εισαγγελία εγκλημάτων 

διαφθοράς ότι λάμβανε χρήματα από φαρμακευτικές εταιρίες μέσω εταιρειών 

συμφερόντων του , αλλά και τρίτων προσώπων όπως της συζύγου του, η οποία 

στις 6-6-2017 συσχετίστηκε από αυτούς με τηνΕΔ2016/373 δικογραφία της 

ΝΟνΑΚΤΙδ. Στη συνέχεια αυτοί κατά παράβαση των δικονομικών εγγυήσεων με 

τη μεθοδολογία λήψης διαδοχικών χειραγωγημένων και κατευθυνόμενων 

καταθέσεων, εξέταζαν αυτούς σε διάρκεια μηνών, επιχειρώντας με κάθε 

επόμενη κατάθεση να συμπληρώσουν την προηγούμενη αντί να λαμβάνονται 

αυτές άπαξ έστω και για πολλές ώρες και να ολοκληρώνονται σε μια φορά, 

χωρίς να προκύπτει λόγος που να δικαιολογεί τη διακοπή της κατάθεσης και τη 

μη ολοκλήρωσή της .επιτρέποντας σε αυτούς αλλά και επιβάλλοντας, με 

εκμετάλλευση της δυσχερούς θέσης τους ότι ως εμπλεκόμενοι μπορούν να 

καταστούν ανά πάσα στιγμή κατηγορούμενοι , να καταθέσουν εν γνώσει ψευδή 

περιστατικά, που συνίστατο κυρίως σε έκφραση απλής γνώμης , χωρίς αυτή να 

στηρίζεται σε κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο αλλά σε κρίσεις εικασίες 

και υποθέσεις. Παράλληλα απείχαν από διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης 

έρευνας που θα μπορούσε να παράσχει αντικειμενικά στοιχεία καθόσον αυτά θα 

αντιστρατεύονταν τις ψευδείς καταθέσεις , αφού δεν ερωτώνται για κρίσιμα 

στοιχεία και δεν καλούνται να τα τεκμηριώσουν κατονομάζοντας τις πηγές των 

πληροφοριών τους που ανέφεραν και να τα δικαιολογήσουν , ούτε να 

διευκρινίσουν αντιφατικά στοιχεία, αλλά και χωρίς να ερευνήσουν απολύτως 

τίποτε άλλο, επί μήνες, όπως τις επιλήψιμες δραστηριότητες της εταιρίας 

ΝΟΧ/ΑΚΤΙ3 σχετικά με δωροδοκίες γιατρών, αυξημένες καταβολές σε εταιρίες 

μέσων ενημέρωσης που χρησιμοποιούνταν ως μέσο ξεπλύματος χρήματος με 

σκοπό δωροδοκίας και επηρεασμού γιατρών ως προς τις συνταγογραφήσεις 

φαρμάκων της ΝΟΧ/ΑΗΤΙ5 που περιγράφονται στο αριθ ΝΚ2057320 8 105/1-8- 

2017 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προς την Εισαγγελία 

Εγκλημάτων Διαφθοράς με συνέπεια μάλιστα την παραγραφή ορισμένων 

υποθέσεων. Επίσης δεν ερεύνησαν ούτε το περιεχόμενο (14) λογαριασμών της 

ΝΟνΑΠΤΙδ και δεν εξέτασαν του (19) υποδειχθέντες από την ΝΟΧ/ΑΗΤΙ5 
υπαλλήλους της όπως τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο από 22-6-2017
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έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προς την Εισαγγελία 

Εγκλημάτων Διαφθοράς εστιάζοντας το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στην 

αναζήτηση επιβαρυντικών στοιχείων σε βάρος των πολιτικών προσώπων. Δεν 

διαβίβασαν αμελλητί τα στοιχεία για τα πολιτικά πρόσωπα στη Βουλή όπως 

ορίζει το άρθρο 86 παρ 3 του Συντάγματος ενώ οι μάρτυρες τουλάχιστον από 6- 

11-2017 είχαν αναφερθεί σε αυτά αλλά συνέχισαν ανακριτικές πράξεις 

στοχευμένα σε βάρος πολιτικών προσώπων για χρονικό διάστημα τριών μηνών 

(από 6-11-2017 έως 5-2-2018) για φερόμενα τελεσθέντα από αυτούς αδικήματα 

απιστίας και δωροδοκίας κατευθύνοντας την έρευνα καθόσον α) ζήτησαν 

ευθέως από τους προστατευόμενους μάρτυρες να καταθέσουν στοιχεία σε 

βάρος των πολιτικών προσώπων , όπως από τον μάρτυρα με την κωδική 

ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» για τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 

Μάριο Σαλμά στην από 5-1-2018 κατάθεσή του και τον τότε προστατευόμενο 

μάρτυρα «Ιωάννη Αναστασίου» ήδη Νικόλαο Μανιαδάκη για πολιτικά πρόσωπα 

γενικά στην από 3-1-2018 κατάθεσή του, για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνιο 

^αμαρά στην από 29-1-2018 κατάθεσή του και τον Άδωνι Γεωργιάδη στην από 

\$1-2-2018 κατάθεση του. β) αναζήτησαν από ξένες αρχές (ΗΠΑ) πληροφορίες 

/ και στοιχεία που αφορούσαν σε υπουργους για αοικηματα που φέρονταν να 
Κ έχουν τελέσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, θέτοντας έτσι για πρώτη

φορά θέμα ελέγχου πολιτικών προσάπτων. Άλλωστε αφότου οι 

προστατευόμενο) μάρτυρες ζήτησαν να υπαχθούν σε καθεστώς προστασίας για 

να καταθέσουν σε βάρος πολιτικών προσώπων και δη υπουργών για πράξεις 

που ανάγονται στα καθήκοντά τους, υπαγόμενα στην ποινική δικαιοδοσία της 

Βουλής, θα έπρεπε να διαβιβασθεί αμελλητί ο φάκελος στη Βουλή που ενεργεί 

ως ο εισαγγελέας, καθόσον πλέον αρμόδια ήταν η τελευταία να κρίνει για το 

καθεστώς προστασίας. Οι καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων 

αποτελούν αντικείμενο υποδείξεων και συνεργασίας με αυτούς οι οποίοι και 

τους έδιναν πληροφορίες έγγραφα και στοιχεία της δικογραφίας με βάσει τα 

οποία διαμόρφωναν το περιεχόμενο των καταθέσεών τους .. που δεν είχαν στην 

κατοχή τους αφού ήταν κατασχεμένα με σκοπό να ενισχύσουν την αξιοπιστία 

τους και να ενδυναμωθούν οι κατηγορίες κατά των πολιτικών προσώπων που 

είχαν στοχοποιηθεί, όπως η κατάθεση του μάρτυρα «Μάξιμος Σαράφης» στις 

27-11-2018, όπου γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα τιμολόγια εκδόσεως της 

εταιρίας «Ιατρικές Εξελίξεις» συμφερόντων Εμμανουήλ Βουλκίδη, στις 12-12-
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2018, όπου προσκομίζει πρακτικά με ημερομηνία στις 25-8-2012 με αρχεία 

συναντήσεων του τμήματος Ματοθΐ Αοοθδδ της ΝΟΧ/ΑΠΤΙ8 ΕΛΛΑΣ και στις 21- 

12-2018, κατά την οποία προσκομίζει οπτικοακουστικό δίσκο και υεό είϊοΚ με 

αρχεία συσκέψεων στελεχών της ΝΟνΑΒΤΙδ ΕΛΛΑΣ στο αμφιθέατρο των 

εγκαταστάσεων της Μεταμόρφωσης και η από 25-11-2017 κατάθεση της 

μάρτυρας «Αικατερίνη Κελέση» στην οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένες 

εταιρίες διαφημιστικές, επικοινωνίας, εκδοτικές, συμβουλευτικές, μέσω των 

οποίων διακινούνταν χρήματα τα οποία κατέληγαν σε πολιτικά πρόσωπα.

Δεν κατέγραφαν ότι ακριβώς κατέθεταν οι μάρτυρες, αλλά με ότι συμφωνούσαν 

και ειδικότερα στην περίπτωση του μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Μάξιμος 

Σαράφης», δεν κατέγραψαν την καταγγελία του στις αρχικές καταθέσεις του 

μέχρι 2-2-2018, περί εμπλοκής του Νικολάου Μανιαδάκη στην υπόθεση της 

ΝΟ\/ΑΚΤΙ5, αλλά δέκα (10) μήνες αργότερα , ασκώντας του πίεση κατά το 

διάστημα αυτό με εκμετάλλευση της ιδιότητάς του ως μάρτυρα δημοσίου 

συμφέροντος για να του αποσπάσουν καταθέσεις εναντίον πολιτικών 

προσώπων που θα του υποδείκνυαν αν και δεν είχε στοιχεία εναντίον τους. Οι 

καταθέσεις των μαρτύρων δεν δίνονταν αυτούσια ενώπιον τους, αλλά 

αποτελούν μακροσκοπικά προϊόν συρραφής προδιατυπωμένων κειμένων σε 

αρχείο υπολογιστή που δόθηκε σ’ εσένα με οιπαίΙ ή ΓΠθΓΠΟΓγδίϊοΚ και το 

ενσωμάτωσαν παράνομα ως έτοιμο κείμενο κατάθεσης χωρίς να γίνει ζωντανή 

εξέταση. Ήτοι έχει χρησιμοποιηθεί άλλη γραμματοσειρά και μορφοποίηση για τα 

εισαγωγικά στοιχεία, τη διατύπωση της μοναδικής εισαγυΰγικής ερώτησης και το 

κλείσιμο της κατάθεσης και άλλη γραμματοσειρά και μορφοποίηση για το 

κείμενο της υποτιθέμενης κατάθεσης των μαρτύρων.

Δεν έλαβαν κρίσιμες καταθέσεις που θα τεκμηρίωναν όσα επιβαρυντικά 

κατέθεσαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες για τα πολιτικά πρόσωπα, οι οποίες 

θα οδηγούσαν στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας: α) ανωμοτί κατάθεση 

από τον Κωνσταντίνο Φρουζή , τον οποίο αναφέρουν ως κύρια πηγή των 

πληροφοριών τους και ως κεντρικό πρόσωπο των πράξεων δωροδοκίας 

πολιτικών προσώπων και υψηλόβαθμων στελεχών εμπλεκόμενων στην 

κυκλοφορία αποζημίωση και τιμολόγηση των φαρμάκων και πριν διαβιβασθούν 

τα στοιχεία στη Βουλή λόγω της αλληλεξάρτησης των εγκλημάτων της 
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δωροδοκίας και της δωροληψίας, παρότι είχαν την χρονική ευχέρεια δεδομένου 

ότι τη δικογραφία κατά των πολιτικών προσώπων δεν διαβίβασαν αμελλητί στη 

Βουλή β) κατάθεση του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, διευθυντή επικοινωνίας και 

συλλογικής ευθύνης της Ν0νΑΚΤΙ8, προς διασταύρωση καταγγελίας και 

έλεγχο της ακρίβειας αυτής, περιεχόμενη στις από 20-5-2019 έγγραφες 

εξηγήσεις ενώπιον τους του Εμμανουήλ Βουλκίδη, ιδιοκτήτη διαφημιστικών 

εταιρειών που συνεργαζομένων με την εταιρία ΝΟνΑΡΤΙΒ, με την οποία 

ανέφερε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση ΝΟνΑΚΤΙΒ συνίστατο στο ότι στις 

διαφημιστικές προβολές που του ανέθετε ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης για 

λογαριασμό της ΝΟ\/ΑΚΤΙ8, επέστρεφε στον ίδιο μέρος των χρημάτων ως 

προμήθεια, προκειμένου να παίρνει περισσότερες διαφημίσεις από την εταιρία, 

καταγγελία η οποία ήταν αντίθετη με τα όσα είχαν καταθέσει οι προστατευόμενοι 

μάρτυρες ενώπιον τους περί σχεδίου δωροδοκίας του πρώην Υπουργού Υγείας 

Ανδρέα Λοβέρδου δια μέσου ξεπλύματος παράνομου χρήματος με όχημα τις 

εταιρίες του Εμμανουήλ Βουλκίδη.

./Συγχρόνως απέκρυψαν εν γνώσει τους υπάρχοντα στοιχεία ώστε να 

, δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ή 
I και την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου 

χρήματος και ειδικότερα : α)α. τη διαβιβασθείσα στη Βουλή δικογραφία 

αναφορικά με το Δημήτρη Αβραμόπουλο απεκρύβη η από 31-7-2014 διάταξη 

των επίκουρων εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς Αντωνίου Ελευθεριάνου 

και Ιωάννη Σέβη με την οποία τέθηκε στο αρχείο μήνυση σχετική με την 

προμήθεια του εμβολίου κατά του Η1Ν1, η οποία εγκρίθηκε από την τότε 

Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς στις 6-8-2014 και β. σχετικά με την 

υπόθεση της διενέργειας μοριακού ελέγχου δεν περιελήφθη το πόρισμα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο με την υπ3 αριθμ 128/2008 πράξη του ενέκρινε 

ως νόμιμες τις συναφθείσες συμβάσεις και επέτρεψε την υπογραφή τους,

β) δεν απέσιειλαν κατά τη διαβίβαση της άνω δικογραφίας στη Βουλή το 

σύνολο της αλληλογραφίας της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς με τις 

Αμερικανικές Αρχές (ΕΒΙ), που διεξήγαγαν έρευνα για παράνομες πρακτικές της 

εταιρείας ΝΟνΑΚΤΙΒ,ούτε το σύνολο των πληροφοριακών εγγράφων αυτού, αν 

και δεν υπήρχε διαβάθμιση απορρήτου σε αυτά και μάλιστα έγγραφα που
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περιλαμβάνουν στοιχεία υπέρ των πολιτικών προσώπων όπως τα με 

ημερομηνία 1-8-2017 και 2-8-2017 πληροφοριακά δελτία από τα οποία 

προκύπτει ότι το (ΡΒI) δεν έχει κανένα στοιχείο σε βάρος πολιτικών προσώπων, 

ούτε στοιχεία για άσκηση επιρροής κατά την τιμολόγηση των φαρμάκων. Έτσι 

όταν κλήθηκαν οι βουλευτές να αποφασίσουν τη σύσταση προανακριτικής 

επιτροπής για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα , δεν είχαν ούτε γνώριζαν ότι 

υπήρχαν και άλλα έγγραφα του ΡΒΙ, εκτός από τα με ημερομηνία από 13-12- 

2017 και 23-1-2018 που ήταν τα μοναδικά που έστειλαν στη Βουλή. Η ρήτρα 

απαγόρευσης της χρήσης που υπήρχε στο κείμενο των αποσταλλέντων στην 

εισαγγελία διαφθοράς εγγράφων σε οποιεσδήποτε ποινικές διαδικασίες που 

είχαν ως βάση τις πληροφορίες των εγγράφων αυτών, άνευ ρητής έγκρισης του 

ΡΒΙ, δε τους δέσμευε, αφενός διότι η υπόψη ποινική διαδικασία δεν έχει ως 

βάση τις πληροφορίες των εγγράφων αυτών, αφετέρου διότι δεν ελήφθησαν στα 

πλαίσια νόμιμης δικαστικής συνδρομής, κατά τους όρους της Αμοιβαίας 

Δικαστικής Συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, που υπογράφηκε στην 

Ουάσινγκτον στις 26-5-1995, κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν 2804/2000, 

όπως συμπληρώθηκε με το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ στην 

Ουάσινγκτον στις 18-1-2006, που τέθηκε σε ισχύ με το Ν 3771/2009 (ΦΕΚ 

ΑΊ11/9-7-2009)ανεξάρτητα του ότι η ρήτρα αυτή που αποτελεί έκφανση του 

έννομου αγαθού της Διεθνούς Κρατικής Υπόστασης υποχωρεί έναντι της αρχής 

της απονομής της δικαιοσύνης και της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας. 

Επιπλέον στα εν λόγω έγγραφα του ΡΒΙ δεν έθεταν αριθμό πρωτοκόλλου έστω 

και εμπιστευτικό με σκοπό να τα χρησιμοποιούν κατά το δοκούν προς 

συγκεκριμένη κατεύθυνση και στο βαθμό που η διερεύνηση των πληροφοριών 

θα βοηθούσε στην άσκηση ποινικής διώξεως κατά ορισμένων πολιτικών 

προσώπων, 

γ) δεν περιέλαβαν τις πράξεις χαρακτηρισμού των μαρτύρων ως 

προστατευομένων στη δικογραφία που απέστειλαν στη Βουλή, στερώντας έτσι 

τη δυνατότητα των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων να ελέγξουν τη 

νομιμότητα των πράξεων τους και κατ’ ακολουθία και την ύπαρξη στοιχείων σε 
βάρος τους. Περαιτέρω δεν συνέχισαν νομίμως, ήτοι σύμφωνα με τις συνθήκες 
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με τις ΗΠΑ και κατόπιν γραπτού αιτήματος, τη διαδικασία της δικαστικής 

συνδρομής που είχε ζητήσει νομότυπα η τότε εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη 

Ράικου, με την από 19-12-2016 αίτηση δικαστικής συνδρομής, με την οποία 

ζητούσε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση ΝΟνΑΚΠδ, αλλά

συνέχισαν την επικοινωνία με τις αμερικανικές αρχές παράτυπα στα πλαίσια

άτυπων συναντήσεων με αμερικανοΰς αξιωματούχους και με πληροφοριακά 

σημειώματα, που δεν αποτελούσαν τελικά συμπεράσματα, των Αμερικανικών 

Αρχών. Εξάλλου μετά την επιστροφή της δικογραφίας ΝΟλ/ΑΡΤΙδ από τη

Βουλή στην εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς, για τα αδικήματα της 

δωροδοκίας και δωροληψίας πολιτικών προσώπων, συνέχισαν την ποινική 

προδικασία γι’ αυτά αν και δεν είχαν αρμοδιότητα την ύπαρξη της οποίας δεν 

ήλεγξαν, εν γνώσει τους, ενόψει και της πάγιας νομολογιακής και θεωρητικής 

άποψης ότι πρόκειται για υπουργικά αδικήματα, το αξιόποινο των οποίων είχε

εξαλειφθεί δια της ειδικής παραγραφής του ν 3126/2003 «περί ποινικής ευθύνης

- '· Χ'·

οΧ” .^Ακολούθως ενήργησαν πράξεις προκαταρκτικής εξέτασης προς συλλογή 

τΜΠ πΡθκατασκευασμένων στοιχείων με σκοπό να βλάψουν τα προαναφερόμενα 
Ή,ζΛ πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα καθίσταντο αδίκως κατηγορούμενοι.

Παράλληλα, δεν διαβίβασαν εν γνώσει τους αμελλητί στη Βουλή το φάκελο 

δικογραφίας που σχηματίστηκε κατόπιν της από 21-2-2017 μηνυτήριας 

αναφοράς και συμπληρωματικών στοιχείων που προσκόμισαν στις 8-3-2017 και 

13-4-2017 στην εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 

Ανδρέας Αοβέρδος Βασίλης Κεγκέρογλου και Έυη Χριστοφιλοπούλου σχετικά 

με τη μη τιμολόγηση φαρμάκων δυο φορές για το έτος 2015, από τον Υπουργό 

Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ξανθό, που 

αποσκοπούσε στη μείωση των τιμών αυτών σύμφωνα με το άρθ 22 παρ5 

Ν4213/2013, η οποία σύμφωνα με το σκοπό του νόμου έπρεπε να γίνεται μία 

(1) φορά κάθε εξάμηνα και ειδικότερα για τη μη τιμολόγηση στη διάρκεια του α' 

εξαμήνου του 2015 συνεπεία της οποίας καταγγελλόταν ότι ευνοήθηκαν οι 

φαρμακευτικές εταιρίες κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας να 

αποσβεσθεί, λόγω πέρατος και της β' κοινοβουλευτικής περιόδου η προθεσμία 

της Βουλής να εφαρμόσει το νόμο περί ευθύνης Υπουργών που έληγε στις 30- 
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6-2017 και στέλνοντας το σχετικό φάκελο στη Βουλή μαζί με την υπόθεση 

ΝΟΧ/ΑΚΉδ στις 5-2-2018. Με την παράλειψή τους δε αυτή απέβλεψαν να 

ωφελήσουν τα παραπάνω πολιτικά πρόσωπα.

Περαιτέρω με σκοπό να βλάψουν τα ως άνω πολιτικά πρόσωπα καθιστώντας 

αυτά αδίκως διωκόμενα άσκησαν πιέσεις σε μάρτυρες και κατηγορούμενους για 

να καταθέσουν για έκνομες πράξεις αυτών, που δεν γνώριζαν. Ειδικότερα:

1)στις 29-5-2018 στο γραφείο της εισαγγελίας εγκλημάτων διαφθοράς στο 

Εφετείο Αθηνών άσκησαν στον κατηγορούμενο για δωροδοκία κατ’ 

εξακολούθηση, Κωνσταντίνο Φρουζή που προσήλθε μετά από προηγούμενη 

άτυπη πρόσκληση τους, επανειλημμένα πιέσεις παρουσία των δύο συνηγόρων 

του για να αποκαλύψει ονόματα μεταξύ των (10) δέκα πολιτικών προσώπων 

που φέρονταν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ΝΟΧ/ΑΡΤΙδ, προκειμένου να 

υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, λέγοντας του μάλιστα ότι έχουν 

συντριπτικά στοιχεία σε βάρος του , επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να 

καταθέσει επιβαρυντικά στοιχεία για τα ανωτέρω πολιτικά πρόσωπα , που θα 

του υποδείκνυαν αυτοί οι ίδιοι.

2) Προκειμένου να πετύχουν παρανόμως ένορκη κατάθεση από τον 

προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου» και 

την πραγματική ταυτότητα Νικόλαος Μανιαδάκης, άσκησαν πιέσεις σε αυτόν για 

να καταθέσει ότι είχαν χρηματισθεί συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και ότι 

έχουν προβεί γενικά σε παράνομες πράξεις κυρίως οι Άδωνις Γεωργιάδης, 

Ιωάννης Στουρνάρας, Αντώνιος Σαμαράς και δευτερευόντως οι Ευάγγελος 

Βενιζέλος και Ανδρέας Λοβέρδος τις οποίες δεν γνώριζε. Οι πιέσεις αυτές 

ασκήθηκαν με την απειλή διώξεως εναντίον του και ειδικότερα λέγοντάς του σε 

συναντήσεις τους ότι για τα πρόσωπα αυτά είχαν ενοχοποιητικά στοιχεία, ότι 

αντιμετωπίζει την ποινή των ισοβίων, λόγω των επιβαρυντικών στοιχείων από 

την κατάθεση άλλου μάρτυρα εναντίον του, επίσης αναφέροντας ότι «τώρα πια 

σε ξέρει όλη η Ελλάδα, η μόνη σου προστασία είναι αυτοί να πάνε φυλακή. Μην 

ανησυχείς , θα πρέπει να συνεισφέρεις να μην επανεκλεγούν, να μην έρθουν 

στην κυβέρνηση και να πάνε φυλακή», ότι αν «αν δεν συνδράμει στο να πάνε 

αυτοί οι πολιτικοί φυλακή και έρθουν στην κυβέρνηση θα τους εκδικηθούν 

όλους» ότι «δεν έχεις δηλώσει εισοδήματα και δεν θα ξαναδείς τα παιδιά σου.»
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3) στις 11-11-2018 άσκησαν πιέσεις στον προαναφερόμενο προστατευόμενο 

μάρτυρα «Ιωάννη Αναστασίου» προκειμένου να καταθέσει για παράνομες 

πράξεις πολιτικών προσώπων, με τη διοχέτευση στην εφημερίδα 

«ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ» εκδόσεως του Κώστα Βαξεβάνη σε γνώση και σε 

συνεννόηση με τον τελευταίο προαναγγελία κατάθεσης μάρτυρα που θα 

ενέπλεκε τον άνω προστατευόμενο μάρτυρα στην υπόθεση ΝΟ\/ΑΚΠ8 αν δεν 

κατέθετε σε βάρος πολιτικών προσώπων, συνεπεία της οποίας και θα ήρετο η 

προστασία του, όπως και συνέβη στις 27-11-2018 με την κατάθεση του 

προστατευόμενου μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη», στην οποία αναφέρθηκαν 

ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του περί εμπλοκής του σε χρηματισμούς 

πολιτικών προσώπων εκ μέρους της ΝΟ\/ΑΡΤΙ8, της οποίας κατάθεσης 

επακολούθησε η άρση της προστασίας του με την αριθμ 6/31-12-2018 διάταξη 

της εισαγγελίας των εγκλημάτων διαφθοράς και στη συνέχεια η άσκηση 

Κωνικών διώξεων κατ' αυτού

Στις 4-4-2019 άσκησαν έντονες και ιδιαίτερες πιέσεις προς τον ύποπτο 

Νικόλαο Μανία με απανωτές και επανειλημμένες ερωτήσεις ώστε να αναγκασθεί 
[Υ να καταθέσει αξιόποινες πράξεις σε βάρος πολιτικών προσώπων που δεν 

γνώριζε αφενός και αφετέρου του ζήτησαν να υπογράψει παρά τη θέλησή του 

την από 4-4-2019 αναγγελία αξιοποίνων πράξεων την οποία έκανε δήθεν αυτός 

σε βάρος του Ανδρέα Αοβέρδου ενώ το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού δεν 

αποτελεί δική του αξιολόγηση γεγονότων αλλά προϊόν καταγραφής δικής του 

προς το οποίο ήταν απόλυτα αντίθετος.

5) κατά το χρονικό διάστημα από μήνα Οκτώβριο 2018 έως 20-5-2019 

προκειμένου να πετύχουν ένορκη κατάθεση από τον Εμμανουήλ Βουλκίδη για 

να καταθέσει για αξιόποινες πράξεις πολιτικών προσώπων που δεν γνώριζε 

άσκησαν έντονες πιέσεις σε αυτόν υπό την απειλή άσκησης διώξεως κατ αυτού, 

να υπαχθεί σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα, όταν δε αυτός αρνήθηκε 

τον κατέστησαν ύποπτο και κατηγορούμενο.

6) κατά το χρονικό διάστημα από μήνα Νοέμβριο 2017 έως μήνα Μάιο 2019 

προκειμένου να πετύχουν ένορκη κατάθεση άσκησαν πιέσεις στους 

προστατευόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος με την κωδική ονομασία 

«Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», για να καταθέσουν ότι είχαν

Γ\
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προβεί σε έκνομες ενέργειες και ότι είχαν χρηματισθεί πολιτικά πρόσωπα. Οι 

πιέσεις αυτές ασκούνταν με την απειλή άσκησης διώξεως εναντίον τους , ήτοι 

την άρση της προστασίας τους και την απόδοση σ’ αυτούς της ιδιότητας του 

κατηγορουμένου, αν δεν καταθέσουν ότι τους υποδείξουν αυτοί.

Επίσης στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας ποινικών ευθυνών σε βάρος 

των άνω πολιτικών με κατασκευασμένα στοιχεία, προκειμένου να διευκολύνουν 

και να προσδώσουν επίφαση αλήθειας και αξιοπιστίας στις ενέργειες σου αυτές 

και στις καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων εναντίον των πολιτικών 

αυτών προσώπων, μεταξύ των άλλων, διοχέτευσαν σε συγκεκριμένη μερίδα 

ΜΜΕ αναληθείς πληροφορίες, έγγραφα και μαρτυρικές καταθέσεις της 

προανάκρισης και μάλιστα προαναγγέλθηκαν καταθέσεις προστατευομένων 

μαρτύρων πριν ακόμα δοθούν. Ειδικότερα:

1) διοχέτευσαν στην εφημερίδα ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ που εκδίδει ο Κώστας 

Βαξεβάνης και δημοσιεύτηκε στο Κυριακάτικο φύλλο της 4-2-2018, που όμως 

έκλεισε στις 2-2-2018, πληροφορία για κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα 

σχετικά με παράδοση στο Μέγαρο Μαξίμου από στέλεχος της ΝΟΒΑΡΤΙΣ 

βαλίτσας με ένα εκατομμύριο ευρώ, της οποίας προηγήθηκε συνάντηση 

πρωθυπουργικού συμβούλου με το στέλεχος της ΝΟΒΑΡΤΙΣ. Έτσι όμως 

προαναγγέλθηκε κατάθεση μάρτυρα που ανέφερε για συνάντηση συμβούλου 

πρωθυπουργού, υπονοώντας τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με 

στέλεχος της ΝΟΒΑΡΤΙΣ, πριν την παράδοση της βαλίτσας, κατάθεση όμως 

που έλαβε χώρα στις 4-2-2018 και ώρα 18.50, ήτοι μετά το κλείσιμο του φύλου 

και ήταν εκείνη της προστατευόμενης μάρτυρας «Αικατερίνης Κελέση». Με την 

προαναγγελία αυτή είχαν σκοπό να βλάψουν το ως άνω πολιτικό πρόσωπο 

καθόσον απέβλεπαν, στο να κατευθύνουν και να υποβάλουν στην ως άνω 

μάρτυρα να καταθέσει πραγματικά περιστατικά σε βάρος του που αυτοί 

επιθυμούσαν και να προσδώσουν επιπλέον αληθοφάνεια στην κατάθεση της 

μάρτυρος αυτής που θα επακολουθούσε,

2)Στις 11-11-2018 προέτρεψαν τον Κώστα Βαξεβάνη να περιλάβει στην 

εφημερίδα του ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ δημοσίευμα αναφορικά με τον 

προστατευόμενο μάρτυρα «Ιωάννη Αναστασίου» προκειμένου να πεισθεί να 

καταθέσει για χρηματισμό πολιτικών προσώπων και μάλιστα κυρίως για Άδωνι 
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Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρά και δευτερευόντως για 

Ευάγγελο Βενιζέλο και Άνδρέα Λοβέρδο ζητώντας διαφορετικά να αρθεί το 

καθεστώς προστασίας του. Πράγματι σε δημοσίευμα της εφημερίδας αυτής στο 

φύλλο της 11-11-2018 εν γνώσει και κατόπιν συνεννοήσεων με τους άνω 

εισαγγελείς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο μάρτυρας με την κωδική 

ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου» και την πραγματική ταυτότητα Νικόλαος 

Μανιαδάκης, που δεν κατονομάζει υπαινίσσεσαι όμως αυτόν όπως αποκάλυψε 

ο Κώστας Βαξεβάνης στον Νικόλαο Μανιαδάκη σε μεταγενέστερη τηλεφωνική 

συνομιλία τους, δεν τηρήσει την υποχρέωση του να αποκαλύψει όσα γνωρίζει 

για το σκάνδαλο της ΝΟΒΑΡΤΙΣ υπονοώντας και για χρηματισμούς πολιτικών 

προσώπων, πρέπει να αρθεί η προστασία που του παρείχαν οι ελληνικές 

δικαστικές αρχές και να καταστεί κατηγορούμενος με το πραγματικό του όνομα. 

Έτσι προαναγγέλθηκε ότι θα επακολουθήσει κατάθεση μάρτυρα που θα τον 

ενέπλεκε στην υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΙΣ αν δεν κατέθετε σε βάρος πολιτικών

προσώπων συνεπεία της οποίας θα ήρετο η προστασία του, όπως και συνέβη 
ζ^Ύις 27-11-2018 με την κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα «Μάξιμου 

^αράφη» στην οποία αναφέρθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του

Νικολάου Μανιαδάκη, ήτοι ότι ενεπλέκετο σε χρηματισμούς πολιτικών 

προσώπων εκ μέρους της ΝΟΒΑΡΤΙΣ , της οποίας κατάθεσης κατά τα άνω 

επακολούθησε η άρση της προστασίας του με την αριθμ 6/31-12-2018 διάταξη

της εισαγγελίας των εγκλημάτων διαφθοράς και στη συνέχεια η άσκηση 

ποινικών διώξεων κατ' αυτού.

3) διοχέτευσαν στην εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, που εκδίδει ο Ιωάννης 

Φιλιππάκης εν γνώσει και σε συνεννόηση με αυτόν και δημοσιεύτηκε στο φύλλο 

της 5-1-2019 πληροφορία, ότι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης 

Αγγελής, χωρίς να τον κατονομάζει αλλά υπονοώντας τον, αγνόησε στοιχεία 

φωτιά του ΕΒΙ. αρνούμενος να παραλάβει κατά τη συνάντηση μεταξύ αφενός 

αυτών των ιδίων καθώς και του Ιωάννη Αγγελή που τους συνόδευε ως επόπτης 

και αφετέρου εκπροσώπων του ΕΒΙ που πραγματοποιήθηκε ατύπως στις 5-12- 

2018 στη Βιέννη αποδείξεις σε βάρος πρώην υπουργού, δημοσίευμα που 

επαναλήφθηκε στο φύ^ο της 7-1-2019, όπου διευκρινίσθηκε ότι αυτό που 

αρνήθηκε να παραλάβει ο εισαγγελέας ήταν αριθμός τραπεζικού λογαριασμού 

από τον οποίο έφευγαν πακέτα από το εξωτερικό για να καλύψουν έξοδα 
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μέλους της οικογένειας υπουργού ενώ η πληροφορία αυτή ήταν αναληθής, 

αφοΰ κανένα αποδεικτικό στοιχείο σε βάρος πολιτικού προσώπου με 

οποιαδήποτε μορφή (έγγραφο ή στικάκι) έδωσαν οι εκπρόσωποι του ΡΒΙ το 

οποίο αρνήθηκε να παραλάβει ο Ιωάννης Αγγελής. Η διακίνηση αυτή της 

αναληθούς πληροφορίας είχε σκοπό να βλάψει τα πολιτικά πρόσωπα, καθόσον 

με αυτή απέβλεπαν στο να προσδώσουν αληθοφάνεια στη μεθοδευμένη έρευνα 

περί χρηματισμού των δέκα πολιτικών προσώπων να πληγεί η αξιοπιστία του 

Ιωάννη Αγγελή, ο οποίος είχε καταγγείλει αμέσως μετά την επιστροφή του από 

την Βιέννη στην τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προαποφασισμένο σχέδιο 

σου, υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου για άσκηση 

ποινικών διώξεων για τα διερευνώμενα από εσένα αδικήματα κατά τριών 

τουλάχιστον πολιτικών προσώπων ήτοι: Ανδρέα Λοβέρδου, Άδωνι Γεωργιάδη 

και Μάριου Σαλμά μέχρι την 20-12-2018 και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος 

του 2018, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία προς τούτο και να προωθηθεί έτσι 

ανεμπόδιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα η υλοποίηση του σχεδίου τους 

δίωξης πολιτικών προσώπων . Μετά δε το ως άνω δημοσίευμα ο εισαγγελέας 

Ιωάννης Αγγελής στις 7-1-2019 παραιτήθηκε από τη θέση του Επόπτη των 
εισαγγελέων εγκλημάτων διαφθοράς Αθηνών.

Τις ως άνω πράξεις τους οι ανωτέρω εισαγγελείς φυσικοί αυτουργοί τέλεσαν 

κατόπιν δικών του προτροπών, παραινέσεων, πειθούς και φορτικότητας, στις 

οποίες προέβης, εκμεταλλευόμενος την επιρροή που ασκούσες σε αυτούς λόγω 

της ιδιότητάς σου ως Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.

2) Κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 έως 8-7-2019 με περισσότερες 

από μια πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος ενώ ήσουν 

υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ 3 Ν 3126/2003 σε συνδυασμό με 

το άρθρο 13 παρ α ΠΚ Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, 

που προέκυψε από τις εκλογές της 20-9-2015, βάσει του ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ Α 

116, 23-9-2015) με αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την 

δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, σύμφωνα με την ΥΑ 30/2015.(ΦΕΚ Β 

2183/12-10-2015) από πρόθεση παρέβης τα καθήκοντα της υπηρεσίας σου, 

όπυ^ς διαγράφονται από την άνω Υ Α παρεμβαίνοντας στο έργο της 
δικαιοσύνης χωρίς να έχεις το προς τούτο δικαίωμα , υποδεικνύοντας σε 
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ευαγγελικούς λειτουργούς συγκεκριμένους δικονομικούς χειρισμούς σε 
υποθέσεις που ερευνούσαν με σκοπό να ωφελήσεις κάποιον άλλον, αλλά και να 

βλάψεις τρίτους. Ειδικότερα:

Κατά το χρονικό διάστημα από 10-4-2017 έως 8-7-2019 με πρόθεση κατά 

παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων σου, όπως διαγράφονται με την άνω 

Υ.Α ως ασύμβατο με αυτά, παρενέβης στο έργο της εισαγγελέως εγκλημάτων 

διαφθοράς Αθηνών Ελένης Τουλουπάκη, και της υπέδειξες φορτικά χωρίς να 

έχεις δικαίωμα ή εξουσία συγκεκριμένους χειρισμούς της υπόθεσης ΝθνΑΚΤΙ8, 

για την οποία διενεργούσε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να βλάψεις τα 

προαναφερόμενα στην κατηγορία Α' πολιτικά πρόσωπα, ήτοι να καταστούν 
^^^ίκως ύποπτοι και διωκόμενοι για τα αδικήματα απιστίας δωροδοκίας κλπ.

. χ. . χ.Ειοικοτερα ενω η ως ανω εισαγγελέας είχε την ιοιοτητα της εισαγγελεως κατα 

της διαφθοράς Αθηνών και διενεργούσε προκαταρκτική εξέταση προς 

διακρίβωση τέλεσης αξιοποίνων πράξεων κακουργηματικής απιστίας σε βάρος 

του δημοσίου, δωροδοκίας και δωροληψίας υπό υπαλλήλου κλπ από πρόσωπα 

που εμπλέκονται στην διαδικασία έγκρισης τιμολόγησης αποζημίωσης και 

συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιδίως των παραγομένων 

και τεθειμένων στην ελληνική αγορά από την φαρμακευτική εταιρία Νοβάρτις 

Ελλάς ΑΕΒΕ κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2008 και εντεύθεν της 

υπέδειξες να σχηματίσει την ΕΔ 2016/373 δικογραφία σε βάρος των 

αναφερομένων στην κατηγορία Α' δέκα πολιτικών προσώπων για τις εκεί 

αποδιδόμενες κατ’ αυτών μεταξύ άλλων αξιόποινες πράξεις: 1)της δωροληψίας 

πολιτικού αξιωματούχου, 2)της παθητικής δωροδοκίας, 3) της απιστίας σχετικά 

με την υπηρεσία το αντικείμενο της οποίας έχει αξία μεγαλύτερη των 120.000 

ευρώ στρεφόμενης κατά του δημοσίου εκ της οποίας η ζημία που προξενήθηκε 

ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο δημόσιο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και 

υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, ακολούθως δε, με σκοπό να βλάψεις τα 

ως άνω πολιτικά πρόσωπα., καθιστώντας αυτούς αβασίμως υπόπτους τέλεσης 

των προαναφερομένων αξιοποίνων πράξεων, αφενός να αποστείλει και μάλιστα 

όχι αμελλητί με ψευδή και κατασκευασμένα στοιχεία που συνέλεξε τη 

δικογραφία με το υπ αριθμ πρωτοκ 268/5-2-2018 έγγραφο της στην εισαγγελέα 

του Αρείου Πάγου, για διαβίβαση αυτής στην Βουλή των Ελλήνων, προς 
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ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η οποία και έγινε με το υπ 

αριθμ πρωτ 1344/5-2-2018 έγγραφο της τελευταίας και αφετέρου να συνεχίσει 

να ελέγχει τα ως άνω πολιτικά πρόσωπα μετά την επιστροφή της δικογραφίας 

στην εισαγγελία διαφθοράς για τα αδικήματα της δωροδοκίας και δωροληψίας 

με το από 26-4-20108 πόρισμα της πλειοψηφίας της Βουλής που εγκρίθηκε από 

την Ολομέλεια αυτής, αν και δεν είχε αρμοδιότητα. Πλέον συγκεκριμένα, αφού 

επέλεξε κατά τις υποδείξεις σου στοχευμένα τρεις μάρτυρες στους οποίους αυτή 

έδωσε τις κώδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης», «Αικατερίνη Καλέση», και 

«Ιωάννης Αναστασίου»,της υπέδειξες να τους θέσει, αρχικά σε προνομιακό 

καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα και ακολούθως να τους χαρακτηρίσει ως 

μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και να τους διατηρήσει στη συνέχεια σε 

καθεστώς προστασίας, χωρίς να συντρέχουν προς τούτο οι προϋποθέσεις του 

νόμου, με σκοπό να τους παρασχεθεί ασυλία που δεν δικαιούντο, προκειμένου 

με τις αναξιόπιστες ψευδείς και καθοδηγούμενες από αυτή καταθέσεις τους να 

καταστούν αδίκως κατηγορούμενοι τα προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, για 

τα διερευνώμενα κατά αυτών αδικήματα στα οποία αυτή προέβη. Αναλυτικότερα 

αφού εντόπισε κατόπιν των υποδείξεών σου τους τρεις προαναφερόμενους 

μάρτυρες, τους υπήγαγε επίσης με τις υποδείξεις σου αρχικά στο προνομιακό 

καθεστώς του άρθρου 9 Ν2928/2001 και ήδη 218 ΚΠοινΔ ως ουσιώδεις 

μάρτυρες, με τις αριθμ 1/2018, 12/2017 και 13/2017 διατάξεις της εισαγγελίας 

εγκλημάτων διαφθοράς αντίστοιχα χωρίς να συντρέχουν εν γνώσει σου οι 

νόμιμες προϋποθέσεις, καθόσον α) δεν επρόκειτο για ουσιώδεις μάρτυρες αφού 

δεν είχαν να εισφέρουν αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να τεκμηριώνονται 

κατηγορίες κατά των πολιτικών προσώπων χωρίς τα οποία θα ήταν αδύνατη η 

αποκάλυψη των παράνομων ενεργειών, ούτε άλλωστε προκλήθηκε από εσένα 

έρευνα εάν τα στοιχεία που είχαν να καταθέσουν οι μάρτυρες θα συνέβαλαν 

ουσιωδώς στην αποκάλυψη των διερευνώμενων πράξεων β) δεν υπήρχε 

πιθανολογούμενος κίνδυνος εκφοβισμού ή αντεκδίκησης στηριζόμενος σε 

ενδείξεις έναρξης μιας διαδικασίας εκφοβισμού με συγκεκριμένες πράξεις, ούτε 

άλλωστε ερευνήθηκε προηγουμένως από εσένα η ύπαρξη πιθανολόγησης 

τέτοιου κινδύνου και κατ’ ακολουθία η αναγκαιότητα λήψης των συγκεκριμένων 

μέτρων προστασίας. Ακολούθως τις υπέδειξες και προέβη στον χαρακτηρισμό 

των μαρτύρων αυτών ως δημοσίου συμφέροντος κατ αρθ 45Β του ισχύοντος 

τότε ΚΠοινΔ και ήδη αρθ 47 ΚΠοινΔ με την αριθ 3/8-2-2018 πράξη της.
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αποσπώντας και την έγκριση του τότε εποπτεύοντος αντεισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου, με την αριθ 140/2018 πράξη του, χωρίς να συντρέχουν εν γνώσει σου οι 

νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου να τους παράσχει ποινική ασυλία που δεν 

δικαιούντο αφού 1)δεν συνέβαλαν ουσιωδώς με τις πληροφορίες που έδωσαν 

κατά την εξέτασή τους ενώπιον της στην αποκάλυψη των ερευνώμενων 

αδικημάτων κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του δημοσίου κατ’ 

εξακολούθηση, δωροδοκίας και δωροληψίας υπαλλήλου κλπ, αφού δεν 

διαλαμβάνοντο σε αυτές γεγονότα αλλά κρίσεις εικασίες και υποθέσεις χωρίς να 

συνδέονται αναπόσπαστα με γεγονότα, με τελική έκβαση της υπόθεσης, ως 

προς τα μεν επτά πολιτικά πρόσωπα να τεθεί στο αρχείο ως προς τα δυο 

πρόσωπα ήτοι τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Δημήτριο Αβραμόπουλο να συνεχιστεί 

η προκαταρκτική εξέταση και ως προς τον ένα τον Ανδρέα Λοβέρδο ασκήθηκε 

τροινική δίωξη, 2) απέβλεπαν σε ίδιο όφελος, διότι έχουν καταθέσει 

/^^επανειλημμένα ως μάρτυρες στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ (ΕΒΙ) κατά τη 
^^διεξαγόμενη εκεί έρευνα για παράνομες πρακτικές της ΝΟνΑΚΤΙδ το 

Ά ΖίΜ\αντ|κείμενο της οποίας ήταν γνωστό σ' εσένα από σχετικές άτυπες συναντήσεις 
Έλ με αμερικανικές αρχές, αιτήματα δικαστικής συνδρομής και πληροφοριακά 

έγγραφα του (ΕΒΙ) και προσδοκούν οικονομικό αντάλλαγμα κυμαινόμενο από 

10-30% του επιβληθέντος προστίμου σε βάρος της εταιρείας αυτής, 3) ήταν 

εμπλεκόμενοι στα διερευνώμενα από εσένα εγκλήματα. Και μάλιστα ο μάρτυρας 

με την κωδική ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου», που όπως προέκυψε ήταν ο 

καθηγητής Νικόλαος Μανιαδάκης του οποίου ενεργώντας ήρε το καθεστώς ως 

προστατευόμενου μάρτυρα με την αριθμ 6/31-12-2018 διάταξη της εισαγγελίας 

διαφθοράς και την ιδιότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος με την αριθ 

ΕΠ1/4-1-2019 πράξη της ήταν εμπλεκόμενος διότι: α) είχε ήδη καταγγελθεί με 

την από 8-11-2017 κατάθεση του μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη 

Κελέση» ενώπιον της για δωροδοκία από την εταιρεία ΝΟνΑΗΤΙΒ, β) ο 

μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» ήδη από τις πρώτες 

καταθέσεις του ενώπιον της μέχρι 2-2-2018 τον κατέδειξε ως πρόσωπο που 

παρανομούσε υπέρ της ΝΟνΑΡΤΙδ, πλην όμως δεν το κατέγραψε, γ) 

εκκρεμούσε σε βάρος του η ΑΒΜ ΕΔ 2015/2019 ποινική δικογραφία που είχε 

σχηματισθεί κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας στην εισαγγελία εγκλημάτων 

διαφθοράς ότι λάμβανε χρήματα από φαρμακευτικές εταιρίες μέσω εταιρειών 

συμφερόντων του , αλλά και τρίτων προσώπων όπως της συζύγου του, η οποία 



Σελ. 323 του υπ’ αριθ 25/2022 βουλεύματος του Δικαστ. Συμβουλ. Αρ 86 παρ.4 Συνταγμ.

στις 6-6-2017 συσχετίστηκε από αυτή με την ΕΔ2016/373 δικογραφία της 

ΝΟ\/ΑΡΤΙ8. Στη συνέχεια της υπέδειξες και αυτή προέβη κατά παράβαση των 

δικονομικών εγγυήσεων με τη μεθοδολογία λήψης διαδοχικών χειραγωγημένων 

και κατευθυνόμενων καταθέσεων, να εξετάσει αυτούς σε διάρκεια μηνών, 

επιχειρώντας με κάθε επόμενη κατάθεση να συμπληρώσει την προηγούμενη 

αντί να λαμβάνονται αυτές άπαξ έστω και για πολλές ώρες και να 

ολοκληρώνονται σε μια φορά, χωρίς να προκύπτει λόγος που να δικαιολογεί τη 

διακοπή της κατάθεσης και τη μη ολοκλήρωσή της .επιτρέποντας σε αυτούς 

αλλά και επιβάλλοντας, με εκμετάλλευση της δυσχερούς θέσης τους ότι ως 

εμπλεκόμενοι μπορούν να καταστούν ανά πάσα στιγμή κατηγορούμενοι , να 

καταθέσουν εν γνώσει σου ψευδή περιστατικά, που συνίστατο κυρίως σε 

έκφραση απλής γνώμης , χωρίς αυτή να στηρίζεται σε κανένα απολύτως 

αποδεικτικό στοιχείο αλλά σε κρίσεις εικασίες και υποθέσεις. Παράλληλα, να 

απέχει από διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης έρευνας που θα μπορούσε να 

παράσχει αντικειμενικά στοιχεία καθόσον αυτά θα αντιστρατεύονταν τις ψευδείς 

καταθέσεις , ήτοι να ερωτώνται για κρίσιμα στοιχεία και να καλούνται να τα 

τεκμηριώσουν κατονομάζοντας τις πηγές των πληροφοριών που ανέφεραν και 

να τα δικαιολογήσουν , ούτε να διευκρινίσουν αντιφατικά στοιχεία, αλλά και 

χωρίς να ερευνήσει απολύτως τίποτε άλλο, επί μήνες όπως τις επιλήψιμες 

δραστηριότητες της εταιρίας ΝΟΧ/ΑΚΤΙ8 σχετικά με δωροδοκίες γιατρών, 

αυξημένες καταβολές σε εταιρίες μέσων ενημέρωσης που χρησιμοποιούνταν ως 

μέσο ξεπλύματος χρήματος με σκοπό δωροδοκίας και επηρεασμού γιατρών ως 

προς τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων της ΝθνΑΡΊΊ$ που περιγράφονται στο 

αριθ ΝΚ2057320 8 105/1-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των 

ΗΠΑ προς την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς με συνέπεια μάλιστα την 

παραγραφή ορισμένων υποθέσεων. Επίσης να μην ερευνήσει όπως και προέβη 

ούτε το περιεχόμενο (14) λογαριασμών της ΝΟ7ΑΚΤΙ8 και δεν εξέτασε του (19) 

υποδειχθέντες από την ΝΟνΑΠΤΙδ υπαλλήλους της όπως τα στοιχεία αυτά 

αναφέρονται στο από 22-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των 

ΗΠΑ προς την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς εστιάζοντας το ερευνητικό 

της ενδιαφέρον στην αναζήτηση επιβαρυντικών στοιχείων σε βάρος των 

πολιτικών προσώπων. Εξάλλου της υπέδειξες και αυτή προέβη να μην διαβάσει 

αμελλητί τα στοιχεία για τα πολιτικά πρόσωπα στη Βουλή όπως ορίζει το άρθρο 
86 παρ 3 του Συντάγματος ενώ οι μάρτυρες τουλάχιστον από 6-11-2017 είχαν 
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αναφερθεί σε αυτά αλλά να συνεχίσει ανακριτικές πράξεις στοχευμένα σε βάρος 
πολιτικών προσώπων για χρονικό διάστημα τριών μηνών (από 6-11-2017 έως 

5-2-2018) για φερόμενα τελεσθέντα από αυτούς αδικήματα απιστίας και

δωροδοκίας κατευθύνοντας την έρευνα καθόσον α) ζήτησε ευθέως από τους 

προστατευόμενους μάρτυρες να καταθέσουν στοιχεία σε βάρος των πολιτικών 

προσώπων , όπως από τον μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη 

Κελέση» για τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά στην από 

5-1-2018 κατάθεσή του και τον τότε προστατευόμενο μάρτυρα «Ιωάννη 

Αναστασίου» ήδη Νικόλαο Μανιαδάκη για πολιτικά πρόσωπα γενικά στην από 

3-1-2018 κατάθεσή του, για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνιο Σαμαρά στην

από 29-1-2018 κατάθεσή του και τον Άδωνι Γεωργιάδη στην από 1-2-2018 

κατάθεση του, β) αναζήτησε από ξένες αρχές (ΗΠΑ) πληροφορίες και στοιχεία

που αφορούσαν σε υπουργούς για αδικήματα που φέρονταν να έχουν τελέσει

^κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, θέτοντας έτσι για πρώτη φορά θέμα 
.^Χ^ελέγχου πολιτικών προσώπων. Ακολούθως της υπέδειξες και αυτή προέβη να 

**^£α<*
κατευθύνει τις καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων δίνοντας 

πλΠΡ°φ°Ρίεζ έγγραφα και στοιχεία της δικογραφίας με βάσει τα οποία 

διαμόρφωναν το περιεχόμενο των καταθέσεών τους , που δεν είχαν στην 

κατοχή τους, αφού ήταν κατασχεμένα, με σκοπό να ενισχύσουν την αξιοπιστία 

τους και να ενδυναμωθούν οι κατηγορίες κατά των πολιτικών προσώπων που

είχαν στοχοποιηθεί, όπως η κατάθεση του μάρτυρα «Μάξιμος Σαράφης» στις 

27-11-2018, όπου γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα τιμολόγια εκδόσεως της 

εταιρίας «Ιατρικές Εξελίξεις» συμφερόντων Εμμανουήλ Βουλκίδη, στις 12-12- 

2018, όπου προσκομίζει πρακτικά με ημερομηνία 25-8-2012 με αρχεία 

συναντήσεων του τμήματος Ματοοί Αοοθδδ της ΝΟνΑΗΤΙΒ ΕΛΛΑΣ και στις 21- 

12-2018, κατά την οποία προσκομίζει οπτικοακουστικό δίσκο και ιΐδό 8ΐίοΙ< με

αρχεία συσκέψεων στελεχών της ΝΟΧ/ΑΡΤΙ8 ΕΛΛΑΣ στο αμφιθέατρο των 

εγκαταστάσεων της Μεταμόρφωσης και η από 25-11-2017 κατάθεση της 

μάρτυρος «Αικατερίνη Κελέση» στην οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένες 

εταιρίες διαφημιστικές, επικοινωνίας, εκδοτικές, συμβουλευτικές, μέσω των

οποίων διακινούνταν χρήματα τα οποία κατέληγαν σε πολιτικά πρόσωπα.

Περαιτέρω να μην καταγράφει, όπως και προέβη ότι ακριβώς κατέθεταν οι 

μάρτυρες, αλλά με ότι συμφωνούσε κατά τις υποδείξεις σου και ειδικότερα στην
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περίπτωση του μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης», δεν 

κατέγραψε την καταγγελία του στις αρχικές καταθέσεις του μέχρι 2-2-2018, περί 

εμπλοκής του Νικολάου Μανιαδάκη στην υπόθεση της ΝΟ\/ΑΚΤΙ8, αλλά δέκα 

(10) μήνες αργότερα , ασκώντας του πίεση κατά το διάστημα αυτό με 

εκμετάλλευση της ιδιότητάς του ως μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος να του 

αποσπάσει καταθέσεις εναντίον πολιτικών προσώπων που θα του υπαγόρευε 

αν και δεν είχε στοιχεία εναντίον τους. Ωσαύτως οι καταθέσεις των μαρτύρων να 

μην δίνονται αυτούσια ενώπιον της, αλλά να αποτελούν μακροσκοπικά προϊόν 

συρραφής προδιατυπωμένων κειμένων σε αρχείο υπολογιστή που δόθηκε σ’ 

αυτή κατόπιν υποδείξεών σου με οπταϋ ή πιστηοΓγείίολ και να ενσωμώσει 

παράνομα ως έτοιμο κείμενο κατάθεσης χωρίς να γίνει ζωντανή εξέταση. Ήτοι 

να χρησιμοποιηθεί άλλη γραμματοσειρά και μορφοποίηση για τα εισαγωγικά 

στοιχεία, τη διατύπωση της μοναδικής εισαγωγικής ερώτησης και το κλείσιμο 

της κατάθεσης και άλλη γραμματοσειρά και μορφοποίηση για το κείμενο της 

υποτιθέμενης κατάθεσης των μαρτύρων.

Επίσης να μη λάβει κρίσιμες καταθέσεις που θα τεκμηρίωναν όσα επιβαρυντικά 

κατέθεσαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες για τα πολιτικά πρόσωπα, οι οποίες 

θα οδηγούσαν στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας: α) ανωμοτί κατάθεση 

από τον Κωνσταντίνο Φρουζή , τον οποίο αναφέρουν ως κύρια πηγή των 

πληροφοριών τους και ως κεντρικό πρόσωπο των πράξεων δωροδοκίας 

πολιτικών προσώπων και υψηλόβαθμων στελεχών εμπλεκομένων στην 

κυκλοφορία αποζημίωση και τιμολόγηση των φαρμάκων και πριν διαβιβασθούν 

τα στοιχεία στη Βουλή λόγω της αλληλεξάρτησης των εγκλημάτων της 

δωροδοκίας και της δωροληψίας, παρότι είχε την χρονική ευχέρεια δεδομένου 

ότι τη δικογραφία κατά των πολιτικών προσώπων δεν διαβίβασε αμελλητί στη 

Βουλή β) κατάθεση του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη, διευθυντή επικοινωνίας και 

συλλογικής ευθύνης της ΝΟλ/ΑΗΤΙδ, προς διασταύρωση καταγγελίας και 

έλεγχο της ακρίβειας αυτής, περιεχόμενη στις από 20-5-2019 έγγραφες 

εξηγήσεις ενώπιον της του Εμμανουήλ Βουλκίδη ιδιοκτήτη διαφημιστικών 

εταιρειών που συνεργαζομένων με την εταιρία ΝΟνΑΚΤΙδ, με την οποία 

ανέφερε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση ΝΟΧ/ΑΒΤΙ8 συνίστατο στο ότι στις 

διαφημιστικές προβολές που του ανέθετε ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης για 
λογαριασμό της ΝΟ\/ΑΚΤΙ3, επέστρεφε στον ίδιο μέρος των χρημάτων ως
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προμήθεια, προκειμένου να παίρνει περισσότερες διαφημίσεις από την εταιρία, 

καταγγελία η οποία ήταν αντίθετη με τα όσα είχαν καταθέσει οι προστατευόμενοι 

μάρτυρες ενώπιον σου περί σχεδίου δωροδοκίας του πρώην Υπουργού Υγείας 

Ανδρέα Λοβέρδου δια μέσου ξεπλύματος παράνομου χρήματος με όχημα τις 

εταιρίες του Εμμανουήλ Βουλκίδη,

Συγχρόνως της υπέδειξες και αυτή προέβη στην απόκρυψη υπαρχόντων 

στοιχείων ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύσταση 

προανακριτικής επιτροπής ή και την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα του 

ξεπλύματος μαύρου χρήματος και ειδικότερα ; α) Στη διαβιβασθείσα στη Βουλή 

δικογραφία αναφορικά με το Δημήτρη Αβραμόπουλο να αποκρύψει την από 31- 

7-2014 διάταξη των επίκουρων εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς Αντωνίου 

Ελευθεριάνου και Ιωάννη Σέβη με την οποία τέθηκε στο αρχείο μήνυση σχετική 

με την προμήθεια του εμβολίου κατά του Η1Ν1, η οποία εγκρίθηκε από την τότε 

,^σαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς στις 6-8-2014 και β) σχετικά με την 

' απόθεση της διενέργειας μοριακού ελέγχου να μην περιλάβει το πόρισμα του 
ον

1 Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο με την υπ’ αριθμ 128/2008 πράξη του ενέκρινε 

ΑΓίΗ νόμιμες τις συναφθείσες συμβάσεις και επέτρεψε την υπογραφή τους, β) να 
. ν μην αποστείλει επίσης κατά τη διαβίβαση της άνω δικογραφίας στη Βουλή το

σύνολο της αλληλογραφίας της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς με τις 

Αμερικανικές Αρχές (ΕΒΙ), που διεξήγαγαν έρευνα για παράνομες πρακτικές της 

εταιρείας ΝΟνΑΒΤΙΒ,ούτε το σύνολο των πληροφοριακών εγγράφων αυτού, αν 

και δεν υπήρχε διαβάθμιση απορρήτου σε αυτά ούτε δεσμευόταν από τη ρήτρα 

απαγόρευσης χρήσεως που υπήρχε στο κείμενό τους κατά των αναφερομένων 

με στοιχείο Α κατηγορία πολιτικών προσώπων και μάλιστα έγγραφα που 

περιλαμβάνουν στοιχεία υπέρ των πολιτικών προσώπων όπως τα με 

ημερομηνία 1-8-2017 και 2-8-2017 πληροφοριακά δελτία από τα οποία 

προκύπτει ότι το (ΕΒΙ) δεν έχει κανένα στοιχείο σε βάρος πολιτικών προσώπων, 

ούτε στοιχεία για άσκηση επιρροής κατά την τιμολόγηση των φαρμάκων. Έτσι 

όταν κλήθηκαν οι βουλευτές να αποφασίσουν τη σύσταση προανακριτικής 

επιτροπής για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα , δεν είχαν, ούτε γνώριζαν ότι 

υπήρχαν και άλλα έγγραφα του ΕΒΙ, εκτός από τα με ημερομηνία από 13-12- 

2017 και 23-1-2018 που ήταν τα μοναδικά που έστειλε στη Βουλή. Η ρήτρα 

απαγόρευσης της χρήσης που υπήρχε στο κείμενο των αποσταλλέντων στην 
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εισαγγελία διαφθοράς εγγράφων σε οποιεσδήποτε ποινικές διαδικασίες που 

είχαν ως βάση τις πληροφορίες των εγγράφων αυτών, άνευ ρητής έγκρισης του 

ΕΒΙ, δε δέσμευε, αφενός διότι η υπόψη ποινική διαδικασία δεν έχει ως βάση τις 

πληροφορίες των εγγράφων αυτών, αφετέρου διότι δεν ελήφθησαν στα πλαίσια 

νόμιμης δικαστικής συνδρομής, κατά τους όρους της Αμοιβαίας Δικαστικής 

Συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, που υπογράφηκε στην 

Ουάσινγκτον στις 26-5-1995, κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν 2804/2000, 

όπως συμπληρώθηκε με το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ στην 

Ουάσινγκτον στις 18-1-2006, που τέθηκε σε ισχύ με το Ν 3771/2009 (ΦΕΚ 

ΑΊ11/9-7-2009)ανεξάρτητα του ότι η ρήτρα αυτή που αποτελεί έκφανση του 

έννομου αγαθού της Διεθνούς Κρατικής Υπόστασης υποχωρεί έναντι της αρχής 

της απονομής της δικαιοσύνης και της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας. 

Επιπλέον στα εν λόγω έγγραφα του ΕΒΙ να μην θέσει αριθμό πρωτοκόλλου 

έστω και εμπιστευτικό με σκοπό να τα χρησιμοποιεί κατά το δοκούν προς 

συγκεκριμένη κατεύθυνση και στο βαθμό που η διερεύνηση των πληροφοριών 

θα βοηθούσε στην άσκηση ποινικής διώξεως κατά ορισμένων πολιτικών 

προσώπων, γ) να μην περιλάβει τις πράξεις χαρακτηρισμού των μαρτύρων ως 

προστατευομένων στη δικογραφία που απέστειλε στη Βουλή, στερώντας έτσι τη 

δυνατότητα των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων να ελέγξουν τη 

νομιμότητα των πράξεων της και κατ’ ακολουθία και ύπαρξη στοιχείων σε βάρος 

τους. Περαιτέρω να μην συνεχίσει νομίμως, ήτοι σύμφωνα με τις συνθήκες με 

τις ΗΠΑ και κατόπιν γραπτού αιτήματος τη διαδικασία της δικαστικής συνδρομής 

που είχε ζητήσει νομότυπα η τότε εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Ράικου, με την 

από 19-12-2016 αίτηση δικαστικής συνδρομής, με την οποία ζητούσε 

συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση ΝΟ\/ΑΡΤΙ8, αλλά συνέχισε 

την επικοινωνία με τις αμερικανικές αρχές παράτυπα στα πλαίσια άτυπων 

συναντήσεων με αμερικανούς αξιωματούχους και με πληροφοριακά 

σημειώματα, που δεν αποτελούσαν τελικά συμπεράσματα, των Αμερικανικών 

Αρχών. Εξάλλου μετά την επιστροφή της δικογραφίας ΝΟ\/ΑΡΤΙ8 από τη 

Βουλή στην εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς, για τα αδικήματα της 

δωροδοκίας και δωροληψίας πολιτικών προσώπων, της υπέδειξες και αυτή 
προέβη να συνεχίσει την ποινική προδικασία γι’ αυτά αν και δεν είχε 
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αρμοδιότητα την ύπαρξη της οποίας δεν ήλεγξε> εν γνώσει σου, ενόψει και της 

πάγιας νομολογιακής και θεωρητικής άποψης ότι πρόκειται για υπουργικά 

αδικήματα, ακολούθως δε να ενεργήσει πράξεις προκαταρκτικής εξέτασης προς 

συλλογή προκατασκευασμένων στοιχείων με σκοπό να βλάψεις τα 

προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα καθίσταντο αδίκως 

κατηγορούμενοι.

Παράλληλα, να μην διαβιβάσει αμελλητί στη Βουλή όπως και προέβη το φάκελο 

δικογραφίας που σχηματίστηκε κατόπιν της από 21-2-2017 μηνυτήριας 

αναφοράς και συμπληρωματικών στοιχείων που προσκόμισαν στις 8-3-2017 και 

13-4-2017 στην εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 

Ανδρέας Αοβέρδος Βασίλης Κεγκέρογλου και Έυη Χριστοφιλοπούλου σχετικά

με τη μη τιμολόγηση φαρμάκων δυο φορές για το έτος 2015, από τον Υπουργό 

Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ξανθό, που 

στη μείωση των τιμών αυτών σύμφωνα με το άρθ 22 παρ5 

Ν4213/2013, η οποία σύμφωνα με το σκοπό του νόμου έπρεπε να γίνεται μία 

(1) φορά κάθε εξάμηνο και ειδικότερα για τη μη τιμολόγηση στη διάρκεια του α' 

εξαμήνου του 2015, συνεπεία της οποίας καταγγελλόταν ότι ευνοήθηκαν οι 

φαρμακευτικές εταιρίες κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας να 

αποσβεσθεί, λόγω πέρατος και της β' κοινοβουλευτικής περιόδου η προθεσμία 

της Βουλής να εφαρμόσει το νόμο περί ευθύνης Υπουργών που έληγε στις 30- 

6-2017 αλλά να στείλει το σχετικό φάκελο στη Βουλή μαζί με την υπόθεση 

ΝΟνΑΡΤΙδ στις 5-2-2018. Με την υπόδειξή σου δε αυτή απέβλεπες να 

ωφελήσεις τα παραπάνω πολιτικά πρόσωπα.

Περαιτέρω με σκοπό να βλάψεις τα ως άνω πολιτικά πρόσωπα καθιστώντας 

αυτά αδίκως διωκόμενα της υπέδειξες και αυτή προέβη να ασκήσει πιέσεις σε 

μάρτυρες και κατηγορούμενους για να καταθέσουν για έκνομες πράξεις αυτών, 

που δεν γνώριζαν και ειδικότερα: α) στις 29-5-2018 στο γραφείο της εισαγγελίας 

εγκλημάτων διαφθοράς στο Εφετείο Αθηνών να ασκήσει στον κατηγορούμενο 

για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση, Κωνσταντίνο Φρουζή που προσήλθε μετά 

από προηγούμενη άτυπη πρόσκληση σου, επανειλημμένα πιέσεις παρουσία 

των δύο συνηγόρων του για να αποκαλύψει ονόματα μεταξύ των (10) δέκα 

πολιτικών προσώπων που φέρονταν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση
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ΝθνΑΚΤΙ8, προκειμένου να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, 

λέγοντας του μάλιστα ότι έχουν συντριπτικά στοιχεία σε βάρος του , 

επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να καταθέσει επιβαρυντικά στοιχεία για τα 

ανωτέρω πολιτικά πρόσωπα , που θα του υποδείκνυε αυτή η ίδια.β) 

Προκειμένου να πετύχει παρανόμως ένορκη κατάθεση από τον 

προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου» και 

την πραγματική ταυτότητα Νικόλαος Μανιαδάκης, να ασκήσει πιέσεις σε αυτόν 

για να καταθέσει ότι είχαν χρηματισθεί συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και ότι 

έχουν προβεί γενικά σε παράνομες πράξεις κυρίως οι Άδωνις Γεωργιάδης, 

Ιωάννης Στουρνάρας, Αντώνιος Σαμαράς και δευτερευόντως οι Ευάγγελος 

Βενιζέλος και Ανδρέας Λοβέρδος τις οποίες δεν γνώριζε. Οι πιέσεις αυτές 

ασκήθηκαν με την απειλή διώξεως εναντίον του και ειδικότερα λέγοντας του σε 

συναντήσεις τους ότι για τα πρόσωπα αυτά είχαν ενοχοποιητικά στοιχεία, ότι 

αντιμετωπίζει την ποινή των ισοβίων, λόγω των επιβαρυντικών στοιχείων από 

την κατάθεση άλλου μάρτυρα εναντίον του, επίσης αναφέροντας ότι «τώρα πια 

σε ξέρει όλη η Ελλάδα, η μόνη σου προστασία είναι αυτοί να πάνε φυλακή. Μην 

ανησυχείς , θα πρέπει να συνεισφέρεις να μην επανεκλεγούν, να μην έρθουν 

στην κυβέρνηση και να πάνε φυλακή», ότι αν «αν δεν συνδράμει στο να πάνε 

αυτοί οι πολιτικοί φυλακή και έρθουν στην κυβέρνηση θα τους εκδικηθούν 

όλους» ότι «δεν έχεις δηλώσει εισοδήματα και δεν θα ξαναδείς τα παιδιά σου.»

γ) στις 11-11-2018 να ασκήσει πιέσεις στον προαναφερόμενο προστατευόμενο 

μάρτυρα «Ιωάννη Αναστασίου» προκειμένου να καταθέσει για παράνομες 

πράξεις πολιτικών προσώπων, με τη διοχέτευση στην εφημερίδα 

«ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ» εκδόσεως του Κώστα Βαξεβάνη σε γνώση και σε 

συνεννόηση με τον τελευταίο προαναγγελία κατάθεσης μάρτυρα που θα 

ενέπλεκε τον άνω προστατευόμενο μάρτυρα στην υπόθεση Ν0\/ΑΑΤΙ8 αν δεν 

κατέθετε σε βάρος πολιτικών προσώπων, συνεπεία της οποίας και θα ήρετο η 

προστασία του, όπως και συνέβη στις 27-11-2018 με την κατάθεση του 

προστατευόμενου μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη», στην οποία αναφέρθηκαν 

ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του περί εμπλοκής του σε χρηματισμούς 

πολιτικών προσώπων εκ μέρους της ΝΟνΑΡΤΙδ, της οποίας κατάθεσης 

επακολούθησε η άρση της προστασίας του με την αριθμ 6/31-12-2018 διάταξη 

της εισαγγελίας των εγκλημάτων διαφθοράς και στη συνέχεια η άσκηση 
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ποινικών διώξεων κατ’ αυτού δ) Στις 4-4-2019 να ασκήσει έντονες και ιδιαίτερες 

πιέσεις προς τον ύποπτο Νικόλαο Μανία με απανωτές και επανειλημμένες 

ερωτήσεις, ώστε να αναγκασθει να καταθέσει αξιόποινες πράξεις σε βάρος 

πολιτικών προσώπων που δεν γνώριζε αφενός και αφετέρου να του ζητήσει να 

υπογράψει παρά τη θέλησή του την από 4-4-2019 αναγγελία αξιοποίνων 

πράξεων την οποία έκανε δήθεν αυτός σε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου ενώ το 

περιεχόμενο του εγγράφου αυτού δεν αποτελεί δική του αξιολόγηση γεγονότων 

αλλά προϊόν καταγραφής δικής της προς το οποίο ήταν απόλυτα αντίθετος.

ε) κατά το χρονικό διάστημα από μήνα Οκτώβριο 2018 έως 20-5-2019 

προκειμένου να πετύχει ένορκη κατάθεση από τον Εμμανουήλ Βουλκίδη για να

καταθέσει για αξιόποινες πράξεις πολιτικών προσώπων που δεν γνώριζε να 

ασκήσει έντονες πιέσεις σε αυτόν υπό την απειλή άσκησης διώξεως κατ αυτού,

να υπαχθεί σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα, όταν δε αυτός αρνήθηκε

^ρς υπέδειξες να τον καταστήσει ύποπτο και κατηγορούμενο, στ) κατά το 

&

'^ρονικό διάστημα από μήνα Νοέμβριο 2017 έως μήνα Μάιο 2019 προκειμένου
ττστιΊνοι ι,'ΛτΆίΐΓΖτη Ύπ/- ι ιττόΑσιίί·/- μγί ππι/’ήπει ΎτιάπαΐΓ· γ^ύγμιγνα πετύχει ένορκη κατάθεση της υπέδειξες να ασκήσει πιέσεις στους

^προστατευόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος με την κωδική ονομασία 

«Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», για να καταθέσουν ότι είχαν

προβεί σε έκνομες ενέργειες και ότι είχαν χρηματισθεί πολιτικά πρόσωπα. Οι 

πιέσεις αυτές ασκούνταν με την απειλή άσκησης διώξεως εναντίον τους , ήτοι

την άρση της προστασίας τους και την απόδοση σ’ αυτούς της ιδιότητας του 

κατηγορουμένου, αν δεν καταθέσουν ότι τους υποδείκνυε αυτή.

Επίσης στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας ποινικών ευθυνών σε βάρος 

των άνω πολιτικών με κατασκευασμένα στοιχεία, της υπέδειξες όπως και 

προέβη προκειμένου να διευκολύνει και να προσδώσει επίφαση αλήθειας και 

αξιοπιστίας στις ενέργειές της αυτές και στις καταθέσεις των προστατευομένων 

μαρτύρων εναντίον των πολιτικών αυτών προσώπων, μεταξύ των άλλων, να 

διοχετεύσει σε συγκεκριμένη μερίδα ΜΜΕ αναληθείς πληροφορίες, έγγραφα και 

μαρτυρικές καταθέσεις της προανάκρισης και μάλιστα να προαναγγελθούν 

καταθέσεις προστατευομένων μαρτύρων πριν ακόμα δοθούν. Ειδικότερα:

α) να διοχετεύσει στην εφημερίδα ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ που εκδίδει ο Κώστας 

Βαξεβάνης και σε συνεννόηση με αυτόν πληροφορία και δημοσιεύτηκε στο 
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Κυριακάτικο φύλλο της 4-2-2018, που όμως έκλεισε στις 2-2-2018, για κατάθεση 

προστατευόμενου μάρτυρα σχετικά με παράδοση στο Μέγαρο Μαξίμου από 

στέλεχος της ΝΟΒΑΡΤΙΣ βαλίτσας με ένα εκατομμύριο ευρώ, της οποίας 

προηγήθηκε συνάντηση πρωθυπουργικού συμβούλου με το στέλεχος της 

ΝΟΒΑΡΤΙΣ. Έτσι όμως προαναγγέλθηκε κατάθεση μάρτυρα που ανέφερε για 

συνάντηση συμβούλου πρωθυπουργού, υπονοώντας τον πρώην 

πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με στέλεχος της ΝΟΒΑΡΤΙΣ, πριν την 

παράδοση της βαλίτσας, κατάθεση όμως που έλαβε χώρα στις 4-2-2018 και 

ώρα 18.50, ήτοι μετά το κλείσιμο του φύλου και ήταν εκείνη της 

προστατευόμενης μάρτυρας «Αικατερίνης Κελέση». Με την προαναγγελία αυτή 

είχες σκοπό να βλάψεις το ως άνω πολιτικό πρόσωπο καθόσον απέβλεπες, στο 

να κατευθύνει η Ελένη Τουλουπάκη και να υποβάλει στην ως άνω μάρτυρα να 

καταθέσει πραγματικά περιστατικά σε βάρος του που εσύ επιθυμούσες και να 

προσδώσει επιπλέον αληθοφάνεια στην κατάθεση της μάρτυρας αυτής που θα 

επακολουθούσε, β) Στις 11-11-2018 να προτρέψει τον Κώστα Βαξεβάνη να 

περιλάβει στην εφημερίδα του ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ δημοσίευμα αναφορικά με τον 

προστατευόμενο μάρτυρα «Ιωάννη Αναστασίου» προκειμένου να πεισθεί να 

καταθέσει για χρηματισμό πολιτικών προσώπων και μάλιστα κυρίως για Άδωνι 

Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρά και δευτερευόντως για 
Ευάγγελο Βενιζέλο και Άνδρέα Λοβέρδο ζητώντας διαφορετικά να αρθεί το 

καθεστώς προστασίας του. Πράγματι σε δημοσίευμα της εφημερίδας αυτής στο 

φύλλο της 11-11-2018 εν γνώσει της και κατόπιν συνεννοήσεων με αυτή 

αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο μάρτυρας με την κωδική ονομασία 

«Ιωάννης Αναστασίου» και την πραγματική ταυτότητα Νικόλαος Μανιαδάκης, 

που δεν κατονομάζει υπαινίσσεσαι όμως αυτόν όπως αποκάλυψε ο Κώστας 

Βαξεβάνης στον Νικόλαο Μανιαδάκη σε μεταγενέστερη τηλεφωνική συνομιλία 

τους, δεν τηρήσει την υποχρέωση του να αποκαλύψει όσα γνωρίζει για το 

σκάνδαλο της ΝΟΒΑΡΤΙΣ υπονοώντας και για χρηματισμούς πολιτικών 

προσώπων, πρέπει να αρθεί η προστασία που του παρείχαν οι ελληνικές 

δικαστικές αρχές και να καταστεί κατηγορούμενος με το πραγματικό του όνομα. 

Έτσι προαναγγέλθηκε ότι θα επακολουθήσει κατάθεση μάρτυρα που Θα τον 

ενέπλεκε στην υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΙΣ αν δεν κατέθετε σε βάρος πολιτικών 

προσώπων συνεπεία της οποίας θα ήρετο η προστασία του, όπως και συνέβη 

στις 27-11-2018 με την κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα «Μάξιμου
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Σαράφη» στην οποία αναφέρθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του 
Νικολάου Μανιαδάκη, ήτοι ότι ενεπλέκετο σε χρηματισμούς πολιτικών

προσώπων εκ μέρους της ΝΟΒΑΡΤΙΣ , της οποίας κατάθεσης κατά τα 

άνωεπακολούθησε η άρση της προστασίας του με την αριθμ 6/31-12-2018 

διάταξη της εισαγγελίας των εγκλημάτων διαφθοράς και στη συνέχεια η άσκηση 

ποινικών διώξεων κατ' αυτού, γ) να διοχετεύσει στην εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

που εκδίδει ο Ιωάννης Φιλιππάκης εν γνώσει και σε συνεννόηση με αυτόν όπως 

και δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 5-1-2019 πληροφορία, ότι ο αντεισαγγελέας 

του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής, χωρίς να τον κατονομάζει αλλά 

υπονοώντας τον, αγνόησε στοιχεία φωτιά του ΕΒΙ, αρνούμενος να παραλάβει 

κατά τη συνάντηση μεταξύ αφενός της Ελένης Τουλουπάκη ως εισαγγελέως 

εγκλημάτων διαφθοράς, των επίκουρων εισαγγελέων αυτής καθώς και αυτού 

του ιδίου που σας συνόδευε ως επόπτης και αφετέρου εκπροσώπων του ΕΒΙ 

που πραγματοποιήθηκε ατύπως στις 5-12-2018 στη Βιέννη αποδείξεις σε βάρος

πρώην υπουργού, δημοσίευμα που επαναλήφθηκε στο φύλο της 7-1-2019, 

Χγοπου διευκρινίσθηκε ότι αυτό που αρνήθηκε να παραλάβει ο εισαγγελέας ήταν 

τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο έφευγαν πακέτα από το 
'Λ Λ εξωτερικό για να καλύψουν έξοδα μέλους της οικογένειας υπουργού ενώ η 

ΗΏ πληροφορία αυτή ήταν αναληθής, αφού κανένα αποδεικτικό στοιχείο σε βάρος 

πολιτικού προσώπου με οποιαδήποτε μορφή (έγγραφο ή στικάκι) έδωσαν οι 

εκπρόσωποι του ΕΒί το οποίο αρνήθηκε να παραλάβει ο Ιωάννης Αγγελής. Η 

διακίνηση αυτή της αναληθούς πληροφορίας είχε σκοπό να βλάψει τα πολιτικά 

πρόσωπα, καθόσον με αυτή απέβλεπες στο να προσδοθεί αληθοφάνεια στη

μεθοδευμένη έρευνα περί χρηματισμού των δέκα πολιτικών προσώπων να 

πληγεί η αξιοπιστία του Ιωάννη Αγγελή, ο οποίος είχε καταγγείλει αμέσως μετά 

την επιστροφή του από την Βιέννη στην τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

προαποφασισμένο σχέδιο της εισαγγελέως διαφθοράς, υπό την καθοδήγηση 

σου για άσκηση ποινικών διώξεων για τα διερευνώμενα από εσένα αδικήματα 

κατά τριών τουλάχιστον πολιτικών προσώπων ήτοι: Ανδρέα Λοβέρδου, Άδωνι 

Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά μέχρι την 20-12-2018 και σε κάθε περίπτωση 

μέχρι το τέλος του 2018, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία προς τούτο και να 

προωθηθεί έτσι ανεμπόδιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα η υλοποίηση 

του σχεδίου σου δίωξης πολιτικών προσώπων . Μετά δε το ως άνω δημοσίευμα 
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ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής στις 7-1-2019 παραιτήθηκε από τη θέση του 

Επόπτη των εισαγγελέων εγκλημάτων διαφθοράς Αθηνών.

3) Στην Αθήνα κατά χρονικό διάστημα από 10-3-2016 έως 17-3-2018 ενώ είχε 

την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά την έννοια του αρθρ 2 παρα 3 ν 3126/2003, σε 

συνδυασμό με το αρθρ 13 παραγ α ΠΚ, έχοντας αποφασίσει από κοινού με τον 

Ιωάννη Φιλιππάκη να εκτελέσουν το κακούργημα της εκβίασης σε βάρος του 

επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή επιχειρήσαν πράξεις που περιέχουν τουλάχιστον 

αρχή εκτέλεσης αυτού. Ειδικότερα δρώντας από κοινού με τον Ιωάννη 

Φιλιππάκη και κατόπιν κοινής συναπόφασης, με σκοπό να αποκομίσουν οι ίδιοι 

παράνομο περιουσιακό όφελος, επιχειρήσαν να εξαναγκάσουν τον Σάμπυ 

Μιωνή, με απειλές κατά της προσωπικής ελευθερίας και των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων αυτού και των στενών συνεργατών του Σταύρου Παπασταύρου 

και Αγγέλου Μεταξά, σε πράξη από την οποία θα επερχόταν ζημία στην 

περιουσία του, ωστόσο η πράξη τους αυτή δεν ολοκληρώθηκε όχι από δική 

τους βούληση αλλά από εξωτερικά εμπόδια, ανεξάρτητα της θελήσεώς τους, 

καθώς ο Σάμπυ Μιωνή δεν ενέδωσε στις απειλές τους. Την πράξη του δε αυτή 

τέλεσε από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη κατ' επάγγελμα καθόσον από την 

υποδομή που είχαν διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσής της, 

προκύπτει σκοπός πορισμού εισοδήματος. Πλέον συγκεκριμένα: Στον ως άνω 

τόπο και χρόνο, ενώ είχε την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά την έννοια του 

άρθρου 2 παραγ 3 Ν 3126/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 περ α ΠΚ και 

ειδικότερα διετέλεσε κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, που προέκυψε από τις 

εκλογές της 20-9-2015, βάσει του ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ Α 116, 23-9-2015) με 

αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την δίωξη του οικονομικού 

εγκλήματος, σύμφωνα με την ΥΑ 30/2015(ΦΕΚ Β 2183/12-10-2015), έχοντας 

αποφασίσει, κατά παράβαση των καθηκόντων σου αυτών, ως ασύμβατο με 

αυτά, από κοινού με τον συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Φιλιππάκη ιδιοκτήτη 

και εκδότη των εφημερίδων «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» καθώς και υπεύθυνο των ιστοσελίδων “ννννννάίιποΙ<Γ3ϋ2 ποννε 

ηΓκαι “οίγιπρία ητ” να εκτελέσουν το κακούργημα της εκβιάσεως σε βάρος του 

επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, εξαναγκάζοντας αυτόν με απειλές κατά της 
προσωπικής ελευθερίας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ιδίου και 
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των στενών συνεργατών του, σε επιχειρήσεις κοινών οικονομικών 

συμφερόντων τους, Σταύρο Παπασταύρου και Άγγελο Μεταξά, να προβεί παρά 

τη θέληση του στην παρακάτω πράξη, από την οποία θα επήρχετο ζημία στην 

περιουσία του, με σκοπό να αποκομίσουν οι ίδιοι παράνομο περιουσιακό 

όφελος, επιχείρησε πράξη που περιέχει αρχή εκτελέσεως του ως άνω 

εγκλήματος, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε από εμπόδια εξωτερικά και 

ανεξάρτητα από την Θέλησή τους. Την πράξη δε αυτή τέλεσε κατ’ επάγγελμα 

από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη .

Ειδικότερα: Ενώ κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019, 

διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης και στα καθήκοντά σου 

περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την άνω υπουργική απόφαση η 

καταπολέμηση της διαφθοράς και η δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, από 

κοινού και κατόπιν συναπόφασης με τον συγκατηγορούμενό του Ιωάννη 

Φιλιππάκη, προκειμένου να εισπράξουν εκβιαστικά από τον επιχειρηματία 
^γ^^αμπυ Μιωνή, το ποσό των 350.000 ευρώ, το οποίο δεν όφειλε από κάποια 

αιτία, κατά το χρονικό διάστημα από 10-3-2016 έως 17-3-2018, άρχισαν 

ι | Α/α εφαρμόζουν εγκληματικό σχέδιο επαρκώς μελετημένο και οργανωμένο, που 

είχαν καταστρώσει, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ως Αναπληρωτή 

Υπουργού Δικαιοσύνης, συνιστάμενο στην άσκηση αφόρητων πιέσεων στον 

Σάμπυ Μιωνή, προκειμένου να ενδώσει να τους καταβάλλει το ως άνω ποσό 

των 350.000 ευρώ, με την εκμετάλλευση της ύπαρξης σε βάρος του και σε 

βάρος των στενών συνεργατών του, σε επιχειρήσεις κοινών οικονομικών 

συμφερόντων τους, Σταύρου Παπασταύρου και Αγγέλου Μεταξά, αβάσιμων 

εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, προκαταρκτικών εξετάσεων και ποινικών 

διώξεων, σχετικά με τη συμμετοχή τους στη Λίστα Λαγκάρντ, τις οποίες εσύ 

προς διευκόλυνση του αδικήματος της εκβίασης είχες από κοινού με τον Ιωάννη 

Φιλιππάκη οργανώσει και κατηύθυνες, βάσει της επιρροής που ασκούσες σε 

συγκεκριμένους εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίζονταν τις υποθέσεις αυτές 

και οι οποίοι δεν γνώριζαν το σχέδιο εκβίασης, πλην όμως η πράξη του αυτή 

δεν ολοκληρώθηκε από εμπόδια εξωτερικά και ανεξάρτητα από τη θέλησή του 

και δη λόγω της άρνησης του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή να ενδώσει στην 

εκβίαση. Πλέον συγκεκριμένα στις 10-3-2016, σε συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του Ιωάννη
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Φιλιππάκη, στην οποία συμμετείχε ο ίδιος και ο Σάμπυ Μιωνή, στα πλαίσια 

συμβιβαστικής επίλυσης ιδιωτικής διαφοράς μεταξύ του Σάμπυ Μιωνή αφενός 

και των Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα, δημοσιογράφου επίσης, 

αφετέρου, με αφορμή (18) άρθρα που είχαν δημοσιευθεί με αρθρογράφο τον 

Αλέξανδρο Τάρκα στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και στην ιστοσελίδα 

"νΑΛΛΛ/όΪΓΠοΚταίία Π6νν5 0γ” κατά το χρονικό διάστημα από 19-10-2012 μέχρι 13- 

5-2013, τα οποία ανέφεραν συκοφαντικά ότι ο Σάμπυ Μιωνή και οι συνεργάτες 

του Σταύρος Παπασταύρου και Άγγελος Μεταξάς, διενεργούσαν φοροδιαφυγή 

μέσω των πελατών τους, στη λίστα Λαγκάρντ, και η οποία εκκρεμούσε ενώπιον 

των δικαστηρίων του Λονδίνου, κατόπιν συνεννοήσεως και εν γνώσει του 

συγκατηγορουμένου του Ιωάννη Φιλιππάκη, απαίτησε για τον εαυτό του και τον 

Ιωάννη Φιλιππάκη χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου δεν προσδιόρισε τότε, 

ως δήθεν έξοδα τα οποία είχε δημιουργήσει ο Σάμπυ Μιωνή σε βάρος του 

Ιωάννη Φιλιππάκη στο ως άνω δικαστήριο, οικονομική όμως απαίτηση που δεν 

είχε νόμιμη αιτία, καθόσον είχε ήδη εκδοθεί η από 5-12-2014 απόφαση του 

Πρωτοδικείου του Λονδίνου, με την οποία απορρίφθηκε η από 22-7-2014 

αγωγή του Σάμπυ Μιωνή και καταδικάσθηκε στα δικαστικά έξοδα του I. 

Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα, ύψους 72.600 λιρών, τα οποία όμως είχε 

καταβάλει. Σε διαφορετική δε περίπτωση εσύ ο ίδιος απείλησες ότι δε θα 

αρθούν τα εντάλματα συλλήψεως που εκκρεμούσαν σε βάρος του Αγγέλου 

Μεταξά και θα συνεχίσει ο Σάμπυ Μιωνή και οι στενοί συνεργάτες του Σταύρος 

Παπασταύρου και Άγγελος Μεταξάς να υφίστανται αβάσιμες ποινικές διώξεις, 

που ο ίδιος, από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη είχε οργανώσει και 

κατηύθυνε, βάσει της επιρροής που ασκούσε σε συγκεκριμένους εισαγγελικούς 

λειτουργούς, που χειρίζονταν τις εν λόγω υποθέσεις . Ειδικότερα κατά το χρόνο 

εκείνο εκκρεμούσαν οι βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των άνω στενών 

συνεργατών του, οι ακόλουθες ποινικές υποθέσεις:

1)Η ΑΒΜ Ω 2015/111 ποινική δικογραφία, που σχηματίσθηκε κατόπιν της από 

19-8-2015 επιστολής του Ιιυάννη Φιλιππάκη, που απέστειλε στον 

κατηγορούμενο κατόπιν μεθοδεύσεως μεταξύ τους , στις 20-8-2015, ως 

Υφυπουργό τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, με την οποία κατήγγειλε ψευδώς εν γνώσει σας και κατόπιν 

προσυνεννοήσεως με εσένα την εταιρεία συμφερόντυ^ν των Σάμπυ Μιωνή ,
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Αγγέλου Μεταξά και Σταύρου Παπασταύρου ΟΜΑ (ΟΑΡΙΤΑΙ ΜαηαρθΓηοπΙ 
ΑάνίδοΓδ) και τους ίδιους προσωπικά για εγκληματική οργάνωση, με τη σύσταση 

δικτύου φοροδιαφυγής των πελατών τους, που αναφέρονται στη λίστα 

Λαγκάρντ και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στη 

συνέχεια εσύ ο ίδιος αξιοποιώντας την καταγγελία αυτή, αντί να την διαβιβάσει 

στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή στους Εισαγγελείς οικονομικού 

εγκλήματος οι οποίοι ήταν αρμόδιοι λόγω συνάφειας κατ’ αρθ 17 Α παρ 3 

Ν2523/1997, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 Ν 3943/2011, καθόσον ήδη 

διεξήγαγαν έρευνα για τη λίστα Λαγκαρντ για τυχόν διάπραξη των αδικημάτων 

της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική 

δραστηριότητα, διαβίβασε την επιστολή προς ποινική διερεύνηση με το αριθ 

πρωτ ΑΠ 3569/20-8-2015 έγγραφό σου στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική εξέταση και χρέωσε την 

σχετική δικογραφία στις 24-8-2015 στους εισαγγελείς του προανακριτικού

^τμήματος Ελένη Τουλουπάκη, Χρηστό Ντζούρα και Γεώργιο Καλούδη, στους 
^οποίους εσύ θεωρούσες ότι μπορούσες να ασκήσεις επιρροή και οι οποίοι, 

καθώς και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δεν είχαν 

< γνώση του σχεδίου εκβίασης. Στα πλαίσια της άνω προκαταρκτικής έρευνας 

προς ενίσχυση των καταγγελλόμενων, οι προαναφερόμενοι εισαγγελείς και ο 

προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, μετέβησαν στο Παρίσι στις

11-9-2015,με προτροπή δική σου Υπηρεσιακού ήδη Υπουργού Δικαιοσύνης 

από 28-8-2015 με συμμετοχή σε αυτό και της δημοσιογράφου Ιωάννας

Παπαδάκου και έλαβαν κατάθεση από τον Ερβέ Φαλτσιανί, σχετικά με τους 

Σάμπυ Μιωνή , Σταύρο Παπασταύρου και Άγγελο Μεταξά και τη λίστα 

Λαγκάρντ, καθώς και στοιχεία σε Οϋ, υ8Β, 8ΤΙΟΚ, με νέες πληροφορίες που 

αφορούσαν τα άτομα και τις οντότητες της αρχικής λίστας Λαγκάρντ και 

εμφάνιζαν μεταξύ άλλων τον Σταύρο Παπασταύρου πραγματικό δικαιούχο και 

όχι διαχειριστή λογαριασμών στην τράπεζα Η5Β0 στη Γενεύη. Παραλλήλως ο

συγκατηγορούμενός του Ιωάννης Φιλιππάκης .προκειμένου να τεκμηριωθούν τα 

καταγγελλόμενα και να ενταθούν οι ασφυκτικές πιέσεις στο πρόσωπο του

Σάμπυ Μιωνή και να ενδώσει στο σχεδιαζόμενο εκβιασμό, εν γνώσει του και 

κατόπιν συνεννοήσεως με εσένα προέβη σε δημοσιεύματα , χρησιμοποιώντας 

ως μέσο τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που αυτός ήλεγχε, στα οποία 

διοχέτευε ως δήθεν, αποκλειστικές πληροφορίες και στοιχεία, αυτά που ο ίδιος 
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από κοινού με εσένα είχαν επινοήσει. Ειδικότερα ο Ιωάννης Φιλιππάκης, εν 

γνώσει και σε συνεννόηση με εσένα, αφού στις 31-7-2015, 8-8-2015 22-8-2015 

12-9-2015 προέβη σε δημοσιεύματα στην εφημερία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»με τα 

οποία συκοφαντικά και αναληθώς ενέπλεκε τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή και 

τους στενούς συνεργάτες του, σε επιχειρήσεις κοινών συμφερόντων , Σταύρο 

Παπασταύρο και Άγγελο Μεταξύ, σε έκνομες δραστηριότητες, προέβη στη 

δημοσίευση νέων άρθρων, προς άσκηση πιέσεων και ενίσχυση των 

καταγγελλομένων, με την από 19-8-2015 επιστολή του, δημιουργώντας 

δυσμενείς εντυπώσεις στην κοινή γνώμη για τις επαγγελματικές δραστηριότητες, 

του Σάμπυ Μιωνή και των συνεργατών του, ως ακολούθως: α) στις 22-11-2015 

στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» άρθρο με τίτλο «270.000.000 ευρώ οι καρποί 

του έργου των εισαγγελέων», β) στις 1-12-2015 άρθρο στην ιστοσελίδα “οίγιτιρία 

9γ” με τίτλο «Συμμορία μαύρου χρήματος πολιτικών αποκάλυψε ο Φαλτσιανί», 

γ)στις 7-12-2015 άρθρο στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» με τίτλο 

«Αποκαλυπτικά και αναλυτικά στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της Λίστας 

Λαγκαρντ» κατέθεσαν ο εκδότης της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Ιωάννης Φιλιππάκης και 

ο αρθρογράφος Αλέξανδρος Τάρκας, δ) στο μεταξύ στις 26-11-2015 ο Ιωάννης 

Φιλιππάκης, εν γνώσει σου κατέθεσε ενόρκως ενώπιον των εισαγγελέων που 

ενεργούσαν προκαταρκτική εξέταση με βάση την άνω επιστολή του, προς 

ενίσχυση των ερευνώμενων καταγγελιών. Η εν λόγω ποινική δικογραφία, το 

χειρισμό της οποίας συνέχισε η εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς, κατόπιν της 

από 13-12-2017 προφορικής εντολής της εισαγγελέως Ελένης Τουλουπάκη, η 

οποία είχε αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέως διαφθοράς, από μήνα Απρίλιο 

2017, αρχειοθετήθηκε τελικά από την ίδια στις 18-6-2019.

2) Η ΑΒΜ Δ 2014/2415 ποινική δικογραφία σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά, που 

σχηματίστηκε μετά από μηνυτήριες αναφορές του προϊσταμένου της ΔΟΥ 

κατοίκου εξωτερικού, που βασίστηκαν στην από 16-9-2014 έκθεση μερικού 

ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της ελεγκτού της ίδιας υπηρεσίας 

Αργυρούς Μαστοράκη για τις χρήσεις 2000 έως 2012, με την οποία κρίθηκε 

αυτός ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος για όλες τις χρήσεις, στα πλαίσια 

της έρευνας της λίστας Λαγκάρντ, παραγγέλθηκε στις 7-11-2014 προκαταρκτική 

εξέταση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη 

συνέχεια ασκήθηκε στις 18-2-2015 ποινική δίωξη για τα αδικήματα της 
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φοροδιαφυγής στο εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ κατά χρήση, κατ’ 
εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και διεξήχθη κυρία ανάκριση που 

διενήργησε ο Ανακριτής του 18ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος περαίωσε την ανάκριση με την έκδοση σε 

βάρος του κατηγορουμένου του αριθ 22/22-6-2015 εντάλματος σύλληψης.

Μετά ταύτα , αφού εκδόθηκε η 1692/3-12-2015 διάταξη της Προέδρου Εφετών 

Αθηνών, με την οποία παρασχέθηκε σύμφωνη γνώμη αυτής για απευθείας 

κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών, όπου και εκκρεμεί, διατάχθηκε η διατήρηση της ισχύος του 

ως άνω εντάλματος συλλήψεώς του και η προσωρινή κράτησή του σε 

περίπτωση συλλήψεώς του, η οποία αντικαταστάθηκε με το αριθ 1653/2017 

βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με περιοριστικούς όρους, διότι δεν 

’ συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να συνεχισθεί η ισχύς της ανωτέρω 

δ,άταξης της Προέδρου Εφετών Αθηνών.

3) Η αριθ Ω 2015/82 δικογραφία επίσης κατά του Αγγέλου Μεταξά κατόπιν των 

από 15-5-2015 δύο (2) μηνυτήριων αναφορών του προϊσταμένου της ΔΟΥ 

κατοίκων εξωτερικού, που βασίστηκαν στην από 30-4-2015 έκθεση μερικού 

ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της ίδιας ως άνω ελεγκτού 

συμπληρωματική της πρώτης, για τις χρήσεις 2007 και 2008 με την οποία 

κρίθηκε ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος. Για την υπόθεση παραγγέλθηκε 

από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκαταρκτική 

εξέταση η οποία ανατέθηκε στις 8-6-2015 στην Ελένη Τουλουπάκη και στις 19- 

6-2015 ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής στο 

εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος κατ’ εξακολούθηση και 

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ' 

εξακολούθηση και παραγγέλθηκε κυρία ανάκριση από τον Ανακριτή του 18ου 

Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος περαίωσε 

αυτή με την έκδοση του υπ’ αριθ 21/2015 εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 

κατηγορουμένου. Μετά ταύτα δε, αφού εκδόθηκε η 1693/2015 διάταξη της 

Προέδρου Εφετών Αθηνών, με την οποία παρασχέθηκε σύμφυ^νη γνώμη αυτής 

για απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου
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Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, όπου και εκκρεμεί, διατάχθηκε η διατήρηση της 

ισχύος του ως άνω εντάλματος συλλήψεώς του και η προσωρινή κράτησή του 

σε περίπτωση συλλήψεώς του, η οποία αντικαταστάθηκε με το αριθ 1814/2017 

βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με περιοριστικούς όρους, διότι δεν 

συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να συνεχισθεί η ισχύς της ανωτέρω 

διάταξης της Προέδρου Εφετών Αθηνών. Από φορολογικής απόψεως, με βάση 

τη σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και της Ελβετίας περί αποφυγής διπλής 

φορολογίας, που υπογράφηκε με το συνημμένο σε αυτή πρωτόκολλο στη Βέρνη 

στις 16-6-1983 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν 1502/1984 επήλθε αμοιβαίος 

διακανονισμός μεταξύ των δύο χωρών, στα πλαίσια του οποίου οι αρμόδιες 

υπηρεσίες τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος ήταν 

φορολογικός κάτοικος Ελβετίας για το χρονικό διάστημα από το 2002 έως το 

2012 και εκδόθηκε η από 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με βάση 

το πρακτικό αμοιβαίου διακανονισμού, η οποία έδινε εντολές να γίνουν 

ακυρώσεις και τροποποιήσεις των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου. 

Ο Σάμπυ Μιωνή όμως δεν ενέδωσε στις πιέσεις, που του ασκήθηκαν κατόπιν 

των παραπάνω συνεχιζόμενων διώξεων και δεν δέχθηκε να καταβάλει χρήματα 

ως δικαστικά έξοδα.

Στη συνέχεια από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη εξακολούθησαν τις ενέργειες 

πειθαναγκασμού του Σάμπυ Μιωνή και κάμψεως της θέλησής του, προς 

παροχή παράνομων οικονομικών ανταλλαγμάτων, ήτοι την πράξη της εκβίασης 

, η οποία άρχισε να τελείται στις 10-3-2016, αφού διευκολύνθηκες από την ως 

άνω κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με τις εκκρεμείς δίκες και εντάλματα 

συλλήψεώς . Συγκεκριμένα μετά τις 10-3-2016 επακολούθησαν τα κατωτέρω 

γεγονότα: 1)στις 18-3-2016 οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος 

Ντζούρας και Γεώργιος Καλούδης, που ήδη από τις αρχές Ιανουάριου 2016 

είχαν τοποθετηθεί ως επίκουροι εισαγγελείς στην εισαγγελία οικονομικού 

εγκλήματος και τους είχε ανατεθεί η διερεύνηση της λίστας Λαγκαρντ, 

παραλλήλως με τα καθήκοντά τους στο προανακριτικό τμήμα του Πρωτοδικείου 

Αθηνών, μεταβαίνουν κατόπιν προτροπής σου στα πλαίσια της προκαταρκτικής 

εξέτασης με αφορμή την άνω επιστολή του συγκατηγορουμένου του Ιωάννη 

Φιλιππάκη εκ νέου στο Παρίσι και λαμβάνουν νέες συμπληρωματικές 

καταθέσεις και νέα στοιχεία από τον Ερβέ Φαλτσιανί, προς ενίσχυση των 
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Ρ ί/Ε/τό

κατηγοριών, τα οποία επισυνάφθησαν στη σχετική δικογραφία, 2)στις 19-3-2016 

ο Ιωάννης Φιλιππάκης προς άσκηση πιέσεων στο Σάμπυ Μιωνή και ενίσχυση 

των υπ’ αυτού καταγγελομένων σε συνεννόηση και εν γνώσει σου, προέβη σε 

δημοσιεύματα στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» για τη νέα αυτή συνάντηση των 

εισαγγελέων με τον Ερβέ Φαλτσιανί με τίτλο «Φαλτσιανί νέα στοιχεία φωτιά. 

Μίλησε στους εισαγγελείς για τον τρόπο διακίνησης αστρονομικών ποσών που 

περιλαμβάνονται στις λίστες».3) Στις 21-3-2016 δίδεται εντολή από τον αρμόδιο 

ελεγκτή για ενέργεια φορολογικού ελέγχου εναντίον του Σάμπυ Μιωνή από το 

ΚΕΦΟΜΕΠ για τις χρήσεις 2000 έως 2012, κατόπιν του υπ’ αριθμ 10509/21-Ο

ΣΟΙ 6 αιτήματος παροχής στοιχείων και συντάσσεται η από 26-10-2016 έκθεση 

ελέγχου του ΚΕΦΟΜΕΠ απ ' την οποία διαπιστώνεται όμως ότι ο Σάμπυ Μιωνή 

ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος μόνο για τις χρήσεις 2000-2002, ενώ 

για τις υπόλοιπες χρήσεις των ετών 2003-2012 η φορολογική του κατοικία 

βρισκόταν στο εξωτερικό (Ελβετία και Ισραήλ), 4) Στις 23-3-2016 οι εισαγγελείς 

Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρας και Γεώργιος Καλούδης άρχισαν να 

ενεργούν προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και του Σταύρου 

Παπασταύρου, για το αδίκημα της χρήσης ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του 

Δημοσίου και σχηματίστηκε η ΑΒΜ .0 2016/49 ποινική δικογραφία. Η 

προκαταρκτική αυτή εξέταση στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ο Σταύρος 

Παπασταύρου εξεταζόμενος ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών που 

ενεργούσαν έρευνα για τη λίστα Λαγκάρντ, προκειμένου να δικαιολογήσει την 

ύπαρξη του ποσού των 5.386.374,49 δολαρίων, που διατηρούσαν ο ίδιος και οι 

γονείς του Νικόλαος και Φανή Παπασταύρου, ως εκπρόσωποι της εταιρείας 

5ΤΑΗΒΙ ΕΤΟ, που ήταν κάτοχος του υπ’ αριθμ 5001443771 λογαριασμού στην 

Ελβετική Τράπεζα Η5Β0, προσκόμισε στις 12-9-2014 ένα έγγραφο με τίτλο 

'Όοσά οί Οθοίαταοίοπ " με ημερομηνία 10-6-2005, σύμφωνα με το οποίο ο 

Σταύρος Παπασταύρου και οι ως άνω συγγενείς του , με την ιδιότητά τους ως

καταπιστευματοδόχοι (πυείοο) συνέστησαν στις 10-6-20005 πράξη 

εμπίστευσης , προκειμένου να διατηρήσουν τη διαχείριση του ως άνω ποσού , 

του οποίου δικαιούχος φθηθίίοίαΙγ) ήταν ο Σάμπυ Μιωνή που είχε αναθέσει 

στον Σταύρο Παπασταύρου να διαχειρίζεται το ποσό αυτό, ισχυρισμό που 

επιβεβαίωσε ο Σάμπυ Μιωνή στις 23-4-2014 ενώπιον του ΣΔΟΕ ,όπου και

προσκόμισε και το σχετικό έγγραφο. Ο ως άνω φορολογικός έλεγχος είχε ως 

αφορμή την από 21-3-2014 ανώνυμη επιστολή που απεστάλη στους 
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εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και στον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου 

επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες, την οποία όμως στην πραγματικότητα είχαν 

συντάξει ο Ιωάννης Φιλιππάκης και Αλέξανδρος Τάρκας, εν γνώσει και σε 

συνεννόηση με εσένα, με τίτλο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ-ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΑ ( Σ. ΜΙΩΝΗΣ-ΣΤ 

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ)», με την οποία κατήγγειλαν τους Σάμπυ Μιωνή, Σταύρο 

Παπασταύρο και Άγγελο Μεταξά για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω της εταιρείας συμφερόντων τους ΟΜΑ 

και με σκοπό να ασκήσουν πιέσεις στο Σάμπυ Μιωνή για να του αποσπάσουν 

χρηματικά ποσά. Η εν λόγω επιστολή, αφού έλαβε αριθμό πρωτοκ 8121/3-4- 
2014 διαβιβάσθηκε από την οικονομική εισαγγελία στο ΣΔΟΕ, συσχετίστηκε στη 

δικογραφία τη σχετική με τη λίστα Λαγκάρντ και στη συνέχεια κατόπιν της αριθ 

8495/4-12-2014 εντολής ελέγχου του προϊσταμένου του ΣΔΟΕ κατά του 

Σταύρου Παπασταύρου και των γονέων του Νικόλαου και Φανής Παπασταύρου 

συντάχθηκε η από 10-7-2015 έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ για τις χρήσεις από 

2005 -2007, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση έπρεπε να τεθεί 

στο αρχείο, όμως διατυπωθείσης επιφυλάξεως από ένα ελεγκτή, ο οποίος είχε 

άποψη ότι έπρεπε να ληφθούν συμπληρωματικά στοιχεία και μάλιστα 

δικαστικές συνδρομές από τις Παρθένες Βερμούδες Νήσους και την Κύπρο 

προς διαπίστωση της γνησιότητας της πράξης εμπίστευσης με την οποία 

φερόταν ο Σταύρος Παπασταύρου και οι γονείς του να έχουν τη διαχείριση του 

άνω λογαριασμού στην τράπεζα Η3Β0 στην Ελβετία, διαβιβάσθηκε εκ νέου 

στην εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος. Μετά ταύτα, σχηματίσθηκε η ΑΒΜ 

ΕΟΕ 183/2015 ποινική δικογραφία, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση προς 

διαπίστωση του αδικήματος της φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες ζητήθηκαν δικαστικές συνδρομές από τις 

Βρετανικές Παρθένες Νήσους και την Κύπρο, καθώς και φορολογικός έλεγχος 

από το ΚΕΦΟΜΕΠ για τα προαναφερόμενα πρόσωπα για τις διαχειριστικές 

περιόδους από 2000-2012, στα πλαίσια του οποίου συντάχθηκαν τα από 17-12- 

2015 σημειώματα διαπιστώσεων και οι από 18-1-2016 εκθέσεις μερικού 

ελέγχου φόρου εισοδήματος και διαπιστώθηκε διαφοροποίηση της φορολογικής 

οφειλής προερχόμενη από καθαρές πιστώσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς 

στην Τράπεζα Η5ΒΟ στην Ελβετία. Ακολούθως και μετά τις από 20-1-2016
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οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος 
υποβλήθηκαν οι αριθμ πρωτ 1170 και 1173 /20-1-2016 μηνυτήριες αναφορές σε 

βάρος του Σταύρου Παπασταύρου και της μητέρας του Φανής Παπασταύρου 

για ανακριβή απόδοση στο Δημόσιο φόρου εισοδήματος ποσού 460.292,29 

ευρώ και 467.628,01 ευρώ αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2007. Ενώ για τον 

πατέρα του δεν υποβλήθηκε διότι είχε ήδη αποβιώσει. Η υπόθεση διαβιβάσθηκε 

στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έλαβε αριθμό δικογραφίας Ω2016/14, 

χρεώθηκε στους εισαγγελείς Χρήστο Ντζούρα και Γεώργιο Καλούδη, αλλά λόγω 

εξοφλήσεως από τους φορολογούμενους οφειλέτες πριν καταστούν 

ληξιπρόθεσμες οι οφειλές τους τέθηκε στις 4-3-2016 στο αρχείο . Από 

φορολογικής απόψεως ο καταλογισμός σε βάρος του Σταύρου Παπασταύρου 

και της μητέρας του Φανής Παπασταύρου κρίθηκε μη νόμιμος λόγω 

παραγραφής με τις αριθ 1773, 1772 και 1770/2018 αποφάσεις του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών, οι οποίες επικυρώθηκαν με τις 2087,2088 και 2089/2015 

αποφάσεις του ΣΤΕ, ενώ όσον αφορά τους ιδίους ως κληρονόμους του 

Νικολάου Παπασταύρου , ο καταλογισμός κρίθηκε μη νόμιμος κατ’ ουσία για τα 

οικονομικά έτη 2006 και 2008, με τις αριθ 2345 και 2346/2020 αποφάσεις του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Όμως στο μεταξύ ζητήθηκε η διενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης κατά τα άνω, κατά του Σάμπυ Μιωνή και Σταύρου 

Παπασταύρου για χρήση ψευδούς βεβαίωσης σχετικά με την προαναφερόμενη 

πράξη εμπίστευσης. 4)Στις 18-4-2016 οιενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 

αδελφού του Σάμπυ Μιωνή επί της συμβολής των οδών Φιλίας 31 και 

Ελευθερίας στο Μαρούσι από την οικονομική αστυνομία συνταγείσας της από 

18-4-2016 έκθεσης έρευνας σε οικία και κατάσχεσης χωρίς να ανευρεθεί κάτι 

αξιόλογο.

Μετά τα ως άνω γεγονότα πραγματοποιείται νέα συνάντηση στην Αθήνα κατά 

μήνα Νοέμβριο 2016 σε γραφείο που δεν προέκυψε από την Ανάκριση και σε 

μη ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία μεταξύ των Ισραηλινών δικηγόρων 

του Σάμπυ Μιωνή ΥυνΑΕ 8Α35ΟΝ και ΌΙΙΙΑ ΤΑΜΙΠ ΠΑΙΚ αφενός και του 

Ιωάννη Φιλιππάκη, Αλεξάνδρου Τάρκα και του δικηγόρου τους Εμμανουήλ 

Μαργωμένου αφετέρου, όπου ο Ιωάννης Φιλιππάκης εν γνώσει και κατόπιν 

προσυνεννοήσεως με εσένα προσδιόρισε την παράνομη οικονομική απαίτηση 

για δικαστικά έξοδα στο ποσό των 350.000 ευρώ, επαναλαμβάνοντας τις 
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απειλές ότι αν δεν κατέβαλε ο Σάμπυ Μιωνή το ποσό αυτό θα συνεχίζονταν οι 

διώξεις για όλες τις παραπάνω ποινικές υποθέσεις και θα εξακολουθούσαν να 

είναι σε ισχύ τα εντάλματα συλλήψεως σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά. Εκ νέου 

όμως ο Σάμπυ Μιωνή αρνήθηκε να ενδώσει στις απειλές αυτές .Στη συνέχεια 

στις 17-11-2017 και ενώ είχε προηγηθεί στις 31-7-2017 η έκδοση απόφασης του 

Εφετείου του Λονδίνου με την οποία έγινε δεκτή η έφεση του Σάμπυ Μιωνή κατά 

της πρωτόδικης απόφασης και επιδικάσθηκαν υπέρ του τα δικαστικά έξοδα, με 

αμέσως εκτελεστό το ποσό των 173.000 λιρών το οποίο με την από 10-2-2020 

απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας προσδιορίστηκε στο τελικό 

ποσό των 302.067,04 λιρών και είχε προβεί ο Σάμπυ Μιωνή κατά μήνα 

Οκτώβριο 2017 σε αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος των εμπλεκόμενων, 

επακολούθησε από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η 

άσκηση ποινικής δίωξης κατόπιν του με ίδια ημερομηνία πορίσματος του 

εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Γεώργιο Καλούδη, για απόπειρα 

κακουργηματικής απάτης με τις επιβαρυντικές περιστάσεις περί καταχραστών 

του δημοσίου σε βάρος του Σταύρου Παπασταύρου και για συνέργεια στην άνω 

πράξη σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή, μετά από μεταβολή της προαναφερόμενης 

αρχικής κατηγορίας για χρήση ψευδούς βεβαιώσεως σε βάρος του δημοσίου, 

αναφορικά με την από 10-6-2015 πράξη εμπίστευσης, αφού ήδη είχε 

επισυναφθεί στη σχετική δικογραφία πριν την σύνταξη του πορίσματος η 

απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κύπρου στο αίτημα Δικαστικής 

Συνδρομής του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, σχετικά με τη γνησιότητα 

του εγγράφου της εμπίστευσης, η οποία είχε διαβιβασθεί στην εισαγγελία 

Πρωτοδικών Αθηνών στις 20-5-2016 με αριθμό πρωτ. 2507/20-5-2016 , με 

βάση την οποία προέκυπτε ότι η πράξη εμπίστευσης ήταν γνήσια, αφού ο 

πιστοποιών υπάλληλος Νεόφυτος Αργυρού στις 30-3-2016 δήλωσε ενόρκως ότι 

αναγνωρίζει την υπογραφή του στο εν λόγω έγγραφο. Ήδη με το 2723/2020 

βούλευμα του συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών ο Σάμπυ Μιωνή και ο 

Σταύρος Παπασταύρου απαλλάχθηκαν των σχετικών κατηγοριών.

Στο μεταξύ όμως, προκειμένου να πεισθεί ο Σάμπυ Μιοτνή για την σοβαρότητα 

των απειλών, οι οποίες συνεχίζονταν και να ενδώσει σε αυτές καταρτίστηκε στις 

17-3-2018 στην Αθήνα έγγραφη συμφωνία συμβιβασμού, μεταξύ αφενός του 

Σάμπυ Μιο^νή και. αφετέρου του Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα, 
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όπου στο πλαίσιο ενός οδικού χάρτη (“ΡΟΛΟΜΑΡ”) οι Ιωάννης Φιλιππάκης και 

Αλέξανδρος Τάρκας, εν γνώσει τους κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με 

εσένα που ανέλαβες το ρόλο του «εγγυητή», δεσμεύτηκαν, χωρίς να 

παραιτηθούν από την αξίωση καταβολής των 350.000 ευρώ, καίτοι αυτή δεν 

περιελήφθη τυπικά στο συμφωνητικό λόγω αντίρρησης του Σάμπυ Μιωνή, για 

τη ρύθμιση, με συγκεκριμένα δικονομικά βήματα των ποινικών υποθέσεων που 

εκκρεμούσαν σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των προαναφερομένων 

συνεργατών του, εντός τριών μηνών από το συμφωνητικό, αν και η πορεία τους 

δεν μπορούσε να ρυθμισθεί και προκαθορισθεί από τη βούληση ιδιωτών, διότι 

επρόκειτο για κακουργήματα, όμως εσύ ο ίδιος θα αναλάμβανες να 

διευθετηθούν με ευνοϊκό τρόπο για τον Σάμπυ Μιωνή και τους συνεργάτες του 

οι υποθέσεις αυτές, οι οποίες ήταν :1) η δικογραφία της εγκληματικής 

οργάνωσης που είχε σχηματισθεί κατόπιν της από 19-8-2015 επιστολής του I, 

Φιλιππάκη σε βάρος Σάμπυ Μιωνή , Σταύρου Παπασταύρου και Άγγελο

^^Ιεταξά, η οποία κατά τα οριζόμενα στο συμφωνητικό θα ετίθετο στο αρχείο, 2)Η 

^ικογραφία της απόπειρας απάτης στο δικαστήριο και της συνέργειας σε αυτή 

με τις επιβαρυντικες οιατάξεις περί καταχραστών του δημοσίου σε βάρος του 
Λ, .V Σταύρου Παπασταύρου και Σάμπυ Μιωνή αντίστοιχα, η οποία κατά τα 

οριζόμενα στο ανωτέρω συμφωνητικό θα ρυθμιζόταν με τη έκδοση τυπικών 

κλήσεων, 3) οι υποθέσεις Αγγέλου Μεταξά για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση

εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία ρύθμιση κατά τα οριζόμενα 

στο ίδιο συμφωνητικό θα επήρχετο με την διευθέτηση των φορολογικών

εκκρεμοτήτων αυτού μέσω της Δ.Ο.Σ.

Η πράξη αυτή όμως της εκβίασης δεν ολοκληρώθηκε όχι από βούληση δική σου 

και του Ιωάννη Φιλιππάκη, αλλά διότι ο Σάμπυ Μιωνή δεν υπέκυψε στις πιέσεις 

και υπέβαλε την από 26-2-2020 μήνυση μεταξύ άλλυϋν και για την πράξη της 

εκβίασης. Την πράξη δε αυτή τέλεσες από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη, 

κατ’ επάγγελμα διότι από την υποδομή που είχαν διαμορφώσει με πρόθεση 

επανειλημμένης τέλεσης αυτής (σχέδιο, μεθοδική οργάνωση στοχοποίησης 

επιχειρηματιών με κατασκευασμένα δημοσιεύματα, διοχέτευση αυτών σε 

έντυπα συμφερόντων του Ιωάννη Φιλιππάκη , αξιοποίηση αυτών από εσένα 

προκειμένου να οιενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των προσώπων 

που αφορούσαν), προκύπτει σκοπός προς πορισμό εισοδήματος.
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4) στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 10-3-2016 μέχρι Νοέμβριο 2016 

και σε μη ακριβώς προσδιορισθείσα από την ανάκριση ημερομηνία ζήτησες ο 

ίδιος άμεσα αλλά και δια μέσω τρίτου για τον εαυτό σου και για άλλον 

οποιοσδήποτε φύσεως ωφελήματα που δεν είχατε δικαίωμα ως αντάλλαγμα για 

ενέργεια ή παράλειψή σου μελλοντική, που ανάγεται στα καθήκοντα σου, αλλά 

και αντίκειται σ αυτά. Ειδικότερα ενώ κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 

έως 8-7-2019 , οιετέλεσες Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης και στα 

καθήκοντα του περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων σύμφωνα με την άνω ΥΑ η 

καταπολέμηση της διαφθοράς και η δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, στις 10- 

3-2016, σε συνάντησή που είχες με τον Σάμπυ Μιωνή στο Μέγαρο Μαξίμου, με 

πρωτοβουλία δική σου στα πλαίσια της εξεύρεσης συμβιβαστικής επίλυσης 

ιδιωτικής φύσεως δικαστικής διαμάχης μεταξύ του Σάμπυ Μιωνή αφενός του 

Ιωάννη Φιλιππάκη και του Αλέξανδρου Τάρκα αφετέρου, όπως περιγράφεται 

στην αμέσως προηγούμενη υπό στοιχείο 3 πράξη , ζήτησε ό ίδιος άμεσα για τον 

εαυτό σου και άλλον και δη για τον Ιωάννη Φιλιππάκη εν γνώσει σου και 

κατόπιν συνεννοήσεως μαζί του την καταβολή εκ μέρους του Σάμπυ Μιωνή 

χρηματικού ποσού, που δεν προσδιόρισες για δήθεν έξοδα που είχε 

δημιουργήσει ο Σάμπυ Μιωνή σε βάρος του Ιωάννη Φιλιππάκη, ως αντάλλαγμα 

που δεν είχατε δικαίωμα για πράξεις και παραλείψεις που ανάγονται, αλλά και 

αντίκεινται στα άνω καθήκοντα σου ως Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, 

καθώς με το αντάλλαγμα αυτό θα διασφάλιζες να μην συνεχίζουν ο Σάμπυ 

Μιωνή και οι στενοί συνεργάτες του Σταύρος Παπασταύρου και Άγγελος 

Μεταξάς να υφίστανται παράνομες διώξεις, τις οποίες εσύ ο ίδιος είχες 

οργανώσει από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη και διεύθυνες βάση της 

επιρροής που ασκούσες σε συγκεκριμένους εισαγγελικούς λειτουργούς που 

χειρίστηκαν τις εν λόγυτ υποθέσεις, οι οποίοι δεν γνώριζαν για το σκοπό 

δωροληψίας και εκτείνονται μέχρι την ημερομηνία συνάντησης του μηνός 

Νοεμβρίου του 2016, ενώ αν δεν κατέβαλε το αντάλλαγμα θα συνεχίζονταν οι 

διώξεις. Το ποσό της παράνομης οικονομικής απαίτησης προσδιορίστηκε σε 

350.000 ευρώ κατά μήνα Νοέμβριο 2016 και σε ημερομηνία που δεν προέκυψε 

ακριβώς από την ανάκριση, από τον Ιωάννη Φιλιππάκη εν γνώση και κατόπιν 

συνεννόησης με εσένα, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

μεταξύ αφενός των Ισραηλινών δικηγόρων του Σάμπυ Μιωνή Υυ\/ΑΙ_ 8Α88ΟΝ 
και ΟΙΙΙΑ ΤΑΜΙΚ ΡΑΙΚ του Ιιυάννη Φιλιππάκη, Αλέξανδρου Τάρκα και του 
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δικηγόρου σας Εμμανουήλ Μαργωμένου, σε γραφείο που δεν καθορίστηκε στην 

ανάκριση, το οποίο τελικά δεν έλαβες, διότι δεν υπέκυψε ο Σάμπυ Μιωνή στις 

απαιτήσεις σου.

5) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 κατά το 

οποίο διετέλεσες Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, που 

προέκυψε από τις εκλογές της 20-9-2015, βάσει του ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ Α 116,

23-9-2015) με αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την δίωξη του 

οικονομικού εγκλήματος, σύμφωνα με την ΥΑ 30/2015(ΦΕΚ Β 2183/12-10-

2015), με πρόθεση οργανώθηκες με άλλους, ήτοι τους δημοσιογράφους ίωαννη 

Φιλιππάκη, Αλέξανδρο Τάρκα , Ιωάννα Παπαδάκου και Κώστα Βαξεβάνη 

καθώς και τους εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη εισαγγελέα εγκλημάτων Αθηνών

^διαφθοράς Αντεισαγγελέα Εφετών και τους επίκουρους εισαγγελείς εγκλημάτων 

διαφθοράς Χρήστο Ντζούρα και Στυλιανό Μανώλη εισαγγελείς Πρωτοδικών, 
^προκειμένου να διαπράξεις κακουργήματα και πλημμελήματα με τα οποία 

^επιδιώκεις οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος. Ειδικότερα 1) με πρόθεση 

οργανώθηκες με τους δημοσιογράφους Ιωάννη Φιλιππάκη, Αλέξανδρο Τάρκα 

και Ιωάννα Παπαδάκου για να τελέσεις τα κακουργήματα της εκβίασης κατ’

επάγγελμα και της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και 2) με πρόθεση 

οργανώθηκες με τους δημοσιογράφους Ιωάννη Φιλιππάκη, Ιωάννα Παπαδάκου 

και Κώστα Βαξεβάνη καθώς και την εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς Αθηνών 

Ελένη Τουλουπάκη αντεισαγγελέα Εφετών και τους επίκουρους εισαγγελείς 

αυτής Χρήστο Ντζούρα και Στυλιανό Μανώλη εισαγγελείς Πρωτοδικών, για να 

τελέσεις το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας δια της εκθέσεως εν γνώσει 

σε δίωξη ή τιμωρία κάποιου αθώου και την παράλειψη τιμωρίας κάποιου 

υπαίτιου και των πλημμελημάτων της κατάχρησης εξουσίας δια

χρησιμοποίησης παρανόμως εκβιαστικών μέσω δια να πετύχουν οποιαδήποτε 

έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουμένου ή μάρτυρα, της ηθικής 

αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και της παράβασης καθήκοντος από

υπάλληλο.

Δ. Να μη γίνει κατηγορία σε βάρος του Βαξεβάνη Κωνσταντίνου για το ότι:

1) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 4-2-2018 έως 11-11-2018 με 

πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή κατά την τέλεση της άδικης πράξης 
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που τέλεσε τρίτος ενώ είχε την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά την έννοια του 

άρθρου 13 παρ α ΠΚ στα καθήκοντα του οποίου, ανάγονταν η δίωξη ή η 

ανάκριση αξιοποίνων πράξεων. Ειδικότερα στον άνω τόπο και χρόνο από 

πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή στη τέλεση του αδικήματος της 

κατάχρησης εξουσίας δια της εκθέσεως εν γνώσει σε δίωξη ή τιμωρία κάποιου 

αθώου την οποία διέπραξαν από κοινού κατά συρροή το χρονικό διάστημα από 

10-4-2017 έως 8-7-2019 η εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Αθηνών Ελένη 

Τουλουπάκη αντεισαγγελέας Εφετών και οι επίκουροι εισαγγελείς Χρήστος 

Ντζούρας και Στυλιανός Μανώλης εισαγγελείς Πρωτοδικών, κατόπιν 

προτροπών και παραινέσεων του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου που είχε την 

ιδιότητα του υπαλλήλου του άρθρου 2 παρ 3 ν 3126/2003 σε συνδυασμό με το 

άρθρο13 παρ α ΠΚ , ως αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης κατά το χρονικό 

διάστημα από 23-9-2015 έως 8-7-2019 της κυβέρνησης που προέκυψε από τις 

εκλογές της 20-9-2015 βάσει του ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ Α 116, 23-9-2015) με 

αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την δίωξη του οικονομικού 

εγκλήματος, σύμφωνα με την ΥΑ 30/2015(ΦΕΚ Β 2183/12-10-2015), ο οποίος 

ενήργησε κατά παράβαση των καθηκόντων του αυτών . Εσύ δε τελούσες σε 

γνώση ότι με τις ενέργειες των ανωτέρω προσώπων θα εκτίθεντο σε δίωξη ή 

τιμωρία κάποιοι αθώοι. Πλέον συγκεκριμένα ενώ οι ως άνω εισαγγελείς ήταν 

υπάλληλοι κατά την έννοια το άρθρου 13 εδ α ΠΚ που στα καθήκοντά τους 

ανάγονταν η δίωξη ή η ανάκριση αξιοποίνων πράξεων και διενεργούσαν 

προκαταρκτική εξέταση από 10-4-2017 προς διακρίβωση της τέλεσης των 

εγκλημάτων της κακουργηματικής απιστίας της δωροδοκίας υπαλλήλου, 

δωροληψίας υπαλλήλου κλπ από πρόσωπα που εμπλέκονταν στην διαδικασία 

έγκρισης τιμολόγησης αποζημίωσης και συνταγογράφισης φαρμακευτικών 

σκευασμάτων και ιδίως των παραγομένων και τεθειμένων στην ελληνική αγορά 

από την φαρμακευτική εταιρία Νοβάρτις Ελλάς ΑΕΒΕ κατά το χρονικό διάστημα 

από το έτος 2008 και εντεύθεν σχημάτισαν την ΕΔ 2016/373 δικογραφία σε 

βάρος δέκα πολιτικών προσώπων ήτοι:1) Αντωνίου Σαμαρά πρώην 

πρωθυπουργού από 20-6-2012 μέχρι 26-1-2015, 2) Παναγιώτη Πικραμένου 

πρώην πρωθυπουργού από 1-5-20212 έως 20-6-2012, 3)Δημητρίου 

Αβραμόπουλου υπουργού υγείας από έτος 2006 έως 2009, 4)Ανδρέα 

Λοβέρδου υπουργού υγείας από 7-9-2010 έως 17-5-2012, 5) Ανδρέα 

Λυκουρέντζου υπουργού υγείας από 21-6-2012 έως 25-6-2013, 6) Μάριου
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Σαλμά αναπληρωτή υπουργού υγείας από 22-6-2012 μέχρι 23-6-2013, 7) 

Άδωνι Γεωργιάδη υπουργού υγείας από 25-6-20213 έως 9-6-2014, 8) Ιωάννη 

Στουρνάρα υπουργού οικονομικών από 5-7-2012 έως 10-6-2014, 9)Ευάγγελου 

Βενιζέλου υπουργού οικονομικών από 17-6-2011 έως 21-3-2012 και 

αντιπροέδρου της κυβέρνησης από 25-6-2013 έως 25-1-2015

10) Γεώργιο Κουτρουμάνη υπουργού εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης από 

6° 2011 μέχρι 10-5-2012, για τις εκεί αποδιδόμενες κατ’ αυτών μεταξύ άλλων 

αξιόποινες πράξεις;1)της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου, 2)της 

παθητικής δωροδοκίας, 3) της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία το αντικείμενο 

της οποίας έχει αξία μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ στρεφόμενης κατά του 

δημοσίου εκ της οποίας η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε 

στο δημόσιο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 150.000 

ευρώ. Ακολούθως, κατόπιν προτροπών και παραινέσεων του αναπληρωτή 

υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, εξέθεσαν τα πρόσωπα 

αυτά εν γνώσει τους σε δίωξη και τιμωρία, αφενός μεν αποστέλλοντας και 

μάλιστα αμελλητί με ψευδή και κατασκευασμένα στοιχεία που συνέλεξαν τη 

δικογραφία με το υπ αριθμ πρωτοκ 268/5-2-2018 έγγραφο της εισαγγελέως

διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για 

διαβίβαση αυτής στην Βουλή των Ελλήνων, προς ενεργοποίηση του νόμου περί 

ευθύνης υπουργυτν, η οποία και έγινε με το υπ αριθμ πρωτ 1344/5-2-2018 

έγγραφο της τελευταίας και αφετέρου συνεχίζοντας να ελέγχουν τα ως άνω 

πολιτικά πρόσαπτα μετά την επιστροφή της δικογραφίας στην εισαγγελία 

διαφθοράς για τα αδικήματα της δωροδοκίας και δωροληψίας με το από 26-4- 

20108 πόρισμα της πλειοψηφίας της Βουλής που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια 

αυτής, αν και δεν είχαν αρμοδιότητα και για μεν τα επτά πολιτικά πρόσωπα 

έθεσαν την υπόθεση στο αρχείο, για δε τους υπόλοιπους ήτοι τον Άδωνι 

Γεωργιάδη, τον Δημήτριο Αβραμόπουλο και τον Ανδρέα Λοβέρδο συνέχισαν την 

προκαταρκτική εξέταση. Πλέον συγκεκριμένα, αφού επέλεξαν από κοινού 

στοχευμένα τρεις μάρτυρες στους οποίους έδωσαν τις κώδικές ονομασίες 

«Μάξιμος Σαράφης», «Αικατερίνη Καλέση», και «Ιωάννης Αναστασίου», τους 

έθεσαν, αρχικά σε προνομιακό καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα με τις 

αριθμ 1/2018, 12/2017 και 13/2018 αντίστοιχα διατάξεις της εισαγγελίας 

εγκλημάτων διαφθοράς και στη συνέχεια με την υπ αριθμ 3/2018 πράξη της 
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εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς που εγκρίθηκε με την αριθ 140/2018 

πράξη του επόπτη αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τους χαρακτήρισαν ως 

μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τους διατήρησαν στη συνέχεια σε 

καθεστώς προστασίας, χωρίς να συντρέχουν προς τούτο οι προϋποθέσεις του 

νόμου, με σκοπό να τους παρασχεθεί ασυλία που δεν δικαιούντο, προκειμένου 

με τις αναξιόπιστες ψευδείς και καθοδηγούμενες από αυτούς καταθέσεις τους να 

καταστούν αδίκως κατηγορούμενοι τα προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, για 

τα διερευνώμενα κατά αυτών αδικήματα. Στη συνέχεια κατά την διάρκεια της 

έρευνάς τους οι ως άνω εισαγγελείς, στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας 

ποινικών ευθυνών σε βάρος των άνω πολιτικών με κατασκευασμένα στοιχεία, 

προκειμένου να διευκολύνουν και να προσδώσουν επίφαση αλήθειας και 

αξιοπιστίας στις ενέργειές τους αυτές και στις καταθέσεις των προστατευομένων 

μαρτύρων εναντίον των πολιτικών αυτών προσώπων, μεταξύ των άλλων, 

διοχέτευσαν σε συγκεκριμένη, μερίδα ΜΜΕ αναληθείς πληροφορίες, έγγραφα 

και μαρτυρικές καταθέσεις της προανάκρισης και μάλιστα προαναγγέλθηκαν 

καταθέσεις προστατευομένων μαρτύρων πριν ακόμα δοθούν. Ειδικότερα εκτός 

των άλλων 1)διοχέτευσαν στην εφημερίδα ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ που εκδίδεις εσύ ο 

ίδιος και δημοσιεύτηκε στο Κυριακάτικο φύλλο της 4-2-2018, που όμως έκλεισε 

στις 2-2-2018, πληροφορία για κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα σχετικά με 

παράδοση στο Μέγαρο Μαξίμου από στέλεχος της ΝΟΒΑΡΤΙΣ βαλίτσας με ένα 

εκατομμύριο ευρώ, της οποίας προηγήθηκε συνάντηση πρωθυπουργικού 

συμβούλου με το στέλεχος της ΝΟΒΑΡΤΙΣ. Έτσι όμως προαναγγέλθηκε 

κατάθεση μάρτυρα που ανέφερε για συνάντηση συμβούλου πρωθυπουργού, 

υπονοώντας τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με στέλεχος της 

ΝΟΒΑΡΤΙΣ, πριν την παράδοση της βαλίτσας, κατάθεση όμως που έλαβε χώρα 

στις 4-2-2018 και ώρα 18.50, ήτοι μετά το κλείσιμο του φύλου και ήταν εκείνη 

της προστατευόμενης μάρτυρος «Αικατερίνης Κελέση». Με την προαναγγελία 

αυτή οι εισαγγελείς απέβλεπαν, στο να κατευθύνουν και να υποβάλουν στην ως 

άνω μάρτυρα να καταθέσει πραγματικά περιστατικά σε βάρος του πολιτικού 

αυτού προσώπου που εκείνοι επιθυμούσαν και να προσδώσουν επιπλέον 

αληθοφάνεια στην κατάθεση της μάρτυρος αυτής που θα επακολουθούσε. Στην 

πράξη αυτή της κατάχρησης εξουσίας που διέπραξαν οι ως άνω εισαγγελείς εσύ 

παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή κατά την τέλεση της, διευκολύνοντας αυτούς 

με το προαναφερόμενο δημοσίευμα στην υποβολή στον μάρτυρα των
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πραγματικών περιστατικών που επιθυμούσαν οι εισαγγελείς διαφθοράς και 

προσδίδοντας αληθοφάνεια στην κατάθεση αυτού, 2)οι εισαγγελείς στις 11-11- 

2018 προέτρεψαν εσένα τον ίδιο να περιλάβεις στην εφημερίδα σου 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ δημοσίευμα αναφορικά με τον προστατευόμενο μάρτυρα 

«Ιωάννη Αναστασίου» προκειμένου να πεισθεί να καταθέσει για χρημαπσμό 

πολιτικών προσώπων και μάλιστα κυρίως για Άδωνι Γεωργιάδη Ιωάννη 

Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρά και δευτερευόντως για Ευάγγελο Βενιζέλο και 

Ανδρέα Λοβέρδο ζητώντας διαφορετικά να αρθεί το καθεστώς προστασίας του. 

Πράγματι σε δημοσίευμα της εφημερίδας σου αυτής στο φύλλο της 11-11-2018 

εν γνώσει και κατόπιν συνεννοήσεων με τους εισαγγελείς αναφέρεται όπ σε 

περίπτωση που ο μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου» 

και την πραγματική ταυτότητα Νικόλαος Μανιαοάκης, που δεν κατονομάζεις 

υπαινίσσεσαι όμως αυτόν όπως αποκάλυψες εσύ ο ίδιος στον Νικόλαο 

Μανιαδάκη σε μεταγενέστερη τηλεφωνική συνομιλία σας, δεν τηρήσει την 

του να αποκαλύψει όσα γνωρίζει για το σκάνδαλο της ΝΟΒΑΡΤΙΣ 
^^ζ^ι^ονοώντας και για χρηματισμούς πολιτικών προσώπων, πρέπει να αρθεί η

< ...προστασία που του παρείχαν οι ελληνικές δικαστικές αρχές και να καταστεί 

κατηγορούμενος με το πραγματικό του όνομα. Έτσι προανήγγειλες ότι θα 

επακολουθήσει κατάθεση μάρτυρα που θα τον ενέπλεκε στην υπόθεση 

ΝΟΒΑΡΤΙΣ αν δεν κατέθετε σε βάρος πολιτικών προσώπων συνεπεία της 

οποίας θα ήρετο η προστασία του, όπως και συνέβη στις 27-11-2018 με την 

κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη» στην οποία 

αναφέρθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του Νικολάου Μανιαδάκη, ήτοι 

ότι ενεπλέκετο σε χρηματισμούς πολιτικών προσώπων εκ μέρους της 

ΝΟΒΑΡΤΙΣ , της οποίας κατάθεσης επακολούθησε η άρση της προστασίας του 

με την αριθμ 6/31-12-2018 διάταξη της εισαγγελίας των εγκλημάτων διαφθοράς 

και στη συνέχεια η άσκηση ποινικών διώξεων κατ αυτού.

Με τον τρόπο αυτό παρείχες συνδρομή κατά την τέλεση της πράξης της 

κατάχρησης εξουσίας που αυτοί διέπραξαν, καθόσον κατά την διάρκεια της 

προκαταρκτικής έρευνας τους διευκόλυνες, αναρτώντας δημοσίευμα στο οποίο 

υπονοούσες χρηματισμό πολιτικών προσώπων για τον οποίο προέτρεπες το 

μάρτυρα να καταθέσει.
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2) Στην Αθήνα στις 11-11-2018 από πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή 

κατά την τέλεση της άδικη πράξης που τέλεσε τρίτος ενώ είχε την ιδιότητα του 

υπαλλήλου κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ α ΠΚ στα καθήκοντα του 

οποίου ανάγονται η δίωξη ή η ανάκριση αξιοποίνων πράξεων. Ειδικότερα στον 

άνω τόπο και χρόνο από πρόθεση παρείχε οποιαδήποτε συνδρομή στη τέλεση 

του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας δια της μεταχειρίσεως παρανόμους 

εκβιαστικών μέσων για να πετύχουν οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική 

κατάθεση μάρτυρα ή κατηγορούμενου κατά συρροή, την οποία διέπραξαν από 

κοινού κατά το χρονικό διάστημα από μήνα Νοέμβριο 2017 έως μήνα Μάιο 

2019 και σε μη ακριβώς προσδιορισθείσες από την ανάκριση ημερομηνίες η 

εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Αθηνών Ελένη Τουλουπάκη 

αντεισαγγελέας Εφετών και οι επίκουροι εισαγγελείς Χρήστος Ντζούρας και 

Στυλιανός Μανώλης εισαγγελείς Πρωτοδικών. Συγκεκριμένα οι ως άνω 

εισαγγελείς, μεταξύ των άλλων προκειμένου να πετύχουν ένορκη κατάθεση από 

τον προστατευόμενο αρχικώς μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Ιωάννης 

Αναστασίου» και την πραγματική ταυτότητα Νικόλαος Μανιαδάκης, τον οποίο 

κατά τα αναφερόμενα στην με στοιχεία Α κατηγορία είχαν παρανόμως υπαγάγει 

σε καθεστώς προστασίας, καθόσον εκτός των άλλων ελεγχόταν ως 

εμπλεκόμενος στην υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΙΣ , εκμεταλλευόμενοι τη δυσχερή του 

θέση, ότι ως εμπλεκόμενος μπορεί ανά πάσα να καταστεί κατηγορούμενος, 

άσκησαν πιέσεις σε αυτόν για να καταθέσει ότι είχαν χρηματισθεί συγκεκριμένα 

πολιτικά πρόσωπα και ότι έχουν προβεΐ γενικά σε παράνομες πράξεις κυρίως οι 

Άδωνις Γεωργιάδης, Ιωάννης Στουρνάρας, Αντώνης Σαμαράς και 

δευτερευόντως οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Ανδρέας Λοβέρδος. Οι πιέσεις αυτές 

ασκούνταν με την απειλή διώξεως εναντίον του λέγοντάς του ότι για τα 

πρόσωπα αυτά είχαν ενοχοποιητικά στοιχεία, ότι αντιμετωπίζει την ποινή των 

ισοβίων λόγω των επιβαρυντικών στοιχείων από την κατάθεση άλλου μάρτυρα 

εναντίον του, επίσης αναφέροντας ότι «τώρα πια σε ξέρει όλη η Ελλάδα, η μόνη 

σου προστασία είναι αυτοί να πάνε φυλακή. Μην ανησυχείς θα πρέπει να 

συνεισφέρεις να μην επανεκλεγούν, να μην έρθουν στην κυβέρνηση και να πάνε 

φυλακή », ότι «αν δεν συνδράμει στο να πάνε αυτοί οι πολιτικοί φυλακή και 

έρθουν στην κυβέρνηση θα τους εκδικηθούν όλους», ότι «δεν έχεις δηλώσει 

εισοδήματα και δεν θα ξαναδείς τα παιδιά σου».
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Στην ως άνω πράξη των προαναφερομένων εισαγγελέων εσύ από πρόθεση 

παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή κατά την τέλεση αυτής και ειδικότερα 

διευκόλυνες αυτούς να ασκήσουν παρανόμως πιέσεις στον αρχικώς 

προστατευόμενο μάρτυρα «Ιωάννη Αναστασίου» και με το πραγματικό όνομα 

Νικόλαος Μανιαδάκης να καταθέσει ενόρκως για παράνομες πράξεις και 

χρηματισμούς των προαναφερομένων πολιτικών προσώπων.

Συγκεκριμένα στις 11-11-2018 δημοσίευσες στην εφημερίδα σου 

«ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ» άρθρο με το οποίο, εν γνώσει και κατόπιν συνεννοήσεως 

με τους εισαγγελείς, εμφάνιζες τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική 

ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου»τον οποίο δεν κατονόμαζες, υπονοούσες όμως 

αυτόν όπως αποκάλυψες εσύ ο ίδιος στο Νικόλαο Μανιαδάκη σε μεταγενέστερη 

επικοινωνία σας, να γνωρίζει για έκνομες ενέργειες και χρηματισμούς πολιτικών 

προσώπων στην υπόθεση ΝΟΧ/ΑΗΤΙ8 τις οποίες αν δεν αποκάλυπτε, θα ήρετο 

^^τροστασία του και θα του ασκούνταν ποινικές διώξεις καθιστώντας έτσι το

εισαγγελέων, για να καταθέσει σε βάρος των άνω πολιτικών προσώπων.

3) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 4-2-2018 έως 11-11-2018 με 

πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή σε άλλον κατά την τέλεση της 

πράξης της παράβασης καθήκοντος κατά συρροή που αυτός διέπραξε, ενώ είχε 

την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ α ΠΚ, με την 

ηθική αυτουργία υπουργού κυβέρνησης με σκοπό να βλάψεις κάποιον άλλο. 

Συγκεκριμένα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο με πρόθεση παρείχες 

οποιαδήποτε συνδρομή στην εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών, 

Ελένη Τουλουπάκη, Αντεισαγγελέα Εφετών και στους επίκουρους εισαγγελείς 

Χρήστο Ντζούρα και Στυλιανό Μανώλη που χειρίζονταν την υπόθεση 

ΝΟΧ/ΑΗΤΙδ , κατά την τέλεση από αυτούς από κοινού της πράξης της 

παράβασης καθήκοντος κατά πραγματική συρροή που διέπραξαν το χρονικό 

διάστημα από 10-4-2017 μέχρι 8 7-2019, κατόπιν προτροπών και παραινέσεων 

του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ο οποίος διετέλεσε κατά το χρονικό διάστημα 

από 23Ό-2Ο15 μέχρι 8-7-2019 Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης της 

κυβέρνησης, που προέκυψε από τις εκλογές της 20-9-2015, βάσει του ΠΔ 

73/2015 (ΦΕΚ Α 116, 23-9-2015) με αρμοδιότητα την καταπολέμηση της 

Β
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διαφθοράς και την δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, σύμφωνα με την ΥΑ 

30/2015(ΦΕΚ Β 2183/12-10-2015), με σκοπό να βλάψουν τρίτους. Ειδικότερα οι 

ως άνω εισαγγελείς από πρόθεση παραβίασαν το ενυπάρχον στη φύση του 

λειτουργήματος τους ως αναπόσπαστο μέρος αυτού αλλά και διαγραφόμενο 

από το Ν 1756/1988 «κώδικα οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης 

δικαστικών λειτουργών» τις εγκυκλίους και τις οδηγίες της προϊστάμενης αρχής, 

καθήκον της αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και ουδετερότητας προς το σκοπό 

της βλάβης τρίτου.

Συγκεκριμένα, ενώ αυτοί ενεργούσαν από 10-4-2017 από κοινού προκαταρκτική 

εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης αξιοποίνων πράξεων κακουργηματικής 

απιστίας σε βάρος του δημοσίου, δωροδοκίας και δωροληψίας κατά του 

δημοσίου κλπ, από πρόσωπα που εμπλέκονταν στη διαδικασία τιμολόγησης 

αποζημίωσης και συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιδίως 

παραγομένων και πθεμένων στην ελληνική αγορά από την φαρμακευτική 

εταιρεία ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2008 

και εντεύθεν, σχημάτισαν την ΕΔ 2016/373 δικογραφία σε βάρος των 

αναφερομένων στην με στοιχείο Α' κατηγορία δέκα πολιτικών προσώπων, 

κατόπιν προτροπών και παραινέσεων του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ο 

οποίος διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης με αρμοδιότητα την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και την δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, για τις 

εκεί αποδιδόμενες κατά αυτών μεταξύ των άλλων αξιόποινες πράξεις 1) 

δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου, 2) παθητικής δωροδοκίας και 3)της 

απιστίας σχετικά με την υπηρεσία το αντικείμενο της οποίας έχει αξία 

μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ, στρεφόμενης κατά του δημοσίου εκ της οποίας 

η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο δημόσιο είναι 

ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 150.000ευρώ στηριζόμενη 

κατασκευασμένα και ψευδή στοιχεία τα οποία συνέλεξαν εν γνώσει τους με 

σκοπό να βλάψουν τα πολιτικά αυτά πρόσωπα, οι οποίοι θα καθίσταντο αδίκως 

ύποπτοι και θα υφίσταντο διώξεις για την τέλεση των ερευνώμενων κατά αυτών 

αδικημάτων. Ακολούθως με τον ίδιο σκοπό να βλάψουν τα πρόσωπα αυτά, 

αφενός μεν απέστειλαν και μάλιστα όχι αμελλητί τη δικογραφία με ψευδή και 

κατασκευασμένα στοιχεία που συνέλεξαν, με το υπ αριθμ πρωτοκ 268/5-2-2018 

έγγραφο της εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη στην εισαγγελέα του
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Αρείου Πάγου, για διαβίβαση αυτής στην Βουλή των Ελλήνων, ττρος 

ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, διαβίβαση η οποία και έγινε 

με το υπ αριθμ πρωτ 1344/5-2-2018 έγγραφο της τελευταίας και αφετέρου 

συνέχισαν να ελέγχουν τα ως άνω πολιτικά πρόσωπα μετά την επιστροφή της 

δικογραφίας στην εισαγγελία διαφθοράς για τα αδικήματα της δωροδοκίας και 

δωροληψίας με το από 26-4-20108 πόρισμα της πλειοψηφίας της Βουλής που 

εγκρίθηκε από την Ολομέλεια αυτής, αν και δεν είχαν αρμοδιότητα και για μεν τα 

επτά πολιτικά πρόσωπα η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, για δε τους υπόλοιπους,

ήτοι τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Δημήτριο Αβραμόπουλο και τον Ανδρέα 

Λοβέρδο συνέχισαν την προκαταρκτική εξέταση. Πλέον συγκεκριμένα αφού 

επέλεξαν από κοινού στοχευμένα τρεις μάρτυρες στους οποίους έδωσαν τις

κώδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης», «Αικατερίνη Καλέση», και «Ιωάννης 

Αναστασίου», τους έθεσαν αρχικά σε προνομιακό καθεστώς προστατευόμενου

μάρτυρα με τις αριθμ 1/2018, 12/2017 και 13/2018 αντίστοιχα διατάξεις της

^σαγγελίας εγκλημάτων διαφθοράς και στη συνέχεια με την υπ αριθμ 3/2018 

της εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς που εγκρίθηκε με την αριθ 
^^^140/2018 πράξη του επόπτη αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τους 

χαρακτήρισαν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τους διατήρησαν σε 
χΛ7 καθεστώς προστασίας, χωρίς να συντρέχουν προς τούτο οι προϋποθέσεις του

νόμου για να τους παρασχεθεί ασυλία που δεν δικαιούντο, προκειμένου με τις

αναξιόπιστες ψευδείς και καθοδηγούμενες από αυτούς καταθέσεις τους, να 

καταστούν τα ανωτέρω πολιτικά πρόσωπα αδίκως κατηγορούμενοι για τα 

διερευνώμενα κατά αυτών αδικήματα . Στη συνέχεια κατά την διάρκεια της 

έρευνάς τους οι ως άνω εισαγγελείς στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας

ποινικών ευθυνών σε βάρος των πολιτικών αυτών προσώπων, με 

κατασκευασμένα στοιχεία, προκειμένου να διευκολύνουν και να προσδώσουν

επίφαση αλήθειας και αξιοπιστίας στις ενέργειές τους αυτές και στις καταθέσεις 

των προστατευομένων μαρτύρων, εναντίον των πολιτικών προσώπων κατά 

παράβαση των προαναφερομένων καθηκόντων τους, διοχέτευσαν σε

συγκεκριμένη μερίδα ΜΜΕ αναληθείς πληροφορίες έγγραφα και μαρτυρικές

καταθέσεις της προανάκρισης. Ειδικότερα: εκτός των άλλων 1)διοχέτευσαν στην 

εφημερίδα ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ που εκδίδεις εσύ ο ίδιος και δημοσιεύτηκε στο 

Κυριακάτικο φύλλο της 4-2-2018, που όμως έκλεισε στις 2-2-2018, πληροφορία 

για κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα σχετικά με παράδοση στο Μέγαρο 
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Μαξίμου από στέλεχος της ΝΟΒΑΡΤΙΣ βαλίτσας με ένα εκατομμύριο ευρώ, της 

οποίας προηγήθηκε συνάντηση πρωθυπουργικού συμβούλου με το στέλεχος 

της ΝΟΒΑΡΤΙΣ. Έτσι όμως προαναγγέλθηκε κατάθεση μάρτυρα που ανέφερε 

για συνάντηση συμβούλου πρωθυπουργού, υπονοώντας τον πρώην 

πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με στέλεχος της ΝΟΒΑΡΤΙΣ πριν την 

παράδοση της βαλίτσας, η οποία όμως κατάθεση δόθηκε στις 4-2-2018 και ώρα 

18.50, ήτοι μετά το κλείσιμο του φύλλου και ήταν εκείνη της προστατευόμενης 

μάρτυρος «Αικατερίνης Κελέση», 2) οι εισαγγελείς στις 11-11-2018 προέτρεψαν 

εσένα τον ίδιο να περιλάβεις στην εφημερίδα σου ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ δημοσίευμα 

αναφορικά με τον προστατευόμενο μάρτυρα «Ιωάννη Αναστασίου», 

προκειμένου να πεισθεί να καταθέσει για χρηματισμό πολιτικών προσώπων και 

μάλιστα κυρίως για Άδωνι Γεωργιάδη Ιωάννη Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρά και 

δευτερευόντως για Ευάγγελο Βενιζέλο και Άνδρέα Λοβέρδο ζητώντας 

διαφορετικά να αρθεί το καθεστώς προστασίας του. Πράγματι σε δημοσίευμα 

της εφημερίδας σου αυτής στο φύλλο της 11-11-2018 εν γνώσει και κατόπιν 

συνεννοήσεων με τους εισαγγελείς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο 

μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου» και την πραγματική 

ταυτότητα Νικόλαος Μανιαδάκης, που δεν κατονομάζεις υπαινίσσεσαι όμως 

αυτόν, όπως αποκάλυψες εσύ ο ίδιος στον Νικόλαο Μανιαδάκη σε 

μεταγενέστερη τηλεφωνική συνομιλία σας, δεν τηρήσει την υποχρέωση του να 

αποκαλύψει όσα γνωρίζει για το σκάνδαλο της ΝΟΒΑΡΤΙΣ υπονοώντας και για 

χρηματισμούς πολιτικών προσώπων, πρέπει να αρθεί η προστασία που του 

παρείχαν οι ελληνικές δικαστικές αρχές και να καταστεί κατηγορούμενος με το 

πραγματικό του όνομα. Έτσι προανήγγειλες ότι θα επακολουθήσει κατάθεση 

μάρτυρα που θα τον ενέπλεκε στην υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΙΣ αν δεν κατέθετε σε 

βάρος πολιτικών προσώπων, συνεπεία της οποίας θα ήρετο η προστασία του, 

όπως και συνέβη στις 27-11-2018 με την κατάθεση του προστατευόμενου 

μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη» στην οποία αναφέρθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία 

σε βάρος του Νικολάου Μανιαδάκη, ήτοι ότι ενεπλέκετο σε χρηματισμούς 

πολιτικών προσώπων εκ μέρους της ΝΟΒΑΡΤΙΣ , της οποίας κατάθεσης 

επακολούθησε η άρση της προστασίας του με την αριθμ 6/31-12-2018 διάταξη 

της εισαγγελίας των εγκλημάτων διαφθοράς και στη συνέχεια η άσκηση 

ποινικών διώξεων κατ αυτού. Στην πράξη αυτή οι άνω εισαγγελείς προέβησαν 

με σκοπό να βλάψουν τα ως άνω πολιτικά πρόσωπα, τα οποία θα καθίστατο 
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αδίκως ύποπτα για τέλεση από αυτού πράξη δωροληψίας. Στις ως άνω πράξεις 

των εισαγγελέων που προέβησαν από κοινού, εσύ παρείχες από πρόθεση 

οποιαδήποτε συνδρομή κατά την τέλεση αυτής, με σκοπό να βλάψεις τα 

προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, καθόσον κατά τη διάρκεια της 

προκαταρκτικής εξέτασης τους διευκόλυνες αναρτώντας, εν γνώσει και σε 

συνεννόηση με αυτούς, τα άνω δημοσιεύματα, τα οποία υπονοούσαν 

χρηματισμό των πολιτικών αυτών προσώπων.

4) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα 5-11-2015 μέχρι 23-3-2017 από 

πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή πριν και κατά την τέλεση της πράξης 

παράβασης καθήκοντος κατά συρροή, που διέπραξε τρίτος έχοντας την ιδιότητα 

χτου υπαλλήλου κατά την έννοια του αρθρ 2 παρ 3 Ν 3126/2003 σε συνδυασμό

με το άρθρο 13 περ α ΠΚ.

ί Τ Μ Εώικότερα:α)Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα 5-11-2015 μέχρι 26-11- 
γΡ 2015 από πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή στον Δημήτριο

Παπαγγελόπουλο, ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 έως 8-7- 

2019, διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης που 

προέκυψε από τις εκλογές της 20-9-2015, βάσει του ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ Α 116, 

23-9-2015) με αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την δίωξη του 

οικονομικού εγκλήματος, σύμφωνα με την ΥΑ 30/2015(ΦΕΚ Β 2183/12-10- 

2015), πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση της πράξεως παράβασης 

καθήκοντος που αυτός διέπραξε, κατά το χρονικό διάστημα από 16-11-2015 

μέχρι 22-12-2015 παρεμβαίνοντας στο έργο της εισαγγελέως Εφετών Γεωργίας 

Τσατάνη. Πλέον συγκεκριμένα ενώ ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος κατά το 

χρονικό διάστημα από 23-9-2015 έως 8-7-2019 διετέλεσε Αναπληρωτής 

Υπουργός Δικαιοσύνης ήτοι ήταν υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ 

3 Ν 3126/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ α ΠΚ στις αρμοδιότητες του 

οποίου περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων η καταπολέμηση της διαφθοράς και η 

δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, σύμφωνα με την άνω ΥΑ από πρόθεση 

παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, όπως διαγράφονται με την υπουργική 

αυτή απόφαση, με σκοπό να βλάψει τρίτους. Ειδικότερα ο Δημήτρης 

Παπαγγελόπουλος με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης με 

πρόθεση κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, ως ασύμβατο με
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αυτά , παρότρυνε με απειλές την τότε εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Γεωργία 

Τσατάνη , η οποία ενεργούσε προκαταρκτική εξέταση δυνάμει της αριθμ 

5292/17-12-2014 παραγγελίας της Εισαγγελέως του Α.Π. προς διακρίβωσης της 

τέλεσης αξιοποίνων πράξεων σε βάρος του Ανδρέα Βγενόπουλου και της 

υπέδειξε με φορτικότητα συγκεκριμένο οικονομικό χειρισμό της υπόθεσης, ήτοι 

την επιστροφή της δικογραφίας στην εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Ράικου, 

προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις όπως της δήλωσε. Πλέον 

συγκεκριμένα η εισαγγελέας Εφετών Αθηνών Γεωργία Τσατάνη χειριζόταν την 

υπόθεση του Ανδρέα Βγενόπουλου που αφορούσε δωροδοκία του διοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και παράνομες χορηγήσεις δανείων από την 

τράπεζα Μ^ιίίη Ε9η3ί)8 ΒαηΚ, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δυνάμει της 

αριθμ 5992/17-12-2014 παραγγελίας της εισαγγελέως του ΑΠ , κατ άρθρο 35 

ΚΠΔ στην οποία ζήτησε στις 15-9-2017 να συσχετισθεί σε αυτή λόγω συναφείας 

και η δικογραφία ΕΔ 2013/203 που χειρίζονταν η εισαγγελία εγκλημάτων 

διαφθοράς, σύμφωνα με την από 26-7-2013 παραγγελία της εισαγγελέως του 

ΑΠ και αφορούσε χορηγήσεις ενός μέρους των δανείων από το συνολικό 

αριθμό που ερευνούσες η ίδια και τις οποίες στις 22-2-2016 έθεσε στο αρχείο. 

Εν τω μεταξύ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 16-11-2015 μεταξύ 

της Γεωργίας Τσατάνη και του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στο γραφείο του 

τελευταίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτός της υπέδειξε ότι έπρεπε να 

επιστρέφει τη δικογραφία του Ανδρέα Βγενόπουλου, στην εισαγγελία 

διαφθοράς, προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις, στη συνέχεια δε σε 

τηλεφωνική τους επικοινωνία στις 22-11-2015 την προέτρεψε φορτικά και με 

χρήση απειλών να επιστρέφει τη δικογραφία του Ανδρέα Βγενόπουλου, στην 

εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς Ελένη Ράικου προκειμένου, όπως της 

δήλωσε ρητά, να ασκηθούν ποινικές διώξεις, εκτιμώντας ως προδιαγεγραμμένο 

το γεγονός της άσκησης ποινικής δίωξης, απειλώντας ότι έχει ένα απόστημα 

που θα σκάσει σε βάρος της και ότι θα έπρεπε να συμμορφωθεί προς την 

υπόδειξή του, προκειμένου να κάνει Χριστούγεννα με την οικογένειά της. Εν 

συνεχεία ενόψει της άρνησης της Γεωργίας Τσατάνη να πειθαρχήσει στις 

απαιτήσεις του, προκειμένου να καμφθεί η αντίστασή της και να υποκύψει 

χρησιμοποίησε ως μέσο πίεσης τα ακόλουθα: 1) περιήλθε στις 24-11-2015 σε 

συνεννόηση με εσένα και καθ’ υπόδειξή του υπέβαλες την ίδια ημερομηνία 
αναφορά απευθυνόμενη στον Αντεισαγγελέα του ΑΠ Νικόλαο Παντελή, επόπτη
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της εισαγγελίας εγκλημάτων διαφθοράς Αθηνών, με την οποία του

γνωστοποίησες ότι η εισαγγελέας Εφετών Γεωργία Τσατάνη αφαίρεσε από την 

εισαγγελέα διαφθοράς Αθηνών και μάλιστα στο στάδιο της άσκησης ποινικής 

δίωξης δικογραφία που αφορούσε τον Ανδρέα Βγενόπουλο και τους συνεργάτες 

του κατά παράβαση της αριθμ 1360/22-4-2015 γνωμοδότησής του στην οποία 

εξέθετε ότι για την διερεύνηση εγκλημάτων διαφθοράς αποκλειστικά αρμόδιος

είναι ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς . Η εν λόγω αναφορά κατόπιν

σχετικής έρευνας που διενεργήθη, τέθηκε στο αρχείο στις 22-12-2015 με την 

5594/2015 πράξη του ως άνω αντεισαγγελέα, αφού αποφάνθηκε ότι νομίμως 

ζήτησε να συσχετισθούν οι ένδικες δικογραφίες λόγω πρόδηλης συνάφειας, 2) 

στις 26-11-2016 προήλθε σε συνεννόηση με εσένα και δημοσίευσες στο 

περιοδικό ΗΟΤ ΟΟΟ που εξέδιδες, άρθρο που έκανε λόγο για αφαίρεση της 

δικογραφίας της υπόθεσης του Ανδρέα Βγενόπουλου εκ μέρους της Γεωργίας

Τσατάνη από τους εισαγγελείς διαφθοράς με δικαστικό πραξικόπημα. Στην 

πράξη του αυτή προέβη ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος με σκοπό να βλάψει 
Τ^ίτο και δη τον Ανδρέα Βγενόπουλο, αφού επεδίωκε να αφαιρεθεί ο χειρισμός 

δικογραφίας που αφορούσε τον τελευταίο από την Γεωργία Τσατάνη και να 

επιστραφεί στην εισαγγελία διαφθοράς όπου κατά τις εκτιμήσεις του θα 

ασκούντο ποινικές διώξεις κατ’ αυτού.

Στην ως άνω πράξη του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου εσύ παρείχες από 

πρόθεση οποιαδήποτε συνδρομή πριν και κατά την τέλεση αυτής και ειδικότερα 

διευκόλυνες αυτόν στη προσπάθειά του να ασκήσει πιέσεις στην Γεωργία 

Τσατάνη, προκειμένου να πεισθεί να επιστρέφει τη δικογραφία που αφορούσε 

τον Ανδρέα Βγενόπουλο στην εισαγγελία διαφθοράς. Συγκεκριμένα : 1) Στις 5- 

11-2015 εν γνώσει και σε συνεννόηση με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, 

δημοσίευσες στο περιοδικό ΗΟΤ ΟΟΟ που εξέδιδες άρθρο στο οποίο 

αναφερόσουν σε αφαίρεση της δικογραφίας της υπόθεσης σε βάρος του 

Ανδρέα Βγενόπουλου που χειρίζονταν οι εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς 

Αθηνών με δικαστικό πραξικόπημα από την Γεωργία Τσατάνη , 2) στις 24-11- 

2015 εν γνώσει και σε συνεννόηση με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, 

υπέβαλες στον τότε επόπτη των εισαγγελέων εγκληματούν διαφθοράς Αθηνών 

στον Αντεισαγγελέα του ΑΠ Νικόλαο Παντελή την με ίδια ημερομηνία αναφορά 

με την οποία κατήγγειλες την Γεωργία Τσατάνη για παράνομη αφαίρεση της 
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δικογραφίας εναντίον του Ανδρέα Βγενόπουλου από την εισαγγελία διαφθοράς 

στο στάδιο πριν την άσκηση ποινικών διώξεων η οποία κατά τα άνω μετά από 

σχετική έρευνα αρχειοθετήθηκε , 3) Στις 26-11-2015 εν γνώσει και σε 

συνεννόηση με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, δημοσίευσες άρθρο στο 

περιοδικό σου ΗΟΤ ΟΟΟ στο οποίο αναφερόσουν σε αφαίρεση της 

δικογραφίας της υπόθεσης σε βάρος του Ανδρέα Βγενόπουλου εκ μέρους της 

εισαγγελέως Γεωργίας Τσατάνη από την εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς που 

την χειριζόταν με δικαστικό πραξικόπημα. Στις καταγγελίες σου αυτές προέβης 

με σκοπό να βλάψεις τον Ανδρέα Βγενόπουλο αφού απέβλεπαν στην αφαίρεση 

της σχετικής δικογραφίας από την εισαγγελέα Γεωργία Τσατάνη και την 

επιστροφή της στην εισαγγελία α διαφθοράς προς άσκηση ποινικών διώξεων 

κατ αυτού, β) Στον ανωτέρω τόπο στις 23-3-2017 με πρόθεση παρείχες 

οποιαδήποτε συνδρομή στο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, κατά την τέλεση από 

αυτόν της πράξης της παράβασης καθήκοντος που αυτός διέπραξε κατά το 

χρονικό διάστημα από τις αρχές του μήνα Μαρτίου του έτους 2017 μέχρι τις 23 

Μαρτίου 2017 και σε ημερομηνία μη προσδιορισθείσα επακριβώς κατά την 

ανάκριση, με σκοπό να βλάψεις τρίτους.

Ειδικότερα ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος με την ιδιότητα του Αναπληρωτή 

Υπουργού Δικαιοσύνης με πρόθεση, κατά παράβαση των υπηρεσιακών 

καθηκόντων του, παρότρυνε με απειλές την τότε εισαγγελέα εγκλημάτων 

διαφθοράς Ελένη Ράικου, αντεισαγγελέα Εφετών, η οποία ενεργούσε 

προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν της αριθμ. 9706/15-12-2016 παραγγελίας της 

τότε εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για τυχόν διάπραξη των αδικημάτων της 

απιστίας, δωροληψίας και δωροδοκίας από πρόσωπα, που εμπλέκονταν στη 

διαδικασία έγκρισης τιμολόγησης αποζημίωσης και συνταγογράφησης 

φαρμακευτικών σκευασμάτων της φαρμακευτικής εταιρείας «ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ 

ΑΒΕΕ» θυγατρικής της πολυεθνικής εταιρείας ΝΟΒΑΡΤΙΣ με έδρα την Ελβετία , 

σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί της στις αρχές Μαρτίου του 2017 και 

σε μη ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία, προσπάθησε να της ασκήσει 

πίεση με απειλές, απαιτυτντας από αυτήν επιτακτικά κατά παράβαση των 

υπηρεσιακών καθηκόντων της για αμεροληψία, που απορρέουν από το 

Σύνταγμα τον Οργανισμό Δικαστηρίων και τις οδηγίες των προϊσταμένων της, 

να διαβιβάσει το φάκελο της ΝΟΒΑΡΤΙΣ στη Βουλή προς ενεργοποίηση του
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νόμου περί ευθύνης των υπουργών, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία κατά 

πολιτικών προσώπων, που να δικαιολογούν την ενέργεια αυτή, πράγμα που ο 

ίδιος γνώριζε, προτρέποντάς την, όπως από αυτήν εξελήφθη, να κατασκευάσει 

στοιχεία. Σε απάντηση της εισαγγελέως Ελένης Ράικου ότι δεν είναι αυτής της 

σχολής, διατύπωσε σε βάρος της απειλή με τη φράση «κάτσε και θα δεις αν θα 

σου βγει σε καλό η σχολή σου». Στη συνέχεια προκειμένου να καμφθεί η 

αντίστασή της και να ενδώσει στις παράνομες προτροπές του χρησιμοποίησε 

ως μέσο πίεσης την εφημερίδα «ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ» την οποία εσύ εκδίδεις στην 

οποία στις 23-3-2017 διοχέτευσε στοχευμένα εντελώς αβάσιμη αναφορά της 

ανακρίτριας Ηλεάνας Ζαμανίκα , ενέχουσα απειλή ενάρξεως πειθαρχικών 

διαδικασιών σε βάρος της, ήτοι ότι η Ελένη Ράικου απέκρυψε στοιχεία σε 

δικογραφίες που χειριζόταν για τον Γιάννο Παπαντωνίου και Θωμά Λιακουνάκο, 

γεγονός που την εξώθησε σε παραίτηση στις 24-3-2017 από τη θέση της 

^εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς. Στην πράξη του αυτή ο Δημήτριος

Παπαγγελόπουλος προέβη με σκοπό να βλάψει τρίτους και δη υπουργούς , οι 

οποίοι θα καθίστατο αδίκως ύποπτοι για τέλεση από αυτούς πράξεων 

δωροληψίας.

Στην ως άνω πράξη του Δημήτριου Παπαγγελόπουλου εσύ παρείχες από 

πρόθεση οποιαδήποτε συνδρομή κατά την τέλεση αυτής με σκοπό να βλάψεις 

τρίτους και ειδικότερα διευκόλυνες αυτόν στην προσπάθειά του, να ασκήσει 

πιέσεις στην εισαγγελέα Ελένη Ράικου, προκειμένου να πεισθεί να στείλει χωρίς 

στοιχεία την υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΙΣ για πολιτικά πρόσωπα στη Βουλή και να 

κατασκευάσει στοιχεία. Συγκεκριμένα στις 23-3-017 με πρόθεση κατόπιν 

συνεννοήσεως με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο διακίνησες στα ΜΜΕ με 

διαφημιστικό βίντεο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ της 

οποίας είσαι εκδότης με τίτλο «Αποκάλυψη Ανακρίτρια κατηγορεί γνωστή 

Εισαγγελέα για απόκρυψη στοιχείων σε δικογραφίες για Γιάννο Παπαντωνίου 

και θωμά Λιακουνάκο » αν και γνώριζες ότι πρόκειται για εντελώς αβάσιμη 

καταγγελία την οποία σου διοχέτευσε ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, 

προκειμένου να πιεστεί η εισαγγελέας Ελένη Ράικου να ενδώσει στις προτροπές 

αυτού να στείλει, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία την υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΙΣ για 

πολιτικά πρόσωπα στη Βουλή κατασκευάζοντας στοιχεία. Στην πράξη σου δε 
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αυτή προέβης, με σκοπό να βλάψεις τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα 

καθίσταντο αδίκως ύποπτα για τέλεση αξιοποίνων πράξεων .

5) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 με 

πρόθεση οργανώθηκες με άλλους, προκειμένου να διαπράξετε κακουργήματα 

και πλημμελήματα με τα οποία επιδιώκετε οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος. 

Ειδικότερα με πρόθεση οργανώθηκες με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ο 

οποίος κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 διετέλεσε 

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, που προέκυψε από τις 

εκλογές της 20-9-2015, βάσει του ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ Α 116, 23-9-2015) με 

αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την δίωξη του οικονομικού 

εγκλήματος, σύμφωνα με την ΥΑ 30/2015(ΦΕΚ Β 2183/12-10-2015), τους 

εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη Αντεισαγγελέα Εφετών 

και τους επίκουρους εισαγγελείς αυτής Χρήστο Ντζούρα και Στυλιανό Μανώλη 

εισαγγελείς Πρωτοδικών, για να τελέσετε το κακούργημα της κατάχρησης 

εξουσίας δια της εκθέσεως εν γνώσει σε δίωξη ή τιμωρία κάποιου αθώου και τα 

πλημμελήματα της κατάχρησης εξουσίας δια της μεταχειρίσεως παρανόμως 

εκβιαστικών μέσων για να πετύχουν οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική 

κατάθεση μάρτυρα ή κατηγορούμενο, της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση 

καθήκοντος και της παράβασης καθήκοντος από υπάλληλο

Ε. Να μη γίνει κατηγορία σε βάρος της Πατταδάκου Ιωάννας για το ότι:

1) Στην Αθήνα κατά χρονικό διάστημα από 29-11-2015 μέχρι 18-3-2016 με 

πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την 

τέλεση της άδικης πράξης, που διέπραξε τρίτος, ενώ είχε την ιδιότητα του 

υπαλλήλου, κατά την έννοια του αρθρ 2 παρα 3 ν 3126/2003, σε συνδυασμό με 

το αρθρ 13 παραγ α ΠΚ. Ειδικότερα στον άνω τόπο και χρόνο από πρόθεση 

παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή στο Δημήτριο Παπαγγελόπουλο , πριν από 

την τέλεση και κατά την τέλεση της άδικης πράξης της .κατ' επάγγελμα 

απόπειρας εκβιάσεως σε βαθμό κακουργήματος, που τέλεσε από κοινού με τον 

δημοσιογράφο Ιωάννη Φιλιππάκη, κατά το χρονικό διάστημα από 10-3-2016 

μέχρι 17-3-2018. Την πράξη σου δε αυτή τέλεσες κατ’.επάγγελμα. Συγκεκριμένα 

ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει από κοινού 

με τον ΙυΛάννη Φιλιττττάκη το κακούργημα της εκβίασης σε βάρος του 
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επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή επιχείρησε πράξεις που περιέχουν τουλάχιστον 

αρχή εκτέλεσης αυτού. Ειδικότερα ο ανωτέρω δρώντας από κοινού με τον 

Ιωάννη Φιλιππάκη και κατόπιν κοινής συναπόφασης, με σκοπό να 

αποκομίσουν οι ίδιοι παράνομο περιουσιακό όφελος, επιχείρησε να εξαναγκάσει 

τον Σάμπυ Μιωνή, με απειλές κατά της προσωπικής ελευθερίας και των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αυτού και των στενών συνεργατών του

Σταύρου Παπασταύρου και Αγγέλου Μεταξά, σε πράξη από την οποία θα 

επερχόταν ζημία στην περιουσία του, ωστόσο η πράξη του αυτή δεν 

ολοκληρώθηκε όχι από δική του βούληση αλλά από εξωτερικά εμπόδια,

ανεξάρτητα της θελήσεώς του, καθώς ο Σάμπυ Μιωνή δεν ενέδωσε στις απειλές 

του. Την πράξη του δε αυτή τέλεσε από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη κατ’ 

επάγγελμα καθόσον από την υποδομή που είχαν διαμορφώσει με πρόθεση 
^^ανειλημμένης τέλεσής της, προκύπτει σκοπός πορισμού εισοδήματος. 

^Ϋ^^υγκεκριμένα: Ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος στην Αθήνα κατά το χρονικό 

διάστημα από 10-3-2016 μέχρι 17-3-2018, έχοντας την ιδιότητα του υπαλλήλου 

κατά την έννοια του άρθρου 2 παραγ 3 Ν 3126/2003, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 13 περ α ΠΚ και ειδικότερα ενώ διετέλεσε κατά το χρονικό διάστημα από 

23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης έχοντας

αποφασίσει, κατά παράβαση των καθηκόντων του αυτών, ως ασύμβατο με 

αυτά, από κοινού με τον συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Φιλιππάκη ιδιοκτήτη 

και εκδότη των εφημερίδων «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» καθώς και υπεύθυνο των ιστοσελίδων "νννΜάΐΓηοΚΓαίία ποννε

9Γ”και "οίγιπρία 9Γ” νσ εκτελέσει το κακούργημα της εκβιάσεως σε βάρος του 

επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, εξαναγκάζοντας αυτόν με απειλές κατά της 

προσωπικής ελευθερίας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ιδίου και 

των στενών συνεργατών του, σε επιχειρήσεις κοινών οικονομικών 

συμφερόντων τους, Σταύρο —— ·--------------------------- -— — _-------

Παπασταύρου και Άγγελο Μεταξά, να προβεί παρά τη θέληση του στην 

παρακάτω πράξη, από την οποία θα επήρχετο ζημία στην περιουσία του, με 

σκοπό να αποκομίσουν οι ίδιοι παράνομο περιουσιακό όφελος, επιχείρησαν 

πράξη που περιέχει αρχή εκτελέσεως του ως άνω εγκλήματος, η οποία όμως 

δεν ολοκληρώθηκε από εμπόδια εξωτερικά και ανεξάρτητα από την θέλησή 
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τους. Την πράξη δε αυτή τέλεσε κατ’ επάγγελμα από κοινού με τον Ιωάννη 

Φιλιππάκη .

Ειδικότερα: Ενώ κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019, ο 

Δημήτριος Παπαγγελόπουλος διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης 

και στα καθήκοντά του περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την άνω 

υπουργική απόφαση η καταπολέμηση της διαφθοράς και η δίωξη του 

οικονομικού εγκλήματος, από κοινού και κατόπιν συναπόφασης με τον 

συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Φιλιππάκη, προκειμένου να εισπράξουν 

εκβιαστικά από τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, το ποσό των 350.000 ευρώ, το 

οποίο δεν όφειλε από κάποια νόμιμη αιτία, κατά το χρονικό διάστημα από 10-3- 

2016 έως 17-3-2018, άρχισαν να εφαρμόζουν εγκληματικό σχέδιο επαρκώς 

μελετημένο και οργανωμένο, που είχαν καταστρώσει, πριν την ανάληψη των 

καθηκόντων του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου ως Αναπληρωτή Υπουργού 

Δικαιοσύνης, συνιστάμενο στην άσκηση αφόρητων πιέσεων στον Σάμπυ 

Μιωνή, προκειμένου να ενδώσει να τους καταβάλλει το ως άνω ποσό των 

350.000 ευρώ, με την εκμετάλλευση της ύπαρξης σε βάρος του και σε βάρος 

των στενών συνεργατών του, σε επιχειρήσεις κοινών οικονομικών 

συμφερόντων τους, Σταύρου Παπασταύρου και Αγγέλου Μεταξά, αβάσιμων 

εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, προκαταρκτικών εξετάσεων και ποινικών 

διώξεων, σχετικά με τη συμμετοχή τους στη Λίστα Λαγκάρντ, τις οποίες ο 

Δημήτριος Παπαγγελόπουλος , προς διευκόλυνση του αδικήματος της εκβίασης 

είχε από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη οργανώσει και κατηύθυνε, βάσει της 

επιρροής που ασκούσε σε συγκεκριμένους εισαγγελικούς λειτουργούς που 

χειρίζονταν τις υποθέσεις αυτές και οι οποίοι δεν γνώριζαν το σχέδιο εκβίασης, 

πλην όμως η πράξη τους αυτή δεν ολοκληρώθηκε από εμπόδια εξωτερικά και 

ανεξάρτητα από τη θέλησή τους και δη λόγω της άρνησης του επιχειρηματία 

Σάμπυ Μιωνή να ενδώσει στην εκβίαση. Πλέον συγκεκριμένα στις 10-3-2016, σε 

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του 

Ιωάννη Φιλιππάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος και 

ο Σάμπυ Μιωνή, στα πλαίσια συμβιβαστικής επίλυσης ιδιωτικής διαφοράς 

μεταξύ του Σάμπυ Μιωνή αφενός και των Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου 

Τάρκα, δημοσιογράφου επίσης, αφετέρου, με αφορμή (18) άρθρα που είχαν 

δημοσιευθεί με αρθρογράφο τον Αλέξανδρο Τάρκα στην εφημερίδα
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«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και στην ιστοσελίδα νννννάϊιποΚταΐϊα ηοννδ ρπ” κατά το χρονικό 

διάστημα από 19-10-2012 μέχρι 13-5-2013, τα οποία ανέφεραν συκοφαντικά ότι 

ο Σάμπυ Μιωνή και οι συνεργάτες του Σταύρος Παπασταύρου και Άγγελος 

Μεταξάς, διενεργούσαν φοροδιαφυγή μέσω των πελατών τους, στη λίστα 

Ααγκάρντ, και η οποία εκκρεμούσε ενώπιον των δικαστηρίων του Λονδίνου,

κατόπιν συνεννοήσεως και εν γνώσει του συγκατηγορουμένου του Ιωάννη

Φιλιππάκη, απαίτησε για τον εαυτό του και τον Ιωάννη Φιλιππάκη χρηματικό

ποσό, το ύψος του οποίου δεν προσδιόρισε τότε, ως δήθεν έξοδα τα οποία είχε

δημιουργήσει ο Σάμπυ Μιωνή σε βάρος του Ιωάννη Φιλιππάκη στο ως άνω

δικαστήριο, οικονομική όμως απαίτηση που δεν είχε νόμιμη αιτία, καθόσον είχε

ήδη εκδοθεί η από 5-12-2014 απόφαση του Πρωτοδικείου του Λονδίνου, με την 

οποία απορρίφθηκε η από 22-7-2014 αγωγή του Σάμπυ Μιωνή και 

καταδικάσθηκε στα δικαστικά έξοδα του I. Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα, 

^ψους 72.600 λιρών, τα οποία όμως είχε καταβάλει. Σε διαφορετική δε 
θ^περίπτωση ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος απείλησε ότι δε θα αρθούν τα 

εντάλματα συλλήψεώς που εκκρεμούσαν σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά και θα 
ΰΜ. συνεχίσει ο Σάμπυ Μιωνή και οι στενοί συνεργάτες του Σταύρος Παπασταύρου

και Άγγελος Μεταξάς να υφίστανται αβάσιμες ποινικές διώξεις, που αυτός ο

ίδιος, από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη είχε οργανώσει και κατηύθυνε, 

βάσει της επιρροής που ασκούσε σε συγκεκριμένους εισαγγελικούς 

λειτουργούς, που χειρίζονταν τις εν λόγω υποθέσεις . Ειδικότερα κατά το χρόνο 

εκείνο εκκρεμούσαν οι βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των άνω στενών 

συνεργατών του, οι ακόλουθες ποινικές υποθέσεις: 1) Η ΑΒΜ Ω 2015/111 

ποινική δικογραφία, που σχηματίσθηκε κατόπιν της από 19-8-2015 επιστολής 

του Ιωάννη Φιλιππάκη, που απέστειλε στο Δημήτριο Παπαγγελόπουλο κατόπιν 

μεθοδεύσεως μεταξύ τους , στις 20-8-2015, ως Υφυπουργό τότε Υπουργό 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία κατήγγειλε 

ψευδώς εν γνώσει του και κατόπιν προσυνεννοήσεως με τον Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο την εταιρεία συμφερόντων των Σάμπυ Μιωνή , Αγγέλου 

Μεταξά και Σταύρου Παπασταύρου ΟΜΑ (ΟΑΡΓΓΑΕ ΜειπαρσιπθΠί ΑάνίεοΓδ) και 

τους ίδιους προσωπικά για εγκληματική οργάνωση, με τη σύσταση δικτύου 

φοροδιαφυγής των πελατών τους, που αναφέρονται στη λίστα Ααγκάρντ και για 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στη συνέχεια ο ίδιος 

αξιοποιώντας την καταγγελία αυτή, αντί να την διαβιβάσει στην Εισαγγελέα του 

I
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Αρείου Πάγου ή στους Εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος οι οττοίοι ήταν 

αρμόδιοι λόγω συνάφειας κατ' αρθ 17 Α παρ 3 Ν2523/1997, όπως προστέθηκε 

με το άρθρο 2 Ν 3943/2011, καθόσον ήδη διεξήγαγαν έρευνα για τη λίστα 

Λαγκαρντ για τυχόν διάπραξη των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, διαβίβασε την 

επιστολή προς ποινική διερεύνηση με το αριθ πρωτ ΑΠ 3569/20-8-2015 

έγγραφό του στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος 

διέταξε προκαταρκτική εξέταση και χρέωσε την σχετική δικογραφία στις 24-8- 

2015 στους εισαγγελείς του προανακριτικού τμήματος Ελένη Τουλουπάκη, 

Χρήστο Ντζούρα και Γεώργιο Καλούδη, στους οποίους αυτός θεωρούσε ότι 

μπορούσε να ασκήσει επιρροή και οι οποίοι, καθώς και ο προϊστάμενος της 

εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δεν είχαν γνώση του σχεδίου εκβίασης. Στα 

πλαίσια της άνω προκαταρκτικής έρευνας προς ενίσχυση των 

καταγγελλομένων, οι προαναφερόμενοι εισαγγελείς και ο προϊστάμενος της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, μετέβησαν στο Παρίσι στις 11-9-2015,με 

προτροπή του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, Υπηρεσιακού ήδη Υπουργού 

Δικαιοσύνης από 28-8-2015 με συμμετοχή σε αυτό και της δημοσιογράφου 

Ιωάννας Παπαδάκου και έλαβαν κατάθεση από τον Ερβέ Φαλτσιανί, σχετικά με 

τους Σάμπυ Μιωνή , Σταύρο Παπασταύρου και Άγγελο Μεταξά και τη λίστα 

Λαγκάρντ, καθώς και στοιχεία σε Οϋ, υ$Β, 3ΤΙ0Κ, με νέες πληροφορίες που 

αφορούσαν τα άτομα και τις οντότητες της αρχικής λίστας Λαγκάρντ και 

εμφάνιζαν μεταξύ άλλων τον Σταύρο Παπασταύρου πραγματικό δικαιούχο και 

όχι διαχειριστή λογαριασμών στην τράπεζα Η$Β0 στη Γενεύη. Παραλλήλως ο 

συγκατηγορούμενός του Ιωάννης Φιλιππάκης .προκειμένου να τεκμηριωθούν τα 

καταγγελλόμενα και να ενταθούν οι ασφυκτικές πιέσεις στο πρόσωπο του 

Σάμπυ Μιωνή και να ενδώσει στο σχεδιαζόμενο εκβιασμό, εν γνώσει του και 

κατόπιν συνεννοήσεως με αυτόν προέβη σε δημοσιεύματα , χρησιμοποιώντας 

ως μέσο τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που αυτός ήλεγχε, στα οποία 

διοχέτευε ως δήθεν, αποκλειστικές πληροφορίες και στοιχεία, αυτά που ο ίδιος 

από κοινού με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο είχαν επινοήσει. Ειδικότερα ο 

Ιωάννης Φιλιππάκης, εν γνώσει και σε συνεννόηση με το Δημήτρη 

Παπαγγελόπουλο, αφού στις 31-7-2015, 8-8-2015 22-8-2015 12-9-2015 

προέβη σε δημοσιεύματα στην εφημερία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»με τα οποία 

συκοφαντικά και αναληθώς ενέπλεκε τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή και τους 
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στενούς συνεργάτες του, σε επιχειρήσεις κοινών συμφερόντων , Σταύρο 

Παττασταύρο και Άγγελο Μεταξά, σε έκνομες δραστηριότητες, προέβη στη 

δημοσίευση νέων άρθρων, προς άσκηση πιέσεων και ενίσχυση των 

καταγγελλόμενων, με την από 19-8-2015 επιστολή του, δημιουργώντας 

δυσμενείς εντυπώσεις στην κοινή γνώμη για τις επαγγελματικές δραστηριότητες, 

του Σάμπυ Μιωνή και των συνεργατών του, ως ακολούθως: α)στις 22-11-2015 

στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» άρθρο με τίτλο «270.000.000 ευρώ οι καρποί 

του έργου των εισαγγελέων», β) στις 1-12-2015 άρθρο στην ιστοσελίδα “οίγιτιρία 

9Γ” με τίτλο «Συμμορία μαύρου χρήματος πολιτικών αποκάλυψε ο Φαλτσιανί», 

γ)στις 7-12-2015 άρθρο στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» με τίτλο 

«Αποκαλυπτικά και αναλυτικά στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της Λίστας 

Λαγκαρντ» κατέθεσαν ο εκδότης της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Ιωάννης Φιλιππάκης και 

ο αρθρογράφος Αλέξανδρος Τάρκας, δ) στο μεταξύ στις 26-11-2015 ο Ιωάννης

,Φιλπτπάκης, εν γνώσει του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, κατέθεσε ενόρκως 

^^πιον των εισαγγελέων που ενεργούσαν προκαταρκτική εξέταση με βάση την 

' άνω επιστολή του, προς ενίσχυση των ερευνώμενων καταγγελιών. Η εν λόγω

ποινικΠ δικογραφία, το χειρισμό της οποίας συνέχισε η εισαγγελία εγκλημάτων 

διαφθοράς, κατόπιν της από 13-12-2017 προφορικής εντολής της εισαγγελέως

Ελένης Τουλουπάκη, η οποία είχε αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέως διαφθοράς, 

από μήνα Απρίλιο 2017, αρχειοθετήθηκε τελικά από την ίδια στις 18-6-2019, 2)

Η ΑΒΜ Δ 2014/2415 ποινική δικογραφία σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά, που 

σχηματίστηκε μετά από μηνυτήριες αναφορές του προϊσταμένου της ΔΟΥ 

κατοίκου εξωτερικού, που βασίστηκαν στην από 16-9-2014 έκθεση μερικού

ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της ελεγκτού της ίδιας υπηρεσίας 

Αργυρούς Μαστοράκη για τις χρήσεις 2000 έως 2012, με την οποία κρίθηκε

αυτός ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος για όλες τις χρήσεις, στα πλαίσια 

της έρευνας της λίστας Λαγκάρντ, παραγγέλθηκε στις 7-11-2014 προκαταρκτική 

εξέταση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη 

συνέχεια ασκήθηκε στις 18-2-2015 ποινική δίωξη για τα αδικήματα της 

φοροδιαφυγής στο εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ κατά χρήση, κατ’

εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και διεξήχθη κυρία ανάκριση που 

διενήργησε ο Ανακριτής του 18ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος περαίωσε την ανάκριση με την έκδοση σε
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βάρος του κατηγορουμένου του αριθ 22/22-6-2015 εντάλματος σύλληψης. Μετά 

ταύτα , αφού εκδόθηκε η 1692/3-12-2015 διάταξη της Προέδρου Εφετών 

Αθηνών, με την οποία παρασχέθηκε σύμφωνη γνώμη αυτής για απευθείας 

κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών, όπου και εκκρεμεί, διατάχθηκε η διατήρηση της ισχύος του 

ως άνω εντάλματος συλλήψεώς του και η προσωρινή κράτησή του σε 

περίπτωση συλλήψεώς του, η οποία αντικαταστάθηκε με το αριθ 1653/2017 

βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με περιοριστικούς όρους, διότι δεν 

συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να συνεχισθεί η ισχύς της ανωτέρω 

διάταξης της Προέδρου Εφετών Αθηνών.

3) Η αριθ Ω 2015/82 δικογραφία επίσης κατά του Αγγέλου Μεταξά κατόπιν των 

από 15-5-2015 δύο (2) μηνυτήριων αναφορών του προϊσταμένου της ΔΟΥ 

κατοίκων εξωτερικού, που βασίστηκαν στην από 30-4-2015 έκθεση μερικού 

ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της ίδιας ως άνω ελεγκτού 

συμπληρωματική της πρώτης, για τις χρήσεις 2007 και 2008 με την οποία 

κρίθηκε ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος. Για την υπόθεση παραγγέλθηκε 

από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκαταρκτική 

εξέταση η οποία ανατέθηκε στις 8-6-2015 στην Ελένη Τουλουπάκη και στις 19- 

6-2015 ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής στο 

εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος κατ’ εξακολούθηση και 

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ 

εξακολούθηση και παραγγέλθηκε κυρία ανάκριση από τον Ανακριτή του 18ου 

Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος περαίωσε 

αυτή με την έκδοση του υπ’ αριθ 21/2015 εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 

κατηγορουμένου. Μετά ταύτα δε, αφού εκδόθηκε η 1693/2015 διάταξη της 

Προέδρου Εφετών Αθηνών, με την οποία παρασχέθηκε σύμφωνη γνώμη αυτής 

για απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου 

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, όπου και εκκρεμεί, διατάχθηκε η διατήρηση της 

ισχύος του ως άνω εντάλματος συλλήψεώς του και η προσωρινή κράτησή του 

σε περίπτωση συλλήψεώς του, η οποία αντικαταστάθηκε με το αριθ 1814/2017 

βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με περιοριστικούς όρους, διότι δεν 

συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να συνεχισθεί η ισχύς της ανωτέρω 

διάταξης της Προέδρου Εφετών Αθηνών. Από φορολογικής απόψεως, με βάση 
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τη σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και της Ελβετίας περί αποφυγής διπλής 
φορολογίας, που υπογράφηκε με το συνημμένο σε αυτή πρωτόκολλο στη Βέρνη 

στις 16-6-1983 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν 1502/1984 επήλθε αμοιβαίος 

διακανονισμός μεταξύ των δύο χωρών, στα πλαίσια του οποίου οι αρμόδιες 

υπηρεσίες τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος ήταν 

φορολογικός κάτοικος Ελβετίας για το χρονικό διάστημα από το 2002 έως το 

2012 και εκδόθηκε η από 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με βάση 

το πρακτικό αμοιβαίου διακανονισμού, η οποία έδινε εντολές να γίνουν 

ακυρώσεις και τροποποιήσεις των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Ο Σάμπυ Μιωνή όμως δεν ενέδωσε στις πιέσεις, που του ασκήθηκαν κατόπιν 

των παραπάνω συνεχιζόμενων διώξεων και δεν δέχθηκε να καταβάλει χρήματα 

ως δικαστικά έξοδα.

Στη συνέχεια ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος από κοινού με τον Ιωάννη 

$^\-φιλιππάκη εξακολούθησαν τις ενέργειες πειθαναγκασμού του Σάμπυ Μιωνή και

ή κάμψεως της θέλησής του, προς παροχή παράνομων οικονομικών 

ανταλλαγμάτων, ήτοι την πράξη της εκβίασης , η οποία άρχισε να τελείται στις 

10-3-2016, αφού διευκολύνθηκε από την ως άνω κατάσταση που είχε

δημιουργηθεί με τις εκκρεμείς δίκες και εντάλματα συλλήψεώς . Συγκεκριμένα 

μετά τις 10-3-2016 επακολούθησαν τα κατωτέρω γεγονότα: 1)στις 18-3-2016 οι 

εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρας και Γεώργιος Καλούδης, 

που ήδη από τις αρχές Ιανουάριου 2016 είχαν τοποθετηθεί ως επίκουροι

εισαγγελείς στην εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος και τους είχε ανατεθεί η 

διερεύνηση της λίστας Λαγκαρντ, παραλλήλως με τα καθήκοντά τους στο 

προανακριτικό τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μεταβαίνουν κατόπιν

προτροπής του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στα πλαίσια της προκαταρκτικής 

εξέτασης με αφορμή την άνω επιστολή του συγκατηγορουμένου του Ιωάννη 

Φιλιππάκη εκ νέου στο Παρίσι και λαμβάνουν νέες συμπληρωματικές 

καταθέσεις και νέα στοιχεία από τον Ερβέ Φαλτσιανί, προς ενίσχυση ιων 

κατηγοριών, τα οποία επισυνάφθησαν στη σχετική δικογραφία, 2)στις 19-3-2016 

ο Ιωάννης Φιλιππάκης προς άσκηση πιέσεων στο Σάμπυ Μιωνή και ενίσχυση 

των υπ’ αυτού καταγγελομένων εν γνώσει του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, 

προέβη σε δημοσιεύματα στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» για τη νέα αυτή 
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συνάντηση των εισαγγελέων με τον Ερβέ Φαλτσιανί με τίτλο «Φαλτσιανί νέα 

στοιχεία φωτιά. Μίλησε στους εισαγγελείς για τον τρόπο διακίνησης 

αστρονομικών ποσών που περιλαμβάνονται στις λίστες».3) Στις 21-3-2016 

δίδεται εντολή από τον αρμόδιο ελεγκτή για ενέργεια φορολογικού ελέγχου 

εναντίον του Σάμπυ Μιωνή από το ΚΕΦΟΜΕΠ για τις χρήσεις 2000 έως 2012, 

κατόπιν του υπ’ αριθμ 10509/21-3-2016 αιτήματος παροχής στοιχείων και 

συντάσσεται η από 26-10-2016 έκθεση ελέγχου του ΚΕΦΟΜΕΠ απ ' την οποία 

διαπιστώνεται όμως ότι ο Σάμπυ Μιωνή ήταν φορολογικός κάτοικος της 

Ελλάδος μόνο για τις χρήσεις 2000-2002, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις των 

ετών 2003-2012 η φορολογική του κατοικία βρισκόταν στο εξωτερικό (Ελβετία 

και Ισραήλ), 4) Στις 23-3-2016 οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρηστός 

Ντζούρας και Γεώργιος Καλούδης άρχισαν να ενεργούν προκαταρκτική εξέταση 

σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και του Σταύρου Παπασταύρου, για το αδίκημα της 

χρήσης ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του Δημοσίου και σχηματίστηκε η ΑΒΜ Ω 

2016/49 ποινική δικογραφία. Η προκαταρκτική αυτή εξέταση στηρίχθηκε στο 

γεγονός ότι ο Σταύρος Παπασταύρου εξεταζόμενος ενώπιον των αρμοδίων 

φορολογικών αρχών που ενεργούσαν έρευνα για τη λίστα Λαγκάρντ, 

προκειμένου να δικαιολογήσει την ύπαρξη του ποσού των 5.386.374,49 

δολαρίων, που διατηρούσαν ο ίδιος και οι γονείς του Νικόλαος και Φανή 

Παπασταύρου, ως εκπρόσωποι της εταιρείας 5ΤΑΗΒΙ ΕΤϋ, που ήταν κάτοχος 

του υπ’ αριθμ 5001443771 λογαριασμού στην Ελβετική Τράπεζα Η8ΒΩ, 

προσκόμισε στις 12-9-2014 ένα έγγραφο με τίτλο 'Όθθά οί ΟθοίαΓαοίοη “ με 

ημερομηνία 10-6-2005, σύμφωνα με το οποίο ο Σταύρος Παπασταύρου και οι 

ως άνω συγγενείς του , με την ιδιότητά τους ως καταπιστευματοδόχοι (ΐΓυείοο) 

συνέστησαν στις 10-6-20005 πράξη εμπίστευσης , προκειμένου να διατηρήσουν 

τη διαχείριση του ως άνω ποσού , του οποίου δικαιούχος (δθηθΤίοϊαΙγ) ήταν ο 

Σάμπυ Μιωνή που είχε αναθέσει στον Σταύρο Παπασταύρου να διαχειρίζεται το 

ποσό αυτό, ισχυρισμό που επιβεβαίωσε ο Σάμπυ Μιωνή στις 23-4-2014 

ενώπιον του ΣΔΟΕ ,όπου και προσκόμισε και το σχετικό έγγραφο. Ο ως άνω 

φορολογικός έλεγχος είχε ως αφορμή την από 21-3-2014 ανώνυμη επιστολή 

που απεστάλη στους εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και στον 

Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, την οποία όμως 
στην πραγματικότητα είχαν συντάξει ο Ιωάννης Φιλιππάκης και Αλέξανδρος
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Τάρκας, εν γνώσει και σε συνεννόηση με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, με 

τίτλο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ-

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΑ ( Σ. ΜΙΩΝΗΣ-ΣΤ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ)», με την 

οποία κατήγγειλαν τους Σάμπυ Μιωνή, Σταύρο Παπασταύρο και Άγγελο Μεταξά 

για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

μέσω της εταιρείας συμφερόντων τους ΟΜΑ και με σκοπό να ασκήσουν πιέσεις 

στο Σάμπυ Μιωνή για να του αποσπάσουν χρηματικά ποσά. Η εν λόγω 

επιστολή, αφού έλαβε αριθμό πρωτοκ 8121/3-4-2014 διαβιβάσθηκε από την 

οικονομική εισαγγελία στο ΣΔΟΕ, συσχετίστηκε στη δικογραφία τη σχετική με τη 

λίστα Λαγκάρντ και στη συνέχεια κατόπιν της αριθ 8495/4-12-2014 εντολής 

ελέγχου του προϊσταμένου του ΣΔΟΕ κατά του Σταύρου Παπασταύρου και των

γονέων του Νικόλαου και Φανής Παπασταύρου συντάχθηκε η από 10-7-2015 

έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ για τις χρήσεις από 2005 -2007, η οποία κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο, όμως 

^άτυπωθείσης επιφυλάξεως από ένα ελεγκτή, ο οποίος είχε άποψη ότι έπρεπε 

χα ληφθούν συμπληρωματικά στοιχεία και μάλιστα δικαστικές συνδρομές από 

τις Παρθένες Βερμούδες Νήσους και την Κύπρο προς διαπίστωση της 

γνησιότητας της πράξης εμπίστευσης με την οποία φερόταν ο Σταύρος 

Παπασταύρου και οι γονείς του να έχουν τη διαχείριση του άνω λογαριασμού

στην τράπεζα Η8Β0 στην Ελβετία, διαβιβάσθηκε εκ νέου στην εισαγγελία

οικονομικού εγκλήματος. Μετά ταύτα, σχηματίσθηκε η ΑΒΜ ΕΟΕ 183/2015 

ποινική δικογραφία, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση προς διαπίστωση του 

αδικήματος της φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες ζητήθηκαν δικαστικές συνδρομές από τις Βρετανικές Παρθένες 

Νήσους και την Κύπρο, καθώς και φορολογικός έλεγχος από το ΚΕΦΟΜΕΠ για 

τα προαναφερόμενα πρόσωπα για τις διαχειριστικές περιόδους από 2000-2012,

στα πλαίσια του οποίου συντάχθηκαν τα από 17-12-2015 σημειώματα

διαπιστώσεων και οι από 18-1-2016 εκθέσεις μερικού ελέγχου φόρου 

εισοδήματος και διαπιστώθηκε διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής 

προερχόμενη από καθαρές πιστώσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην 

Τράπεζα Η8Β0 στην Ελβετία. Ακολούθως και μετά τις από 20-1-2016 οριστικές 

πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος υποβλήθηκαν οι αριθμ 

πρωτ 1170 και 1173 /20-1-2016 μηνυτήριες αναφορές σε βάρος του Σταύρου 

Παπασταύρου και της μητέρας του Φανής Παπασταύρου για ανακριβή απόδοση
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στο Δημόσιο φόρου εισοδήματος ποσού 460.292,29 ευρώ και 467.628,01 ευρώ 

αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2007. Ενώ για τον πατέρα του δεν 

υποβλήθηκε διότι είχε ήδη αποβιώσει. Η υπόθεση διαβιβάσθηκε στην 

εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έλαβε αριθμό δικογραφίας Ω2016/14, 

χρεώθηκε στους εισαγγελείς Χρήστο Ντζούρα και Γεώργιο Καλούδη, αλλά λόγω 

εξοφλήσεως από τους φορολογούμενους οφειλέτες πριν καταστούν 

ληξιπρόθεσμες οι οφειλές τους τέθηκε στις 4-3-2016 στο αρχείο . Από 

φορολογικής απόψεως ο καταλογισμός σε βάρος του Σταύρου Παπασταύρου 

και της μητέρας του Φανής Παπασταύρου κρίθηκε μη νόμιμος λόγω 

παραγραφής με τις αριθ 1773, 1772 και 1770/2018 αποφάσεις του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών, οι οποίες επικυρώθηκαν με τις 2087,2088 και 2089/2015 

αποφάσεις του ΣΤΕ, ενώ όσον αφορά τους ιδίους ως κληρονόμους του 

Νικολάου Παπασταύρου , ο καταλογισμός κρίθηκε μη νόμιμος κατ’ ουσία για τα 

οικονομικά έτη 2006 και 2008, με τις αριθ 2345 και 2346/2020 αποφάσεις του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Όμως στο μεταξύ ζητήθηκε η διενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης κατά τα άνω, κατά του Σάμπυ Μιωνή και Σταύρου 

Παπασταύρου για χρήση ψευδούς βεβαίωσης σχετικά με την προαναφερόμενη 

πράξη εμπίστευσης. 4)Στις 18-4-2016 διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 

αδελφού του Σάμπυ Μιωνή επί της συμβολής των οδών Φιλίας 31 και 

Ελευθερίας στο Μαρούσι από την οικονομική αστυνομία συνταγείσας της από 

18-4-2016 έκθεσης έρευνας σε οικία και κατάσχεσης χωρίς να ανευρεθεί κάτι 

αξιόλογο. Μετά τα ως άνω γεγονότα πραγματοποιείται νέα συνάντηση στην 

Αθήνα κατά μήνα Νοέμβριο 2016 σε γραφείο που δεν προέκυψε από την 

Ανάκριση και σε μη ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία μεταξύ των 

Ισραηλινών δικηγόρων του Σάμπυ Μιωνή ΥυνΑΙ. 5Α58ΟΝ και 6ΙΙ_ΙΑ ΤΑΜΙΠ 

ΑΑΙΚ αφενός και του Ιωάννη Φιλιππάκη, Αλεξάνδρου Τάρκα στην οποία 

συμμετείχες και εσύ με την ιδιότητα του δικηγόρου των δύο τελευταίων, όπου ο 

Ιωάννης Φιλιππάκης εν γνώσει και κατόπιν προσυνεννοήσεως με το Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο, προσδιόρισε την παράνομη οικονομική απαίτηση για 

δικαστικά έξοδα στο ποσό των 350.000 ευρώ, επαναλαμβάνοντας τις απειλές 

ότι αν δεν κατέβαλε ο Σάμπυ Μιωνή το ποσό αυτό θα συνεχίζονταν οι διώξεις 

για όλες τις παραπάνω ποινικές υποθέσεις και θα εξακολουθούσαν να είναι σε 

ισχύ τα εντάλματα συλλήψεώς σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά. Εκ νέου όμως ο 

Σάμπυ Μιωνή αρνήθηκε να ενδώσει στις απειλές αυτές .
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Στη συνέχεια στις 17-11-2017 και ενώ είχε προηγηθεί στις 31-7-2017 η έκδοση 

απόφασης του Εφετείου του Λονδίνου με την οποία έγινε δεκτή η έφεση του 

Σάμπυ Μιωνή κατά της πρωτόδικης απόφασης και επιδικάσθηκαν υπέρ του τα 

δικαστικά έξοδα, με αμέσως εκτελεστό το ποσό των 173.000 λιρών το οποίο με

την από 10-2-2020 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αγγλίας 

προσδιορίστηκε στο τελικό ποσό των 302.067,04 λιρών και είχε προβεί ο

Σάμπυ Μιωνή κατά μήνα Οκτώβριο 2017 σε αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος 

των εμπλεκομένων, επακολούθησε από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Αθηνών η άσκηση ποινικής δίωξης κατόπιν του με ίδια ημερομηνία

πορίσματος του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Γεώργιο Καλούδη, για 

απόπειρα κακούργηματικής απάτης με τις επιβαρυντικές περιστάσεις περί 

καταχραστών του δημοσίου σε βάρος του Σταύρου Παπασταύρου και για 

συνέργεια στην άνω πράξη σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή, μετά από μεταβολή της

<#όαναφερόμενης αρχικής κατηγορίας για χρήση ψευδούς βεβαιώσεως σε 
ρ&’

χ^νή^'ρος του δημοσίου, αναφορικά με την από 10-6-2015 πράξη εμπίστευσης,

I α<Ρ°ύ επ,συνα^θ^ -η σχετική δικογραφία πριν την σύνταξη του 
ΡΡ/ ν πορίσματος η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κύπρου στο αίτημα 

ν Δικαστικής Συνδρομής του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, σχετικά με τη

γνησιότητα του εγγράφου της εμπίστευσης, η οποία είχε διαβιβασθεί στην 

εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 20-5-2016 με αριθμό πρωτ. 2507/20-5- 

2016 , με βάση την οποία προέκυπτε ότι η πράξη εμπίστευσης ήταν γνήσια, 

αφού ο πιστοποιών υπάλληλος Νεόφυτος Αργυρού στις 30-3-2016 δήλωσε

ενόρκως ότι αναγνωρίζει την υπογραφή του στο εν λόγω έγγραφο. Ήδη με το 

2723/2020 βούλευμα του συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών ο Σάμπυ 

Μιωνή και ο Σταύρος Παπασταύρου απαλλάχθηκαν των σχετικών κατηγοριών. 

Στο μεταξύ όμως, προκειμένου να πεισθεί ο Σάμπυ Μιωνή για την σοβαρότητα 

των απειλών, οι οποίες συνεχίζονταν και να ενδώσει σε αυτές καταρτίστηκε στις 

17-3-2018 στην Αθήνα έγγραφη συμφωνία συμβιβασμού, μεταξύ αφενός του 

Σάμπυ Μιωνή και αφετέρου του Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα, 

όπου στο πλαίσιο ενός οδικού χάρτη ( ΈΟΑϋΜΑΡ”) οι Ιωάννης Φιλιππάκης και 

Αλέξανδρος Τάρκας, εν γνώσει τους κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με 

το Δημήτριο Παπαγγελόπουλο που ανέλαβε το ρόλο του «εγγυητή» 

δεσμεύτηκαν, χωρίς να παραιτηθούν από την αξίωση καταβολής των 350.000 

ευρώ, καίτοι αυτή δεν περιελήφθη τυπικά στο συμφωνητικό λόγω αντίρρησης 
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του Σάμπυ Μιωνή, για τη ρύθμιση, με συγκεκριμένα οικονομικά βήματα των 

ποινικών υποθέσεων που εκκρεμούσαν σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των 

προαναφερομένων συνεργατών του, εντός τριών μηνών από το συμφωνητικό, 

αν και η πορεία τους δεν μπορούσε να ρυθμισθεί και προκαθορισθεί από τη 

βούληση ιδιωτών, διότι επρόκειτο για κακουργήματα, όμως ο Δημήτριος 

Παπαγγελόπουλος Θα αναλάμβανε να διευθετηθούν με ευνοϊκό τρόπο για τον 

Σάμπυ Μιωνή και τους συνεργάτες του οι υποθέσεις αυτές, οι οποίες ήταν :1) η 

δικογραφία της εγκληματικής οργάνωσης που είχε σχηματισθεί κατόπιν της από 

19-8-2015 επιστολής του I. Φιλιππάκη σε βάρος Σάμπυ Μιωνή , Σταύρου 

Παπασταύρου και Άγγελο Μεταξά, η οποία κατά τα οριζόμενα στο συμφωνητικό 

θα ετίθετο στο αρχείο, 2)Η δικογραφία της απόπειρας απάτης στο δικαστήριο 

και της συνέργειας σε αυτή με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του 

δημοσίου σε βάρος του Σταύρου Παπασταύρου και Σάμπυ Μιωνή αντίστοιχα, η 

οποία κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω συμφωνητικό θα ρυθμιζόταν με τη 

έκδοση τυπικών κλήσεων, 3) οι υποθέσεις Αγγέλου Μεταξά για φοροδιαφυγή 

και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία ρύθμιση 

κατά τα οριζόμενα στο ίδιο συμφωνητικό θα επήρχετο με την διευθέτηση των 

φορολογικών εκκρεμοτήτων αυτού μέσω της Δ.Ο.Σ.

Η πράξη αυτή όμως της εκβίασης δεν ολοκληρώθηκε όχι από βούληση του 

Δημητρίου Παπαγγελόπουλου και του Ιωάννη Φιλιππάκη, αλλά διότι ο Σάμπυ 

Μιωνή δεν υπέκυψε στις πιέσεις και υπέβαλε την από 26-2-2020 μήνυση μεταξύ 

άλλων και για την πράξη της εκβίασης. Την πράξη δε αυτή τέλεσε ο Δημήτριος 

Παπαγγελόπουλος από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη, κατ’ επάγγελμα διότι 

από την υποδομή που είχαν διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης 

αυτής (σχέδιο, μεθοδική οργάνωση στοχοποίησης επιχειρηματιών με 

κατασκευασμένα δημοσιεύματα, διοχέτευση αυτών σε έντυπα συμφερόντων του 

Ιωάννη Φιλιππάκη , αξιοποίηση αυτών από τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, 

προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των προσώπων 

που αφορούσαν), προκύπτει σκοπός προς πορισμό εισοδήματος.

Στην ως άνω πράξη του συγκατηγορούμενου σου Δημήτριου 

Παπαγγελόπουλου που διέπραξε από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη, από 

πρόθεση εσύ με την ιδιότητα της δημοσιογράφου, εργαζόμενη στην εφημερίδα
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«ΤΟ ΒΗΜΑ» στην ιστοσελίδα «ννννΜονϊιπα.ΘΓ» στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΙΡΗΑ 
Τ\/ και στα ραδιοφωνικό σταθμό «ΒΗΜΑ ΕΜ», παρείχες οποιαδήποτε 

συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση της διευκολύνοντας και 

ενισχϋοντας αυτή με δικές σου πράξεις. Ειδικότερα:

Αφού εσύ κατόπιν συνεννοήσεως με το Δημήτριο Παπαγγελόπουλο και εν 

γνώσει του άνω εγκληματικού του σχεδίου είχες συμμετάσχει στις 11-9-2015 

στο ταξίδι των άνω εισαγγελέων στο Παρίσι, προκειμένου να λάβουν κατάθεση 

από τον Εβρέ Φαλτσιανί, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή την 

από 19-8-2015 επιστολή του Ιωάννη Φιλιππάκη, προς επίρρωση των

καταγγελομένων, αν και γνώριζες την αναλήθεια αυτών, για τον ίδιο δε σκοπό

προς τεκμηρίωση των ίδιων καταγγελιών παραβρέθηκες στο χώρο της 

Ελληνικής Πρεσβείας κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Εβρέ Φαλτσιανί στους 

ως άνω εισαγγελείς, έλαβες μάλιστα και σχετική συνέντευξη από αυτόν για το

ίδιο θέμα και προέβης ενώ βρισκόσουν στο Παρίσι, σε αναρτήσεις στις 11-9-

^<^015, 12-9-2015 και στις 13-9-2015 στην ιστοσελίδα «ννννν/ ίονίπτα.^Γ» όπου 
.^Α^

..^εμφάνιζες τους Σάμπυ Μιωνή Σραύρο Παπασταύρου και Άγγελο Μεταξά 

- αβάσιμα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης ξεπλύματος μαύρου χρήματος το 

οποίο είχε σχέση και με πολιτικά πρόσωπα, στη συνέχεια ενήργησες τα 

ακόλουθα: 1) στις 29-11-2015 στην εβδομαδιαία τηλεοπτική ενημερωτική

εκπομπή “ οΚοοΚ ροϊηΓ, του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΕΡΗΑ τν» την οποία εσύ 

παρουσίασες και συντόνισες , με τη συμμετοχή ως καλεσμένων σου Εβρέ 

Φαλτσιανί , Νίκου Ελευθέρογλου (αρχισυντάκτη της εφημερίδας 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ») και τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο εμφανίζεται 

δυσφημιστικά ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής και οι συνεργάτες του Σταύρος 

Παπασταύρου και Άγγελος Μεταξάς να μετέρχονται έκνομες δραστηριότητες, 

φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

στα πλαίσια συμμετοχής τους στη λίστα Ααγκάρντ, δημιουργώντας έτσι

αρνητικό κλίμα και δυσμενείς εντυπώσεις στην κοινή γνώμη για τον ίδιο και τις 

επιχειρήσεις του. 2) Στις 18-3-2016 στην οηίίηθ έκδοση της εφημερίδας «ΤΟ 

ΒΗΜΑ», εν γνώσει της συνάντησης που είχε προηγηθεί μεταξύ του Σάμπυ 

Μιωνή και του Δημήτριου Παπσγγελόπουλου και της προβολής της παράνομης 

απαίτησης εκ μέρους του τελευταίου και σε συνεννόηση με το Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο, προς ενίσχυση των ίδιων αβάσιμων καταγγελιών 
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δημοσίευσες άρθρο με τίτλο «Μυστική συνάντηση Φαλτσιανί με οικονομικούς 

εισαγγελείς στο Παρίσι», όπου προβάλλεις πανηγυρικά τη δεύτερη επίσκεψη 

των εισαγγελέων Ελένης Τουλουπάκη Χρήστου Ντζούρα και Γεωργίου 

Καλούδη, στο Παρίσι στις 17-3-2016 για να λάβουν νέα κατάθεση από τον 

Εμβρέ Φαλτσιανί με προτροπή του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Στις 

προαναφερόμενες πράξεις σου προέβης με σκοπό να δημιουργηθούν αφόρητες 

πιέσεις στον Σάμπυ Μιωνή, να ενδώσει στις άνω παράνομες αξιώσεις του 

Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, αν και γνώριζες ότι οι καταγγελίες ήταν ψευδείς 

και αναληθείς.

Την πράξη σου δε αυτή τέλεσες κατ’ επάγγελμα διότι από την υποδομή που 

είχες διαμορφώσει, με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης αυτής (μεθοδική 

οργάνωση, χρησιμοποίηση ως μέσου πίεσης του έντυπου και ηλεκτρονικού 

τύπου που παρείχες τις υπηρεσίες σου ως δημοσιογράφος) προκύπτει σκοπός 

προς πορισμό εισοδήματος.

2) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 29-11-2015 μέχρι 18-3-2016 με 

πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά τη 

τέλεση της κύριας πράξης της δωροληψίας πολιτικού προσώπου. Συγκεκριμένα 

παρείχε από πρόθεση συνδρομή στον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, πριν την 

τέλεση και κατά την τέλεση από αυτόν της κύριας πράξης της δωροληψίας 

πολιτικού προσώπου, που διέπραξε στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 

10-3-2016 μέχρι μήνα Νοέμβριο 2016 και σε μη ακριβώς προσδιορισθείσα 

ημερομηνία, ΕιδικότεραΌ Δημήτριος Παπαγγελόπουλος στην Αθήνα κατά το 

χρονικό διάστημα από 10-3-2016 μέχρι Νοέμβριο 2016, ενώ είχε την ιδιότητα 

μέλους της κυβέρνησης που προέκυψε από τις εκλογές της 20-9-2015 ζήτησε 

για τον εαυτό του και για άλλον οποιοσδήποτε φύσεως ωφελήματα που δεν 

δικαιούνταν ως αντάλλαγμα για ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική, που 

ανάγεται στα καθήκοντά του, αλλά και αντίκειται σ αυτά. Ειδικότερα στις 10-3- 

2016, σε συνάντησή που είχε με τον Σάμπυ Μιωνή στο Μέγαρο Μαξίμου, με 

πρωτοβουλία του Ιωάννη Φιλιππάκη στα πλαίσια της εξεύρεσης συμβιβαστικής 

επίλυσης ιδιωτικής φύσεως δικαστικής διαμάχης μεταξύ του Σάμπυ Μιωνή 

αφενός και των Ιωάννη Φιλιππάκη και εσένα του ιδίου αφετέρου, όπως 

περιγράφεται στην με στοιχείο Α' κατηγορία, ζήτησε ό ίδιος άμεσα αλλά και
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μέσω τρίτου για τον εαυτό του και άλλον και δη τον εκδότη Ιωάννη Φιλιππάκη εν 

γνώσει του και κατόπιν συνεννοήσεως με αυτόν την καταβολή εκ μέρους του 

Σάμπυ Μιωνή χρηματικού ποσού, που δεν προσδιόρισε για δήθεν έξοδα που 

είχε δημιουργήσει ο Σάμπυ Μιωνή σε βάρος του Ιωάννη Φιλιππάκη, ως 

αντάλλαγμα που δεν είχαν δικαίωμα για πράξεις και παραλείψεις που 

ανάγονται, αλλά και αντίκεινται στα άνω καθήκοντα του ως Αναπληρωτή 

Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς με το αντάλλαγμα αυτό θα διασφάλιζε να μην 

συνεχίζουν ο Σάμπυ Μιωνή και οι στενοί συνεργάτες του Σταύρος 

Παπασταύρου και Αγγελος Μεταξάς να υφίστανται παράνομες διώξεις, τις 

οποίες αυτός ο ίδιος είχε οργανώσει και διεύθυνε βάση της επιρροής που 

ασκούσε σε συγκεκριμένους εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίστηκαν τις εν 

λόγω υποθέσεις, οι οποίοι δεν γνώριζαν για το σκοπό δωροληψίας, όπως οι 

υποθέσεις αυτές και σ τρόπος οργάνωσης αναλύονται στην υπό στοιχείο Α 

Κατηγορία, ενώ αν δεν κατέβαλε το αντάλλαγμα θα συνεχίζονταν οι διώξεις. Το 

ποσό της παράνομης οικονομικής απαίτησης προσδιορίστηκε σε 350.000 ευρώ 

κατά μήνα Νοέμβριο 2016 και σε ημερομηνία που δεν προέκυψε ακριβώς από 

την ανάκριση, από τον Ιωάννη Φιλιππάκη εν γνώση του και κατόπιν 

συνεννόησης με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, σε συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ αφενός των Ισραηλινών δικηγόρων 

αυτού ΥΙίνΑΙ 8Α63ΟΝ και 6ΙΙΙΑ ΤΑΜΙΗ ΚΑΙΚ και του Ιωάννη Φιλιππάκη 

εσένα του ιδίου και του δικηγόρου τους Εμμανουήλ Μαργωμένου, σε γραφείο 

που δεν καθορίστηκε στην ανάκριση, το οποίο τελικά δεν έλαβε, διότι δεν 

υπέκυψε ο Σάμπυ Μιωνή στις απαιτήσεις του.

Στην πράξη αυτή του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου εσύ από πρόθεση παρείχες 

συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεσή της, διευκολύνοντας και 

ενισχύοντας αυτή με δικές σου πράξεις, ώστε να μπορέσει αυτός να θεμελιώσει 

και προβάλει την ανύπαρκτη απαίτηση για την οποία ζήτησε το αντάλλαγμα για 

δήθεν οφειλόμενα έξοδα και δη: Αφενός διευκόλυνες αυτόν στην οργάνωση των 

κατασκευασμένων ποινικών διώξεων, που ο ίδιος προκάλεσε βάσει της 

επιρροής που ασκούσε σε συγκεκριμένους εισαγγελικούς λειτουργούς που 

χειρίστηκαν αυτές, εν αγνοία αυτών του σκοπού δωροληψίας, όπως οι ποινικές 

αυτές διώξεις αναφέρονται στην με στοιχείο Α κατηγορία και εκτείνονται μέχρι 

την ημερομηνία συνάντησης του μηνός Νοεμβρίου 2016 και αφετέρου ενίσχυσες 
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την απόφαση αυτού να τελέσει την πράξη της δωροληψίας, εν γνώσει του 

εγκληματικού του σκοπού.

Ειδικότερα: Αφού εσύ κατόπιν συνεννοήσεως με το Δημήτριο Παπαγγελόπουλο 

και εν γνώσει του εγκληματικού του σχεδίου συμμετείχες στις 11-9-2015 στο 

ταξίδι των άνω εισαγγελέων στο Παρίσι, προκειμένου να λάβουν κατάθεση από 

τον Εβρέ Φαλτσιανί, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή την από 

19-8-2015 επιστολή του Ιωάννη Φιλιππάκη και προς επίρρωση των 

καταγγελομένων, αν και γνώριζες την αναλήθεια αυτών, για τον ίδιο δε σκοπό, 

προς τεκμηρίωση των ίδιων καταγγελιών παραβρέθηκες στο χώρο της 

Ελληνικής Πρεσβείας κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Εβρέ Φαλτσιανί στους 

ως άνω εισαγγελείς, έλαβες μάλιστα και σχετική συνέντευξη από αυτόν για το 

ίδιο θέμα και προέβης ενώ βρισκόσουν στο Παρίσι, σε αναρτήσεις στις 11-9- 

2015, 12-9-2015 και στις 13-9-2015 στην ιστοσελίδα «μ/λλ/ ίονίιπ^.ρτ» όπου 

εμφάνιζες τους Σάμπυ Μιωνή Σταύρο Παπασταύρου και Άγγελο Μεταξά 

αβάσιμα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης ξεπλύματος μαύρου χρήματος το 

οποίο είχε σχέση και με πολιτικά πρόσωπα, στη συνέχεια ενήργησες τα 

ακόλουθα: 1) στις 29-11-2015 στην εβδομαδιαία τηλεοπτική ενημερωτική 

εκπομπή “ οΚοο!< ροίηΐ", του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΕΡΗΑ Τν» την οποία εσύ 

παρουσίασες και συντόνισες , με τη συμμετοχή ως καλεσμένων σου Εβρέ 

Φαλτσιανί , Νίκου Ελευθέρογλου (αρχισυντάκτη της εφημερίδας 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ») και του Δημήτριου Παπαγγελόπουλου εμφανίζεται 

δυσφημιστικά ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνή και οι συνεργάτες του Σταύρος 

Παπασταύρου και Άγγελος Μεταξάς να μετέρχονται έκνομες δραστηριότητες, 

φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 

στα πλαίσια συμμετοχής τους στη λίστα Λαγκάρντ, 2) Στις 18-3-2016 στην 

οηίίπθ έκδοση της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, εν γνώσει της συνάντησης που είχε 

προηγηθεί μεταξύ του Σάμπυ Μιιυνή και του Δημήτριου Παπαγγελόπουλου και 

της προβολής της παράνομης απαίτησης εκ μέρους του τελευταίου, σε 

συνεννόηση με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο δημοσίευσες άρθρο με τίτλο 

«Μυστική συνάντηση Φαλτσιανί με οικονομικούς εισαγγελείς στο Παρίσι», όπου 

προβάλλεις πανηγυρικά τη δεύτερη επίσκεψη των εισαγγελέων Ελένης 

Τουλουπάκη Χρήστου Ντζούρα και Γεωργίου Καλούδη, στο Παρίσι στις 17-3- 

2016 για να λάβουν νέα κατάθεση από τον Εμβρέ Φαλτσιανί με προτροπή του
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Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, προς ενίσχυση των αβάσιμων καταγγελιών. Το 

ποσό των 350.000 ευρώ τελικά δεν καταβλήθηκε διότι ο Σάμπυ Μιωνή, δεν 

ενέδωσε στην παράνομη απαίτηση του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

3) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Φεβρουάριο 2017 μέχρι 

και αρχές Μαρτίου 2017 και σε μη ακριβώς προσδιορισθείσες ημερομηνίες με 

πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή σε άλλον, πριν από την τέλεση της 

πράξεως της παράβασης καθήκοντος που αυτός διέπραξε, ενώ είχε την ιδιότητα 

του υπαλλήλου κατά την έννοια του αρθρ 2 παρα 3 ν 3126/2003, σε συνδυασμό 

με το αρθρ 13 παραγ α ΠΚ, με σκοπό να βλάψεις κάποιον άλλο. Συγκεκριμένα 

με πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή στο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, 

ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 διετέλεσε 

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης πριν από την τέλεση από αυτόν της 

πράξης της παράβασης καθήκοντος που αυτός διέπραξε κατά το χρονικό 

διάστημα από τις αρχές του μήνα Μαρτίου του έτους 2017 μέχρι τις 23 Μαρτίου 

και σε ημερομηνία μη προσδιορισθείσα επακριβώς κατά την ανάκριση, με 

>^^^σκοπό να βλάψεις τρίτους. Πλέον συγκεκριμένα, ενώ ο Δημήτρης 

Παπαγγελόπουλος κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 

διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, ήτοι ήταν υπάλληλος από 

πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, όπως διαγράφονται με την 

υπουργική αυτή απόφαση με σκοπό να βλάψει τρίτους.

Ειδικότερα παρότρυνε με απειλές την τότε εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς 

Ελένη Ράικου, αντεισαγγελέα Εφετών, η οποία ενεργούσε προκαταρκτική 

εξέταση, κατόπιν της αριθμ. 9706/15-12-2016 παραγγελίας της τότε 

εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για τυχόν διάπραξη των αδικημάτων της 

απιστίας, δωροληψίας και δωροδοκίας από πρόσωπα, που εμπλέκονταν στη 

διαδικασία έγκρισης τιμολόγησης αποζημίωσης και συνταγογράφησης 

φαρμακευτικών σκευασμάτων της φαρμακευτικής εταιρείας «ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ 

ΑΒΕΕ» θυγατρικής της πολυεθνικής εταιρείας ΝΟΒΑΡΤΙΣ με έδρα την Ελβετία , 

σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί της στις αρχές Μαρτίου του 2017 και 

σε μη ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία, προσπάθησε να της ασκήσει 

πίεση με απειλές, απαιτώντας από αυτήν επιτακτικά κατά παράβαση των 

υπηρεσιακών καθηκόντων της για αμεροληψία, που απορρέουν από το
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Σύνταγμα τον Οργανισμό Δικαστηρίων και τις οδηγίες των προϊσταμένων της, 

να διαβιβάσει το φάκελο της ΝΟΒΑΡΤΙΣ στη Βουλή προς ενεργοποίηση του 

νόμου περί ευθύνης των υπουργών, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία κατά 

πολιτικών προσώπων, που να δικαιολογούν την ενέργεια αυτή, πράγμα που ο 

ίδιος γνώριζε, προτρέποντάς την, όπως από αυτήν εξελήφθη, να κατασκευάσει 

στοιχεία. Σε απάντηση της εισαγγελέως Ελένης Ράικου ότι δεν είναι αυτής της 

σχολής, διατύπωσε σε βάρος της απειλή με τη φράση «κάτσε και θα δεις αν θα 

σου βγει σε καλό η σχολή σου». Στη συνέχεια προκειμένου να καμφθεί η 

αντίστασή της και να ενδώσει στις παράνομες προτροπές του χρησιμοποίησε 

ως μέσο πίεσης την εφημερίδα «ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ» στην οποία στις 23-3-2017 

διοχέτευσε στοχευμένα εντελώς αβάσιμη αναφορά της ανακρίτριας Ηλεάνας 

Ζαμανίκα , ενέχουσα απειλή ενάρξεως πειθαρχικών διαδικασιών σε βάρος της, 

ήτοι ότι η Ελένη Ράικου απέκρυψε στοιχεία σε δικογραφίες που χειριζόταν για 

τον Γιάννο Παπαντωνίου και Θωμά Λιακουνάκο, γεγονός που την εξώθησε σε 

παραίτηση στις 24-3-2017 από τη θέση της εισαγγελέως εγκλημάτων 

διαφθοράς. Στην πράξη του αυτή ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος προέβη με 

σκοπό να βλάψει τρίτους και δη υπουργούς , οι οποίοι θα καθίστατο αδίκως 

ύποπτοι για τέλεση από αυτούς πράξεων δωροληψίας.

Στην ως άνω πράξη του Δημήτριου Παπαγγελόπουλου εσύ παρείχες από 

πρόθεση οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση αυτής με σκοπό να 

βλάψεις τρίτους και ειδικότερα διευκόλυνες αυτόν στην προσπάθειά του, να 

ασκήσει πιέσεις στην εισαγγελέα Ελένη Ράικου προκειμένου να πεισθεί να 

στείλει χωρίς στοιχεία την υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΙΣ για πολιτικά πρόσωπα στη 

Βουλή και να κατασκευάσει στοιχεία.

Συγκεκριμένα κατά μήνα Φεβρουάριο του έτους 2017 και σε μη ακριβώς 

προσδιορισθείσα ημερομηνία εν γνώσει και κατόπιν συνεννοήσεως με τον 

Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, επισκέφθηκες την Ελένη Ράικου στο γραφείο της 

στην εισαγγελία διαφθοράς και της κατήγγειλες ψευδούς ότι έχουν περιέλθει σε 

γνώση σου στοιχεία για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση 

ΝΟΒΑΡΤΙΣ. Σε δεύτερη δε επίσκεψή σου κατά τις αρχές Μαρτίου 2017 και σε 

μη ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία, κατήγγειλες εκ νέου ψευδώς σε 

γνώση και κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο την 
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ύπαρξη στοιχείων σε βάρος πολιτικών προσώπων και μάλιστα την ύπαρξη 

αφενός οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο αποτυπωνόταν ο χρηματισμός του 

πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού Παναγιώτη Πικραμένου, το οποίο όπως 

της τόνισες είχες δει εσύ η ίδια και ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης και 

αφετέρου οίίείτοΓθ εταιρείας που είχε συστήσει ο πρώην υπουργός και πρώην 

αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος από κοινού με τον 

επιχειρηματία Παναγιωτάκη μέσω της οποίας διακινούνταν χρήματα σε άλλα 

πολιτικά πρόσωπα. Στις καταγγελίες σου αυτές που γνώριζες ότι ήταν ψευδείς 

προέβης με σκοπό να βλάψεις τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία θα καθίσταντο 

αδίκως ύποπτα για την τέλεση των αδικημάτων της δωροληψίας.

5) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 με 

πρόθεση οργανώθηκες με άλλους προκειμένου να διαπράξετε κακουργήματα 

και πλημμελήματα με τα οποία επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος. 

Ειδικότερα κατά το άνω χρονικό διάστημα με πρόθεση οργανώθηκες κατόπιν

^^υμφωνίας με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος κατά το χρονικό 
^\^διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός

Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, που προέκυψε από τις εκλογές της 20-9-2015, 

βάσει του ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ Α 116, 23-9-2015) με αρμοδιότητα την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και την δίωξη του οικονομικού εγκλήματος,

σύμφωνα με την ΥΑ 30/2015(ΦΕΚ Β 2183/12-10-2015), καθώς και τους 

δημοσιογράφους Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλέξανδρου Τάρκα για την διάπραξη 

των κακουργημάτων της εκβίασης και δωροληψίας πολιτικού προσώπου και

του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος.

ΣΤ. Να μη γίνει κατηγορία σε βάρος του Φιλιππάκη Ιωάννη για το ότι:

1) Στην Αθήνα κατά χρονικό διάστημα από 10-3-2016 έως 17-3-2018 έχοντας 

αποφασίσει από κοινού με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, που είχε την 

ιδιότητα του υπαλλήλου κατά την έννοια του αρθρ 2 παρα 3 ν 3126/2003, σε 

συνδυασμό με το αρθρ 13 παραγ α ΠΚ, να εκτελέσετε το κακούργημα της 

εκβίασης σε βάρος του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή επιχειρήσατε πράξεις που 

περιέχουν τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης αυτού. Ειδικότερα δρώντας από κοινού 

με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο και κατόπιν κοινής συναπόφασης, με σκοπό 

να αποκομίσετε οι ίδιοι παράνομο περιουσιακό όφελος, επιχειρήσατε να
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εξαναγκάσατε τον Σάμπυ Μιωνή, με απειλές κατά της προσωπικής ελευθερίας 

και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αυτού και των στενών συνεργατών 

του Σταύρου Παπασταύρου και Αγγέλου Μεταξά, σε πράξη από την οποία θα 

επερχόταν ζημία στην περιουσία του, ωστόσο η πράξη σας αυτή δεν 

ολοκληρώθηκε όχι από δική σας βούληση αλλά από εξωτερικά εμπόδια, 

ανεξάρτητα της θελήσεώς σας, καθώς ο Σάμπυ Μιωνή δεν ενέδωσε στις 

απειλές σας. Την πράξη σου δε αυτή τέλεσες από κοινού με τον Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο κατ’ επάγγελμα καθόσον από την υποδομή που είχατε 

διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσής της, προκύπτει σκοπός 

πορισμού εισοδήματος. Συγκεκριμένα: στον άνω τόπο και χρόνο, ενώ ήσουν 

ιδιοκτήτης και εκδότης των εφημερίδων «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» καθώς και υπεύθυνο των ιστοσελίδων “\νννννάίΓηοΚΓ3Ϊί3 ηοννε 

9τ”και “οίγιπρία ομ” και έχοντας αποφασίσει από κοινού με τον Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο που διετέλεσε κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 

μέχρι 8-7-2019 Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, που 

ενήργησε κατά παράβαση των καθηκόντων του αυτών ως ασύμβατα με αυτά, 

να εκτελέσετε το κακούργημα της εκβίασης σε βάρος του επιχειρηματία Σάμπυ 

Μιωνή εξαναγκάζοντας αυτόν με απειλές κατά της προσωπικής ελευθερίας και 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ιδίου και των στενών συνεργατών 

του, σε επιχειρήσεις κοινών οικονομικών συμφερόντων τους, Σταύρο 

Παπασταύρου και Άγγελο Μεταξά, να προβεί παρά τη θέληση του στην 

παρακάτω πράξη, από την οποία θα επήρχετο ζημία στην περιουσία του, με 

σκοπό να αποκομίσετε οι ίδιοι παράνομο περιουσιακό όφελος, επιχειρήσατε 

πράξη που περιέχει αρχή εκτελέσεως του ως άνω εγκλήματος, η οποία όμως 

δεν ολοκληρώθηκε από εμπόδια εξωτερικά και ανεξάρτητα από την θέλησή σας, 

την πράξη δε αυτή τέλεσε κατ’ επάγγελμα από κοινού με τον Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο .

Ειδικότερα: κατά το χρονικό διάστημα από 10-3-2016 έως 17-3-2018, από 

κοινού και κατόπιν συναπόφασης με τον συγκατηγορούμενό σου Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο που διετέλεσε κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 

μέχρι 8-7-2019, Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης και στα καθήκοντα του 

περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την άνω υπουργική απόφαση η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και η δίωξη του οικονομικού εγκλήματος,
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αρχίσατε να εφαρμόζετε εγκληματικό σχέδιο επαρκώς μελετημένο και 
οργανωμένο, που είχατε καταστρώσει, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του

Δημήτρη Παπαγγελόπουλου ως Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, 

συνιστάμενο στην άσκηση αφόρητων πιέσεων στον Σάμπυ Μιωνή, προκειμένου 

να ενδώσει να σας καταβάλλει το ποσό των 350.000 ευρώ, με την εκμετάλλευση 

της ύπαρξης σε βάρος του και σε βάρος των στενών συνεργατών του, σε 

επιχειρήσεις κοινών οικονομικών συμφερόντων τους, Σταύρου Παπασταύρου 

και Αγγέλου Μεταξά, αβάσιμων εκκρεμών ποινικών διαδικασιών,

προκαταρκτικών εξετάσεων και ποινικών διώξεων, σχετικά με τη συμμετοχή 

τους στη Λίστα Λαγκάρντ, τις οποίες ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος , προς

διευκόλυνση του αδικήματος της εκβίασης είχε από κοινού με εσένα οργανώσει 

και κατηύθυνε, βάσει της επιρροής που ασκούσε σε συγκεκριμένους 

εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίζονταν τις υποθέσεις αυτές και οι οποίοι δεν 

γνώριζαν το σχέδιο εκβίασης, πλην όμως η πράξη σας αυτή δεν ολοκληρώθηκε 

,^πό εμπόδια εξωτερικά και ανεξάρτητα από τη θέλησή σας και δη λόγω της 

άρνησης του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή να ενδώσει στην εκβίαση.

Πλέον συγκεκριμένα στις 10-3-2016, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο 

Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία δική σου στην οποία συμμετείχαν ο 

Δημήτριος Παπαγγελόπουλος και ο Σάμπυ Μιωνή, στα πλαίσια συμβιβαστικής

επίλυσης ιδιωτικής διαφοράς μεταξύ του Σάμπυ Μιωνή αφενός και εσένα του 

ιδίου και Αλεξάνδρου Τάρκα, δημοσιογράφου επίσης, αφετέρου, με αφορμή (18)

άρθρα που είχαν δημοσιευθεί με αρθρογράφο τον Αλέξανδρο Τάρκα στην 

εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και στην ιστοσελίδα νννννάίηηοΚΓαίία ηοννε ρτ” κατά 

το χρονικό διάστημα από 19-10-2012 μέχρι 13-5-2013, τα οποία ανέφεραν

συκοφαντικά ότι ο Σάμπυ Μιωνή και οι συνεργάτες του Σταύρος Παπασταύρου 

και Άγγελος Μεταξάς, διενεργούσαν φοροδιαφυγή μέσω των πελατών τους, στη 

λίστα Λαγκάρντ, και η οποία εκκρεμούσε ενώπιον των δικαστηρίων του 

Λονδίνου, εν γνώσει σου και κατόπιν συνεννοήσεως με εσένα τον ίδιο ο 

Δημήτριος Παπαγγελόπουλος , απαίτησε για τον εαυτό του και για εσένα ----- -

χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου δεν προσδιόρισε τότε, ως δήθεν έξοδα τα 

οποία είχε δημιουργήσει ο Σάμπυ Μιωνή σε βάρος σου στο ως άνω δικαστήριο, 

οικονομική όμως απαίτηση που δεν είχε νόμιμη αιτία, καθόσον είχε ήδη εκδοθεί 
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η από 5-12-2014 απόφαση του Πρωτοδικείου του Λονδίνου, με την οποία 

απορρίφθηκε η από 22-7-2014 αγωγή του Σάμπυ Μιωνή και καταδικάσθηκε στα 

δικαστικά έξοδα τα δικά σου και του Αλεξάνδρου Τάρκα, ύψους 72.600 λιρών, 

τα οποία όμως είχε καταβάλει. Σε διαφορετική δε περίπτωση ο Δημήτρης 

Παπαγγελόπουλος απείλησε ότι δε θα αρθούν τα εντάλματα συλλήψεώς που 

εκκρεμούσαν σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά και θα συνεχίσει ο Σάμπυ Μιωνή 

και οι στενοί συνεργάτες του Σταύρος Παπασταύρου και Άγγελος Μεταξάς να 

υφίστανται αβάσιμες ποινικές διώξεις, που αυτός ο ίδιος, από κοινού με εσένα 

είχε οργανώσει και κατηύθυνε, βάσει της επιρροής που ασκούσε σε 

συγκεκριμένους εισαγγελικούς λειτουργούς, που χειρίζονταν τις εν λόγω 

υποθέσεις . Ειδικότερα κατά το χρόνο εκείνο εκκρεμούσαν οι βάρος του Σάμπυ 

Μιωνή και των άνω στενών συνεργατών του, οι ακόλουθες ποινικές υποθέσεις:

Η ΑΒΜ Ω 2015/111 ποινική δικογραφία, που σχηματίσθηκε κατόπιν της από 

19-8-2015 επιστολής σου που απέστειλες στο Δημήτριο Παπαγγελόπουλο 

κατόπιν μεθοδεύσεως μεταξύ σας , στις 20-8-2015, ως Υφυπουργό τότε 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία 

κατήγγειλες ψευδώς εν γνώσει σου και κατόπιν προσυνεννοήσεως με τον 

Δημήτριο Παπαγγελόπουλο την εταιρεία συμφερόντων των Σάμπυ Μιωνή , 

Αγγέλου Μεταξά και Σταύρου Παπασταύρου ΩΜΑ (ΟΑΡΙΤΑΕ Μαηαοοιποπί 

ΑάνΐδΟΓδ) και τους ίδιους προσωπικά για εγκληματική οργάνωση, με τη 

σύσταση δικτύου φοροδιαφυγής των πελατών τους, που αναφέρονται στη 

λίστα Ααγκάρντ και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. 

Στη συνέχεια ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος αξιοποιώντας την καταγγελία 

αυτή, αντί να την διαβιβάσει στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή στους 

Εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος οι οποίοι ήταν αρμόδιοι λόγω συνάφειας 

κατ’ αρθ 17 Α παρ 3 Ν2523/1997, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 Ν 

3943/2011, καθόσον ήδη διεξήγαγαν έρευνα για τη λίστα Λαγκαρντ για τυχόν 

διάπραξη των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων 

από εγκληματική δραστηριότητα, , στους οποίους αυτός θεο^ρούσε ότι 

μπορούσε να ασκήσει επιρροή και οι οποίοι, καθώς και ο προϊστάμενος της 

εισαγγελίας διαβίβασε την επιστολή προς ποινική διερεύνηση με το αριθ πρωτ 

ΑΠ 3569/20-8-2015 έγγραφό του στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική εξέταση και χρέωσε την



Σελ. 384 του υπ’ αρι.θ 25/2022 βουλβύρ.ατος του Δικαστ. Συμβουλ. Αρ 86 παρ.4 Συνταγμ.

σχετική δικογραφία στις 24-8-2015 στους εισαγγελείς του προανακριτικού 

τμήματος Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζούρα και Γεώργιο Καλούδη 

Πρωτοδικών Αθηνών, δεν είχαν γνώση του σχεδίου εκβίασης. Στα πλαίσια της 

άνω προκαταρκτικής έρευνας προς ενίσχυση των καταγγελλόμενων, οι 

προαναφερόμενοι εισαγγελείς και ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Αθηνών, μετέβησαν στο Παρίσι στις 11-9-2015,με προτροπή του 

Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, Υπηρεσιακού ήδη Υπουργού Δικαιοσύνης από 

28-8-2015 με συμμετοχή σε αυτό και της δημοσιογράφου Ιωάννας Παπαδάκου 

εν γνώση και και κατόπιν συνεννοήσεως με εσένα, έλαβαν κατάθεση από τον 

Ερβέ Φαλτσιανί, σχετικά με τους Σάμπυ Μιωνή , Σταύρο Παπασταύρου και 

Άγγελο Μεταξά και τη λίστα Λαγκάρντ, καθώς και στοιχεία σε ΟΟ, υδΒ, 8ΤΙ0Κ, 

με νέες πληροφορίες που αφορούσαν τα άτομα και τις οντότητες της αρχικής 

λίστας Λαγκάρντ και εμφάνιζαν μεταξύ άλλων τον Σταύρο Παπασταύρου 

πραγματικό δικαιούχο και όχι διαχειριστή^λογαριασμών στην τράπεζα Η8Β0 

στη Γενεύη. Παραλλήλως εσύ ο ίδιος, προκειμένου να τεκμηριωθούν τα 

καταγγελλόμενα και να ενταθούν οι ασφυκτικές πιέσεις στο πρόσωπο του 
^ί^Σάμπυ Μιωνή και να ενδώσει στο σχεδιαζόμενο εκβιασμό, εν γνώσει και 

κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, προέβης σε 

δημοσιεύματα, χρησιμοποιώντας ως μέσο τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 

που ήλεγχες, στα οποία διοχέτευες ως δήθεν, αποκλειστικές πληροφορίες και 

στοιχεία, αυτά που εσύ ο ίδιος από κοινού με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο 

είχατε επινοήσει. Ειδικότερα εσύ ο ίδιος εν γνώσει και σε συνεννόηση με το 

Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, αφού στις 31-7-2015, 8-8-2015 22-8-2015 12-9- 

2015 προέβης σε δημοσιεύματα στην εφημερία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»με τα οποία 

συκοφαντικά και αναληθώς ενέπλεκες τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή και 

τους στενούς συνεργάτες του, σε επιχειρήσεις κοινών συμφερόντων , Σταύρο 

Παπασταύρο και Άγγελο Μεταξά, σε έκνομες δραστηριότητες, προέβης στη 

δημοσίευση νέων άρθρων, προς άσκηση πιέσεων και ενίσχυση των 

καταγγελλόμενων, με την από 19-8-2015 επιστολή σου, δημιουργώντας 

δυσμενείς εντυπώσεις στην κοινή γνώμη για τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες, του Σάμπυ Μιωνή και των συνεργατών του, ως ακολούθως: 

α)στις 22-11-2015 στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» άρθρο με τίτλο 

«270.000.000 ευρώ οι καρποί του έργου των εισαγγελέων», β) στις 1-12-2015 

άρθρο στην ιστοσελίδα “οΐγπτρία ρΓ’ με τίτλο «Συμμορία μαύρου χρήματος 
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πολιτικών αποκάλυψε ο Φαλτσιανί», γ)στις 7-12-2015 άρθρο στην εφημερίδα 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» με τίτλο «Αποκαλυπτικά και αναλυτικά στοιχεία για την 

πολύκροτη υπόθεση της Λίστας Λαγκαρντ» κατέθεσαν ο εκδότης της 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Ιωάννης Φιλιππάκης και ο αρθρογράφος Αλέξανδρος 

Τάρκας», δ) στο μεταξύ στις 26-11-2015 εσύ, εν γνώσει του Δημητρίου 

Παπαγγελόπουλου, κατέθεσες ενόρκως ενώπιον των εισαγγελέων που 

ενεργούσαν προκαταρκτική εξέταση με βάση την άνω επιστολή σου, προς 

ενίσχυση των ερευνώμενων καταγγελιών. Η εν λόγω ποινική δικογραφία, το 

χειρισμό της οποίας συνέχισε η εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς, κατόπιν 

της από 13-12-2017 προφορικής εντολής της εισαγγελέως Ελένης 

Τουλουπάκη, η οποία είχε αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέως διαφθοράς, από 

μήνα Απρίλιο 2017, αρχειοθετήθηκε τελικά από την ίδια στις 18-6-2019, 2) Η 

ΑΒΜ Δ 2014/2415 ποινική δικογραφία σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά, που 

σχηματίστηκε μετά από μηνυτήριες αναφορές του προϊσταμένου της ΔΟΥ 

κατοίκου εξωτερικού, που βασίστηκαν στην από 16-9-2014 έκθεση μερικού 

ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της ελεγκτού της ίδιας υπηρεσίας 

Αργυρούς Μαστοράκη για τις χρήσεις 2000 έως 2012, με την οποία κρίθηκε 

αυτός ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος για όλες τις χρήσεις, στα πλαίσια 

της έρευνας της λίστας Λαγκαρντ, παραγγέλθηκε στις 7-11-2014 

προκαταρκτική εξέταση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Αθηνών και στη συνέχεια ασκήθηκε στις 18-2-2015 ποινική δίωξη για τα 

αδικήματα της φοροδιαφυγής στο εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ κατά 

χρήση, κατ’ εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και διεξήχθη κυρία ανάκριση που 

διενήργησε ο Ανακριτής του 18<;υ Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος περαίωσε την ανάκριση με την έκδοση σε 

βάρος του κατηγορουμένου του αριθ 22/22-6-2015 εντάλματος σύλληψης. 

Μετά ταύτα , αφού εκδόθηκε η 1692/3-12-2015 διάταξη της Προέδρου Εφετών 

Αθηνών, με την οποία παρασχέθηκε σύμφωνη γνώμη αυτής για απευθείας 

κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών, όπου και εκκρεμεί, διατάχθηκε η διατήρηση της ισχύος του 

ως άνω εντάλματος συλλήψεώς του και η προσωρινή κράτησή του σε 

περίπτωση συλλήψεώς του, η οποία αντικαταστάθηκε με το αριθ 1653/2017 

βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με περιοριστικούς όρους, διότι δεν
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συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να συνεχισθεί η ισχύς της ανωτέρω 
διάταξης της Προέδρου Εφετών Αθηνών, 3) Η αριθ Ω 2015/82 δικογραφία 

επίσης κατά του Αγγέλου Μεταξά κατόπιν των από 15-5-2015 δύο (2) 

μηνυτήριων αναφορών του προϊσταμένου της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, που 

βασίστηκαν στην από 30-4-2015 έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού 

φόρου εισοδήματος της ίδιας ως άνω ελεγκτού συμπληρωματική της πρώτης, 

για τις χρήσεις 2007 και 2008 με την οποία κρίθηκε ως φορολογικός κάτοικος 

της Ελλάδος. Για την υπόθεση παραγγέλθηκε από τον προϊστάμενο της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκαταρκτική εξέταση η οποία ανατέθηκε 

στις 8-6-2015 στην Ελένη Τουλουπάκη και σπς 19-6-2015 ασκήθηκε ποινική 

δίωξη για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής στο εισόδημα άνω των 150.000 

ευρώ ανά φορολογικό έτος κατ’ εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων 

από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ εξακολούθηση και παραγγέλθηκε κυρία 

ανάκριση από τον Ανακριτή του 18ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος περαίωσε αυτή με την έκδοση του υπ’ αριθ 

^1/2015 εντάλματος σύλληψης σε βάρος του κατηγορουμένου. Μετά ταύτα δε, 

εκδόθηκε η 1693/2015 διάταξη της Προέδρου Εφετών Αθηνών, με την 
η^\^οποία παρασχέθηκε σύμφωνη γνώμη αυτής για απευθείας κλήση του 

'δ /νΛ κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, 

όπου και εκκρεμεί, διατάχθηκε η διατήρηση της ισχύος του ως άνω εντάλματος 

συλλήψεώς του και η προσωρινή κράτησή του σε περίπτωση συλλήψεώς του, 

η οποία αντικαταστάθηκε με το αριθ 1814/2017 βούλευμα του Συμβουλίου 

Εφετών Αθηνών με περιοριστικούς όρους, διότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις για να συνεχισθεί η ισχύς της ανωτέρω διάταξης της Προέδρου 

Εφετών Αθηνών. Από φορολογικής απόψεως, με βάση τη σύμβαση μεταξύ της 

Ελλάδος και της Ελβετίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας, που 

υπογράφηκε με το συνημμένο σε αυτή πρωτόκολλο στη Βέρνη στις 16-6-1983 

και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν 1502/1984 επήλθε αμοιβαίος 

διακανονισμός μεταξύ των δύο χωρών, στα πλαίσια του οποίου οι αρμόδιες 

υπηρεσίες τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος ήταν 

φορολογικός κάτοικος Ελβετίας για το χρονικό διάστημα από το 2002 έως το 

2012 και εκδόθηκε η από 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με 

βάση το πρακτικό αμοιβαίου διακανονισμού, η οποία έδινε εντολές να γίνουν 

ακυρώσεις και τροποποιήσεις των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού 
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φόρου. Ο Σάμπυ Μιωνή όμως δεν ενέδωσε στις πιέσεις, που του ασκήθηκαν 

κατόπιν των παραπάνω συνεχιζόμενων διώξεων και δεν δέχθηκε να καταβάλει 

χρήματα ως δικαστικά έξοδα.

Στη συνέχεια εσύ ο ίδιος από κοινού με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο 

εξακολούθησατε τις ενέργειες πειθαναγκασμού του Σάμπυ Μιωνή και κάμψεως 

της θέλησής του, προς παροχή παράνομων οικονομικών ανταλλαγμάτων, ήτοι 

την πράξη της εκβίασης , η οποία άρχισε να τελείται στις 10-3-2016, αφού 

διευκολυνθήκατε από την ως άνω κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με τις 

εκκρεμείς δίκες και εντάλματα συλλήψεώς . Συγκεκριμένα μετά τις 10-3-2016 

επακολούθησαν τα κατωτέρω γεγονότα: 1)στις 18-3-2016 οι εισαγγελείς Ελένη 

Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρας και Γεώργιος Καλούδης, που ήδη από τις 

αρχές Ιανουάριου 2016 είχαν τοποθετηθεί ως επίκουροι εισαγγελείς στην 

εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος και τους είχε ανατεθεί η διερεύνηση της 

λίστας Λαγκαρντ, παραλλήλως με τα καθήκοντά τους στο προανακριτικό τμήμα 

του Πρωτοδικείου Αθηνών, μεταβαίνουν κατόπιν προτροπής του Δημήτρη 

Παπαγγελόπουλου που ενήργησε εν γνώσει και κατόπιν συνεννοήσεως με 

εσένα στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή την άνω επιστολή 

σου, εκ νέου στο Παρίσι και λαμβάνουν νέες συμπληρωματικές καταθέσεις και 

νέα στοιχεία από τον Ερβέ Φαλτσιανί, προς ενίσχυση των κατηγοριών, τα οποία 

επισυνάφθησαν στη σχετική δικογραφία, 2)στις 19-3-2016 εσύ ο ίδιος προς 

άσκηση πιέσεων στο Σάμπυ Μιωνή και ενίσχυση των υπ’ αυτού 

καταγγελομένων εν γνώσει του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, προέβης σε 

δημοσιεύματα στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» για τη νέα αυτή συνάντηση των 

εισαγγελέων με τον Ερβέ Φαλτσιανί με τίτλο «Φαλτσιανί νέα στοιχεία φωτιά. 

Μίλησε στους εισαγγελείς για τον τρόπο διακίνησης αστρονομικών ποσών που 

περιλαμβάνονται στις λίστες».3) Στις 21-3-2016 δίδεται εντολή από τον αρμόδιο 

ελεγκτή για ενέργεια φορολογικού ελέγχου εναντίον του Σάμπυ Μιωνή από το 

ΚΕΦΟΜΕΠ για τις χρήσεις 2000 έως 2012, κατόπιν του υπ’ αριθμ 10509/21-3- 

2016 αιτήματος παροχής στοιχείων και συντάσσεται η από 26-10-2016 έκθεση 

ελέγχου του ΚΕΦΟΜΕΠ απ ' την οποία διαπιστώνεται όμως ότι ο Σάμπυ Μιωνή 

ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος μόνο για τις χρήσεις 2000-2002, ενώ 

για τις υπόλοιπες χρήσεις των ετών 2003-2012 η φορολογική του κατοικία 
βρισκόταν στο εξιοτερικό (Ελβετία και Ισραήλ), 4) Στις 23-3-2016 οι εισαγγελείς
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Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρας και Γεώργιος Καλούδης άρχισαν να 

ενεργούν προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και του Σταύρου 

Παπασταύρου, για το αδίκημα της χρήσης ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του 

Δημοσίου και σχηματίστηκε η ΑΒΜ Ω 2016/49 ποινική δικογραφία. Η 

προκαταρκτική αυτή εξέταση στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ο Σταύρος 

Παπασταύρου εξεταζόμενος ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών που 

ενεργούσαν έρευνα για τη λίστα Λαγκάρντ, προκειμένου να δικαιολογήσει την 

ύπαρξη του ποσού των 5.386.374,49 δολαρίων, που διατηρούσαν ο ίδιος και οι

γονείς του Νικόλαος και Φανή Παπασταύρου, ως εκπρόσωποι της εταιρείας 

8ΤΑΚΒΙ ΕΤΩ, που ήταν κάτοχος του υπ7 αριθμ 8001443771 λογαριασμού στην 

Ελβετική Τράπεζα Η8Β0, προσκόμισε στις 12-9-2014 ένα έγγραφο με τίτλο 

“Ωοθά οι ΩθοΙαταοϊοπ " με ημερομηνία 10-6-2005, σύμφωνα με το οποίο ο

Σταύρος Παπασταύρου και οι ως άνω συγγενείς του , με την ιδιότητά τους ως 

καταπιστευματοδόχοι (ίΓυείοο) συνέστησαν στις 10-6-20005 πράξη 
.. ^^^ίστευσης , προκειμένου να διατηρήσουν τη διαχείριση του ως άνω ποσού , 

* *
οποίου δικαιούχος φοηΘίϊοϊαΙγ) ήταν ο Σάμπυ Μιωνή που είχε αναθέσει 

στον Σταύρο Παπασταύρου να διαχειρίζεται το ποσό αυτό, ισχυρισμό που 

επιβεβαίωσε ο Σάμπυ Μιωνή στις 23-4-2014 ενώπιον του ΣΔΟΕ ,όπου και 

προσκόμισε και το σχετικό έγγραφο. Ο ως άνω φορολογικός έλεγχος είχε ως 

αφορμή την από 21-3-2014 ανώνυμη επιστολή που απεστάλη στους

εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και στον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου

επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από

Εγκληματικές Δραστηριότητες, την οποία όμως στην πραγματικότητα είχατε 

συντάξει εσύ ο ίδιος και ο Αλέξανδρος Τάρκας, εν γνώσει και σε συνεννόηση με 

τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, με τίτλο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ-ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΑ ( Σ. 

ΜΙΩΝΗΣ-ΣΤ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ)», με την οποία κατήγγειλες τους Σάμπυ Μιωνή, 

Σταύρο Παπασταύρο και Άγγελο Μεταξά για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω της εταιρείας συμφερόντων 

τους ΟΜΑ και με σκοπό να ασκήσετε πιέσεις στο Σάμπυ Μιωνή για να του 

αποσπάσετε χρηματικά ποσά. Η εν λόγω επιστολή, αφού έλαβε αριθμό πρωτοκ 

8121/3-4-2014 διαβιβάσθηκε από την οικονομική εισαγγελία στο ΣΔΟΕ,

συσχετίστηκε στη δικογραφία τη σχετική με τη λίστα Λαγκάρντ και στη συνέχεια 

κατόπιν της αριθ 8495/4-12-2014 εντολής ελέγχου του προϊσταμένου του ΣΔΟΕ 
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κατά του Σταύρου Παπασταύρου και των γονέων του Νικόλαου και Φανής 

Παπασταύρου συντάχθηκε η από 10-7-2015 έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ για τις 

χρήσεις από 2005 -2007, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση 

έπρεπε να τεθεί στο αρχείο, όμως διατυπωθείσης επιφυλάξεως από ένα 

ελεγκτή, ο οποίος είχε άποψη ότι έπρεπε να ληφθούν συμπληρωματικά στοιχεία 

και μάλιστα δικαστικές συνδρομές από τις Παρθένες Βερμούδες Νήσους και την 

Κύπρο προς διαπίστωση της γνησιότητας της πράξης εμπίστευσης με την 

οποία φερόταν ο Σταύρος Παπασταύρου και οι γονείς του να έχουν τη 

διαχείριση του άνω λογαριασμού στην τράπεζα Η8ΒΟ στην Ελβετία, 

διαβιβάσθηκε εκ νέου στην εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος.

Μετά ταύτα, σχηματίσθηκε η ΑΒΜ ΕΟΕ 183/2015 ποινική δικογραφία, 

διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση προς διαπίστωση του αδικήματος της 

φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

ζητήθηκαν δικαστικές συνδρομές από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και την 

Κύπρο, καθώς και φορολογικός έλεγχος από το ΚΕΦΟΜΕΠ για τα 

προαναφερόμενα πρόσωπα για τις διαχειριστικές περιόδους από 2000-2012, 

στα πλαίσια του οποίου συντάχθηκαν τα από 17-12-2015 σημειώματα 

διαπιστώσεων και οι από 18-1-2016 εκθέσεις μερικού ελέγχου φόρου 

εισοδήματος και διαπιστώθηκε διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής 

προερχόμενη από καθαρές πιστώσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην 

Τράπεζα Η$ΒΟ στην Ελβετία. Ακολούθως και μετά τις από 20-1-2016 οριστικές 

πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος υποβλήθηκαν οι αριθμ 

πρωτ 1170 και 1173 /20-1-2016 μηνυτήριες αναφορές σε βάρος του Σταύρου 

Παπασταύρου και της μητέρας του Φανής Παπασταύρου για ανακριβή απόδοση 

στο Δημόσιο φόρου εισοδήματος ποσού 460.292,29 ευρώ και 467.628,01 ευρώ 

αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2007. Ενώ για τον πατέρα του δεν 

υποβλήθηκε διότι είχε ήδη αποβιώσει. Η υπόθεση διαβιβάσθηκε στην 

εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έλαβε αριθμό δικογραφίας Ω2016/14, 

χρεώθηκε στους εισαγγελείς Χρήστο Ντζούρα και Γεώργιο Καλούδη, αλλά λόγ(υ 

εξοφλήσεως από τους φορολογούμενους οφειλέτες πριν καταστούν 

ληξιπρόθεσμες οι οφειλές τους τέθηκε στις 4-3-2016 στο αρχείο . Από 

φορολογικής απόψεως ο καταλογισμός σε βάρος του Σταύρου Παπασταύρου 

και της μητέρας του Φανής Παπασταύρου κρίθηκε μη νόμιμος λόγω
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παραγραφής με τις αριθ 1773, 1772 και 1770/2018 αποφάσεις του Διοικητικού

Εφετείου Αθηνών, οι οποίες επικυρώθηκαν με τις 2087,2088 και 2089/2015

αποφάσεις του ΣΤΕ, ενώ όσον αφορά τους ίδιους ως κληρονόμους του 

Νικολάου Παπασταύρου , ο καταλογισμός κρίθηκε μη νόμιμος κατ’ ουσία για τα 

οικονομικά έτη 2006 και 2008, με τις αριθ 2345 και 2346/2020 αποφάσεις του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Όμως στο μεταξύ ζητήθηκε η διενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης κατά τα άνω, κατά του Σάμπυ Μιωνή και Σταύρου 

Παπασταύρου για χρήση ψευδούς βεβαίωσης σχετικά με την προαναφερόμενη 

πράξη εμπίστευσης. 4) Στις 18-4-2016 διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του

αδελφού του Σάμπυ Μιωνή επί της συμβολής των οδών Φιλίας 31 και 

Ελευθερίας στο Μαρούσι από την οικονομική αστυνομία συνταγείσας της από 

18-4-2016 έκθεσης έρευνας σε οικία και κατάσχεσης χωρίς να ανευρεθεί κάτι 
^•^ξιόλογο.

Μετά τα ως άνω γεγονότα πραγματοποιείται νέα συνάντηση στην Αθήνα κατά 

μήνα Νοέμβριο 2016 σε γραφείο που δεν προέκυψε από την Ανάκριση και σε 

μη ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία μεταξύ των Ισραηλινών δικηγόρων 

του Σάμπυ Μιωνή Υυ\/ΑΙ_ 8Α35ΟΝ και ΌΙΕΙΑ ΤΑΜΙΚ ΡΑΙΚ αφενός και εσένα

του ιδίου, του Αλεξάνδρου Τάρκα και του δικηγόρου σας Εμαννουήλ 

Μαργωμένου αφετέρου, όπου εσύ ο ίδιος εν γνώσει και κατόπιν 

προσυνεννοήσεως με το Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, προσδιόρισες την

παράνομη οικονομική απαίτηση για δικαστικά έξοδα στο ποσό των 350.000

ευρώ, επαναλαμβάνοντας τις απειλές ότι αν δεν κατέβαλε ο Σάμπυ Μιωνή το 

ποσό αυτό θα συνεχίζονταν οι διώξεις για όλες τις παραπάνω ποινικές 

υποθέσεις και θα εξακολουθούσαν να είναι σε ισχύ τα εντάλματα συλλήψεώς σε 

βάρος του Αγγέλου Μεταξά. Εκ νέου όμως ο Σάμπυ Μιωνή αρνήθηκε να

ενδώσει στις απειλές αυτές . Στη συνέχεια στις 17-11-2017 και ενώ είχε 

προηγηθεί στις 31-7-2017 η έκδοση απόφασης του Εφετείου του Λονδίνου με 

την οποία έγινε δεκτή η έφεση του Σάμπυ Μιωνή κατά της πρωτόδικης 

απόφασης και επιδικάσθηκαν υπέρ του τα δικαστικά έξοδα, με αμέσως 

εκτελεστό το ποσό των 173.000 λιρών το οποίο με την από 10-2-2020 απόφαση 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αγγλίας προσδιορίστηκε στο τελικό ποσό των 

302.067,04 λιρών και είχε προβεί ο Σάμπυ Μιωνή κατά μήνα Οκτώβριο 2017 σε 

αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος των εμπλεκόμενων, επακολούθησε από τον 
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προϊστάμενο της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η άσκηση ποινικής δίωξης 

κατόπιν του με ίδια ημερομηνία πορίσματος του εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Αθηνών Γεώργιο Καλούδη, για απόπειρα κακουργηματικής απάτης με τις 

επιβαρυντικές περιστάσεις περί καταχραστών του δημοσίου σε βάρος του 

Σταύρου Παπασταύρου και για συνέργεια στην άνω πράξη σε βάρος του Σάμπυ 

Μιωνή, μετά από μεταβολή της προαναφερόμενης αρχικής κατηγορίας για 

χρήση ψευδούς βεβαιώσεως σε βάρος του δημοσίου, αναφορικά με την από 10- 

6-2015 πράξη εμπίστευσης, αφού ήδη είχε επισυναφθεί στη σχετική δικογραφία 

πριν την σύνταξη του πορίσματος η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της 

Κύπρου στο αίτημα Δικαστικής Συνδρομής του εισαγγελέα οικονομικού 

εγκλήματος, σχετικά με τη γνησιότητα του εγγράφου της εμπίστευσης, η οττοία 

είχε διαβιβασθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 20-5-2016 με αριθμό 

πρωτ. 2507/20-5-2016 , με βάση την οποία προέκυπτε ότι η πράξη 

εμπίστευσης ήταν γνήσια, αφού ο πιστοποιών υπάλληλος Νεόφυτος Αργυρού 

στις 30-3-2016 δήλωσε ενόρκως ότι αναγνωρίζει την υπογραφή του στο εν 

λόγω έγγραφο. Ήδη με το 2723/2020 βούλευμα του συμβουλίου 

Πλημμελειοδικών Αθηνών ο Σάμπυ Μιωνή και ο Σταύρος Παπασταύρου 

απαλλάχθηκαν των σχετικών κατηγοριών.

Στο μεταξύ όμως, προκειμένου να πεισθεί ο Σάμπυ Μιωνή για την σοβαρότητα 

των απειλών, οι οποίες συνεχίζονταν και να ενδώσει σε αυτές καταρτίστηκε στις 

17-3-2018 στην Αθήνα έγγραφη συμφωνία συμβιβασμού, μεταξύ αφενός του 

Σάμπυ Μιωνή και αφετέρου εσένα του ιδίου και του Αλεξάνδρου Τάρκα, όπου 

στο πλαίσιο ενός οδικού χάρτη ( 'ΉΟΑΟΜΑΡ”) εσύ και ο Αλέξανδρος Τάρκας, 

εν γνώσει σας κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με το Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο που ανέλαβε το ρόλο του «εγγυητή» δεσμευτήκατε, χωρίς να 

παραιτηθείτε από την αξίωση καταβολής των 350.000 ευρώ, καίτοι αυτή δεν 

περιελήφθη τυπικά στο συμφωνητικό λόγω αντίρρησης του Σάμπυ Μιωνή, για 

τη ρύθμιση, με συγκεκριμένα δικονομικά βήματα των ποινικών υποθέσεων που 

εκκρεμούσαν σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των προαναφερομένων 

συνεργατών του, εντός τριών μηνών από το συμφωνητικό, αν και η πορεία τους 

δεν μπορούσε να ρυθμισθεί και προκαθορισθεί από τη βούληση ιδιωτών, διότι 

επρόκειτο για κακουργήματα, όμως ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος θα 

αναλάμβανε να διευθετηθούν με ευνοϊκό τρόπο για τον Σάμπυ Μιωνή και τους
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συνεργάτες του οι υποθέσεις αυτές, οι οποίες ήταν :1) η δικογραφία της 

εγκληματικής οργάνωσης που είχε σχηματισθεί κατόπιν της από 19-8-2015 
επιστολής σου σε βάρος Σάμπυ Μιωνή , Σταύρου Παπασταύρου και Άγγελο 

Μεταξά, η οποία κατά τα οριζόμενα στο συμφωνητικό θα ετίθετο στο αρχείο, 2)Η 

δικογραφία της απόπειρας απάτης στο δικαστήριο και της συνέργειας σε αυτή 

με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του δημοσίου σε βάρος του 

Σταύρου Παπασταύρου και Σάμπυ Μιωνή αντίστοιχα, η οποία κατά τα 

οριζόμενα στο ανωτέρω συμφωνητικό θα ρυθμιζόταν με τη έκδοση τυπικών 

κλήσεων, 3) οι υποθέσεις Αγγέλου Μεταξά για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση 

εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία ρύθμιση κατά τα οριζόμενα 

στο ίδιο συμφωνητικό θα επήρχετο με την διευθέτηση των φορολογικών 

εκκρεμοτήτων αυτού μέσω της Δ.Ο.Σ.Η πράξη αυτή όμως της εκβίασης δεν 

ολοκληρώθηκε όχι από βούληση δική σου και του Δημητρίου 

Παπαγγελόπουλου, αλλά διότι ο Σάμπυ Μιωνή δεν υπέκυψε στις πιέσεις και 

ψπέβαλε την από 26-2-2020 μήνυση μεταξύ άλλων και για την πράξη της 

,<^4εκβίασης. Την πράξη δε αυτή τέλεσες από κοινού με το Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο, κατ' επάγγελμα διότι από την υποδομή που είχατε 

διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης αυτής (σχέδιο, μεθοδική 

οργάνωση στοχοποίησης επιχειρηματιών με κατασκευασμένα δημοσιεύματα, 

διοχέτευση αυτών σε έντυπα συμφερόντων σου, αξιοποίηση αυτών από τον 

Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική 

εξέταση σε βάρος των προσώπων που αφορούσαν), προκύπτει σκοπός προς 

πορισμό εισοδήματος.

2) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 22-11-2015 μέχρι και μήνα 

Νοέμβριο του 2016 και σε μη προσδιορισθείσα ακριβώς ημερομηνία με 

πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά τη 

τέλεση της κύριας πράξης της δωροληψίας πολιτικού προσώπου καθώς και 

άμεση συνδρομή κατά την τέλεση της πράξη αυτής. Συγκεκριμένα στον ως άνω 

τόπο και χρόνο παρείχες από πρόθεση οποιαδήποτε συνδρομή στον Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο, πριν την τέλεση και κατά την τέλεση από αυτόν της κύριας 

πράξης της δωροληψίας πολιτικού προσώπου, που διέπραξε στην Αθήνα κατά 

το χρονικό διάστημα από 10-3-2016 μέχρι μήνα Νοέμβριο 2016 και σε μη

Κα
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ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία, καθώς και άμεση συνδρομή κατά την 

τέλεση της πράξη αυτής.

Ειδικότερα , ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος στην Αθήνα κατά το χρονικό 

διάστημα από 10-3-2016 μέχρι Νοέμβριο 2016 ζήτησε ο ίδιος άμεσα αλλά και 

δια μέσω τρίτου για τον εαυτό του και για άλλον οποιοσδήποτε φύσεως 

ωφελήματα που δεν δικαιούνταν ως αντάλλαγμα για ενέργεια ή παράλειψή του 

μελλοντική, που ανάγεται στα καθήκοντα του, αλλά και αντίκειται σ αυτά. 

Ειδικότερα στις 10-3-2016, σε συνάντησή που είχε με τον Σάμπυ Μιωνή στο 

Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία δική σου στα πλαίσια της εξεύρεσης 

συμβιβαστικής επίλυσης ιδιωτικής φύσεως δικαστικής διαμάχης μεταξύ του 

Σάμπυ Μιωνή αφενός και εσένα του ιδίου και του Αλέξανδρου Τάρκα αφετέρου, 

ζήτησε ό ίδιος άμεσα για τον εαυτό του και άλλον και δη για εσένα εν γνώσει 

σου και κατόπιν συνεννοήσεως μαζί σου την καταβολή εκ μέρους του Σάμπυ 

Μιωνή χρηματικού ποσού, που δεν προσδιόρισε για δήθεν έξοδα που είχε 

δημιουργήσει ο Σάμπυ Μιωνή σε βάρος σου, ως αντάλλαγμα που δεν είχατε 

δικαίωμα για πράξεις και παραλείψεις που ανάγονται, αλλά και αντίκεινται στα 

άνω καθήκοντα του ως Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς με το 

αντάλλαγμα αυτό θα διασφάλιζε να μην συνεχίζουν ο Σάμπυ Μιωνή και οι 

στενοί συνεργάτες του Σταύρος Παπασταύρου και Άγγελος Μεταξάς να 

υφίστανται παράνομες διώξεις, τις οποίες αυτός ο ίδιος είχε οργανώσει από 

κοινού με εσένα και διεύθυνε βάση της επιρροής που ασκούσε σε 

συγκεκριμένους εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίστηκαν τις εν λόγω 

υποθέσεις, οι οποίοι δεν γνώριζαν για το σκοπό δωροληψίας, όπως οι 

υποθέσεις αυτές και ο τρόπος οργάνωσης αναλύονται στην υπό στοιχείο Α' 

κατηγορία, ενώ αν δεν κατέβαλε το αντάλλαγμα θα συνεχίζονταν οι διώξεις. Το 

ποσό της παράνομης οικονομικής απαίτησης προσδιορίστηκε σε 350.000 ευρώ 

κατά μήνα Νοέμβριο 2016 και σε ημερομηνία που δεν προέκυψε ακριβώς από 

την ανάκριση, από εσένα εν γνώση και κατόπιν συνεννόησης με τον Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 

αφενός των Ισραηλινών δικηγόρων αυτού Υυ\/ΑΙ_ 6Α55ΟΝ και 6ΙΙ_ΙΑ ΤΑΜΙΚ 

ΚΑΙΚ και εσένα του ιδίου, Αλέξανδρου Τάρκα και του δικηγόρου σας Εμμανουήλ 

Μαργωμένου, σε γραφείο που δεν καθορίστηκε στην ανάκριση, το οποίο τελικά 
δεν έλαβε, διότι δεν υπέκυψε ο Σάμπυ Μιωνή στις απαιτήσεις του. Στην πράξη 
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αυτή του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου εσύ, 1) από πρόθεση παρείχες 

οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεσή της, 

διευκολύνοντας και ενισχύοντας αυτή με δικές σου πράξεις, ώστε να μπορέσει 

αυτός να θεμελιώσει και προβάλει την ανύπαρκτη απαίτηση για την οποία 

ζήτησε το αντάλλαγμα για δήθεν οφειλόμενα έξοδα και δη: Αφενός διευκόλυνες 

αυτόν στην οργάνωση των κατασκευασμένων ποινικών διώξεων, που ο ίδιος 

προκάλεσε βάσει της επιρροής που ασκούσε σε συγκεκριμένους εισαγγελικούς 

λειτουργούς που χειρίστηκαν αυτές, εν αγνοία αυτών του σκοπού δωροληψίας, 

όπως οι ποινικές αυτές διώξεις αναφέρονται στην με στοιχείο Α' κατηγορία και 

εκτείνονται μέχρι την ημερομηνία συνάντησης του μηνός Νοεμβρίου 2016 και 

αφετέρου ενίσχυσες την απόφαση αυτού να τελέσει την πράξη της δωροληψίας, 

εν γνώσει του εγκληματικού του σκοπού.

Ειδικότερα: α) Αφού επί σειρά ετών, ήτοι από Οκτώβριο 2012 μέχρι Μάιο του

*
^τους 2013 προέβης στη δημοσίευση 18 άρθρων στην εφημερίδα εκδόσεώς 

,^ου «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και στη διαδικτυακή ιστοσελίδα αυτής ΛνννννώητοΙσειΐία 

ζ ηοννε 9Γ”, της οποίας ήσουν υπέυθυνος. τεσσάρων (4) άρθρων στην εφημερίδα 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» στις 31-7-2015, 18-8-2015,22-8-2015 και 12-9-2015, στις 21- 

3-2014 απέστειλες μαζί με τον Αλέξανδρο Τάρκα στους οικονομικούς

εισαγγελείς και στον αντεισαγγελέα του Α.Π. επικεφαλής της καταπολέμησης 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ανώνυμη επιστολή, 

την οποία στην πραγματικότητα είχατε συντάξει εσείς οι ίδιοι, επίσης στις 19-8- 

2015 απέστειλες επιστολή στον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, ως Υφυπουργό 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τα οποία άρθρα και 

επιστολές σε συνεννόηση με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο συκοφαντικά και

αναληθώς ενέπλεκες τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή και τους στενούς 

συνεργάτες του σε επιχειρήσεις κοινών συμφερόντων Σταύρο Παπασταύρο και 

Άγγελο Μεταξά σε έκνομες δραστηριότητες σχετικά με τη συμμετοχή τους στη 

λίστα Ααγκαρντ, στη συνέχεια προέβης και στις ακόλουθες αρθρογραφήσεις με 

τις οποίες ενίσχυσες τα καταγγελόμενα στην από 19-8-2015 επιστολή σου, με

σκοπό τη δημιουργία πιέσεων σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή, ώστε να ενδώσει 

στο εγκληματικό σχέδιο σας: αα) στις 22-11-2015 στην εφημερίδα 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» με τίτλο «270.000.000 ευρώ οι καρποί του έργου των 

εισαγγελέεον» ββ) στις 1-12-2015 στην ιστοσελίδα "οίγητρία 9Γ’ με τίτλο 
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«Συμμορία μαύρου χρήματος πολιτικών αποκάλυψε ο Φαλτσιανί» γγ)στις 7-12- 

2015 στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» με τίτλο «Αποκαλυπτικά και αναλυτικά 

στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της Λίστας Λαγκαρντ» κατέθεσαν ο 

εκδότης της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Ιωάννης Φιλιππάκης και ο αρθρογράφος 

Αλέξανδρος Τάρκας», δο) στις 19-3-2016 στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» για 

τη δεύτερη συνάντηση των ως άνω εισαγγελέων με Φαλτσιανί με τίτλο 

«Φαλτσιανί νέα στοιχεία. Μίλησε στους εισαγγελείς για τον τρόπο διακίνησης 

αστρονομικών ποσών από πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις λίστες » β) στις 

26-11-2015 κατέθεσες ενόρκως ενώπιον των εισαγγελέων που ενεργούσαν 

προκαταρκτική εξέταση με βάση την από 19-8-2015 ως άνω επιστολή σου, 

προς ενίσχυση των ερευνώμενων καταγγελιών.

Με πρόθεση παρείχες άμεση συνδρομή στο Δημήτριο Παπαγγελλοπουλο κατά 

την τέλεση από αυτόν της πράξης της δωροληψίας πολιτικού προσώπου, ώστε 

να δυνηθεί αυτός να

απαιτήσει με την μεσολάβηση τρίτου για τον εαυτό του και για εσένα τον ίδιο, 

ωφελήματα που δεν δικαιούνταν για ενέργεια του που αναγόταν στα καθήκοντά 

του αλλά και αντίκειτο σε αυτά. Ειδικότερα κατά μήνα Νοέμβριο 2016 και σε μη 

ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία σε συνάντηση που έλαβε χώρα στην 

Αθήνα και σε γραφείο που δεν προέκυψε από την Ανάκριση μεταξύ των 

δικηγόρων του Σάμπυ Μιωνή ΥΙίνΑΕ 8Α88ΟΝ και <3Ι1_ΙΑ ΤΑΜΙΑ ΗΑΙΚ αφενός, 

και εσένα του ιδίου, του Αλέξανδρου Τάρκα και του δικηγόρου σας Εμμανουήλ 

Μαργωμένου αφετέρου, εσύ ο ίδιος εν γνώσει και κατόπιν συνεννοήσεως με τον 

Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, προσδιόρισες το ποσό της παράνομης χρηματικής 

απαίτησης σε 350.000 ευρώ, επαναλαμβάνοντας τις παράνομες απαιτήσεις που 

ζήτησε για τον εαυτό του και για εσένα ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος και 

λέγοντας, ότι το ποσό αυτό αποτελούσε αντάλλαγμα, που θα εξασφάλιζε να μην 

συνεχιστούν οι ποινικές διώξεις σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των 

συνεργατών του, ενώ αν δεν έδινε το αντάλλαγμα θα συνεχίζονταν οι διώξεις. 

Το ποσό αυτό τελικά δεν έλαβε ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, διότι δεν 

υπέκυψε ο Σάμπυ Μιωνής.

3) Στην Αθήνα στις 5-1-2019 με πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή 
κατά την τέλεση της άδικης πράξης που τέλεσε τρίτος, ενώ είχε την ιδιότητα του 
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υπαλλήλου κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ α ΠΚ στα καθήκοντα του 

οποίου, ανάγονταν η δίωξη ή η ανάκριση αξιοποίνων πράξεων. Ειδικότερα από 

πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή στη τέλεση του αδικήματος της 

κατάχρησης εξουσίας δια της εκθέσεως εν γνώσει σε δίωξη ή τιμωρία κάποιου 

αθώου την οποία διέπραξαν από κοινού κατά συρροή το χρονικό διάστημα από 

10-4-2017 έως 8-7-2019 η εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Αθηνών Ελένη 

Τουλουπάκη αντεισαγγελέας Εφετών και οι επίκουροι εισαγγελείς Χρήστος 

Ντζούρας και Στυλιανός Μανώλης εισαγγελείς Πρωτοδικών, κατόπιν 

προτροπών και παραινέσεων του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου που ενήργησε 

κατά παράβαση των καθηκόντων του αυτών . Εσύ δε τελούσες σε γνώση ότι με 

τις ενέργειες των ανωτέρω προσώπων φυσικών αυτουργών θα εκτίθεντο σε 

δίωξη ή τιμωρία κάποιοι αθώοι. Πλέον συγκεκριμένα ενώ οι ως άνω εισαγγελείς 

ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια το άρθρου 13 εδ α ΠΚ που στα καθήκοντα τους

ανάγονταν η δίωξη ή η ανάκριση αξιοποίνων πράξεων και διενεργούσαν

προκαταρκτική εξέταση από 10-4-2017 προς διακρίβωση της τέλεσης των 

της κακουργηματικής απιστίας της δωροδοκίας υπαλλήλου, 
.>^&ροληψίας υπαλλήλου κλπ από πρόσωπα που εμπλέκονταν στην διαδικασία 

έΥκΡισης τιμολόγησης αποζημίωσης και συνταγογράφησης φαρμακευτικών 
Μι/ σκευασμάτων και ιδίως των παραγομένων και τεθειμένων στην ελληνική αγορά 

από την φαρμακευτική εταιρία Νοβάρτις Ελλάς ΑΕΒΕ κατά το χρονικό διάστημα

από το έτος 2008 και εντεύθεν σχημάτισαν την ΕΔ 2016/373 δικογραφία σε 

βάρος δέκα πολιτικών προσώπων ήτοι: 1) Αντωνίου Σαμαρά πρώην 

πρωθυπουργού από 20-6-2012 μέχρι 26-1-2015, 2) Παναγιώτη Πικραμένου 

πρώην πρωθυπουργού από 1-5-20212 έως 20-6-2012, 3) Δημητρίου 

Αβραμόπουλου υπουργού υγείας από έτος 2006 έως 2009, 4) Ανδρέα 

Λοβέρδου υπουργού υγείας από 7-9-2010 έως 17-5-2012, 5) Ανδρέα 

Λυκουρέντζου υπουργού υγείας από 21-6-2012 έως 25-6-2013, 6) Μάριου 

Σαλμά αναπληρωτή υπουργού υγείας από 22-6-2012 μέχρι 23-6-2013, 7) 

Άδωνι Γεωργιάδη υπουργού υγείας από 25-6-20213 έως 9-6-2014, 8) Ιωάννη 

Στουρνάρα υπουργού οικονομικών από 5-7-2012 έως 10-6-2014, 9)Ευάγγελου

Βενιζέλου υπουργού οικονομικών από 17-6-2011 έως 21-3-2012 και 

αντιπροέδρου της κυβέρνησης από 25-6-2013 έως 25-1-2015, 10) Γεώργιο 

Κουτρουμάνη υπουργού εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης από 6° 2011 μέχρι 

10-5-2012, για τις εκεί αποδιδόμενες κατ’ αυτών μεταξύ άλλων αξιόποινες 
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πράξεις: 1)της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου, 2)της παθητικής 

δωροδοκίας, 3) της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία το αντικείμενο της οποίας 

έχει αξία μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ στρεφόμενης κατά του δημοσίου εκ της 

οποίας η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο δημόσιο είναι 

ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Ακολούθως 

εξέθεσαν τα πρόσωπα αυτά εν γνώσει τους σε δίωξη και τιμωρία αφενός μεν 

αποστέλλοντας και μάλιστα όχι αμελλητί με ψευδή και κατασκευασμένα στοιχεία 

που συνέλεξαν τη δικογραφία με το υπ αριθμ πρωτοκ 268/5-2-2018 έγγραφο 

της εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη στην εισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου, για διαβίβαση αυτής στην Βουλή των Ελλήνων, προς ενεργοποίηση του 

νόμου περί ευθύνης υπουργών, η οποία και έγινε με το υπ αριθμ πρωτ 1344/5- 

2-2018 έγγραφο της τελευταίας και αφετέρου συνεχίζοντας να ελέγχουν τα ως 

άνω πολιτικά πρόσωπα μετά την επιστροφή της δικογραφίας στην εισαγγελία 

διαφθοράς για τα αδικήματα της δωροδοκίας και δωροληψίας με το από 26-4- 

20108 πόρισμα της πλειοψηφίας της Βουλής που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια 

αυτής, αν και δεν είχαν αρμοδιότητα, και για μεν τα επτά πολιτικά πρόσωπα 

έθεσαν την υπόθεση στο αρχείο, για δε τους υπόλοιπους ήτοι τον Άδωνι 

Γεωργιάδη, τον Δημήτριο Αβραμόπουλο και τον Ανδρέα Λοβέρδο συνέχισαν την 

προκαταρκτική εξέταση. Πλέον συγκεκριμένα, αφού επέλεξαν από κοινού 

στοχευμένα τρεις μάρτυρες στους οποίους έδωσαν τις κώδικές ονομασίες 

«Μάξιμος Σαράφης», «Αικατερίνη Καλέση», και «Ιωάννης Αναστασίου», τους 

έθεσαν αρχικά σε προνομιακό καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα με τις 

αριθμ 1/2018, 12/2017 και 13/2018 αντίστοιχα διατάξεις της εισαγγελίας 

εγκλημάτων διαφθοράς και στη συνέχεια με την υπ αριθμ 3/2018 πράξη της 

εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς που εγκρίθηκε με την αριθ 140/2018 

πράξη του επόπτη αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τους χαρακτήρισαν ως 

μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τους διατήρησαν στη συνέχεια σε 

καθεστώς προστασίας, χωρίς να συντρέχουν προς τούτο οι προϋποθέσεις του 

νόμου με σκοπό να τους παρασχεθεί ασυλία που δεν δικαιούντο, προκειμένου 

με τις αναξιόπιστες ψευδείς και καθοδηγούμενες από αυτούς καταθέσεις τους να 

καταστούν αδίκως κατηγορούμενοι τα προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, για 

τα διερευνώμενα κατά αυτών αδικήματα. Στη συνέχεια κατά την διάρκεια της 

ερευνάς τους οι ως άνω εισαγγελείς, στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας 

ποινικών ευθυνών σε βάρος των άνω πολιτικών με κατασκευασμένα στοιχεία, 
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προκειμένου να διευκολύνουν και να προσδώσουν επίφαση αλήθειας και 

αξιοπιστίας στις ενέργειες τους αυτές και στις καταθέσεις των προστατευομένων 

μαρτύρων εναντίον των πολιτικών αυτών προσώπων, μεταξύ των άλλων, 

διοχέτευσαν σε συγκεκριμένη μερίδα ΜΜΕ αναληθείς πληροφορίες, έγγραφα 

και μαρτυρικές καταθέσεις της προανάκρισης. Ειδικότερα εκτός των άλλων 

διοχέτευσαν στην εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, που εκδίδεις εσύ ο ίδιος και 

δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 5-1-2019 πληροφορία, ότι ο αντεισαγγελέας του 

Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής, χωρίς να τον κατονομάζει αλλά υπονοώντας 

τον, αγνόησε στοιχεία φωτιά του ΕΒΙ, αρνούμενος να παραλάβει κατά τη 

συνάντηση μεταξύ αφενός της εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς, των 

επίκουρων εισαγγελέων αυτής καθώς και αυτού του ιδίου που τους συνόδευε 

ως επόπτης και αφετέρου εκπροσώπων του ΕΒΙ που πραγματοποιήθηκε 

ατύπως στις 5-12-2018 στη Βιέννη αποδείξεις σε βάρος πρώην υπουργού, 

δημοσίευμα που επαναλήφθηκε στο φύλο της 7-1-2019, όπου διευκρινίσθηκε 

ότι αυτό που αρνήθηκε να παραλάβει ο εισαγγελέας ήταν αριθμός τραπεζικού 

^λογαριασμού από τον οποίο έφευγαν πακέτα από το εξωτερικό για να 

καλύψουν έξοδα μέλους της οικογένειας υπουργού ενώ η πληροφορία αυτή 

ήταν αναληθής, αφού κανένα αποδεικτικό στοιχείο σε βάρος πολιτικού 

προσώπου με οποιαδήποτε μορφή (έγγραφο ή στικάκι) έδωσαν οι εκπρόσωποι 

του ΕΒΙ το οποίο αρνήθηκε να παραλάβει ο Ιωάννης Αγγελής. Η διακίνηση αυτή 

της αναληθούς πληροφορίας είχε σκοπό να εκθέσει σε δίωξη και τιμωρία τα 

πολιτικά πρόσωπα, καθόσον με αυτή οι εισαγγελείς απέβλεπαν στο να 

προσδώσουν αληθοφάνεια στη μεθοδευμένη έρευνα περί χρηματισμού των 

δέκα πολιτικών προσώπων να πληγεί η αξιοπιστία του Ιωάννη Αγγελή, ο 

οποίος είχε καταγγείλει αμέσως μετά την επιστροφή του από την Βιέννη στην 

τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προαποφασισμένο σχέδιο τους, υπό την 

καθοδήγηση του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου για άσκηση ποινικών διώξεων για 

τα οιερευνώμενα από αυτούς αδικήματα κατά τριών τουλάχιστον πολιτικών 
προσώπων ήτοι: Ανδρέα Λοβέροου, Ά&ωνι Γειοργιάδη και Μάριου Σαλμά μέχρι 

την 20-12-2018 και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του 2018, χωρίς να 

υπάρχουν στοιχεία προς τούτο και να προωθηθεί έτσι ανεμπόδιστα και σε 

σύντομο χρονικό διάστημα η υλοποίηση του σχεδίου τους δίωξης των πολιτικών 

προσώπων. Στην ανωτέρω πράξη που διέπραξαν οι εισαγγελείς διαφθοράς, 

εσύ από πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή κατά την εκτέλεση αυτής
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διευκολύνοντας και ενισχύοντάς την με δικές σου πράξεις με σκοπό να εκτεθούν 

αδίκως σε δίωξη ή τιμωρία τα ως άνω πολιτικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα στις 5-1-2019 δημοσίευσες στην εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

εκδόσεώς σου την ως άνω πληροφορία που στην διοχέτευσαν οι εισαγγελείς 

αυτοί, κατόπιν προτροπών του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, προκειμένου να 

δοθεί επίφαση αλήθειας και αξιοπιστίας στη στοχευμένη έρευνα των άνω 

εισαγγελέων κατά πολιτικών προσώπων και στη σχεδιαζόμενη από αυτούς 

άσκηση ποινικής δίωξης κατά αυτών χωρίς στοιχεία, ενώ γνώριζες ότι αυτή ήταν 

αναληθής. Τη πληροφορία δε αυτή διακίνησες κατόπιν συνεννοήσεως με τους 

άνω εισαγγελείς και σε γνώση ότι με τις ενέργειες αυτές θα εκτίθεντο αδίκως σε 

ποινικές διώξεις ή και τιμωρία τα πολιτικά πρόσωπα.

4) . Στην Αθήνα στις 5-1-2019 με πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή σε 

άλλον κατά την τέλεση της πράξης της παράβασης καθήκοντος που αυτός 

διέπραξε, ενώ είχε την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά την έννοια του άρθρου 13 

παρ α ΠΚ, με την ηθική αυτουργία τρίτου που είχε την ιδιότητα υπουργού 

κυβέρνησης με σκοπό να βλάψεις κάποιον άλλο.

Συγκεκριμένα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο με πρόθεση παρείχες 

οποιαδήποτε συνδρομή στην εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς Αθηνών, 

Ελένη Τουλουπάκη, Αντεισαγγελέα Εφετών και στους επίκουρους εισαγγελείς 

Χρήστο Ντζούρα και Στυλιανό Μανώλη που χειρίζονταν την υπόθεση 

ΝΟνΑΚΤΙδ , κατά την τέλεση από αυτούς από κοινού της πράξης της 

παράβασης καθήκοντος κατά πραγματική συρροή που διέπραξαν το χρονικό 

διάστημα από 10-4-2017 μέχρι 8-7-2019, κατόπιν προτροπών και παραινέσεων 

του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, με σκοπό να βλάψουν τρίτους.

Ειδικότερα οι ως άνω εισαγγελείς, όντας υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 

13 παρ α ΠΚ, από πρόθεση και κατόπιν προτροπών και παραινέσεων του 

Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, παραβίασαν το ενυπάρχον στη φύση του 

λειτουργήματος τους ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, αλλά και διαγραφόμενο 

από το Ν 1756/1988 «κώδικα οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης 

δικαστικών λειτουργών» τις εγκυκλίους και τις οδηγίες της προϊσταμένης αρχής, 
καθήκον της αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και ουδετερότητας προς το σκοπό
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της βλάβης τρίτου. Συγκεκριμένα, ενώ αυτοί ενεργούσαν από κοινού 

προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης αξιοποίνων πράξεων 

κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του δημοσίου, δωροδοκίας και 

δωροληψίας κατά του δημοσίου κλπ, από πρόσωπα που εμπλέκονταν στη 

διαδικασία τιμολόγησης αποζημίωσης και συνταγογράφησης φαρμακευτικών 

σκευασμάτων και ιδίως παραγομένων και τιθεμένων στην ελληνική αγορά από 

την φαρμακευτική εταιρεία ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ κατά το χρονικό διάστημα 

από το έτος 2008 και εντεύθεν, σχημάτισαν την ΕΔ 2016/373 δικογραφία σε 

βάρος των αναφερομένων δέκα πολιτικών προσώπων στην με στοιχείο Γ' 

κατηγορία, κατόπιν προτροπών και παραινέσεων του Δημήτρη 

Παπαγγελόπουλου, ο οποίος τέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης με 

αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την δίωξη του οικονομικού 

εγκλήματος, για τις εκεί αποδιδόμενες κατά αυτών μεταξύ των άλλων αξιόποινες 

πράξεις: 1) δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου, 2) παθητικής δωροδοκίας και 

3)της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία το αντικείμενο της οποίας έχει αξία 

^μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ, στρεφόμενης κατά του δημοσίου εκ της οποίας 

η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο δημόσιο είναι 

ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ στηριζόμενη 

Μ!/ σε σκευασμένα και ψευδή στοιχεία τα οποία συνέλεξαν. Ακολούθως με 
V σκοπό να βλάψουν τα πρόσωπα αυτά, αφενός μεν απέστειλαν και μάλιστα όχι 

αμελλητί τη δικογραφία με τα ψευδή και κατασκευασμένα στοιχεία που 

συνέλεξαν, με το υπ αριθμ πρωτοκ 268/5-2-2018 έγγραφο της εισαγγελέως 

διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για 

διαβίβαση αυτής στην Βουλή των Ελλήνων, προς ενεργοποίηση του νόμου περί 

ευθύνης υπουργών, διαβίβαση η οποία και έγινε με το υπ αριθμ πρωτ 1344/5-2- 

2018 έγγραφο της τελευταίας και αφετέρου συνέχισαν να ελέγχουν τα ως άνω 

πολιτικά πρόσωπα μετά την επιστροφή της δικογραφίας στην εισαγγελία 

διαφθοράς για τα αδικήματα της δωροδοκίας και δωροληψίας με το από 26-4- 

20108 πόρισμα της πλειοψηφίας της Βουλής που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια 

αυτής, αν και δεν είχαν αρμοδιότητα , για μεν τα επτά πολιτικά πρόσωπα 

έθεσαν την υπόθεση στο αρχείο, για δε τους υπόλοιπους ήτοι τον Άδωνι 

Γεωργιάδη, τον Δημήτριο Αβραμόπουλο και τον Ανδρέα Λοβέρδο συνέχισαν την 

προκαταρκτική εξέταση. Πλέον συγκεκριμένα αφού επέλεξαν από κοινού 

στοχευμένα τρεις μάρτυρες στους οποίους έδωσαν τις κώδικές ονομασίες
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«Μάξιμος Σαράφης», «Αικατερίνη Καλέση», και «Ιωάννης Αναστασίου», τους 

έθεσαν αρχικά σε προνομιακό καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα με τις 

αριθμ 1/2018, 12/2017 και 13/2018 αντίστοιχα διατάξεις της εισαγγελίας 

εγκλημάτων διαφθοράς και στη συνέχεια με την υπ αριθμ 3/2018 πράξη της 

εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς που εγκρίθηκε με την αριθ 140/2018 

πράξη του επόπτη αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τους χαρακτήρισαν ως 

μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τους διατήρησαν στο καθεστώς 

προστασίας, χωρίς να συντρέχουν προς τούτο οι προϋποθέσεις του νόμου, για 

να τους παρασχεθεί ασυλία που δεν δικαιοΰντο, προκειμένου με τις 

αναξιόπιστες ψευδείς και καθοδηγούμενες από αυτούς καταθέσεις τους να 

καταστούν αδίκως κατηγορούμενοι τα προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα για 

τα διερευνώμενα κατά αυτών αδικήματα. Στη συνέχεια κατά την διάρκεια της 

έρευνάς τους οι ως άνω εισαγγελείς στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας 

ποινικών ευθυνών σε βάρος των πολιτικών αυτών προσώπων, με 

κατασκευασμένα στοιχεία, προκειμένου να διευκολύνουν και να προσδώσουν 

επίφαση αλήθειας και αξιοπιστίας στις ενέργειες τους αυτές και στις καταθέσεις 

των προστατευομένων μαρτύρων εναντίον των πολιτικών προσώπων 

διοχέτευσαν σε συγκεκριμένη μερίδα ΜΜΕ αναληθείς πληροφορίες έγγραφα και 

μαρτυρικές καταθέσεις της προανάκρισης. Ειδικότερα εκτός των άλλων 

διοχέτευσαν στην εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ που εκδίδεις εσύ ο ίδιος και 

δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 5-1-2019 πληροφορία, ότι ο αντεισαγγελέας του 

Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής, χωρίς να τον κατονομάζεις, αλλά υπονοώντας 

τον, αγνόησε στοιχεία φωτιά του ΡΒΙ αρνούμενος να παραλάβει κατά τη 

συνάντηση μεταξύ αφενός της εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς, των 

επίκουρων εισαγγελέων αυτής καθώς και αυτού του ιδίου που τους συνόδευε 

ως επόπτης και αφετέρου εκπροσώπων του ΡΒΙ, που πραγματοποιήθηκε 

ατύπως στις 5-12-2018 στη Βιέννη αποδείξεις σε βάρος πρώην υπουργού, 

δημοσίευμα που επαναλήφθηκε στο φύλο της 7-1-2019 όπου διευκρινίσθηκε ότι 

αυτό που αρνήθηκε να παραλάβει ο εισαγγελέας ήταν αριθμός τραπεζικού 

λογαριασμού από τον οποίο έφευγαν πακέτα από το εξωτερικό για να 

καλύψουν έξοδα μέλους της οικογένειας υπουργού, ενώ η πληροφορία αυτή 

ήταν αναληθής, αφού κανένα αποδεικτικό στοιχείο σε βάρος πολιτικού 

προσώπου με οποιαδήποτε μορφή (έγγραφο ή στικάκι) έδωσαν οι εκπρόσωποι 
του ΕΒΙ το οποίο αρνήθηκε να παραλάβει ο Ιωάννης Αγγελής. Η διακίνηση αυτή
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της αναληθούς πληροφορίας είχε σκοπό να βλάψει τα πολιτικά πρόσωπα, 

καθόσον με αυτή οι εισαγγελείς απέβλεπαν στο να προσδώσουν αληθοφάνεια 

στη μεθοδευμένη έρευνα περί χρηματισμού των δέκα πολιτικών προσώπων, να 

πληγεί η αξιοπιστία του Ιωάννη Αγγελή, ο οποίος είχε καταγγείλει αμέσως μετά 

την επιστροφή του από την Βιέννη στην τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

προαποφασισμένο σχέδιο τους, υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη 

Παπαγγελόπουλου για άσκηση ποινικών διώξεων για τα διερευνώμενα από 

αυτούς αδικήματα κατά τριών τουλάχιστον πολιτικών προσώπων ήτοι: Ανδρέα 

Αοβέρδου, Άδωνι Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά μέχρι την 20-12-2018 και σε 

κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του 2018, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία προς 

τούτο και να προωθηθεί έτσι ανεμπόδιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα η 

υλοποίηση του σχεδίου τους δίωξης των πολιτικών προσώπων. Στην ανωτέρω 

πράξη που δΐέπραξαν οι εισαγγελείς διαφθοράς από κοινού, εσύ από πρόθεση 
ν4$παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή κατά την εκτέλεση αυτής διευκολύνοντας και 

την με δικές σου πράξεις με σκοπό να βλάψεις τα ως άνω πολιτικά 

πρόσωπα'

Ειδικότερα στις 5-1-2019 δημοσίευσες στην εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

εκδόσεώς σου την ως άνω πληροφορία, που στην διοχέτευσαν οι εισαγγελείς 

διαφθοράς, κατόπιν προτροπών του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, προκειμένου 

να δοθεί επίφαση αλήθειας και αξιοπιστίας στη στοχευμένη έρευνα των άνω 

εισαγγελέων κατά πολιτικών προσώπων και στη σχεδιαζόμενη από αυτούς 

άσκηση ποινικής δίωξης χωρίς στοιχεία, ενώ γνώριζες ότι η πληροφορία αυτή 

ήταν αναληθής. Τη διακίνησες δε σε γνώση και κατόπιν συνεννοήσεως με τους 

άνω εισαγγελείς, με σκοπό να βλάψεις τα προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα 

τα οποία θα υφίσταντο αδίκως ποινικές διώξεις για τα διερευνόμενα κατά αυτών 

αδικήματα.

5) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα. από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 με 

πρόθεση οργανώθηκες με άλλους, ήτοι τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, ο 

οποίος κατά το χρονικό διάστημα αυτό από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 διετέλεσε 

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, τους εισαγγελείς 

εγκλημάτων διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη αντεισαγγελέα Εφετών και τους 

επίκουρους εισαγγελείς αυτής Χρήστο ΝΙτζούρα και Στυλιανό Μανώλη
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εισαγγελείς Πρωτοδικών, καθώς και τους Αλέξανδρο Τάρκα και Ιωάννα 

Παπαδάκου , προκειμένου να διαπράξετε κακουργήματα και πλημμελήματα με 

τα οποία επιδιώκετε οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος. Ειδικότερα 1) με πρόθεση 

οργανώθηκες με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο Αλέξανδρο Τάρκα και Ιωάννα 

Παπαδάκου για να τελέσετε τα κακουργήματα της εκβίασης κατ’ επάγγελμα και 

της δωροληψίας πολιτικού προσώπου, 2) με πρόθεση οργανώθηκες με τον 

Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τους εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς Ελένη 

Τουλουπάκη αντεισαγγελέα Εφετών και τους επίκουρους εισαγγελείς αυτής 

Χρήστο Ντζούρα και Στυλιανό Μανώλη εισαγγελείς Πρωτοδικών, καθώς και 

Ιωάννα Παπαδάκου για να τελέσετε το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας 

δια της εκθέσεως εν γνώσει σε δίωξη ή τιμωρία κάποιου αθώου και των 

πλημμελημάτων της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και της 

παράβασης καθήκοντος από υπάλληλο.

Γ. Να μη γίνει κατηγορία σε βάρος του Τάρκα Αλέξανδρου για το ότι:

1) στην Αθήνα κατά χρονικό διάστημα από 22-11-2015 μέχρι 17-3-2018 με 

πρόθεση παρείχες οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την 

τέλεση της άδικης πράξης, που διέπραξε τρίτος, ενώ είχε την ιδιότητα του 

υπαλλήλου, κατά την έννοια του αρθρ 2 παρα 3 ν 3126/2003, σε συνδυασμό με 

το αρθρ 13 παραγ α ΠΚ. Ειδικότερα παρείχε συνδρομή στο Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο , ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8- 

7-2019 διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, πριν από την τέλεση 

και κατά την τέλεση της άδικης πράξης της κατ’, επάγγελμα απόπειρας 

εκβιάσεως σε βαθμό κακουργήματος, που τέλεσε από κοινού με τον 

δημοσιογράφο Ιωάννη Φιλιππάκη, κατά το χρονικό διάστημα από 10-3-2016 

μέχρι 17-3-2018, Την πράξη σου δε αυτή τέλεσες κατ' επάγγελμα. Συγκεκριμένα 

ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει από κοινού 

με τον Ιωάννη Φιλιππάκη το κακούργημα της εκβίασης σε βάρος του 

επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή επιχείρησε πράξεις που περιέχουν τουλάχιστον 

αρχή εκτέλεσης αυτού. Ειδικότερα ο ανωτέρω δρώντας από κοινού με τον 

Ιωάννη Φιλιππάκη και κατόπιν κοινής συναπόφασης, με σκοπό να 

αποκομίσουν οι ίδιοι παράνομο περιουσιακό όφελος, επιχείρησε να εξαναγκάσει 

τον Σάμπυ Μιωνή, με απειλές κατά της προσωπικής ελευθερίας και των 
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επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αυτού και των στενών συνεργατών του 

Σταύρου Παπασταύρου και Αγγέλου Μεταξά, σε πράξη από την οποία θα 

επερχόταν ζημία στην περιουσία του, ωστόσο η πράξη του αυτή δεν 

ολοκληρώθηκε όχι από δική του βούληση αλλά από εξωτερικά εμπόδια, 

ανεξάρτητα της θελήσεώς του, καθώς ο Σάμπυ Μιωνή δεν ενέδωσε στις απειλές 

του. Την πράξη του δε αυτή τέλεσε από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη κατ’ 

επάγγελμα καθόσον από την υποδομή που είχαν διαμορφώσει με πρόθεση 

επανειλημμένης τέλεσής της, προκύπτει σκοπός πορισμού εισοδήματος.

Πλέον συγκεκριμένα: Ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος στην Αθήνα κατά το 

χρονικό διάστημα από 10-3-2016 μέχρι 17-3-2018, έχοντας την ιδιότητα του 

υπαλλήλου κατά την έννοια του άρθρου 2 παραγ 3 Ν 3126/2003, σε συνδυασμό 

με το άρθρο 13 περ α ΠΚ και ειδικότερα ενώ διετέλεσε κατά το χρονικό 

διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, 

έχοντας αποφασίσει, κατά παράβαση των καθηκόντων του αυτών, ως 
^,^ΐσύμβατο με αυτά, από κοινού με τον συγκατηγορούμενό του Ιωάννη 

^Φιλιππάκη ιδιοκτήτη και εκδότη των εφημερίδων «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και 

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» καθώς και υπεύθυνο των ιστοσελίδων 

“ννννννσϋΓηοΚΓΏΐίθ ποννε ρΥκαι 'ΌΙγπιρία ρτ" να εκτελέσει το κακούργημα της 

εκβιάσεως σε βάρος του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, εξαναγκάζοντας αυτόν με 

απειλές κατά της προσωπικής ελευθερίας και των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του ιδίου και των στενών συνεργατών του, σε επιχειρήσεις 

κοινών οικονομικών συμφερόντων τους, Σταύρο Παπασταύρου και Άγγελο 

Μεταξά, να προβεί παρά τη θέληση του στην παρακάτω πράξη, από την οποία 

θα επήρχετο ζημία στην περιουσία του, με σκοπό να αποκομίσουν οι ίδιοι 

παράνομο περιουσιακό όφελος, επιχείρησαν πράξη που περιέχει αρχή 

εκτελέσεως του ως άνω εγκλήματος, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε από 

εμπόδια εξωτερικά και ανεξάρτητα από την θέλησή τους. Την πράξη δε αυτή 

τέλεσε κατ’ επάγγελμα από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη .

Ειδικότερα: Ενώ κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019, ο 

Δημήτριος Παπαγγελόπουλος διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης 

από κοινού και κατόπιν συναπόφασης με τον συγκατηγορούμενό του Ιωάννη 

Φιλιππάκη, προκειμένου να εισπράξουν εκβιαστικά από τον επιχειρηματία

7
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Σάμπυ Μιωνή, το ποσό των 350.000 ευρώ, το οποίο δεν όφειλε από κάποια 

νόμιμη αιτία, κατά το χρονικό διάστημα από 10-3-2016 έως 17-3-2018, άρχισαν 

να εφαρμόζουν εγκληματικό σχέδιο επαρκώς μελετημένο και οργανωμένο, που 

είχαν καταστρώσει, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του Δημήτρη 

Παπαγγελόπουλου ως Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, συνιστάμενο στην 

άσκηση αφόρητων πιέσεων στον Σάμπυ Μιωνή, προκειμένου να ενδώσει να 

τους καταβάλλει το ως άνω ποσό των 350.000 ευρώ, με την εκμετάλλευση της 

ύπαρξης σε βάρος του και σε βάρος των στενών συνεργατών του, σε 

επιχειρήσεις κοινών οικονομικών συμφερόντων τους, Σταύρου Παπασταύρου 

και Αγγέλου Μεταξά, αβάσιμων εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, 

προκαταρκτικών εξετάσεων και ποινικών διώξεων, σχετικά με τη συμμετοχή 

τους στη Λίστα Λαγκάρντ, τις οποίες ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος , προς 

διευκόλυνση του αδικήματος της εκβίασης είχε από κοινού με τον Ιωάννη 

Φιλιππάκη οργανώσει και κατηύθυνε, βάσει της επιρροής που ασκούσε σε 

συγκεκριμένους εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίζονταν τις υποθέσεις αυτές 

και οι οποίοι δεν γνώριζαν το σχέδιο εκβίασης, πλην όμως η πράξη τους αυτή 

δεν ολοκληρώθηκε από εμπόδια εξωτερικά και ανεξάρτητα από τη θέλησή τους 

και δη λόγω της άρνησης του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή να ενδώσει στην 

εκβίαση. Πλέον συγκεκριμένα στις 10-3-2016, σε συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του Ιωάννη 

Φιλιππάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος και ο 

Σάμπυ Μιωνή, στα πλαίσια συμβιβαστικής επίλυσης ιδιωτικής διαφοράς μεταξύ 

του Σάμπυ Μιωνή αφενός και των Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα, 

δημοσιογράφου επίσης, αφετέρου, με αφορμή (18) άρθρα που είχαν 

δημοσιευθεί με αρθρογράφο τον Αλέξανδρο Τάρκα στην εφημερίδα 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και στην ιστοσελίδα ΛΛΑΛΑΛ/άίηΊοΚΓαίία ηβννε ρτ” κατά το χρονικό 

διάστημα από 19-10-2012 μέχρι 13-5-2013, τα οποία ανέφεραν συκοφαντικά ότι 

ο Σάμπυ Μιωνή και οι συνεργάτες του Σταύρος Παπασταύρου και Άγγελος 

Μεταξάς, διενεργούσαν φοροδιαφυγή μέσω των πελατών τους, στη λίστα 

Λαγκάρντ, και η οποία εκκρεμούσε ενώπιον των δικαστηρίων του Λονδίνου, 

κατόπιν συνεννοήσεως και εν γνώσει του συγκατηγορουμένου του Ιωάννη 

Φιλιππάκη, απαίτησε για τον εαυτό του και τον Ιωάννη Φιλιππάκη χρηματικό 

ποσό, το ύψος του οποίου δεν προσδιόρισε τότε, ως δήθεν έξοδα τα οποία είχε 

δημιουργήσει ο Σάμπυ Μιωνή σε βάρος του Ιωάννη Φιλιππάκη στο ως άνω
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δικαστήριο, οικονομική όμως απαίτηση που δεν είχε νόμιμη αιτία, καθόσον είχε 

ήδη εκδοθεί η από 5-12-2014 απόφαση του Πρωτοδικείου του Λονδίνου, με την 

οποία απορρίφθηκε η από 22-7-2014 αγωγή του Σάμπυ Μιωνή και 

καταδικάσθηκε στα δικαστικά έξοδα του I. Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα, 

ύψους 72.600 λιρών, τα οποία όμως είχε καταβάλει. Σε διαφορετική δε 

περίπτωση ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος απείλησε ότι δε θα αρθούν τα 

εντάλματα συλλήψεώς που εκκρεμούσαν σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά και θα 

συνεχίσει ο Σάμπυ Μιωνή και οι στενοί συνεργάτες του Σταύρος Παπασταύρου 

και Άγγελος Μεταξάς να υφίστανται αβάσιμες ποινικές διώξεις, που αυτός ο 

ίδιος, από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη είχε οργανώσει και κατηυθυνε, 

βάσει της επιρροής που ασκούσε σε συγκεκριμένους εισαγγελικούς 

λειτουργούς, που χειρίζονταν τις εν λόγω υποθέσεις . Ειδικότερα κατά το χρόνο 

εκείνο εκκρεμούσαν οι βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των άνω στενών 

συνεργατών του, οι ακόλουθες ποινικές υποθέσεις: 1) Η ΑΒΜ Ω 2015/111 

ποινική δικογραφία, που σχηματίσθηκε κατόπιν της από 19-8-2015 επιστολής 

,Λυ Ιωάννη Φιλιππάκη, που απέστειλε στο Δημήτριο Παπαγγελόπουλο κατόπιν 

' «μεθοδεόσεως μεταξύ τους , στις 20-8-2015, ως Υφυπουργό τότε Υπουργό

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία κατήγγειλε 

ψευδώς εν γνώσει του και κατόπιν προσυνεννοήσεως με τον Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο την εταιρεία συμφερόντων των Σάμπυ Μιωνή , Αγγέλου 

Μεταξά και Σταύρου Παπασταύρου ΩΜΑ (ΟΑΡΙΤΑΕ Μαπαροπιοπί Αάνίεοτε) και 

τους ίδιους προσωπικά για εγκληματική οργάνωση, με τη σύσταση δικτύου 

φοροδιαφυγής των πελατών τους, που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ και για 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στη συνέχεια ο ίδιος 

αξιοποιώντας την καταγγελία αυτή, αντί να την διαβιβάσει στην Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου ή στους Εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος οι οποίοι ήταν 

αρμόδιοι λόγω συνάφειας κατ’ αρθ 17 Α παρ 3 Ν2523/1997, όπως προστέθηκε 

με το άρθρο 2 Ν 3943/2011, καθόσον ήδη διεξήγαγαν έρευνα για τη λίστα 

Λαγκαρντ για τυχόν διάπραξη των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, διαβίβασε την 

επιστολή προς ποινική διερεύνηση με το αριθ πρωτ ΑΠ 3569/20-8-2015 

έγγραφό του στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος 

διέταξε προκαταρκτική εξέταση και χρέωσε την σχετική δικογραφία στις 24-8- 

2015 στους εισαγγελείς του προανακριτικού τμήματος Ελένη Τουλουπάκη,
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Χρήστο Ντζούρα και Γεώργιο Καλούδη, στους οποίους αυτός θεωρούσε ότι 

μπορούσε να ασκήσει επιρροή και οι οποίοι, καθώς και ο προϊστάμενος της 

εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δεν είχαν γνώση του σχεδίου εκβίασης. Στα 

πλαίσια της άνω προκαταρκτικής έρευνας προς ενίσχυση των 

καταγγελλομένων, οι προαναφερόμενοι εισαγγελείς και ο προϊστάμενος της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, μετέβησαν στο Παρίσι στις 11-9-2015,με 

προτροπή του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, Υπηρεσιακού ήδη Υπουργού 

Δικαιοσύνης από 28-8-2015 με συμμετοχή σε αυτό και της δημοσιογράφου 

Ιωάννας Παπαδάκου και έλαβαν κατάθεση από τον Ερβέ Φαλτσιανί, σχετικά με 

τους Σάμπυ Μιωνή , Σταύρο Παπασταύρου και Αγγελο Μεταξύ και τη λίστα 

Λαγκάρντ, καθώς και στοιχεία σε Οϋ, ϋδΒ, 8ΤΙΟΚ, με νέες πληροφορίες που 

αφορούσαν τα άτομα και τις οντότητες της αρχικής λίστας Λαγκάρντ και 

εμφάνιζαν μεταξύ άλλων τον Σταύρο Παπασταύρου πραγματικό δικαιούχο και 

όχι διαχειριστή λογαριασμών στην τράπεζα Η8Β0 στη Γενεύη. Παραλλήλως ο 

συγκατηγορούμενός του Ιωάννης Φιλιππάκης ,προκειμένου να τεκμηριωθούν τα 

καταγγελλόμενα και να ενταθούν οι ασφυκτικές πιέσεις στο πρόσωπο του 

Σάμπυ Μιωνή και να ενδώσει στο σχεδιαζόμενο εκβιασμό, εν γνώσει του και 

κατόπιν συνεννοήσεως με αυτόν προέβη σε δημοσιεύματα , χρησιμοποιώντας 

ως μέσο τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που αυτός ήλεγχε, στα οποία 

διοχέτευε ως δήθεν, αποκλειστικές πληροφορίες και στοιχεία, αυτά που ο ίδιος 

από κοινού με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο είχαν επινοήσει. Ειδικότερα ο 

Ιωάννης Φιλιππάκης, εν γνώσει και σε συνεννόηση με το Δημήτρη 

Παπαγγελόπουλο, αφού στις 31-7-2015, 8-8-2015 22-8-2015 12-9-2015 

προέβη σε δημοσιεύματα στην εφημερία «ΔΗΜ0ΚΡΑΤΙΑ»με τα οποία 

συκοφαντικά και αναληθώς ενέπλεκε τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή και τους 

στενούς συνεργάτες του, σε επιχειρήσεις κοινών συμφερόντων , Σταύρο 

Παπασταύρο και Άγγελο Μεταξά, σε έκνομες δραστηριότητες, προέβη στη 

δημοσίευση νέων άρθρων, προς άσκηση πιέσεων και ενίσχυση των 

καταγγελλομένων, με την από 19-8-2015 επιστολή του, δημιουργώντας 

δυσμενείς εντυπώσεις στην κοινή γνώμη για τις επαγγελματικές δραστηριότητες, 

του Σάμπυ Μιωνή και των συνεργατών του, ως ακολούθως: α)στις 22-11-2015 

στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» άρθρο με τίτλο «270.000.000 ευρώ οι καρποί 

του έργου των εισαγγελέων», β) στις 1-12-2015 άρθρο στην ιστοσελίδα “οίγητρίο 
9γ” με τίτλο «Συμμορία μαύρου χρήματος πολιτικών αποκάλυψε ο Φαλτσιανί»,
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Υ)στις 7-12-2015 άρθρο στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» με τίτλο 

«Αποκαλυπτικά και αναλυτικά στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της Λίστας 

Λαγκαρντ» κατέθεσαν ο εκδότης της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Ιωάννης Φιλιππάκης και 

ο αρθρογράφος Αλέξανδρος Τάρκας, δ) στο μεταξύ στις 26-11-2015 ο Ιωάννης 

Φιλιππάκης, εν γνώσει του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, κατέθεσε ενόρκως 

ενώπιον των εισαγγελέων που ενεργούσαν προκαταρκτική εξέταση με βάση την 

άνω επιστολή του, προς ενίσχυση των ερευνώμενων καταγγελιών. Η εν λόγω 

ποινική δικογραφία, το χειρισμό της οποίας συνέχισε η εισαγγελία εγκλημάτων 

διαφθοράς, κατόπιν της από 13-12-2017 προφορικής εντολής της εισαγγελέως 

Ελένης Τουλουπάκη, η οποία είχε αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέως διαφθοράς, 

από μήνα Απρίλιο 2017, αρχειοθετήθηκε τελικά από την ίδια στις 18-6-2019, 2) 

Η ΑΒΜ Δ 2014/2415 ποινική δικογραφία σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά, που 

σχηματίστηκε μετά από μηνυτήριες αναφορές του προϊσταμένου της ΔΟΥ 

κατοίκου εξωτερικού, που βασίστηκαν στην από 16-9-2014 έκθεση μερικού 

^^λέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της ελεγκτού της ίδιας υπηρεσίας 
0^.«Αργυρούς Μαστοράκη για τις χρήσεις 2000 έως 2012, με την οποία κρίθηκε 

αυτός ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος για όλες τις χρήσεις, στα πλαίσια 

της έρευνας της λίστας Λαγκάρντ, παραγγέλθηκε στις 7-11-2014 προκαταρκτική 

εξέταση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη 

συνέχεια ασκήθηκε στις 18-2-2015 ποινική δίωξη για τα αδικήματα της 

φοροδιαφυγής στο εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ κατά χρήση, κατ’ 

εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και διεξήχθη κυρία ανάκριση που 

διενήργησε ο Ανακριτής του 18ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος περαίωσε την ανάκριση με την έκδοση σε 

βάρος του κατηγορουμένου του αριθ 22/22-6-2015 εντάλματος σύλληψης. Μετά 

ταύτα , αφού εκδόθηκε η 1692/3-12-2015 διάταξη της Προέδρου Εφετών 

Αθηνών, με την οποία παρασχέθηκε σύμφωνη γνώμη αυτής για απευθείας 

κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών, όπου και εκκρεμεί, διατάχθηκε η διατήρηση της ισχύος του 

ως άνω εντάλματος συλλήψεώς του και η προσωρινή κράτησή του σε 

περίπτωση συλλήψεώς του, η οποία αντικαταστάθηκε με το αριθ 1653/2017 

βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με περιοριστικούς όρους, διότι δεν 

συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να συνεχισθεί η ισχύς της ανωτέρω 
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διάταξης της Προέδρου Εφετών Αθηνών, 3) Η αριθ Ω 2015/82 δικογραφία 

επίσης κατά του Αγγέλου Μεταξά κατόπιν των από 15-5-2015 δύο (2) 

μηνυτήριων αναφορών του προϊσταμένου της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, που 

βασίστηκαν στην από 30-4-2015 έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού 

φόρου εισοδήματος της ίδιας ως άνω ελεγκτού συμπληρωματική της πρώτης, 

για τις χρήσεις 2007 και 2008 με την οποία κρίθηκε ως φορολογικός κάτοικος 

της Ελλάδος. Για την υπόθεση παραγγέλθηκε από τον προϊστάμενο της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκαταρκτική εξέταση η οποία ανατέθηκε 

στις 8-6-2015 στην Ελένη Τουλουπάκη και στις 19-6-2015 ασκήθηκε ποινική 

δίωξη για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής στο εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ 

ανά φορολογικό έτος κατ' εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ εξακολούθηση και παραγγέλθηκε κυρία 

ανάκριση από τον Ανακριτή του 18ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος περαίωσε αυτή με την έκδοση του υπ’ αριθ 

21/2015 εντάλματος σύλληψης σε βάρος του κατηγορουμένου. Μετά ταύτα δε, 

αφού εκδόθηκε η 1693/2015 διάταξη της Προέδρου Εφετών Αθηνών, με την 

οποία παρασχέθηκε σύμφωνη γνώμη αυτής για απευθείας κλήση του 

κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, 

όπου και εκκρεμεί, διατάχθηκε η διατήρηση της ισχύος του ως άνω εντάλματος 

συλλήψεώς του και η προσωρινή κράτησή του σε περίπτωση συλλήψεώς του, η 

οποία αντικαταστάθηκε με το αριθ 1814/2017 βούλευμα του Συμβουλίου 

Εφετών Αθηνών με περιοριστικούς όρους, διότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις για να συνεχισθεί η ισχύς της ανωτέρω διάταξης της Προέδρου 

Εφετών Αθηνών. Από φορολογικής απόψεως, με βάση τη σύμβαση μεταξύ της 

Ελλάδος και της Ελβετίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας, που υπογράφηκε 

με το συνημμένο σε αυτή πρωτόκολλο στη Βέρνη στις 16-6-1983 και κυρώθηκε 

στην Ελλάδα με το Ν 1502/1984 επήλθε αμοιβαίος διακανονισμός μεταξύ των 

δύο χωρών, στα πλαίσια του οποίου οι αρμόδιες υπηρεσίες τους κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος ήταν φορολογικός κάτοικος Ελβετίας για το 

χρονικό διάστημα από το 2002 έως το 2012 και εκδόθηκε η από 23-10-2020 

απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με βάση το πρακτικό αμοιβαίου 

διακανονισμού, η οποία έδινε εντολές να γίνουν ακυρώσεις και τροποποιήσεις 

των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Ο Σάμπυ Μιωνή όμως δεν 

ενέδωσε στις πιέσεις, που του ασκήθηκαν κατόπιν των παραπάνω
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συνεχιζόμενων διώξεων και δεν δέχθηκε να καταβάλει χρήματα ως δικαστικά 
έξοδα.

Στη συνέχεια ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος από κοινού με τον Ιωάννη 

Φιλιππάκη εξακολούθησαν τις ενέργειες πειθαναγκασμού του Σάμπυ Μιωνή και 

κάμψεως της θέλησής του, προς παροχή παράνομων οικονομικών 

ανταλλαγμάτων, ήτοι την πράξη της εκβίασης , η οποία άρχισε να τελείται στις 

10-3-2016, αφού διευκολύνθηκε από την ως άνω κατάσταση που είχε 

δημιουργηθεί με τις εκκρεμείς δίκες και εντάλματα συλλήψεώς . Συγκεκριμένα 

μετά τις 10-3-2016 επακολούθησαν τα κατωτέρω γεγονότα: 1 )στις 18-3-2016 οι 

εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρας και Γεώργιος Καλούδης, 

που ήδη από τις αρχές Ιανουάριου 2016 είχαν τοποθετηθεί ως επίκουροι 

εισαγγελείς στην εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος και τους είχε ανατεθεί η 

διερεύνηση της λίστας Λαγκαρντ, παραλλήλως με τα καθήκοντά τους στο 

προανακριτικό τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μεταβαίνουν κατόπιν 

προτροπής του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στα πλαίσια της προκαταρκτικής 

..-εξέτασης με αφορμή την άνω επιστολή του συγκατηγορουμένου του Ιωάννη 

.^Φιλιππάκη εκ νέου στο Παρίσι και λαμβάνουν νέες συμπληρωματικές 

0° V./ καταθέσεις και νέα στοιχεία από τον Ερβέ Φαλτσιανί, προς ενίσχυση των 
ΜΊυ κατηγοριών, τα οποία επισυνάφθησαν στη σχετική δικογραφία, 2)στις 19-3-2016 

ο Ιωάννης Φιλιππάκης προς άσκηση πιέσεων στο Σάμπυ Μιωνή και ενίσχυση 

των υπ’ αυτού καταγγελομένων εν γνώσει του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, 

προέβη σε δημοσιεύματα στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» για τη νέα αυτή 

συνάντηση των εισαγγελέων με τον Ερβέ Φαλτσιανί με τίτλο «Φαλτσιανί νέα 

στοιχεία φωτιά. Μίλησε στους εισαγγελείς για τον τρόπο διακίνησης 

αστρονομικών ποσών που περιλαμβάνονται στις λίστες».3) Στις 21-3-2016 

δίδεται εντολή από τον αρμόδιο ελεγκτή για ενέργεια φορολογικού ελέγχου 

εναντίον του Σάμπυ Μιωνή από το ΚΕΦΟΜΕΠ για τις χρήσεις 2000 έως 2012, 

κατόπιν του υπ’ αριθμ 10509/21-3-2016 αιτήματος παροχής στοιχείων και 

συντάσσεται η από 26-10-2016 έκθεση ελέγχου του ΚΕΦΟΜΕΠ απ * την οποία 

διαπιστώνεται όμως ότι ο Σάμπυ Μιωνή ήταν φορολογικός κάτοικος της 

Ελλάδος μόνο για τις χρήσεις 2000-2002, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις των 

ετών 2003-2012 η φορολογική του κατοικία βρισκόταν στο εξωτερικό (Ελβετία 

και Ισραήλ), 4) Στις 23-3-2016 οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος

7
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Ντζούρας και Γεώργιος Καλούδης άρχισαν να ενεργούν προκαταρκτική εξέταση 

σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και του Σταύρου Παπασταύρου, για το αδίκημα της 

χρήσης ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του Δημοσίου και σχηματίστηκε η ΑΒΜ Ω 

2016/49 ποινική δικογραφία. Η προκαταρκτική αυτή εξέταση στηρίχθηκε στο 

γεγονός ότι ο Σταύρος Παπασταύρου εξεταζόμενος ενώπιον των αρμοδίων 

φορολογικών αρχών που ενεργούσαν έρευνα για τη λίστα Λαγκάρντ, 

προκειμένου να δικαιολογήσει την ύπαρξη του ποσού των 5.386.374,49 

δολαρίων, που διατηρούσαν ο ίδιος και οι γονείς του Νικόλαος και Φανή 

Παπασταύρου, ως εκπρόσωποι της εταιρείας 3ΤΑΠΒΙ Ι_Τϋ, που ήταν κάτοχος 

του υπ' αριθμ 5001443771 λογαριασμού στην Ελβετική Τράπεζα Η5ΒΟ, 

προσκόμισε στις 12-9-2014 ένα έγγραφο με τίτλο 'Όσσά οΐ ΩθοΙδΓθοίοη “ με 

ημερομηνία 10-6-2005, σύμφωνα με το οποίο ο Σταύρος Παπασταύρου και οι 

ως άνω συγγενείς του , με την ιδιότητά τους ως καταπιστευματοδόχοι (ίΓυείθθ) 

συνέστησαν στις 10-6-20005 πράξη εμπίστευσης , προκειμένου να διατηρήσουν 

τη διαχείριση του ως άνω ποσού , του οποίου δικαιούχος (δθΠθΐίοίθΙγ) ήταν ο 

Σάμπυ Μιωνή που είχε αναθέσει στον Σταύρο Παπασταύρου να διαχειρίζεται το 

ποσό αυτό, ισχυρισμό που επιβεβαίωσε ο Σάμπυ Μιωνή στις 23-4-2014 

ενώπιον του ΣΔΟΕ ,όπου και προσκόμισε και το σχετικό έγγραφο. Ο ως άνω 

φορολογικός έλεγχος είχε ως αφορμή την από 21-3-2014 ανώνυμη επιστολή 

που απεστάλη στους εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και στον 

Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, την οποία όμως 

στην πραγματικότητα είχαν συντάξει ο Ιωάννης Φιλιππάκης και Αλέξανδρος 

Τάρκας, εν γνώσει και σε συνεννόηση με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, με 

τίτλο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ- 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΑ ( Σ. ΜΙΩΝΗΣ-ΣΤ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ)», με την 

οποία κατήγγειλαν τους Σάμπυ Μιωνή, Σταύρο Παπασταύρο και Άγγελο Μεταξύ 

για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

μέσω της εταιρείας συμφερόντων τους ΟΜΑ και με σκοπό να ασκήσουν πιέσεις 

στο Σάμπυ Μιωνή για να του αποσπάσουν χρηματικά ποσά. Η εν λόγω 

επιστολή, αφού έλαβε αριθμό πρωτοκ 8121/3-4-2014 διαβιβάσθηκε από την 

οικονομική εισαγγελία στο ΣΔΟΕ, συσχετίστηκε στη δικογραφία τη σχετική με τη 

λίστα Λαγκάρντ και στη συνέχεια κατόπιν της αριθ 8495/4-12-2014 εντολής 

ελέγχου του προϊσταμένου του ΣΔΟΕ κατά του Σταύρου Παπασταύρου και των



Συλ. 412 του υπ’ αριθ 25/2022 βουλεύματος του Δικαστ. Συμβουλ, Δρ 86 παρ.4 Συνταγμ.

γονέων του Νικόλαου και Φανής Παπασταύρου ουντάχθηκε η από 10-7-2015 
έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ για τις χρήσεις από 2005 -2007, η οποία κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο, όμως 

διατυπωθείσης επιφυλάξεως από ένα ελεγκτή, ο οποίος είχε άποψη ότι έπρεπε 

να ληφθούν συμπληρωματικά στοιχεία και μάλιστα δικαστικές συνδρομές από 

τις Παρθένες Βερμούδες Νήσους και την Κύπρο προς διαπίστωση της 

γνησιότητας της πράξης εμπίστευσης με την οποία φερόταν ο Σταύρος 

Παπασταύρου και οι γονείς του να έχουν τη διαχείριση του άνω λογαριασμού 

στην τράπεζα Η3Β0 στην Ελβετία, διαβιβάσθηκε εκ νέου στην εισαγγελία 

οικονομικού εγκλήματος. Μετά ταύτα, σχηματίσθηκε η ΑΒΜ ΕΟΕ 183/2015 

ποινική δικογραφία, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση προς διαπίστωση του 

αδικήματος της φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες ζητήθηκαν δικαστικές συνδρομές από τις Βρετανικές Παρθένες 

Νήσους και την Κύπρο, καθώς και φορολογικός έλεγχος από το ΚΕΦΟΜΕΠ για 

τα προαναφερόμενα πρόσωπα για τις διαχειριστικές περιόδους από 2000-2012, 

πλαίσια του οποίου συντάχθηκαν τα από 17-12-2015 σημειώματα 

διαπιστώσεων και οι από 18-1-2016 εκθέσεις μερικού ελέγχου φόρου 

εισοδήματος και διαπιστώθηκε διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής 

προερχόμενη από καθαρές πιστώσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην 

Τράπεζα Η8Β0 στην Ελβετία. Ακολούθως και μετά τις από 20-1-2016 οριστικές 

πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος υποβλήθηκαν οι αριθμ 

πρωτ 1170 και 1173 /20-1-2016 μηνυτήριες αναφορές σε βάρος του Σταύρου 

Παπασταύρου και της μητέρας του Φανής Παπασταύρου για ανακριβή απόδοση 

στο Δημόσιο φόρου εισοδήματος ποσού 460.292,29 ευρώ και 467.628,01 ευρώ 

αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2007. Ενώ για τον πατέρα του δεν 

υποβλήθηκε διότι είχε ήδη αποβιώσει. Η υπόθεση διαβιβάσθηκε στην 

εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έλαβε αριθμό δικογραφίας Ω2016/14, 

χρεώθηκε στους εισαγγελείς Χρήστο Ντζούρα και Γεώργιο Καλούδη, αλλά λόγω 

εξοφλήσεως από τους φορολογούμενους οφειλέτες πριν καταστούν 

ληξιπρόθεσμες οι οφειλές τους τέθηκε στις 4-3-2016 στο αρχείο . Από 

φορολογικής απόψεως ο καταλογισμός σε βάρος του Σταύρου Παπασταύρου 

και της μητέρας του Φανής Παπασταύρου κρίθηκε μη νόμιμος με τις αριθ 

1773,1772 και 1770/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, οι 

οποίες επικυρώθηκαν με τις 2087,2088 και 2089/2015 αποφάσεις του ΣΤΕ, ενώ 
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όσον αφορά τους ιδίους ως κληρονόμους του Νικολάου Παπασταύρου , ο 

καταλογισμός κρίθηκε μη νόμιμος κατ’ ουσία για τα οικονομικά έτη 2006 και 

2008, με τις αριθ 2345 και 2346/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών. Όμως στο μεταξύ ζητήθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

κατά τα άνω, κατά του Σάμπυ Μιωνή και Σταύρου Παπασταύρου για χρήση 

ψευδούς βεβαίωσης σχετικά με την προαναφερόμενη πράξη εμπίστευσης. 

4)Στις 18-4-2016 διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του αδελφού του Σάμπυ 

Μιωνή επί της συμβολής των οδών Φιλίας 31 και Ελευθερίας στο Μαρούσι από 

την οικονομική αστυνομία συνταγείσας της από 18-4-2016 έκθεσης έρευνας σε 

οικία και κατάσχεσης χωρίς να ανευρεθεί κάτι αξιόλογο.

Μετά τα ως άνω γεγονότα πραγματοποιεί νέα συνάντηση στην Αθήνα κατά 

μήνα Νοέμβριο 2016 σε γραφείο που δεν προέκυψε από την Ανάκριση και σε 

μη ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία μεταξύ των Ισραηλινών δικηγόρων 

του Σάμπυ Μιωνή ΥυνΑΙ 8Α88ΟΝ και ΌΙΕΙΑ ΤΑΜΙΑ ΑΑΙΚ αφενός και του 

Ιωάννη Φιλιππάκη, Αλεξάνδρου Τάρκα αφετέρου, στην οποία συμμετείχες και 

εσύ με την ιδιότητα του δικηγόρου των δύο τελευταίων, όπου ο Ιωάννης 

Φιλιππάκης εν γνώσει και κατόπιν προσυνεννοήσεως με το Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο, προσδιόρισε την παράνομη οικονομική απαίτηση για 

δικαστικά έξοδα στο ποσό των 350.000 ευρώ, επαναλαμβάνοντας τις απειλές 

ότι αν δεν κατέβαλε ο Σάμπυ Μιωνή το ποσό αυτό θα συνεχίζονταν οι διώξεις 

για όλες τις παραπάνω ποινικές υποθέσεις και θα εξακολουθούσαν να είναι σε 

ισχύ τα εντάλματα συλλήψεώς σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά . Εκ νέου όμως ο 

Σάμπυ Μιωνή αρνήθηκε να ενδώσει στις απειλές αυτές .

Στη συνέχεια στις 17-11-2017 και ενώ είχε προηγηθεί στις 31-7-2017 η έκδοση 

απόφασης του Εφετείου του Λονδίνου με την οποία έγινε δεκτή η έφεση του 

Σάμπυ Μιωνή κατά της πρωτόδικης απόφασης και επιδικάσθηκαν υπέρ του τα 

δικαστικά έξοδα, με αμέσως εκτελεστό το ποσό των 173.000 λιρών το οποίο με 

την από 10-2-2020 απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας 

προσδιορίστηκε στο τελικό ποσό των 302.067,04 λιρών και είχε προβεί ο 

Σάμπυ Μιωνή κατά μήνα Οκτώβριο 2017 σε αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος 

των εμπλεκόμενων, επακολούθησε από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Αθηνών η άσκηση ποινικής δίωξης κατόπιν του με ίδια ημερομηνία
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πορίσματος του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Γεώργιο Καλούδη, για 

απόπειρα κακουργηματικής απάτης με τις επιβαρυνπκές περιστάσεις περί 

καταχραστών του δημοσίου σε βάρος του Σταύρου Παπασταύρου και για 

συνέργεια στην άνω πράξη σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή, μετά από μεταβολή της 

προαναφερόμενης αρχικής κατηγορίας για χρήση ψευδούς βεβαιώσεως σε 

βάρος του δημοσίου, αναφορικά με την από 10-6-2015 πράξη εμπίστευσης, 

αφού ήδη είχε επισυναφθεί στη σχετική δικογραφία πριν την σύνταξη του 

πορίσματος η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κύπρου στο αίτημα 

Δικαστικής Συνδρομής του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, σχετικά με τη 

γνησιότητα του εγγράφου της εμπίστευσης, η οποία είχε διαβιβασθεί στην 

εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 20-5-2016 με αριθμό πρωτ. 2507/20-5- 

2016 , με βάση την οποία προέκυπτε ότι η πράξη εμπίστευσης ήταν γνήσια, 

αφού ο πιστοποιών υπάλληλος Νεόφυτος Αργυρού στις 30-3-2016 δήλωσε 

χνόρκως ότι αναγνωρίζει την υπογραφή του στο εν λόγω έγγραφο. Ήδη με το 
ν ν

^^'2723/2020 βούλευμα του συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών ο Σάμπυ
••■Α

Μιωνή και ο Σταύρος Παπασταύρου απαλλάχθηκαν των σχετικών κατηγοριών. 

Στο μεταξύ όμως, προκειμένου να πεισθεί ο Σάμπυ Μιωνή για την σοβαρότητα 

των απειλών, οι οποίες συνεχίζονταν και να ενδώσει σε αυτές καταρτίστηκε στις 

17-3-2018 στην Αθήνα έγγραφη συμφωνία συμβιβασμού, μεταξύ αφενός του 

Σάμπυ Μιωνή και αφετέρου του Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα, 

όπου στο πλαίσιο ενός οδικού χάρτη ("ΚΟΑϋΜΑΡ") οι Ιωάννης Φιλιππάκης και 

Αλέξανδρος Τάρκας, εν γνώσει τους κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με 

το Δημήτριο Παπαγγελόπουλο που ανέλαβε το ρόλο του «εγγυητή» 

δεσμεύτηκαν, χωρίς να παραιτηθούν από την αξίωση καταβολής των 350.000 

ευρώ, καίτοι αυτή δεν περιελήφθη τυπικά στο συμφωνητικό λόγω αντίρρησης 

του Σάμπυ Μιωνή, για τη ρύθμιση, με συγκεκριμένα δικονομικά βήματα των 

ποινικών υποθέσεων που εκκρεμούσαν σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των 

προαναφερομένων συνεργατών του, εντός τριών μηνών από το συμφωνητικό, 

αν και η πορεία τους δεν μπορούσε να ρυθμισθεί και προκαθορισθεί από τη 

βούληση ιδιωτών, διότι επρόκειτο για κακουργήματα, όμως ο Δημήτριος 

Παπαγγελόπουλος θα αναλάμβανε να διευθετηθούν με ευνοϊκό τρόπο για τον 

Σάμπυ Μιωνή και τους συνεργάτες του οι υποθέσεις αυτές, οι οποίες ήταν :1) η 

δικογραφία της εγκληματικής οργάνωσης που είχε σχηματισθεί κατόπιν της από 

19-8-2015 επιστολής του I. Φιλιππάκη σε βάρος Σάμπυ Μιωνή , Σταύρου
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Παπασταύρου και Άγγελο Μεταξά, η οποία κατά τα οριζόμενα στο συμφωνητικό 

θα ετίθετο στο αρχείο, 2)Η δικογραφία της απόπειρας απάτης στο δικαστήριο 

και της συνέργειας σε αυτή με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του 

δημοσίου σε βάρος του Σταύρου Παπασταύρου και Σάμπυ Μιωνή αντίστοιχα, η 

οποία κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω συμφωνητικό θα ρυθμιζόταν με τη 

έκδοση τυπικών κλήσεων, 3) οι υποθέσεις Αγγέλου Μεταξά για φοροδιαφυγή 

και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία ρύθμιση 

κατά τα οριζόμενα στο ίδιο συμφωνητικό θα επήρχετο με την διευθέτηση των 

φορολογικών εκκρεμοτήτων αυτού μέσω της Δ.Ο.Σ.

Η πράξη αυτή όμως της εκβίασης δεν ολοκληρώθηκε όχι από βούληση του 

Δημητρίου Παπαγγελόπουλου και του Ιωάννη Φιλιππάκη, αλλά διότι ο Σάμπυ 

Μιωνή δεν υπέκυψε στις πιέσεις και υπέβαλε την από 26-2-2020 μήνυση μεταξύ 

άλλων και για την πράξη της εκβίασης. Την πράξη δε αυτή τέλεσε ο Δημήτριος 

Παπαγγελόπουλος από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη, κατ’ επάγγελμα διότι 

από την υποδομή που είχαν διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης 

αυτής (σχέδιο, μεθοδική οργάνωση στοχοποίησης επιχειρηματιών με 

κατασκευασμένα δημοσιεύματα, διοχέτευση αυτών σε έντυπα συμφερόντων του 

Ιωάννη Φιλιππάκη , αξιοποίηση αυτών από τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, 

προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των προσώπων 

που αφορούσαν), προκύπτει σκοπός προς πορισμό εισοδήματος.

Στην ως άνω πράξη του συγκατηγορούμενού σου Δημήτριου 

Παπαγγελόπουλου εσύ παρείχες συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την 

τέλεση της διευκολύνοντας και ενισχύοντας αυτή με δικές σου πράξεις. 

Ειδικότερα εν γνώσει του εγκληματικού σκοπού του Δημητρίου 

Παπαγγελόπουλου να τελέσει το αδίκημα της κακουργηματικής εκβίασης κατ’ 

επάγγελμα, εσύ έπραξες τα ακόλουθα : 1) Αφού επί σειρά ετών, ήτοι από 

Οκτώβριο 2012 μέχρι Μάιο του έτους 2013 προέβης στη δημοσίευση 18 

άρθρούν στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και στη διαδικτυακή ιστοσελίδα αυτής 

“ννννννόίπΊοΚιοΐί» ποννε ρτ" όπου παρείχες τις υπηρεσίες σου ως δημοσιογράφος 

τεσσάρων άρθρο^ν στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» στις 31-7-2015, 18-8- 

2015,22-8-2015 και 12-9-2015 και στις 21-3-2014 απέστειλες μαζί με τον 

Ιωάννη Φιλιππάκη στους οικονομικούς εισαγγελείς και στον αντεισαγγελέα του
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Α.Π. επικεφαλής της καταπολέμησης νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες την οποία στην πραγματικότητα είχατε συντάξει εσείς οι ίδιοι με 

τα οποία άρθρα και επιστολή σε συνεννόηση με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο 

συκοφαντικά και αναληθώς ενέπλεκες τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή και τους 

στενούς συνεργάτες του σε επιχειρήσεις κοινών συμφερόντων Σταύρο 

Παπασταύρο και Άγγελο Μεταξά σε έκνομες δραστηριότητες σχετικά με τη 

συμμετοχή τους στη λίστα Λαγκαρντ, στη συνέχεια προέβης και στις ακόλουθες 

αρθρογραφήσεις με τις οποίες ενίσχυσες τα καταγγελόμενα στην από 19-8-2015 

επιστολή του Ιωάννη Φιλιππάκη, με σκοπό τη δημιουργία πιέσεων σε βάρος 

του Σάμπυ Μιωνή, ώστε να ενδώσει στο εγκληματικό σχέδιο του Δημητρίου

Παπαγγελόπουλου και ΙωάννηΦιλιππάκη, το οποίο γνώριζες: α) στις 22-11- 

2015 στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» με τίτλο «270.000.000 ευρώ οι καρποί

του έργου των εισαγγελέων», β) στις 1-12-2015 στην ιστοσελίδα “οίγηιρίθ ρτ" με

τίτλο «Συμμορία μαύρου χρήματος πολιτικών αποκάλυψε ο Φαλτσιανί», γ) στις

7-12-2015 στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» με τίτλο «Αποκαλυπτικά και

ΑΟάναλυτικά στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της Λίστας Λαγκαρντ» 
^λΧ^χΡκ^ ο εκδότης της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Ιωάννης Φιλιππάκης και ο

Υ αρθρογράφος Αλέξανδρος Τάρκας, δ) στις 19-3-2016 στην εφημερίδα 
Ζχί IX
\ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» για τη δεύτερη συνάντηση των ως άνω εισαγγελέων με

Φαλτσιανί με τίτλο «Φαλτσιανί νέα στοιχεία. Μίλησε στους εισαγγελείς για τον

τρόπο διακίνησης αστρονομικών ποσών από πρόσωπα που περιλαμβάνονται 

στις λίστες », 2) στις 26-11-2015 κατέθεσες ενόρκως ενώπιον των εισαγγελέων

που ενεργούσαν προκαταρκτική εξέταση με βάση την άνω επιστολή του Ιωάννη 

Φιλιππάκη, προς ενίσχυση των ερευνώμενων καταγγελιών, 3) Κατά μήνα 

Νοέμβριο 2016 και σε μη ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία παραβρέθηκες 

σε συνάντηση που έλαβε χώρα στην Αθήνα και σε γραφείο που δεν προέκυψε 

από την Ανάκριση μεταξύ των δικηγόρων του Σάμπυ Μιωνή ΥυνΑΙ 8Α880Ν 

και (3ΙΙΙΑ ΤΑΜΙΡ ΡΑΙΚ αφενός και του Ιωάννη Φιλιππάκη και του δικηγόρου

σας Εμμανουήλ Μαργωμένου αφετέρου, κατά την οποία ο Ιωάννης Φιλιππάκης 

προσδιόρισε το ποσό της παράνομης χρηματικής απαίτησης σε 350.000 ευρώ 

απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση δε αρθούν τα εντάλματα συλλήψεώς 

σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά και θα συνεχιστούν οι ποινικές διώξεις σε βάρος 

του Σάμπυ Μιωνή και των συνεργατών του. Στη συνάντηση αυτή εσύ ο ίδιος 

συμμετείχες ενεργά μεταφέροντας στους δικηγόρους του Σάμπυ Μιωνή την
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παράνομη απαίτηση του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου εν γνώσει και σε 

συνεννόηση με αυτόν και υπερθεμάτιζες σχετικά με αυτή, για την οποία 

γνώριζες ότι δεν υπάρχει κάποια νόμιμη αιτία, ενισχύοντάς την λέγοντας ότι αν ο 

Σάμπυ Μιωνή δεν δώσει τα χρήματα θα συνεχιστούν οι διώξεις κατά αυτού και 

των συνεργατών του, 4) Στις 17-3-2018 προκειμένου να καταστεί ευχερής ο 

εξαναγκασμός του Σάμπυ Μιωνή στην ικανοποίηση των ως άνω αξιώσεων του 

Δημητρίου Παπαγγελόπουλου και να πειστεί για τη σοβαρότητα των απειλών, οι 

οποίες συνεχίζονταν, συνυπέγραψες μετά του Σάμπυ Μιωνή και του Ιωάννη 

Φιλιππάκη το, με ίδια ημερομηνία έγγραφο με τίτλο, «ΗΟΑϋ ΜΑΡ Σημεία 

Συμφωνίας» με το περιεχόμενο που αναφέρθηκε με το οποίο ανέλαβες εσύ και 

ο Ιωάννης Φιλιππάκης με συγκεκριμένα δικονομικά βήματα να ρυθμίσετε τις 

ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των ως 

άνω συνεργατών του, αν και επρόκειτο για κακουργήματα η πορεία των οποίων 

δεν μπορούσε να προκαθορισθεί από τη βούληση ιδιωτών, όμως θα 

αναλάμβανε Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, που «εγγυήθηκε» κατόπιν 

συνεννοήσεως με εσένα και τον Ιωάννη Φιλιππάκη την τήρηση των 

συμφωνηθέντων να διευθετηθούν με ευνοϊκό τρόπο οι υποθέσεις αυτές για τον 

Σάμπυ Μιωνή.

Τη πράξη σου δε αυτή τέλεσες κατ’ επάγγελμα, διότι από την υποδομή που 

είχες διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης αυτής (μεθοδική 

οργάνωση, εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της θέσης του συγκατηγορούμενού 

σου Δημήτριου Παπαγγελόπουλου, χρησιμοποίηση ως μέσου του έντυπου και 

ηλεκτρονικού τύπου, που αρθρογραφούσες) προκύπτει σκοπός προς πόρισμά 

εισοδήματος.

2) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 22-11-2015 μέχρι κατά μήνα 

Νοέμβριο 2016 και σε μη ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία με πρόθεση 

παρείχες συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση της κύριας πράξης 

της δωροληψίας πολιτικού προσώπου.

Συγκεκριμένα στον ως άνω τόπο και χρόνο παρείχες από πρόθεση συνδρομή 

στον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, που διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός πριν 

την τέλεση και κατά την τέλεση από αυτόν της κύριας πράξης της δωροληψίας 

πολιτικού προσώπου, που διέπραξε στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 
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10-3-2016 μέχρι μήνα Νοέμβριο 2016 και σε μη ακριβώς προσδιορισθείσα 

ημερομηνία. Ειδικότερα: Ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος στην Αθήνα κατά το 

χρονικό διάστημα από 10-3-2016 μέχρι Νοέμβριο 2016, ενώ είχε την ιδιότητα 

μέλους της κυβέρνησης που προέκυψε από τις εκλογές της 20-9-2015 ζήτησε 

για τον εαυτό του και για άλλον οποιοσδήποτε φύσεως ωφελήματα που δεν 

δικαιούνταν ως αντάλλαγμα για ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική, που 

ανάγεται στα καθήκοντά του αλλά και αντίκειται σ αυτά. Ειδικότερα ενώ κατά το 

χρονικό διάστημα από 23-9-2015 έως 8-7-2019 , διετέλεσε Αναπληρωτής 

Υπουργός Δικαιοσύνης στις 10-3-2016, σε συνάντησή που είχε με τον Σάμπυ 

Μιωνή στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του Ιωάννη Φιλιππάκη στα 

πλαίσια της εξεύρεσης συμβιβαστικής επίλυσης ιδιωτικής φύσεως δικαστικής 

διαμάχης μεταξύ του Σάμπυ Μιωνή αφενός και των Ιωάννη Φιλιππάκη και 

εσένα του ιδίου αφετέρου, ζήτησε ό ίδιος άμεσα αλλά και μέσω τρίτου για τον 

εαυτό του και άλλον και δη τον εκδότη Ιωάννη Φιλιππάκη εν γνώσει του και 

κατόπιν συνεννοήσεως με αυτόν την καταβολή εκ μέρους του Σάμπυ Μιωνή

•^ρηματικού ποσού, που δεν προσδιόρισε για δήθεν έξοδα που είχε 
ν
^δημιουργήσει ο Σάμπυ Μιωνή σε βάρος του Ιωάννη Φιλιππάκη, ως αντάλλαγμα 

που δεν είχαν δικαίωμα για πράξεις και παραλείψεις που ανάγονται, αλλά και

αντίκεινται στα άνω καθήκοντα του ως Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, 

καθώς με το αντάλλαγμα αυτό θα διασφάλιζε να μην συνεχίζουν ο Σάμπυ 

Μιωνή και οι στενοί συνεργάτες του Σταύρος Παπασταύρου και Άγγελος 

Μεταξάς να υφίστανται παράνομες διώξεις, τις οποίες αυτός ο ίδιος είχε 

οργανώσει και διεύθυνε βάση της επιρροής που ασκούσε σε συγκεκριμένους 

εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίστηκαν τις εν λόγω υποθέσεις, οι οποίοι δεν 

γνώριζαν για το σκοπό δωροληψίας, όπως οι υποθέσεις αυτές και ο τρόπος 

οργάνωσης αναλύονται στην υπό στοιχείο Α κατηγορία, ενώ αν δεν κατέβαλε το 

αντάλλαγμα θα συνεχίζονταν οι διώξεις. Το ποσό της παράνομης οικονομικής 

απαίτησης προσδιορίστηκε σε 350.000 ευρώ κατά μήνα Νοέμβριο 2016 και σε 

ημερομηνία που δεν προέκυψε ακριβώς από την ανάκριση, από τον Ιωάννη 

Φιλιππάκη εν γνώση του και κατόπιν συνεννόησης με τον Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 

αφενός των Ισραηλινών δικηγόρων αυτού ΥυνΑΙ 8Α88ΟΝ και ΘΙΙΙΑ ΤΑΜΙΑ 

ΚΑΙΚ και του Ιωάννη Φιλιππάκη εσένα του ιδίου και του δικηγόρου σας 

Εμμανουήλ Μαργωμένου, σε γραφείο που δεν καθορίστηκε στην ανάκριση, το 

X
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οποίο τελικά δεν έλαβε, διότι δεν υπέκυψε ο Σάμπυ Μιωνή στις απαιτήσεις του. 

Στην πράξη αυτή του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου εσύ από πρόθεση παρείχες 

συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεσή της, διευκολύνοντας αυτή με 

δικές σου πράξεις και μεσολαβώντας, ώστε να μπορέσει αυτός να θεμελιώσει 

και προβάλει την ανύπαρκτη απαίτηση για την οποία ζήτησε το αντάλλαγμα για 

δήθεν οφειλόμενα έξοδα. Ειδικότερα εν γνώσει του εγκληματικού σκοπού του 

Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, να τελέσει το αδίκημα της δωροληψίας πολιτικού 

προσώπου, εσύ ενήργησες τα ακόλουθα:

α)διευκόλυνες αυτόν στην οργάνωση τυτν αβάσιμων ποινικών διώξεων, που ο 

ίδιος προκάλεσε βάσει της επιρροής που ασκούσε στους εισαγγελικούς 

λειτουργούς που χειρίστηκαν αυτές εν αγνοία των τελευταίων του σκοπού 

δωροληψίας, όπως οι ποινικές αυτές διώξεις αναφέρονται στην με στοιχείο Α 

κατηγορία και εκτείνονται μέχρι την ημερομηνία συνάντησης του μηνός 

Νοεμβρίου 2016 με τις ακόλουθες πράξεις: 1) Αφού επί σειρά ετών, ήτοι από 

Οκτώβριο 2012 μέχρι Μάιο του έτους 2013 προέβης στη δημοσίευση 18 

άρθρων στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και στη διαδικτυακή ιστοσελίδα αυτής 

νννννώηΊοΚίΌΐϊθ ηοννε ^γ”, όπου παρείχες τις υπηρεσίες σου ως δημοσιογράφος 

τεσσάρων (4) άρθρων στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» στις 31-7-2015, 18-8- 

2015,22-8-2015 και 12-9-2015, στις 21-3-2014 απέστειλες μαζί με τον Ιωάννη 

Φιλιππάκη στους οικονομικούς εισαγγελείς και στον αντεισαγγελέα του Α.Π. 

επικεφαλής της καταπολέμησης νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες ανώνυμη επιστολή, την οποία στην πραγματικότητα είχατε 

συντάξει εσείς οι ίδιοι με τα οποία άρθρα και επιστολή σε συνεννόηση με τον 

Δημήτριο Παπαγγελόπουλο συκοφαντικά και αναληθώς ενέπλεκες τον 

επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή και τους στενούς συνεργάτες του σε επιχειρήσεις 

κοινών συμφερόντων Σταύρο Παπασταύρο και Άγγελο Μεταξά σε έκνομες 

δραστηριότητες σχετικά με τη συμμετοχή τους στη λίστα Δαγκαρντ, στη 

συνέχεια προέβης και στις ακόλουθες αρθρογρσφήσεις με τις οποίες ενίσχυσες 

τα καταγγελόμενα στην από 19-8-2015 επιστολή του Ιωάννη Φιλιππάκη, με 

σκοπό τη δημιουργία πιέσεων σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή, ώστε να ενδώσει 

στο εγκληματικό σχέδιο του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου και Ιωάννη 

Φιλιππάκη, το οποίο γνώριζες: α) στις 22-11-2015 στην εφημερίδα 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» με τίτλο «270.000.000 ευρώ οι καρποί του έργου των 
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εισαγγελέων» β) στις 1-12-2015 στην ιστοσελίδα "οίγιπρίθ ςπ” με τίτλο 

«Συμμορία μαύρου χρήματος πολιτικών αποκάλυψε ο Φαλτσιανί» γ) στις 7-12- 

2015 στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» με τίτλο «Αποκαλυπτικά και αναλυτικά 

στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της Λίστας Λαγκαρντ» κατέθεσαν ο 

εκδότης της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Ιωάννης Φιλιππάκης και ο αρθρογράφος 

Αλέξανδρος Τάρκας, δ) στις 19-3-2016 στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» για τη 

δεύτερη συνάντηση των ως άνω εισαγγελέων με Φαλτσιανί με τίτλο «Φαλτσιανί 

νέα στοιχεία. Μίλησε στους εισαγγελείς για τον τρόπο διακίνησης αστρονομικών 

ποσών από πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις λίστες », 2) στις 26-11-2015 

κατέθεσες ενόρκως ενώπιον των εισαγγελέων που ενεργούσαν προκαταρκτική 

εξέταση με βάση την άνω επιστολή του Ιωάννη Φιλιππάκη, προς ενίσχυση των 

ερευνώμενων καταγγελιών.

ΑΚατά μήνα Νοέμβριο 2016 και σε μη ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία 
ΐΣ

$ε συνάντηση που έλαβε χώρα στην Αθήνα και σε γραφείο που δεν προέκυψε 

απ(5 Την Ανάκριση μεταξύ των δικηγόρων του Σάμπυ Μιωνή Υυ\/Α1 5Α53ΟΝ 

και ΟΙΙ_ΙΑ ΤΑΜΙΚ ΡΑΙΚ αφενός και του Ιωάννη Φιλιππάκη εσένα του ιδίου και 

του δικηγόρου σας Εμμανουήλ Μαργωμένου αφετέρου, κατά την οποία ο 

Ιωάννης Φιλιππάκης προσδιόρισε το ποσό της παράνομης χρηματικής 

απαίτησης σε 350.000 ευρώ, επαναλαμβάνοντας τις παράνομες απαιτήσεις του 

Δημητρίου Παπαγγελόπουλου και λέγοντας, ότι το ποσό αυτό αποτελούσε 

αντάλλαγμα, που θα εξασφάλιζε να μην συνεχιστούν οι ποινικές διώξεις σε 

βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των συνεργατών του, εσύ μετέφερες στους 

δικηγόρους του Σάμπυ Μιωνή την παράνομη απαίτηση του Δημητρίου 

Παπαγγελόπουλου εν γνώσει και σε συνεννόηση με αυτόν και υπερθεμάτιζες 

σχετικά με αυτή για την οποία γνώριζες ότι δεν υπάρχει κάποια νόμιμη αιτία, 

λέγοντας και εσύ ότι το ποσό αυτό αποτελούσε αντάλλαγμα που θα εξασφάλιζε 

να μην συνεχιστούν οι ποινικές διώξεις σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των 

συνεργατών του. Ενώ αν δεν έδινε το αντάλλαγμα θα συνεχίζονταν οι διώξεις. 

Το ποσό αυτό τελικά δεν έλαβε ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, διότι δεν 

υπέκυψε ο Σάμπυ Μιωνή.

3) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 με 

πρόθεση οργανώθηκες με άλλους προκειμένου να διαπράξετε κακουργήματα.
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Ειδικότερα κατά το άνω χρονικό διάστημα με πρόθεση οργανώθηκες κατόπιν 

συμφωνίας με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, όντα Αναπληρωτή Υπουργό 

Δικαιοσύνης κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 έως 8-7-2019 βάσει του 

ΠΔ με αριθ 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/23-9-2015) με αρμοδιότητα την καταπολέμηση 

της διαφθοράς και την δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, δυνάμει της ΥΑ 

30/2015,(ΦΕΚ Β 2113/2015) καθώς και τους δημοσιογράφους Ιωάννη 

Φιλιππάκη και Ιωάννα Παπαδάκου για την διάπραξη μεταξύ άλλων των 

κακουργημάτων της εκβίασης και της δωροληψίας πολιτικού προσώπου .

Η. Να μη γίνει κατηγορία σε βάρος του Μαργωμένου Εμμανουήλ δικηγόρου 

για το ότι:

Στην Αθήνα κατά μήνα Νοέμβριο 2016 και σε μη ακριβώς προσδιορισθείσα 

ημερομηνία από πρόθεση παρείχες συνδρομή στο Δημήτριο Παπαγγελόπουλο , 

ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 διετέλεσε

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, κατά την τέλεση της 

άδικης πράξης της κατ’ επάγγελμα απόπειρας εκβιάσεως σε βαθμό 

κακουργήματος, που τέλεσε από κοινού με τον δημοσιογράφο Ιωάννη 

Φιλιππάκη , κατά το χρονικό διάστημα από 10-3-2016 μέχρι 17-3-2018. Την 

πράξη σου δε αυτή τέλεσες κατ' επάγγελμα. Συγκεκριμένα ο Δημήτριος 

Παπαγγελόπουλος έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει από κοινού με τον Ιωάννη 

Φιλιππάκη το κακούργημα της εκβίασης σε βάρος του επιχειρηματία Σάμπυ 

Μιωνή επιχείρησε πράξεις που περιέχουν τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης αυτού. 

Ειδικότερα ο ανωτέρω δρώντας από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη και 

κατόπιν κοινής συναπόφασης, με σκοπό να αποκομίσουν οι ίδιοι παράνομο 

περιουσιακό όφελος, επιχείρησε να εξαναγκάσει τον Σάμπυ Μιωνή, με απειλές 

κατά της προσωπικής ελευθερίας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

αυτού και των στενών συνεργατών του Σταύρου Παπασταύρου και Αγγέλου 

Μεταξά, σε πράξη από την οποία θα επερχόταν ζημία στην περιουσία του, 

ωστόσο η πράξη του αυτή δεν ολοκληρώθηκε όχι από δική του βούληση αλλά 

από εξωτερικά εμπόδια , ανεξάρτητα της θελήσεώς του, καθώς ο Σάμπυ Μιωνή 

δεν ενέδωσε στις απειλές του. Την πράξη του δε αυτή τέλεσε από κοινού με τον 

Ιωάννη Φιλιππάκη κατ’ επάγγελμα καθόσον από την υποδομή που είχαν 
διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσής της, προκύπτει σκοπός 
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πορισμού εισοδήματος. Πλέον συγκεκριμένα: Ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος 
στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 10-3-2016 μέχρι 17-3-2018, έχοντας 

την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά την έννοια του άρθρου 2 παραγ 3 Ν 

3126/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 περ α ΠΚ και ειδικότερα ενώ 

διετέλεσε κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8-7-2019 

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης και στα καθήκοντα του περιλαμβάνονταν 

μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την άνω Υπουργική απόφαση, η καταπολέμηση της 

διαφθοράς και η δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, έχοντας αποφασίσει, κατά 

παράβαση των καθηκόντων του αυτών, ως ασύμβατο με αυτά, από κοινού με 

τον συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Φιλιππάκη ιδιοκτήτη και εκδότη των

εφημερίδων «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» καθώς και 

υπεύθυνο των ιστοσελίδων “\ν\ΛΔνάίΓΠοΙ<Γ3ΐί3 πθ\λ/5 ρΓκαι “οΐγπορίθ να 

εκτελέσει το κακούργημα της εκβιάσεως σε βάρος του επιχειρηματία Σάμπυ 

Μιωνή, εξαναγκάζοντας αυτόν με απειλές κατά της προσωπικής ελευθερίας και 
^^ών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ιδίου και των στενών συνεργατών 

σε επιχειρήσεις κοινών οικονομικών συμφερόντων τους, Σταύρο 

Παπασταύρου και Αγγελο Μεταξά, να προβεί παρά τη θέληση του στην 

παρακάτω πράξη, από την οποία θα επήρχετο ζημία στην περιουσία του, με 

σκοπό να αποκομίσουν οι ίδιοι παράνομο περιουσιακό όφελος, επιχείρησαν 

πράξη που περιέχει αρχή εκτελέσεως του ως άνω εγκλήματος, η οποία όμως

δεν ολοκληρώθηκε από εμπόδια εξωτερικά και ανεξάρτητα από την θέλησή 

τους. Την πράξη δε αυτή τέλεσε κατ’ επάγγελμα από κοινού με τον Ιωάννη 

Φιλιππάκη . Ειδικότερα: Ενώ κατά το χρονικό διάστημα από 23-9-2015 μέχρι 8- 

7-2019, ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός 

Δικαιοσύνης από κοινού και κατόπιν συναπόφασης με τον συγκατηγορούμενό 

του Ιωάννη Φιλιππάκη προκειμένου να εισπράξουν εκβιαστικά από τον

επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, το ποσό των 350.000 ευρώ, το οποίο οεν όφειλε 

από κάποια νόμιμη αιτία, κατά το χρονικό διάστημα από 10-3-2016 έως 17-3- 

2018, άρχισαν να εφαρμόζουν εγκληματικό σχέδιο επαρκώς μελετημένο και 

οργανωμένο, που είχαν καταστρώσει, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του 

Δημήτρη Παπαγγελόπουλου υος Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, 

συνιστάμενο στην άσκηση αφόρητων πιέσεων στον Σάμπυ Μιωνή, προκειμένου 

να ενδώσει να τους καταβάλλει το ως άνω ποσό των 350.000 ευρώ, με την 

εκμετάλλευση της ύπαρξης σε βάρος του και σε βάρος των στενών συνεργατών 
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του, σε επιχειρήσεις κοινών οικονομικών συμφερόντων τους, Σταύρο 

Παπασταύρου και Άγγελο Μεταξά, αβάσιμων εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, 

προκαταρκτικών εξετάσεων και ποινικών διώξεων, σχετικά με τη συμμετοχή 

τους στη Λίστα Λαγκάρντ, τις οποίες ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος , προς 

διευκόλυνση του αδικήματος της εκβίασης είχε από κοινού με τον Ιωάννη 

Φιλιππάκη οργανώσει και κατηύθυνε, βάσει της επιρροής που ασκούσε σε 

συγκεκριμένους εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίζονταν τις υποθέσεις αυτές 

και οι οποίοι δεν γνώριζαν το σχέδιο εκβίασης, πλην όμως η πράξη τους αυτή 

δεν ολοκληρώθηκε από εμπόδια εξωτερικά και ανεξάρτητα από τη θέλησή τους 

και δη λόγω της άρνησης του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή να ενδώσει στην 

εκβίαση. Πλέον συγκεκριμένα στις 10-3-2016, σε συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του Ιωάννη 

Φιλιππάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος και ο 

Σάμπυ Μιωνή, στα πλαίσια συμβιβαστικής επίλυσης ιδιωτικής διαφοράς μεταξύ 

του Σάμπυ Μιωνή αφενός και των Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα 

.δημοσιογράφου επίσης, αφετέρου, με αφορμή (18) άρθρα που είχαν 

δημοσιευθεί με αρθρογράφο τον Αλέξανδρο Τάρκα στην εφημερίδα 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και στην ιστοσελίδα "ννννν^άίπιοΚΓθΐία ποννε ρτ” κατά το χρονικό 

διάστημα από 19-10-2012 μέχρι 13-5-2013, τα οποία ανέφεραν συκοφαντικά ότι 

ο Σάμπυ Μιωνή και οι συνεργάτες του Σταύρος Παπασταύρου και Άγγελος 

Μεταξάς, διενεργούσαν φοροδιαφυγή μέσω των πελατών τους, στη λίστα 

Λαγκάρντ, και η οποία εκκρεμούσε ενώπιον των δικαστηρίων του Λονδίνου, 

κατόπιν συνεννοήσεως και εν γνώσει του συγκατηγορουμένου του Ιωάννη 

Φιλιππάκη, απαίτησε για τον εαυτό του και τον Ιωάννη Φιλιππάκη χρηματικό 

ποσό, το ύψος του οποίου δεν προσδιόρισε τότε, ως δήθεν έξοδα τα οποία είχε 

δημιουργήσει ο Σάμπυ Μιωνή σε βάρος του Ιωάννη Φιλιππάκη στο ως άνω 

δικαστήριο, οικονομική όμως απαίτηση που δεν είχε νόμιμη αιτία, καθόσον είχε 

ήδη εκδοθεί η από 5-12-2014 απόφαση του Πρωτοδικείου του Λονδίνου, με την 

οποία απορρίφθηκε η από 22-7-2014 αγωγή του Σάμπυ Μιωνή και 

καταδικάσθηκε στα δικαστικά έξοδα του I. Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα, 

ύψους 72.600 λιρών, τα οποία όμως είχε καταβάλει. Σε διαφορετική δε 

περίπτωση ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος απείλησε ότι δε θα αρθούν τα 

εντάλματα συλλήψεώς που εκκρεμούσαν σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά και θα 

συνεχίσει ο Σάμπυ Μιωνή και οι στενοί συνεργάτες του Σταύρος Παπασταύρου
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και Άγγελος Μεταξάς να υφίστανται αβάσιμες ποινικές διώξεις, που αυτός ο 

ίδιος, από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη είχε οργανώσει και κατηύθυνε, 

βάσει της επιρροής που ασκούσε σε συγκεκριμένους εισαγγελικούς 

λειτουργούς, που χειρίζονταν τις εν λόγω υποθέσεις . Ειδικότερα κατά το χρόνο 

εκείνο εκκρεμούσαν οι βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των άνω στενών 

συνεργατών του, οι ακόλουθες ποινικές υποθέσεις: 1) Η ΑΒΜ Ω 2015/111 

ποινική δικογραφία, που σχηματίσθηκε κατόπιν της από 19-8-2015 επιστολής 

του Ιωάννη Φιλιππάκη, που απέστειλε στο Δημήτριο Παπαγγελόπουλο κατόπιν 

μεθοδεύσεως μεταξύ τους , στις 20-8-2015, ως Υφυπουργό τότε Υπουργό 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία κατήγγειλε 

ψευδώς εν γνώσει του και κατόπιν προσυνεννοήσεως με τον Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο την εταιρεία συμφερόντων των Σάμπυ Μιωνή , Αγγέλου 

Μεταξά και Σταύρου Παπασταύρου ΟΜΑ (ΟΑΡίΤΑΙ ΜαοθροΓηοπί Αάνίεοτε) και 

τους ίδιους προσωπικά για εγκληματική οργάνωση, με τη σύσταση δικτύου 
Λ^θδιαφυγής των πελατών τους, που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ και για 

κ1^μιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στη συνέχεια ο ίδιος 

αξιοποιώντας την καταγγελία αυτή, αντί να την διαβιβάσει στην Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου ή στους Εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος οι οποίοι ήταν 

αρμόδιοι λόγω συνάφειας κατ’ αρθ 17 Α παρ 3 Ν2523/1997, όπως προστέθηκε 

με το άρθρο 2 Ν 3943/2011, καθόσον ήδη διεξήγαγαν έρευνα για τη λίστα 

Λαγκαρντ για τυχόν διάπραξη των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, διαβίβασε την 

επιστολή προς ποινική διερεύνηση με το αριθ πρωτ ΑΠ 3569/20-8-2015 

έγγραφό του στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος 

διέταξε προκαταρκτική εξέταση και χρέωσε την σχετική δικογραφία στις 24-8- 

2015 στους εισαγγελείς του προανακριτικοό τμήματος Ελένη Τουλουπάκη, 

Χρήστο Ντζούρα και Γεώργιο Καλούδη, στους οποίους αυτός θεωρούσε ότι 

μπορούσε να ασκήσει επιρροή και οι οποίοι, καθώς και ο προϊστάμενος της 

εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δεν είχαν γνώση του σχεδίου εκβίασης. Στα 

πλαίσια της άνω προκαταρκτικής έρευνας προς ενίσχυση των 

καταγγελλόμενων, οι προαναφερόμενοι εισαγγελείς και ο προϊστάμενος της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, μετέβησαν στο Παρίσι στις 11-9-2015,με 

προτροπή του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, Υπηρεσιακού ήδη Υπουργού 

Δικαιοσύνης από 28-8-2015 με συμμετοχή σε αυτό και της δημοσιογράφου



Σελ. 425 τουυτΓ αριθ 25/2022 βουλεύματος του Λικαστ. Συμβουλ. Αρ 86 παρ.4 Συνταγμ.

Ιωάννας Παπαδάκου και έλαβαν κατάθεση από τον Ερβέ Φαλτσιανί, σχετικά με 

τους Σάμπυ Μιωνή , Σταύρο Παπασταύρου και Άγγελο Μεταξά και τη λίστα 

Λαγκάρντ, καθώς και στοιχεία σε 00, Π8Β, 8ΤΙ0Κ, με νέες πληροφορίες που 

αφορούσαν τα άτομα και τις οντότητες της αρχικής λίστας Λαγκάρντ και 

εμφάνιζαν μεταξύ άλλων τον Σταύρο Παπασταύρου πραγματικό δικαιούχο και 

όχι διαχειριστή λογαριασμών στην τράπεζα Η8ΒΟ στη Γενεύη. Παραλλήλως ο 

συγκατηγορούμενός του Ιωάννης Φιλιππάκης ,προκειμένου να τεκμηριωθούν τα 

καταγγελλόμενα και να ενταθούν οι ασφυκτικές πιέσεις στο πρόσωπο του 

Σάμπυ Μιωνή και να ενδώσει στο σχεδιαζόμενο εκβιασμό, εν γνώσει του και 

κατόπιν συνεννοήσεως με αυτόν προέβη σε δημοσιεύματα , χρησιμοποιώντας 

ως μέσο τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που αυτός ήλεγχε, στα οποία 

διοχέτευε ως δήθεν, αποκλειστικές πληροφορίες και στοιχεία, αυτά που ο ίδιος 

από κοινού με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο είχαν επινοήσει. Ειδικότερα ο 

Ιωάννης Φιλιππάκης, εν γνώσει και σε συνεννόηση με το Δημήτρη 

Παπαγγελόπουλο, αφού στις 31-7-2015, 8-8-2015 22-8-2015 12-9-2015 

προέβη σε δημοσιεύματα στην εφημερία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»με τα οποία 

συκοφαντικά και αναληθώς ενέπλεκε τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή και τους 

στενούς συνεργάτες του, σε επιχειρήσεις κοινών συμφερόντων , Σταύρο 

Παπασταύρο και Άγγελο Μεταξά, σε έκνομες δραστηριότητες, προέβη στη 

δημοσίευση νέων άρθρων, προς άσκηση πιέσεων και ενίσχυση των 

καταγγελλομένων, με την από 19-8-2015 επιστολή του, δημιουργώντας 

δυσμενείς εντυπώσεις στην κοινή γνώμη για τις επαγγελματικές δραστηριότητες, 

του Σάμπυ Μιωνή και των συνεργατών του, ως ακολούθως : α) στις 22-11-2015 

στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» άρθρο με τίτλο «270.000.000 ευρώ οι καρποί 

του έργου των εισαγγελέων» β) στις 1-12-2015 άρθρο στην ιστοσελίδα “οίγιπρίδ 

9Γ” με τίτλο «Συμμορία μαύρου χρήματος πολιτικών αποκάλυψε ο Φαλτσιανί» γ) 

στις 7-12-2015 άρθρο στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» με τίτλο 

«Αποκαλυπτικά και αναλυτικά στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της Λίστας 

Λαγκαρντ» κατέθεσαν ο εκδότης της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Ιωάννης Φιλιππάκης και 

ο αρθρογράφος Αλέξανδρος Τάρκας, δ) στο μεταξύ στις 26-11-2015 ο Ιωάννης 

Φιλιππάκης, εν γνώσει του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, κατέθεσε ενόρκως 

ενώπιον των εισαγγελέων που ενεργούσαν προκαταρκτική εξέταση με βάση την 

άνω επιστολή του, προς ενίσχυση των ερευνώμενων καταγγελιών. Η εν λόγω 

ποινική δικογραφία, το χειρισμό της οποίας συνέχισε η εισαγγελία εγκλημάτων 
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διαφθοράς, κατόπιν της από 13-12-2017 προφορικής εντολής της εισαγγελέως 

Ελένης Τουλουπάκη, η οποία είχε αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέως διαφθοράς, 

από μήνα Απρίλιο 2017, αρχειοθετήθηκε τελικά από την ίδια στις 18-6-2019, 2) 

Η ΑΒΜ Δ 2014/2415 ποινική δικογραφία σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά, που 

σχηματίστηκε μετά από μηνυτήριες αναφορές του προϊσταμένου της ΔΟΥ 

κατοίκου εξωτερικού, που βασίστηκαν στην από 16-9-2014 έκθεση μερικού 

ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της ελεγκτού της ίδιας υπηρεσίας 

Αργυρούς Μαστοράκη για τις χρήσεις 2000 έως 2012, με την οποία κρίθηκε 

αυτός ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος για όλες τις χρήσεις, στα πλαίσια 

της έρευνας της λίστας Ααγκάρντ, παραγγέλθηκε στις 7-11-2014 προκαταρκτική 

εξέταση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη

συνέχεια ασκήθηκε στις 18-2-2015 ποινική δίωξη για τα αδικήματα της 

φοροδιαφυγής στο εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ κατά χρήση, κατ’

και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

κατ’ εξακολούθηση και διεξήχθη κυρία ανάκριση που 

Ανακριτής του 18ουΤακτικού Ανακριτικού Τμήματος του

εξακολούθηση

δραστηριότητες, 
οίενήργησε ο 

θ'0,^ν·" Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος περαίωσε την ανάκριση με την έκδοση σε 
^4-

βάρος του κατηγορουμένου του αριθ 22/22-6-2015 εντάλματος σύλληψης. Μετά 

ταύτα , αφού εκδόθηκε η 1692/3-12-2015 διάταξη της Προέδρου Εφετών

Αθηνών, με την οποία παρασχέθηκε σύμφωνη γνώμη αυτής για απευθείας 

κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου Μονομελούς

Εφετείου Αθηνών, όπου και εκκρεμεί, διατάχθηκε η διατήρηση της ισχύος του

ως άνω εντάλματος συλλήψεώς του και η προσωρινή κράτησή του σε 

περίπτωση συλλήψεώς του, η οποία αντικαταστάθηκε με το αριθ 1653/2017 

βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με περιοριστικούς όρους, διότι δεν

συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να συνεχισθεί η ισχύς της ανωτέρω 

διάταξης της Προέδρου Εφετών Αθηνών.

3) Η αριθ Ω 2015/82 δικογραφία επίσης κατά του Αγγέλου Μεταξά κατόπιν των 

από 15-5-2015 δύο (2) μηνυτήριων αναφορών του προϊσταμένου της ΔΟΥ 

κατοίκων εξωτερικού, που βασίστηκαν στην από 30-4-2015 έκθεση μερικού 

ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της ίδιας ως άνω ελεγκτού 

συμπληρωματική της πρώτης, για τις χρήσεις 2007 και 2008 με την οποία 

κρίθηκε ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος. Για την υπόθεση παραγγέλθηκε
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από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκαταρκτική 

εξέταση η οποία ανατέθηκε στις 8-6-2015 στην Ελένη Τουλουπάκη και στις 19- 

6-2015 ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής στο 

εισόδημα άνω των 150,000 ευρώ ανά φορολογικό έτος κατ’ εξακολούθηση και 

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ 

εξακολούθηση και παραγγέλθηκε κυρία ανάκριση από τον Ανακριτή του 18ου 

Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος περαίωσε 

αυτή με την έκδοση του υπ’ αριθ 21/2015 εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 

κατηγορουμένου. Μετά ταύτα δε, αφού εκδόθηκε η 1693/2015 διάταξη της 

Προέδρου Εφετών Αθηνών, με την οποία παρασχέθηκε σύμφωνη γνώμη αυτής 

για απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου 

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, όπου και εκκρεμεί, διατάχθηκε η διατήρηση της 

ισχύος του ως άνω εντάλματος συλλήψεώς του και η προσωρινή κράτησή του 

σε περίπτωση συλλήψεώς του, η οποία αντικαταστάθηκε με το αριθ 1814/2017 

βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με περιοριστικούς όρους, διότι δεν 

συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να συνεχισθεί η ισχύς της ανωτέρω 

διάταξης της Προέδρου Εφετών Αθηνών. Από φορολογικής απόψεως, με βάση 

τη σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και της Ελβετίας περί αποφυγής διπλής 

φορολογίας, που υπογράφηκε με το συνημμένο σε αυτή πρωτόκολλο στη Βέρνη 

στις 16-6-1983 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν 1502/1984 επήλθε αμοιβαίος 

διακανονισμός μεταξύ των δύο χωρών, στα πλαίσια του οποίου οι αρμόδιες 

υπηρεσίες τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος ήταν 

φορολογικός κάτοικος Ελβετίας για το χρονικό διάστημα από το 2002 έως το 

2012 και εκδόθηκε η από 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με βάση 

το πρακτικό αμοιβαίου διακανονισμού, η οποία έδινε εντολές να γίνουν 

ακυρώσεις και τροποποιήσεις των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου. 

Ο Σάμπυ Μιωνή όμως δεν ενέδωσε στις πιέσεις, που του ασκήθηκαν κατόπιν 

των παραπάνω συνεχιζόμενων διώξεων και δεν δέχθηκε να καταβάλει χρήματα 

ως δικαστικά έξοδα.

Στη συνέχεια ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος από κοινού με τον Ιωάννη 

Φιλιππάκη εξακολούθησαν τις ενέργειες πειθαναγκασμού του Σάμπυ Μιωνή και 

κάμψεως της θέλησής του, προς παροχή παράνομων οικονομικών 

ανταλλαγμάτων, ήτοι την πράξη της εκβίασης , η οποία άρχισε να τελείται στις
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10-3-2016, αφού διευκολύνθηκε από την ως άνω κατάσταση που είχε 

δημιουργηθεί με τις εκκρεμείς δίκες και εντάλματα συλλήψεώς . Συγκεκριμένα 

μετά τις 10-3-2016 επακολούθησαν τα κατωτέρω γεγονότα: 1) στις 18-3-2016 οι 

εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρηστός Ντζούρας και Γεώργιος Καλούδης, 

που ήδη από τις αρχές Ιανουάριου 2016 είχαν τοποθετηθεί ως επίκουροι 

εισαγγελείς στην εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος και τους είχε ανατεθεί η 

διερεύνηση της λίστας Λαγκαρντ, παραλλήλως με τα καθήκοντα τους στο 

προανακριτικό τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μεταβαίνουν κατόπιν 

προτροπής του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στα πλαίσια της προκαταρκτικής 

εξέτασης με αφορμή την άνω επιστολή του συγκατηγορουμένου του Ιωάννη 

Φιλιππάκη εκ νέου στο Παρίσι και λαμβάνουν νέες συμπληρωματικές 

καταθέσεις και νέα στοιχεία από τον Ερβέ Φαλτσιανί, προς ενίσχυση των 

κατηγοριών, τα οποία επισυνάφθησαν στη σχετική δικογραφία, 2) στις 19-3- 

2016 ο Ιωάννης Φιλιππάκης προς άσκηση πιέσεων στο Σάμπυ Μιωνή και 

--Ενίσχυση των υπ αυτού καταγγελομένων εν γνώσει του Δημητρίου 

^ΚΓΪαπαγγελόπουλου, προέβη σε δημοσιεύματα στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 

' για τη νέα αυτή συνάντηση των εισαγγελέων με τον Ερβέ Φαλτσιανί με τίτλο

«Φαλτσιανί νέα στοιχεία φωτιά. Μίλησε στους εισαγγελείς για τον τρόπο 

διακίνησης αστρονομικών ποσών που περιλαμβάνονται στις λίστες». 3) Στις 21- 

3-2016 δίδεται εντολή από τον αρμόδιο ελεγκτή για ενέργεια φορολογικού 

ελέγχου εναντίον του Σάμπυ Μιωνή από το ΚΕΦΟΜΕΠ για τις χρήσεις 2000 

έως 2012, κατόπιν του υπ’ αριθμ 10509/21-3-2016 αιτήματος παροχής 

στοιχείων και συντάσσεται η από 26-10-2016 έκθεση ελέγχου του ΚΕΦΟΜΕΠ 

απ ' την οποία διαπιστώνεται όμως ότι ο Σάμπυ Μιωνή ήταν φορολογικός 

κάτοικος της Ελλάδος μόνο για τις χρήσεις 2000-2002, ενώ για τις υπόλοιπες 

χρήσεις των ετών 2003-2012 η φορολογική του κατοικία βρισκόταν στο 

εξωτερικό (Ελβετία και Ισραήλ), 4) Στις 23-3-2016 οι εισαγγελείς Ελένη 

Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρας και Γεώργιος Καλούδης άρχισαν να ενεργούν 

προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και του Σταύρου 

Παπασταύρου, για το αδίκημα της χρήσης ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του 

Δημοσίου και σχηματίστηκε η ΑΒΜ Ω 2016/49 ποινική δικογραφία. Η 

προκαταρκτική αυτή εξέταση στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ο Σταύρος 

Παπασταύρου εξεταζόμενος ενώπιον τυ^ν αρμοδίων φορολογικών αρχών που 

ενεργούσαν έρευνα για τη λίστα Λαγκάρντ, προκειμένου να δικαιολογήσει την 
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ύπαρξη του ποσού των 5.386.374,49 δολαρίων, που διατηρούσαν ο ίδιος και οι 

γονείς του Νικόλαος και Φανή Παπασταύρου, ως εκπρόσωποι της εταιρείας 

6ΤΑΡΒΙ ΙΤϋ, που ήταν κάτοχος του υπ’ αριθμ 6001443771 λογαριασμού στην 

Ελβετική Τράπεζα Η8Β0, προσκόμισε στις 12-9-2014 ένα έγγραφο με τίτλο 

’Όσοά οί Οοο13Γ3θίοη " με ημερομηνία 10-6-2005, σύμφωνα με το οποίο ο 

Σταύρος Παπασταύρου και οι ως άνω συγγενείς του , με την ιδιότητά τους ως 

καταπιστευματοδόχοι (ίτυείθθ) συνέστησαν στις 10-6-20005 πράξη 

εμπίστευσης , προκειμένου να διατηρήσουν τη διαχείριση του ως άνω ποσού , 

του οποίου δικαιούχος φοηοΐίοίδΐγ) ήταν ο Σάμπυ Μιωνή που είχε αναθέσει 

στον Σταύρο Παπασταύρου να διαχειρίζεται το ποσό αυτό, ισχυρισμό που 

επιβεβαίωσε ο Σάμπυ Μιωνή στις 23-4-2014 ενώπιον του ΣΔΟΕ ,όπου και 

προσκόμισε και το σχετικό έγγραφο. Ο ως άνω φορολογικός έλεγχος είχε ως 

αφορμή την από 21-3-2014 ανώνυμη επιστολή που απεστάλη στους 

εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και στον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου 

επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες, την οποία όμως στην πραγματικότητα είχαν 

συντάξει ο, Ιωάννης Φιλιππάκης και Αλέξανδρος Τάρκας, εν γνώσει και σε 

συνεννόηση με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, με τίτλο «ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ-ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΑ ( Σ. ΜΙΩΝΗΣ-ΣΤ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ)», με την οποία 

κατήγγειλαν τους Σάμπυ Μιωνή, Σταύρο Παπασταύρο και Άγγελο Μεταξά για 

φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

μέσω της εταιρείας συμφερόντων τους ΟΜΑ και με σκοπό να ασκήσουν πιέσεις 

στο Σάμπυ Μιωνή για να του αποσπάσουν χρηματικά ποσά. Η εν λόγω 

επιστολή, αφού έλαβε αριθμό πρωτοκ 8121/3-4-2014 διαβιβάσθηκε από την

οικονομική εισαγγελία στο ΣΔΟΕ, συσχετίστηκε στη δικογραφία τη σχετική με τη 

λίστα Λαγκάρντ και στη συνέχεια κατόπιν της αριθ 8495/4-12-2014 εντολής 

ελέγχου του προϊσταμένου του ΣΔΟΕ κατά του Σταύρου Παπασταύρου και των 

γονέων του Νικόλαου και Φανής Παπασταύρου συντάχθηκε η από 10-7-2015 

έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ για τις χρήσεις από 2005 -2007, η οποία κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο, όμως 

διατυπωθείσης επιφυλάξεως από ένα ελεγκτή, ο οποίος είχε άποψη ότι έπρεπε 

να ληφθούν συμπληρωματικά στοιχεία και μάλιστα δικαστικές συνδρομές από 
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τις Παρθένες Βερμούδες Νήσους και την Κύπρο προς διαπίστωση της 

γνησιότητας της πράξης εμπίστευσης με την οποία φερόταν ο Σταύρος 

Παπασταύρου και οι γονείς του να έχουν τη διαχείριση του άνω λογαριασμού 

στην τράπεζα Η5Β0 στην Ελβετία, διαβιβάσθηκε εκ νέου στην εισαγγελία 

οικονομικού εγκλήματος. Μετά ταύτα, σχηματίσθηκε η ΑΒΜ ΕΟΕ 183/2015 

ποινική δικογραφία, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση προς διαπίστωση του 

αδικήματος της φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες ζητήθηκαν δικαστικές συνδρομές από τις Βρετανικές Παρθένες 

Νήσους και την Κύπρο, καθώς και φορολογικός έλεγχος από το ΚΕΦΟΜΕΠ για 

τα προαναφερόμενα πρόσωπα για τις διαχειριστικές περιόδους από 2000-2012, 

στα πλαίσια του οποίου συντάχθηκαν τα από 17-12-2015 σημειώματα

διαπιστώσεων και οι από 18-1-2016 εκθέσεις μερικού ελέγχου φόρου 

εισοδήματος και διαπιστώθηκε διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής 

προερχόμενη από καθαρές πιστώσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην 

Τράπεζα Η8Β0 στην Ελβετία. Ακολούθως και μετά τις από 20-1-2016 οριστικές 
^^ΐράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος υποβλήθηκαν οι αριθμ 

1170 και 1173 /20-1-2016 μηνυτήριες αναφορές σε βάρος του Σταύρου

\\ Παπασταύρου και της μητέρας του Φανής Παπασταύρου για ανακριβή απόδοση 
Πστο Δημόσιο φόρου εισοδήματος ποσού 460.292,29 ευρώ και 467.628,01 ευρώ

αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2007. Ενώ για τον πατέρα του δεν

υποβλήθηκε διότι είχε ήδη αποβιώσει. Η υπόθεση διαβιβάσθηκε στην 

εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έλαβε αριθμό δικογραφίας Ω2016/14, 

χρεώθηκε στους εισαγγελείς Χρήστο Ντζούρα και Γεώργιο Καλούδη, αλλά λόγω 

εξοφλήσεως από τους φορολογούμενους οφειλέτες πριν καταστούν 

ληξιπρόθεσμες οι οφειλές τους τέθηκε στις 4-3-2016 στο αρχείο . Από 

φορολογικής απόψεως ο καταλογισμός σε βάρος του Σταύρου Παπασταύρου 

και της μητέρας του Φανής Παπασταύρου κρίθηκε μη νόμιμος με τις αριθ 

1773,1772 και 1770/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, οι 

οποίες επικυρώθηκαν με τις 2087,2088 και 2089/2015 αποφάσεις του ΣΤΕ, ενώ 

όσον αφορά τους ιδίους ως κληρονόμους του Νικολάου Παπασταύρου , ο

καταλογισμός κρίθηκε μη νόμιμος κατ’ ουσία για τα οικονομικά έτη 2006 και

2008, με τις αριθ 2345 και 2346/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών. Όμως στο μεταξύ ζητήθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

κατά τα άνω, κατά του Σάμπυ Μιωνή και Σταύρου Παπασταύρου για χρήση
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ψευδούς βεβαίωσης σχετικά με την προαναφερόμενη πράξη εμπίστευσης, 

4)Στις 18-4-2016 διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του αδελφού του Σάμπυ 

Μιωνή επί της συμβολής των οδών Φιλίας 31 και Ελευθερίας στο Μαρούσι από 

την οικονομική αστυνομία συνταγεισας της από 18-4-2016 έκθεσης έρευνας σε 

οικία και κατάσχεσης χωρίς να ανευρεθεί κάτι αξιόλογο.

Μετά τα ως άνω γεγονότα πραγματοποιεί νέα συνάντηση στην Αθήνα κατά 

μήνα Νοέμβριο 2016 σε γραφείο που δεν προέκυψε από την Ανάκριση και σε 

μη ακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία μεταξύ των Ισραηλινών δικηγόρων 

του Σάμπυ Μιωνή ΥυνΑΙ 8Α55ΟΝ και ΟΙΙΙΑ ΤΑΜΙΕ ΚΑΙΚ αφενός και του 

Ιωάννη Φιλιππάκη, Αλεξάνδρου Τάρκα αφετέρου, στην οποία συμμετείχες και 

εσύ με την ιδιότητα του δικηγόρου των δύο τελευταίων, όπου ο Ιωάννης 

Φιλιππάκης εν γνώσει και κατόπιν προσυνεννοήσεως με το Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο, προσδιόρισε την παράνομη οικονομική απαίτηση για 

δικαστικά έξοδα στο ποσό των 350.000 ευρώ, επαναλαμβάνοντας τις απειλές 

ότι αν δεν κατέβαλε ο Σάμπυ Μιωνή το ποσό αυτό θα συνεχίζονταν οι διώξεις 

για όλες τις παραπάνω ποινικές υποθέσεις και θα εξακολουθούσαν να είναι σε 

ισχύ τα εντάλματα συλλήψεώς σε βάρος του Αγγέλου Μεταξά . Εκ νέου όμως ο 

Σάμπυ Μιωνή αρνήθηκε να ενδώσει στις απειλές αυτές .

Στη συνέχεια στις 17-11-2017 και ενώ είχε προηγηθεί στις 31-7-2017 η έκδοση 

απόφασης του Εφετείου του Λονδίνου με την οποία έγινε δεκτή η έφεση του 

Σάμπυ Μιωνή κατά της πρωτόδικης απόφασης και επιδικάσθηκαν υπέρ του τα 

δικαστικά έξοδα, με αμέσως εκτελεστό το ποσό των 173.000 λιρών το οποίο με 

την από 10-2-2020 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αγγλίας 

προσδιορίστηκε στο τελικό ποσό των 302.067,04 λιρών και είχε προβεί ο 

Σάμπυ Μιωνή κατά μήνα Οκτώβριο 2017 σε αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος 

των εμπλεκόμενων, επακολούθησε από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Αθηνών η άσκηση ποινικής δίωξης κατόπιν του με ίδια ημερομηνία 

πορίσματος του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Γεώργιο Καλούδη, για 

απόπειρα κακουργηματικής απάτης με τις επιβαρυντικές περιστάσεις περί 

καταχραστών του δημοσίου σε βάρος του Σταύρου Παπασταύρου και για 

συνέργεια στην άνω πράξη σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή, μετά από μεταβολή της 

προαναφερόμενης αρχικής κατηγορίας για χρήση ψευδούς βεβαιώσεως σε 
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βάρος του δημοσίου, αναφορικά με την από 10-6-2015 πράξη εμπίστευσης, 

αφού ήδη είχε επισυναφθεί στη σχετική δικογραφία πριν την σύνταξη του 

πορίσματος η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κύπρου στο αίτημα 

Δικαστικής Συνδρομής του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, σχετικά με τη 

γνησιότητα του εγγράφου της εμπίστευσης, η οποία είχε διαβιβασθεί στην 

εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 20-5-2016 με αριθμό πρωτ. 2507/20-5- 

2016 , με βάση την οποία προέκυπτε ότι η πράξη εμπίστευσης ήταν γνήσια, 

αφού ο πιστοποιών υπάλληλος Νεόφυτος Αργυρού στις 30-3-2016 δήλωσε 

ενόρκως ότι αναγνωρίζει την υπογραφή του στο εν λόγω έγγραφο. Ήδη με το 

2723/2020 βούλευμα του συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών ο Σάμπυ 

Μιωνή και ο Σταύρος Παπασταύρου απαλλάχθηκαν των σχετικών κατηγοριών.

Στο μεταξύ όμως προκειμένου να πεισθεί ο Σάμπυ Μιωνή για την σοβαρότητα 

των απειλών, οι οποίες συνεχίζονταν και να ενδώσει σε αυτές καταρτίστηκε στις 

17-3-2018 στην Αθήνα έγγραφη συμφωνία συμβιβασμού, μεταξύ αφενός του

Σώίπτυ Μιωνή και αφετέρου του Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα, 
οΥν

ό,που στο πλαίσιο ενός οδικού χάρτη (ΈΟΑϋΜΑΡ”) οι Ιωάννης Φιλιππάκης και 

Αλέξανδρος Τάρκας, εν γνώσει τους κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με 

το Δημήτριο Παπαγγελόπουλο που ανέλαβε το ρόλο του «εγγυητή» 

δεσμεύτηκαν, χωρίς να παραιτηθούν από την αξίωση καταβολής των 350.000 

ευρώ, καίτοι αυτή δεν περιελήφθη τυπικά στο συμφωνητικό λόγω αντίρρησης

του Σάμπυ Μιωνή, για τη ρύθμιση, με συγκεκριμένα δικονομικά βήματα των 

ποινικών υποθέσεων που εκκρεμούσαν σε βάρος του Σάμπυ Μιωνή και των 

προαναφερομένων συνεργατών του, εντός τριών μηνών από το συμφωνητικό,

αν και η πορεία τους δεν μπορούσε να ρυθμισθεί και προκαθορισθεί από τη 

βούληση ιδιωτών, διότι επρόκειτο για κακουργήματα, όμως ο Δημήτριος 

Παπαγγελόπουλος θα αναλάμβανε να διευθετηθούν με ευνοϊκό τρόπο για τον 

Σάμπυ Μιωνή και τους συνεργάτες του οι υποθέσεις αυτές, οι οποίες ήταν :1) η 

δικογραφία της εγκληματικής οργάνωσης που είχε σχηματισθεί κατόπιν της από 

19-8-2015 επιστολής του I, Φιλιππάκη σε βάρος Σάμπυ Μιωνή , Σταύρου

Παπασταύρου και Άγγελο Μεταξά, η οποία κατά τα οριζόμενα στο συμφωνητικό 

θα ετίθετο στο αρχείο, 2)Η δικογραφία της απόπειρας απάτης στο δικαστήριο 

και της συνέργειας σε αυτή με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του 

δημοσίου σε βάρος του Σταύρου Παπασταύρου και Σάμπυ Μιωνή αντίστοιχα, η
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οποία κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω συμφωνητικό Θα ρυθμιζόταν με τη 

έκδοση τυπικών κλήσεων, 3) οι υποθέσεις Αγγέλου Μεταξά για φοροδιαφυγή 

και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία ρύθμιση 

κατά τα οριζόμενα στο ίδιο συμφωνητικό θα επήρχετο με την διευθέτηση των 

φορολογικών εκκρεμοτήτων αυτού μέσω της Δ.Ο.Σ.

Η πράξη αυτή όμως της εκβίασης δεν ολοκληρώθηκε όχι από βούληση του 

Δημητρίου Παπαγγελόπουλου και του Ιωάννη Φιλιππάκη, αλλά διότι ο Σάμπυ 

Μιωνή δεν υπέκυψε στις πιέσεις και υπέβαλε την από 26-2-2020 μήνυση μεταξύ 

άλλων και για την πράξη της εκβίασης. Την πράξη δε αυτή τέλεσε ο Δημήτριος 

Παπαγγελόπουλος από κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη, κατ’ επάγγελμα διότι 

από την υποδομή που είχαν διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης 

αυτής (σχέδιο, μεθοδική οργάνωση στοχοποίησης επιχειρηματιών με 

κατασκευασμένα δημοσιεύματα, διοχέτευση αυτών σε έντυπα συμφερόντων του 

Ιωάννη Φιλιππάκη , αξιοποίηση αυτών από τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, 

προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των προσώπων 

που αφορούσαν), προκύπτει σκοπός προς πορισμό εισοδήματος.

Στην ως άνω πράξη του Δημήτριου Παπαγγελόπουλου εσύ παρείχες από 

πρόθεση συνδρομή κατά την τέλεσή της και ειδικότερα έχοντας την ιδιότητα του 

δικηγόρου του Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα παρευρέθηκες στην 

προαναφερόμενη πιο πάνω συνάντηση του μηνός Νοεμβρίου του 2016, κατά 

την οποία καθορίστηκε το ύψος των εξόδων στο ποσό των 350.000 ευρώ και 

συμμετείχες σε αυτή σε συνεννόηση με τον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, 

ενισχύοντας την απόφαση που είχε ήδη λάβει αυτός ως φυσικός αυτουργός από 

κοινού με τον Ιωάννη Φιλιππάκη, να τελέσει την συγκεκριμένη πράξη της 

εκβίασης κατ επάγγελμα, την οποία και γνώριζες, ενθαρρύνοντας την 

υλοποίηση αυτής , με την ενεργό παρουσία σου, στη συνέχεια δε ο ίδιος, 

κατόπιν προσυνεννοήσεως με αυτόν (Δημήτριο Παπαγγελόπουλο) επανέλαβες 

τις παράνομες αυτές απαιτήσεις του σε δύο τουλάχιστον τηλεφωνικές 

συνομιλίες που είχες με το δικηγόρο του Σάμπυ Μιωνή , ΥυνΑΙ_ 8Α88ΟΝ εντός 

του μηνός Νοεμβρίου 2016 και σε μη ακριβώς προσδιορισθείσες ημερομηνίες, 

λέγοντας, ότι αν δεν καταβάλει ο Σάμπυ Μιωνή το ποσό των 350.000 ευρώ, το 

οποίο γνώριζες ότι δεν οφείλετο από κάποια νόμιμη αιτία θα εξακολουθούσαν οι 
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ποινικές διώξεις κατ’ αυτού και των συνεργατών του Σταύρου Παπασταύρου και 

Αγγέλου Μεταξά και δεν θα αρθούν τα εντάλματα σύλληψης κατά του Αγγέλου 
Μεταξά.

Την πράξη σου δε αυτή τέλεσες κατ' επάγγελμα, διότι από την υποδομή που 

είχες διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης αυτής (γνώση του 

σχεδίου εκβίασης, χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων της θέσεως που κατείχε ο 
.^συγκατηγορούμενός σου Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, τρόπος τέλεσης της 

πράξης σου) προκύπτει σκοπός προς πορισμό εισοδήματος.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 26-6-2022.

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 2022


