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Σ
υνάντηση µε κλιµάκιο του FBI σε κτίριο 
της αµερικανικής πρεσβείας στη Βιέννη, 
όταν στην Ελλάδα µαινόταν ο πόλεµος 

µε την παραποµπή πολιτικών προσώπων για 
την υπόθεση της Novartis, είχε τον Φεβρουά-
ριο του 2018 ο Νίκος Μανιαδάκης. Λίγους µή-
νες µετά, ο άλλοτε προστατευόµενος στην Ελλά-
δα µάρτυρας και κατόπιν κατηγορούµενος συ-
ναντήθηκε και πάλι µε την ίδια οµάδα ατόµων 
στο Nιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, στο οµοσπονδιακό 
κτίριο του υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Το τελευ-
ταίο «τετ α τετ» κράτησε 8 ώρες και, σύµφωνα 
µε όσα περιγράφει ο κ. Μανιαδάκης στην κα-
τάθεση που έδωσε στους αντεισαγγελείς του 
Αρείου Πάγου Ευάγγελο Ζαχαρή και Λάµπρο 
Σοφουλάκη, εκεί του ασκήθηκαν πιέσεις (έως 
και εκβιασµός) από τους Αµερικανούς, ανάλο-
γες µε εκείνες των δικών µας εισαγγελέων, για 
να «δώσει» Ελληνες πολιτικούς. Και βασικά τον 
Ανδρέα Λοβέρδο. 

Αυτές οι επαφές, υποστηρίζει ο καθηγητής 
Οικονοµικών Υγείας, 
καθώς και ενδιάµεσες 
προπαρασκευαστικές, 
έγιναν κατόπιν προτρο-
πής των εισαγγελέων ∆ι-
αφθοράς.

«Εχω συναντηθεί µε 
τις αµερικανικές Αρχές 
σε δύο περιπτώσεις, κα-
τόπιν προτροπής των ει-
σαγγελέων ∆ιαφθοράς. 
Συγκεκριµένα, η κ. Του-
λουπάκη µε προέτρεψε 
να ενταχθώ στο πρόγραµµα, καθώς υπήρχε συ-
νεργασία ανάµεσα στις δύο χώρες. ∆εύτερον, ο 
κ. Ντζούρας (σ.σ.: επίκουρος εισαγγελέας κα-
τά της ∆ιαφθοράς) µου οργάνωσε συνέντευ-
ξη µε υπάλληλο του FBI κατά την υπαγωγή 
µου στο ελληνικό πρόγραµµα, προκειµένου 
οι αµερικανικές Αρχές να αξιολογήσουν αν 
θα ήθελαν να µε εντάξουν στο δικό τους πρό-
γραµµα προστασίας. Μετά τη συνέντευξη, 
επικοινώνησαν µαζί µου οι Αµερι-
κανοί απευθείας και συγκε-
κριµένα η δικηγόρος 
της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς, που συ-
ντόνιζε το αµερικα-
νικό κλιµάκιο.

Στη συνέχεια 
οργανώθηκε συ-
νάντηση στην 
Αθήνα, η οποία 
ωστόσο ακυ-
ρώθηκε εξαι-
τίας των γε-
γονότων και 
της πολιτικής δι-
άστασης που έλα-
βε η υπόθεση όταν ήρ-
θε στη Βουλή των Ελλήνων. 
Η συνάντηση αυτή πραγ-
µατοποιήθηκε τελικώς τον 
Φεβρουάριο του 2018 στη 

«Οι Αµερικανοί µε πίεζαν 
να δώσω τον Λοβέρδο»

Βιέννη, σε κτίριο της αµερικανικής πρεσβείας. Στη συνά-
ντηση πήγα µόνος µου. Συµµετείχαν η δικηγόρος της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύο εισαγγελείς και δύο στε-
λέχη του FBI. Στη συνάντηση αυτή, που διήρκεσε τρεις 
ηµέρες, υπό τη µορφή σεµιναρίου, τους εξήγησα το ελ-
ληνικό σύστηµα υγείας και τους παρέδωσα όλα τα στοι-
χεία που είχα δώσει και στις ελληνικές Αρχές καθ’ όλη τη 
διάρκεια συνεργασίας µου µαζί τους.

Ακολούθως, στις 29 Αυγούστου 2018 συναντήθηκα 
µε τους Αµερικανούς στο Nιου Τζέρσεϊ, µε πρωτοβου-
λία δική τους, στο οµοσπονδιακό κτίριο του υπουργεί-
ου ∆ικαιοσύνης, µε την ίδια οµάδα ατόµων. Πριν από 
τη συνάντηση αυτή, στις 14 Αυγούστου 2018, µε παρό-
τρυναν οι Αµερικανοί να υποβάλω ηλεκτρονικά αίτηση 
περί προστασίας, ανωνυµίας και µεταγενέστερα υπα-
γωγής σε καθεστώς προστασίας, εφόσον το επιθυµού-
σα… Στη συνάντηση µε τους Αµερικανούς, που κράτη-
σε 8 ώρες, µου ασκήθηκαν έντονες πιέσεις και εκβιάστη-
κα προκειµένου να δώσω στοιχεία για πολιτικούς και συ-
γκεκριµένα για τον κ. Λοβέρδο. Επαναλάµβαναν τα ίδια 
ακριβώς λόγια µε τους εισαγγελείς ∆ιαφθοράς, λέγοντάς 
µου ότι έχουν στοιχεία για έναν πολιτικό, καθώς και δι-
κή µου εµπλοκή σε δωροδοκία του, χωρίς να µου απο-
καλύπτουν το όνοµα αυτού, και ότι, αν δεν οµολογήσω, 
θα στραφούν και αυτοί εναντίον µου και θα µου ασκή-
σουν δίωξη. Παρά την κατατροµοκράτησή µου αυτή, 
τους δήλωσα ότι δεν έχω τέτοια στοιχεία και ότι δεν πρό-
κειται να καταθέσω τίποτα για κανέναν, οτιδήποτε κι αν 
µου συµβεί. Μετά από πολύωρες πιέσεις, µου είπαν ότι 
το πολιτικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονταν ήταν ο 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της κατάθεσης που 
έδωσε ο κ. Μανιαδάκης στους 

αντεισαγγελείς του Αρείου 
Πάγου Ευάγγελο Ζαχαρή και 

Λάμπρο Σοφουλάκη 
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Τι αποκαλύπτει ο µέχρι πρότινος 
προστατευόµενος µάρτυρας, 
καθηγητής της Εθνικής Σχολής 
∆ηµόσιας Υγείας, Νίκος 
Μανιαδάκης, για την ανάκρισή 
του από το FBI σε Βιέννη 
και Αµερική το 2018 

κύριος Λοβέρδος. Εκείνη τη στιγµή ένιωσα µια 
ανακούφιση διότι κατάλαβα ότι όλα αυτά ήταν 
ψέµατα, δεδοµένου ότι µε τον κύριο Λοβέρδο 
ουδεµία σχέση είχα ποτέ».

Ερωτήµατα
Αν ισχύουν οι ισχυρισµοί Μανιαδάκη, προκύ-
πτουν, µεταξύ άλλων, τα εξής ερωτήµατα:
fΕίναι νόµιµο να δίδονται δικοί µας προστα-
τευόµενοι µάρτυρες σε άλλους; 
fΓιατί να «πουλήσουν» οι Ελληνες εισαγγελείς 
τον µάρτυρα στους Αµερικανούς;
fΠροβλέπονται η «µεταφορά» µαρτύρων µας 
σε άλλη χώρα και η ανοχή Ελλήνων δικαστικών 
λειτουργών σε πιέσεις τους από ξένες Αρχές; 
fΕµείς αποκαλύψαµε τον δικό µας µάρτυρα. Οι 
Αµερικανοί έκαναν το ίδιο µε τους δικούς τους 
προστατευόµενους;
fΑν ισχύουν όσα λέει ο κ. Μανιαδάκης, αυτά 
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα λεγόµενα της ει-
σαγγελέως ∆ιαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη ότι 
δεν έχουµε κοινούς µάρτυρες µε τους Αµερικα-
νούς και ότι άλλη έρευνα κάνουµε εµείς, άλλη 
οι Αµερικανοί;
fΓιατί τόση πίεση από το αλλοδαπό κλιµάκιο 
στον Ν. Μανιαδάκη (πάντα σύµφωνα µε τα όσα 
υποστηρίζει ο ίδιος) να τους «δώσει» Ελληνες πο-
λιτικούς, όταν επαναλαµβάνεται από την αρχή 
της έρευνας στη χώρα µας ότι στην άλλη πλευ-
ρά του Ατλαντικού αδιαφορούν γι’ αυτούς;
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 Υπό τόν φόβό νέας σύγκρουσης και 
νέου αδιεξόδου θα συνεδριάσει την προσε-
χή εβδομάδα η επιτροπή προκαταρκτικής 
εξέτασης της Βουλής, με την κατάθεση του 
άλλοτε ισχυρού άνδρα της Novartis Hellas 
Κωνσταντίνου Φρουζή να παραμένει στον 
αέρα. Τα όσα συνέβησαν το βράδυ της πε-
ρασμένης Πέμπτης στη Βουλή, όταν η συ-
νεδρίαση αναβλήθηκε λόγω της άρνησης 
των Δημήτρη Τζανακόπουλου και Παύλου 
Πολάκη να αποχωρήσουν, έχουν προκαλέ-
σει έντονο προβληματισμό στο προεδρείο 
της Βουλής, το οποίο διαβλέπει τον κίνδυνο 
επανάληψης του ίδιου σκηνικού στην επό-
μενη συνεδρίαση. 

Τη λύση στον γρίφο θα δώσει η στάση 
του ΣΥΡΙΖΑ. Κι ενώ το βράδυ της 
Πέμπτης ο Π. Πολάκης δήλωσε ότι 
την Τρίτη πάλι εδώ θα είμαστε, το 
μεσημέρι της επομένης ο εισηγη-
τής του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρος Λάππας, 
μιλώντας στον Real FM, άφησε να 
εννοηθεί ότι η ένταση θα εκτονω-
θεί: «Σας μιλώ ως εισηγητής του 
ΣΥΡΙΖΑ. Την Τρίτη θα διεξαχθεί η 
κατάθεση του κ. Φρουζή. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν θα τινάξει τη διαδικασία 
στον αέρα», είπε.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή, πά-
ντως, το ενδεχόμενο επέμβασης 
της φρουράς της Βουλής «κείται 
μακράν». Οι ακρότητες είναι κάτι το 
οποίο δεν επιθυμεί κανείς. Εξ ου και 
-όπως εξηγούσαν στελέχη της πλει-
οψηφίας- η αντίδραση του προέδρου της 
επιτροπής Γιάννη Μπούγα να ανακοινώ-
σει πως η συνεδρίαση δεν θα αρχίσει και 
με αυτό τον τρόπο να μην αφήσει κανένα 
περιθώριο για ένταση ήταν η απολύτως εν-
δεδειγμένη. Κατά πολλούς, η απόφαση αυ-
τή αιφνιδίασε και τους ίδιους τους βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν περίμεναν τέ-
τοια αντίδραση. 

Στη Βουλή, πάντως, όλοι αναγνωρίζουν 

μην εισέλθουν στην αίθουσα δεν θα 
είναι η φρουρά της Βουλής, αλλά το 
πολιτικό προσωπικό της Βουλής, δη-
λαδή κάποιος υπάλληλος της υπηρεσί-
ας επιτροπών. Ακόμα και οι θιασώτες 
της συγκεκριμένης άποψης, πάντως, 
αναγνωρίζουν ότι κανείς δεν εγγυά-
ται πως αυτή η προσπάθεια θα ευο-
δωθεί, αλλά και ότι από εκεί και πέρα, 
αν οι δύο βουλευτές συνεχίζουν να ει-
σέρχονται στην αίθουσα της επιτρο-
πής, τότε η φρουρά θα αποτελεί μο-
νόδρομο. Με τα μέχρι στιγμής στοι-
χεία, πάντως, το πιθανότερο σενάριο 
είναι πως οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ θα προχωρήσουν σε κάποιας μορ-

φής πολιτική διαμαρ-
τυρία και θα αποχω-
ρήσουν αφήνοντας 
την επιτροπή να συνε-
χίσει το έργο της.

Σε κάθε περίπτω-
ση, τα δύο στρατόπε-
δα προετοιμάζονται 
για την κατάθεση του 
Κ. Φρουζή ευελπιστώ-
ντας ότι θα συνεισφέ-
ρει στοιχεία τα οποία 
θα αξιοποιηθούν κα-
ταλλήλως. Η μεν κοι-
νοβουλευτική πλειο-
ψηφία ελπίζει ότι η κα-
τάθεση του κ. Φρουζή 
θα αποδομήσει τις κα-

ταθέσεις των προστατευόμενων μαρ-
τύρων σε βάρος των δέκα πολιτικών 
Νέας Δημοκρατίας και Κινήματος Αλ-
λαγής, η δε αξιωματική αντιπολίτευ-
ση ότι ο κ. Φρουζής, πιεζόμενος από 
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα απο-
καλύψει νέα στοιχεία για το σκάνδα-
λο της Novartis και την τιμολόγηση 
των φαρμάκων.

ΓiωρΓοΣ ΛΥΚοΥρΕΝΤΖοΣ

ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί 
επ’ άπειρον. Και στην επόμενη συνεδρίαση η δι-
αχείριση των δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από τη 
Βουλή θα είναι ήπια, ήδη όμως από το μεσημέ-
ρι της Παρασκευής αρκετοί βουλευτές της Ν.Δ., 
αλλά και στελέχη του Κοινοβουλίου, άρχισαν να 
επεξεργάζονται τρόπους για να αποκλιμακωθεί 
η ένταση και η επιτροπή να αρχίσει επιτέλους να 

εξετάζει μάρτυρες. 
Οπως όλα δείχνουν, οι δύο βουλευτές του ΣΥ-

ΡΙΖΑ θα επιχειρήσουν να δώσουν το «παρών» και 
στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής, εμμέ-
νοντας στο επιχείρημα περί αντισυνταγματικής 
εξαίρεσής τους. Μία από τις σκέψεις που έπεσαν 
στο τραπέζι είναι η υιοθέτηση μοντέλου Ευρωκοι-
νοβουλίου. Με απλά λόγια, το όργανο το οποίο 
θα ενημερώσει τους δύο βουλευτές ότι δεν είναι 
μέλη της επιτροπής και θα τους παρακαλέσει να 

Πώς προετοιμάζονται 
κυβέρνηση και αντιπολίτευση 
για τη συνεδρίαση της 
ερχόμενης Τρίτης

Μάχη… χαρακωμάτωνΗ αΝαΦορα του Παναγιώτη Πι-
κραμμένου σε πολιτικό πρόσωπο 
οδήγησε τον αντεισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου Ευάγγελο Ζαχαρή, 
που διενεργεί μαζί με τον συνάδελ-
φό του Λάμπρο Σοφουλάκη την προ-
καταρκτική έρευνα για τις καταγγελ-
λόμενες παρεμβάσεις στην υπόθεση 
Novartis, να διαβιβάσει την κατάθε-
σή του στη Βουλή.

Μια μαρτυρία που φέρει ιδιαίτε-
ρο βάρος λόγω της ιδιότητας, της δι-
αδρομής και του κύρους του αντι-
προέδρου της κυβέρνησης και επίτι-

μου προέδρου του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. Η κατάθεση θα συσχε-
τιστεί με τα υπόλοιπα στοιχεία που 
έχουν φτάσει στην προανακριτική 
επιτροπή της Βουλής, η οποία διε-
ρευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του 
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Ο πρώ-
ην αναπληρωτής υπουργός Δικαιο-
σύνης κατονομάζεται ευθέως ή εμ-
μέσως ως το πρόσωπο που παρενέ-
βαινε στην έρευνα των εισαγγελέων 
κατά της Διαφθοράς για τη Novartis.

Ο κ. Πικραμμένος ήταν μεταξύ 
των δέκα πολιτικών προσώπων για 
τα οποία η δικογραφία διαβιβάστη-
κε στη Βουλή τον Φεβρουάριο του 
2018, προκειμένου να διερευνη-
θεί τυχόν εμπλοκή τους σε αθέμιτες 
πρακτικές της φαρμακοβιομηχανί-
ας. Η δικογραφία για τον αντιπρόε-
δρο της κυβέρνησης αρχειοθετήθη-
κε από τους εισαγγελείς, καθώς δεν 
προέκυψαν στοιχεία εις βάρος του.

Στη Βουλή 
η κατάθεση 

Πικραμμένου


