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Κουκουλοφόροι και άλλες υπερβολές 
Ο ΘΕΣΜΟΣ των προστατευόμενων μαρτύρων μπήκε στο 
στόχαστρο από πλευράς πολιτικών που ελέγχονται για το 
σκάνδαλο Novartis. Θα ενταθεί, μάλιστα, η σε βάρος του 
κριτική όσο η προανακριτική διαδικασία από την αρμόδια 
επιτροπή της Βουλής θα εξελίσσεται. Ας ειπωθούν, λοι-
πόν, κάποια πράγματα. Είναι θεσμός αμερικανικής προέ-
λευσης, αλλά έχει υιοθετηθεί και από τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενταχθείς στην έννομη τάξη των. 
Απ’ αυτή τη σκοπιά, όσο και αν δεν αρέσει ότι μπορεί κά-
ποιος να καταθέτει σε βάρος άλλου από θέση ανωνυμίας 
με δικαιολογία την προστασία του, κάτι που ισχύει μόνο σε 
αυτήν ειδικά την κατηγορία μαρτύρων, εντούτοις δεν παύ-
ει να ελέγχεται και υπό αυτές τις συνθήκες η αξιοπιστία 
των καταγγελιών τέτοιων μαρτύρων όχι μόνο σε αντιδια-
στολή με τα λοιπά συλλεγέντα στοιχεία, αλλά και με εξέ-
ταση αυτών, αν κριθεί τούτο αναγκαίο, από την επιτροπή. 
Μόνο που αυτή η εξέταση σε αυτή την κατηγορία μαρτύ-
ρων, βάσει των νομολογηθέντων από το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο, γίνεται εξ αποστάσεως και όχι κυριολεκτικά κατ’ 
αντιπαράσταση, μέσω συστήματος ενδοεπικοινωνίας με 
όσους τους εξετάζουν, φυσικά και με τους καταγγελλό-
μενους, ώστε να μπορούν να θέσουν κι αυτοί πάντα ερω-
τήσεις σε αυτούς τους μάρτυρες και κατ’ αυτόν τον τρό-
πο να είναι σε θέση να αμφισβητήσουν τις καταγγελίες και 
την αξιοπιστία των. Ετσι θεωρείται ότι δεν διατρέχει ο κα-

ταγγελλόμενος κίνδυνο αν είναι αθώος να παραπεμφθεί, 
με απώλεια αυτού του υπερασπιστικού δικαιώματός του. 
Λαμβάνονται, όμως, εξ ίσου μέτρα, πέραν της εξ αποστά-
σεως εξέτασης τέτοιων ανωνύμων μαρτύρων, που θα δια-
φυλάξουν σε κάθε περίπτωση τη μη αποκάλυψη της ταυ-
τότητώς των. Η αξιωματική αντιπολίτευση προσανατολίζε-
ται σε άμεση κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή των. Ακόμα κι 
έτσι, όμως, είναι μάλλον άστοχη η παρομοίωση αυτών των 
μαρτύρων ως «κουκουλοφόρων». Εκτός κι αν επιδιώκε-
ται να παραχθεί συνειρμικά η εντύπωση ότι πρόκειται πε-
ρί ενός τύπου καταδοτών, που έδρασε σε βάρος Ελλήνων 
πατριωτών κατά τη γερμανική κατοχή. Ποια, όμως, ανα-
λογία υφίσταται μεταξύ εκείνου του θλιβερού φαινομένου 
και του θεσμού αυτών των προστατευόμενων μαρτύρων, 
που είναι πλέον διεθνής θεσμός δικαίου των δυτικών κοι-
νωνιών; Προς τι, επίσης, οι απειλές τύπου ότι θα ζητηθεί η 
προσαγωγή των μαρτύρων αυτών στο Κοινοβούλιο για να 
ξεσκεπαστούν ως προς την ταυτότητά των, όταν τούτο δεν 
είναι ειδικά γι’ αυτήν την κατηγορία μαρτύρων επιτρεπτό. 
Γύρω πάντως απ’ το ζήτημα της άμεσης κατ’ αντιπαράστα-
ση εξέτασης τέτοιων μαρτύρων, που η αξιωματική αντιπο-
λίτευση θέτει, καθώς όλα αυτά θα πρωτοεφαρμοστούν, 
αν κριθεί τούτο αναγκαίο, σε βάρος Ελλήνων πολιτικών, 
η ένταση θα χτυπήσει «κόκκινο» και θα  ακουστούν και άλ-
λες υπερβολές.
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έκθεσης αναφέρονται τα ονόµατα 7 πολιτικών 
προσώπων τα οποία δεν υπήρχαν στην πρώ-
τη έκθεση, µε ηµεροµηνία 13/12/2017, εκτός 
από αυτό του Γιάννη Στουρνάρα.

Βροχή µηνύσεων
Ολοι, βέβαια, οι πολιτικοί έχουν αρνηθεί οποια-
δήποτε εµπλοκή τους, επισηµαίνοντας επίσης 
ότι στις αναφορές του FBI δεν υπάρχουν πρά-
ξεις που να τους αποδίδονται, ενώ ο ένας µε-
τά τον άλλον καταθέτουν µηνύσεις κατά των 
προστατευόµενων µαρτύρων που τους ανα-
φέρουν στις καταθέσεις τους.

Ωστόσο, το σηµείο αυτό της έκθεσης, σύµ-
φωνα µε δικαστικές πηγές, «αποδυναµώνει» 
τον ισχυρισµό εκείνων που υποστηρίζουν ότι 
οι Αµερικανοί δεν έδωσαν στοιχεία για πολιτι-
κούς και πως οι µόνες αναφορές στους 8 πρώ-
ην υπουργούς και στους δύο πρώην πρωθυ-
πουργούς γίνονται από τους προστατευόµενους 
µάρτυρες που κατέθεσαν ενώπιον της ελληνικής 
∆ικαιοσύνης. Οι ίδιες πηγές, µάλιστα, επισηµαί-
νουν για τις εν λόγω καταθέσεις των «κουκου-
λοφόρων» (όπως τους αποκαλούν πολλοί από 
τους εµπλεκόµενους) ότι µπορεί να φαίνονται 
αόριστες και οι µάρτυρες να δείχνουν πως σχε-
δόν για όλα όσα καταθέτουν δεν έχουν γνώση 
από «πρώτο χέρι», όµως δεν είναι έτσι. ∆ιευκρι-
νίζουν πως οι µαρτυρίες είναι «κεκαλυµµένες» 
προκειµένου να προφυλαχτεί η ανωνυµία τους 
και πως οι «Μάξιµος Σαράφης, «Κατερίνα Κε-
λέση» και «Ιωάννης Αναστασίου» έχουν ακόµη 
πολλά να πουν. Ηδη, εδώ και λίγες ηµέρες, ξε-
κίνησε ένας νέος γύρος καταθέσεών τους ενώ-
πιον των εισαγγελέων, µε τα νέα στοιχεία που 
έχουν προσκοµίσει έως τώρα να αφορούν τη 
«βοήθεια» που προσέφεραν µη πολιτικά πρό-
σωπα στη φαρµακοβιοµηχανία, προκειµένου 
να διατηρεί την ηγετική θέση της στην αγορά 
και να υπερκοστολογεί τα προϊόντα της.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από 
την έκθεση του FBI 
στο οποίο γίνεται 
αναφορά για 
συνάντηση του Κ. 
Φρουζή με πρώην 
υπουργό Υγείας 
στο γραφείο τουστο γραφείο του

Πολιτικό πρόσωπο «δείχνουν» οι Αµερικανοί 
στη δεύτερη έκθεσή τους προς την επικεφαλής 
της Εισαγγελίας κατά της ∆ιαφθοράς, µε ηµεροµηνία 
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Πρώην υπουργός µπαίνει 
στο «κάδρο» από το FBI
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Tης ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ 

Ε
µπλοκή πολιτικών προσώπων στις πα-
ράνοµες πρακτικές που ακολουθούσε η 
Novartis στη χώρα µας, προκειµένου να 

έχει «προνοµιακή» µεταχείριση όσον αφορά την 
τιµολόγηση των προϊόντων της, «δείχνουν» οι 
Αµερικανοί. Στην έκθεση του FBI προς την επι-
κεφαλής της Εισαγγελίας ∆ιαφθοράς Ελένη Του-
λουπάκη µε ηµεροµηνία 23/1/2018, σε αντίθε-
ση µε ό,τι υποστηρίζουν οι εµπλεκόµενοι, από 
όσα περιγράφονται στο υποκεφάλαιο µε τίτλο 
«Η Novartis και η ελάττωση τιµών», φαίνεται να 
βάζουν σαφώς στο «κάδρο» τουλάχιστον έναν 
πρώην υπουργό Υγείας ως «δωρολήπτη». Οπως 
αναφέρουν, σύµφωνα µε την επίσηµη ελληνική 
µετάφραση όλου του επίµαχου υποκεφαλαίου: 
«Οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι και ο υπουρ-
γός Υγείας πληρώνονταν για την εγγραφή (ει-
σαγωγή) νέων προϊόντων στην αγορά και την 
προστασία έναντι ελάττωσης τιµών. Το 2011-
2012 η φαρµακευτική βιοµηχανία είχε µεγά-
λες µειώσεις τιµών. Η Novartis δεν είχε τέτοια 
µείωση στα φάρµακα ογκολογίας και πολύ µι-
κρές µειώσεις σε άλλα φάρµακα. Το πρώτο τρί-
µηνο του 2012, ο Φρουζής είχε µια συνάντη-
ση µε τον υπουργό Υγείας στο γραφείο του. Ο 
Φρουζής παρακολουθούσε συναντήσεις εβδο-
µαδιαίας πρόσβασης στην αγορά που καθό-
ριζαν την καµπάνια. Ο Φρουζής συµβούλευε 
ώστε το τµήµα να καθορίζει και να προϋπολο-
γίζει την καµπάνια. Η θέση της εταιρείας ήταν 
ότι µια επένδυση της τάξης των 150.000 ευ-
ρώ σε έναν κυβερνητικό αξιωµατούχο είχε τη 
δυνατότητα να σώσει πολλά εκατοµµύρια ευ-
ρώ (που θα χανόντουσαν) για τη Novartis. Ο 
Φρουζής έλαβε 120.000 ευρώ και 30.000 ευ-
ρώ πήγαν σε ψευδή καµπάνια».

Να σηµειωθεί ότι στην εισαγωγή της εν λόγω 


