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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Η
πορεία του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη 
προς την κορυφή έµοιαζε µε ξέφρενη 
κούρσα. Παίρνοντας το 1990, σε ηλι-

κία µόλις 18 χρόνων,τη σκυτάλη της Νεοχηµι-
κής από τον πατέρα του, που πέθανε ξαφνικά, 
κατάφερε να τη µετατρέψει σε έναν κολοσσό, 
να την πουλήσει «ακριβά» σε Αµερικανούς, να 
ιδρύσει στη συνέχεια την Alapis, που αναδεί-
χθηκε επί των ηµερών της παντοδυναµίας του 
ως µία από τις µεγαλύτερες φαρµακοβιοµηχα-
νίες στην Ελλάδα, λαµβάνοντας ταυτόχρονα το 
ένα βραβείο επιχειρηµατικότητας µετά το άλλο.

Το σκάνδαλο της Proton Bank, όµως, της 
τράπεζας συµφερόντων του, που, κατά τη ∆ι-
καιοσύνη, χορηγούσε επισφαλή δάνεια σε δι-
κές του εταιρείες, τον έριξε µέσα σε λίγους µή-
νες από την κορυφή στα «τάρταρα». Παράλ-
ληλα, άρχισαν να «σκάνε» κι άλλες υποθέσεις, 
που τον έφεραν «τετ α τετ» µε τη ∆ ικαιοσύνη 
ουκ ολίγες φορές.

Το όνοµά του άρχισε και πάλι να παίζει τους 
τελευταίους µήνες στους επιχειρηµατικούς κύ-
κλους, µε κάποιους να λένε ότι «φλερτάρει» µε 
την είσοδό του στα media, έχοντας ανοίξει δί-
αυλους επικοινωνίας µε την κυβέρνηση, ενώ 
τον συνδέουν και µε δύο ενεργές εταιρείες, 
την TRIPKO Consulting Limited και την Dionar 
Foundation, υποστηρίζοντας ότι είναι αυτός που 
κινεί τα νήµατά τους. Ενώ, όπως σηµειώνει το 
περιοδικό «Crash», κινείται εντελώς παρασκη-
νιακά ενισχύοντας διάφορα µέσα ενηµέρωσης.

Το αν τελικώς θα µπει στον χώρο των ΜΜΕ 
θα φανεί, όπως λένε όσοι διακινούν αυτά τα σε-
νάρια, όταν ξεκινήσει η διαδικασία για τη χο-
ρήγηση τηλεοπτικών αδειών. Για τις δύο εται-
ρείες η εκτίµηση είναι πως δεν θα βγει µπρο-
στά, τουλάχιστον µέχρι να διευθετήσει τις δι-
καστικές εκκρεµότητες που έχει.

Οι εταιρείες
Ποιες είναι, όµως, η TRIPKO Consulting Limited 
και η Dionar Foundation και γιατί κάποιοι συν-
δέουν αυτές τις εταιρείες µε τον Λ. Λαυρεντιάδη;

Η TRIPKO Consulting Limited είναι µια επι-
χείρηση περιορισµένης ευθύνης που φαίνεται 
να αγοράζει το ενεργητικό της Νεοχηµικής το 
2015, τρία χρόνια αφότου η τελευταία µπήκε 
στην πτωχευτική διαδικασία. Εµφανίζεται να 
έχει έδρα στην Κύπρο, ενώ είχε γίνει κάτοχος 
του παλιού κτιρίου της Νεοχηµικής στο Παλαιό 
Φάληρο λίγο πριν η εταιρεία εισέλθει στη δι-
αδικασία ειδικής εκκαθάρισης. Εκεί, ισχυρίζο-
νται αυτόπτες µάρτυρες, έχουν δει πολλές φο-
ρές τον Λαυρεντιάδη να µπαινοβγαίνει.

Οσον αφορά την Dionar Foundation, αυ-
τή προέκυψε µετά τη διαρροή των «Bahamas 
Leaks», πριν από έναν χρόνο. Οπως αποκαλύ-
φθηκε, µεταξύ των Ελλήνων που µετέφεραν λε-
φτά σε φορολογικούς παραδείσους και τα ονό-
µατά τους είδαν το φως της δηµοσιότητας µέ-
σω της συγκεκριµένης λίστας βρισκόταν και ο 
Λ. Λαυρεντιάδης. Φαίνεται, µαζί µε τον Γιώρ-
γο Κυριακίδη, γιο του άλλοτε στενού του συ-
νεταίρου και φυγόδικου Πέτρου Κυριακίδη, 
να ανήκουν στο συµβούλιο του ιδρύµατος 
Dionar Foundation, που ιδρύθηκε το 2010 µε 
αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο άλλου ιδρύµα-
τος µε έδρα την Ολλανδία...

Η ακριβής επιχειρηµατική του δραστηριό-

τητα, ωστόσο, εκτιµάται ότι θα γίνει πιο ξεκάθαρη και ενδεχοµέ-
νως πιο «επιθετική» όταν και εφόσον κλείσουν τα ανοιχτά δικαστι-
κά µέτωπα που έχει.

∆ικαστικές εµπλοκές
Τα «πάρε-δώσε» του Λ. Λαυρεντιάδη µε τη ∆ικαιοσύνη ξεκίνησαν 
το 2012, όταν κρίθηκε προφυλακιστέος για τη χορήγηση δανείων 
ύψους εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις, κυρίως 
σε εταιρείες που συνδέονταν έµµεσα ή άµεσα µαζί του.

∆ύο χρόνια µετά, εκδίδεται το παραπεµπτικό βούλευµα που στέλ-
νει στο εδώλιο του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων τον ίδιο και 
33 ακόµη άτοµα για επισφαλή δάνεια ύψους 700 εκατ. ευρώ. Οπως 
σηµειώνεται σε αυτό: «Κατόπιν σχεδίου ”κατασκευάστηκαν“ εται-
ρείες για να δεχτούν χωρίς εξασφαλίσεις και προσωπικές εγγυήσεις 
δάνεια από την παθούσα τράπεζα Proton Βank µε εξαπάτηση των 
εποπτικών Αρχών και µετόχων, τα οποία στη συνέχεια ακολούθη-
σαν µια διαδροµή πολυδαίδαλη µέσα από τη µεταφορά τους από 
εταιρεία σε εταιρεία, ώστε να είναι απολύτως δυσχερής η παρακο-
λούθησή τους από τις εποπτικές Αρχές και ένα µεγάλο µέρος τους 
να εκταµιεύεται από πρόσωπα που εργάζονται στις επιχειρήσεις 
Λαυρεντιάδη ή χρησιµοποιήθηκαν για εντελώς άλλους σκοπούς 
από αυτούς που δήθεν χορηγήθηκαν, διά του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα, µε απώτερο σκοπό την ένταξη των ”δα-
νείων“ στο οικονοµικό σύστηµα έχοντας απο-
κτήσει νοµιµοφάνεια. Η διαδικασία νοµιµοποί-
ησης που ακολουθήθηκε περιελάµβανε την κα-
τοχή, χρήση και διαχείριση του εγκληµατικού 
προϊόντος, την απόκρυψή του και τη χρήση 
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα».

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους εµπλε-
κόµενους αφορούν συγκρότηση εγκληµατικής 
οργάνωσης και ένταξη σε αυτή, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα, απάτη 
και απιστία. Η δίκη για αυτή την υπόθεση, µετά 
από αναβολές και διακοπές, ξεκίνησε τον ∆ε-
κέµβριο του 2016. Ωστόσο, σχεδόν έναν χρό-
νο µετά, δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε η εξέταση 
των µαρτύρων.

Η απόπειρα ανθρωποκτονίας 
και η αθώωση
Εν µέσω του θορύβου που δηµιουργήθηκε γύ-
ρω από την Proton Bank, ο Λαυρεντιάδης εµφα-
νίζεται ως «πρωταγωνιστής» σε µια άλλη ποινι-
κή υπόθεση, εντελώς διαφορετική: στην απόπει-
ρα δολοφονίας του Αθηναγόρα Ανδριαδάκη.

Κατηγορείται ότι αυτός έδωσε την εντολή 
να αποσταλεί στον επιχειρηµατία τον Ιούνιο 
του 2012 παγιδευµένο δέµα, καθώς τον ήθε-
λε νεκρό. Γιατί;

Στη δικογραφία της υπόθεσης γινόταν ιδιαί-
τερη αναφορά στη σχέση που είχε το θύµα µε 
τη σύζυγο του Λ. Λαυρεντιάδη, µε την οποία 
φέρεται να γνωρίστηκε µέσω του διαδικτύου, 
αλλά και σε µία συνεργασία των δύο ανδρών 
σχετικά µε τη φαρµακευτική εταιρεία Αlapis 
που δεν προχώρησε.

Η δικαστική έρευνα καταλήγει σε 7 άτοµα. 
Μεταξύ αυτών, ως ηθικός αυτουργός κατηγο-
ρείται ο Λαυρεντιάδης, που κρίνεται προφυλακι-
στέος και γι’ αυτή την υπόθεση. Η δίκη προσδιο-
ρίζεται για τον Νοέµβριο του 2014. ∆ύο χρόνια 
µετά, το Μεικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο της Αθή-
νας αθωώνει όλους τους κατηγορούµενους. 

Ο Λαυρέντης, 
η TRIPKO και 
το... ίδρυµα 
στις Μπαχάµες

Οι περιπέτειες 
του επιχειρηµατία 
Λαυρεντιάδη και οι 
ανοικτές δικαστικές 
υποθέσεις µετά την 
αποφυλάκισή του
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Είχε προηγηθεί η ρητή δήλωση παραίτησης του Ανδριαδάκη 
από τη θέση της πολιτικής αγωγής σε βάρος του Λαυρεντιάδη, 
οπότε η ετυμηγορία των δικαστών θεωρήθηκε μονόδρομος.

Και αποζημίωση για την κράτησή του
Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η δίκη για την υπόθεση Ανδριαδάκη, 
ο Λαυρεντιάδης είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους 
και χρηματική εγγύηση 500.000 ευρώ.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών δέχτηκε το αίτημά 
του για αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με περι-
οριστικούς όρους, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που αντι-
μετώπιζε. Είχε προηγηθεί από τους συνηγόρους του μία πα-
ρουσίαση της δεινής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει λό-
γω της κράτησής του στη φυλακή και την επιβάρυνση που είχε 
προκληθεί στη χρόνια παραμορφωτική ρευματοειδή αρθροπά-
θεια που τον βασάνιζε από τα νεανικά του χρόνια.

Δεκαπέντε μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο του 2015, το Ευρωπα-
ϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), στο οποίο, 
εν τω μεταξύ, είχε προσφύγει ο επιχειρηματίας, διαπιστώνει 
σειρά παραβιάσεων στην κράτησή του εκ μέρους της Ελλάδας 
και του επιδικάζει 6.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 8.000 ευρώ 
για δικαστικά έξοδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΔΑΔ, ο Λαυρεντιάδης, 
ο οποίος τέθηκε σε κράτηση στο σωφρονιστικό κατάστημα του 
Κορυδαλλού τον Δεκέμβριο του 2012 και εισήχθη ακολούθως, 
τον Ιανουάριο του 2013, στο ψυχιατρείο των φυλακών για λό-
γους υγείας, δικαιώθηκε αναφορικά με την προσφυγή του για 
παραβίαση του δικαιώματος σε ταχεία επανεξέταση της νομι-
μότητας της κράτησής του, ενώ η χώρα μας καταδικάστηκε και 
για εξευτελιστική μεταχείριση του επιχειρηματία.

Αλλη μια αθώωση
Στις 18 Ιανουαρίου του 2017 κλείνει ένα ακόμη δικαστικό μέτω-
πο. Απαλλάσσεται από την κατηγορία της χειραγώγησης των με-
τοχών της εταιρείας Alapis, που, αν και του απέφερε εκατοντά-
δες εκατομμύρια, έφτασε να πτωχεύσει τον Νοέμβριο του 2013.

Οι συνεχείς αναβολές στην εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, 
που κάποιοι υποψιάζονται ότι ήταν σκόπιμες, τελικώς του βγή-
καν σε καλό, καθώς πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ήρθε ευ-
νοϊκή νομοθετική ρύθμιση, που έδειχνε να είναι «κομμένη και 
ραμμένη» στα μέτρα του.

Νομικοί έλεγαν ότι ο Λαυρεντιάδης αθωώθηκε όχι γιατί δεν 
διαπιστώθηκε η χειραγώγηση, αλλά γιατί, λίγο πριν από την εκ-
δίκαση και την έκδοση απόφασης, ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο 
του 2016 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ο νόμος 4443, στον 
οποίο προβλεπόταν ότι αν η μέση ημερήσια αξία των παράνο-
μων συναλλαγών δεν υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ, δεν υπάρ-
χει το αδίκημα. Παρά την αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα της 
έδρας, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αποφάσισε την 

αθώωση του επιχειρηματία και των συγκατη-
γορουμένων του, με ψήφους δύο έναντι μιας.

Στο μεταξύ, όμως, είχε ανοίξει άλλο ένα δικα-
στικό μέτωπο για τον επιχειρηματία, που αφο-
ρούσε εμπλοκή του και στα επισφαλή δάνεια 
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Βάσει του πα-
ραπεμπτικού βουλεύματος που τον έστειλε στο 
εδώλιο μαζί με ακόμη 34 άτομα, ο Λαυρεντιά-
δης εμφανίζεται ως άμεσος συνεργός σε απι-
στία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι κατη-
γορίες αφορούν δάνειο που έλαβε, ύψους 100 
εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μία ακόμη 
δίκη που προχωρά με ρυθμούς «χελώνας». 
Εναν χρόνο αφότου προσδιορίστηκε να ξεκι-
νήσει, δεν έχει ολοκληρώσει την κατάθεσή του 
ούτε ο πρώτος μάρτυρας...

Το «κόλπο» με τη Νεοχημική
Ταυτόχρονα με αυτά τα ανοιχτά μέτωπα, εκ-
δίδεται και μία εισαγγελική πρόταση που του 
«δείχνει» το εδώλιο για την αγοραπωλησία της 
εταιρείας λιπασμάτων, φαρμάκων και καλλυντι-
κών Νεοχημική, την οποία πούλησε ο Λ. Λαυ-
ρεντιάδης στην αμερικανική επενδυτική εται-
ρεία Carlyle και την αγόρασε ξανά στη συνέ-
χεια με πολύ μικρότερο τίμημα από αυτό που 
έλαβε κατά την πώλησή της.

Για αυτή την υπόθεση, επτά τράπεζες είχαν 
καταθέσει τον Ιούλιο του 2012 μήνυση σε βά-
ρος του Λ. Λαυρεντιάδη, ζητώντας να ασκη-
θεί σε βάρος του δίωξη για απάτη σχετικά με 
τα δάνεια των 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα 
οποία χρηματοδοτήθηκε η εξαγορά της Νεοχη-
μικής από την πολυεθνική επενδυτική Carlyle.

Η εταιρεία αγοράστηκε από την Carlyle αντί 
τιμήματος περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ. 
Στις τράπεζες φέρεται να κατατέθηκε συγκεκρι-
μένο επιχειρηματικό σχέδιο με βάση την εμφα-
νιζόμενη κερδοφορία της, όμως λίγους μήνες 
αργότερα οι Αμερικανοί επενδυτές ανακάλυ-
ψαν ότι τα οικονομικά στοιχεία που τους διέ-
θεσε η πλευρά Λαυρεντιάδη δεν ήταν ακριβή. 
Η υπόθεση, σε αστικό επίπεδο, λύθηκε με εξω-
δικαστικό συμβιβασμό. Ο Λαυρεντιάδης επέ-
στρεψε στην Carlyle το ποσό των 200 εκατομ-
μυρίων ευρώ που του είχαν καταβάλει. Αυτό, 
όμως, δεν εμπόδισε την ελληνική Δικαιοσύνη, 
η οποία εστίασε στις ποινικές του ευθύνες ένα-
ντι των τραπεζών.
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