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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ο
νόµατα και λογαριασµούς συνεργα-
τών πολιτικών προσώπων σε σχέση 
µε την υπόθεση Novartis έχει στεί-

λει το FBI στις ελληνικές εισαγγελικές Αρχές. 
Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της 
Realnews, τα ονόµατα και οι λογαριασµοί των 
συνεργατών των πολιτικών προέκυψαν από την 
έρευνα των Αµερικανών για την υπόθεση και 
έχουν µεταβιβαστεί, στο πλαίσιο του αιτήµα-
τος δικαστικής συνδροµής, στους εισαγγελείς 
που ερευνούν την υπόθεση. 

Οπως είναι γνωστό, η έρευνα του FBI είχε ως 
αφετηρία τις καταθέσεις τριών προστατευόµε-
νων µαρτύρων, κάποιοι εκ των οποίων φέρο-
νται να είναι πρώην υψηλόβαθµα στελέχη της 
Novartis που ήταν σε θέση να γνωρίζουν τις 
διαδροµές του χρήµατος. Οι προστατευόµε-
νοι µάρτυρες στην υπόθεση Novartis είναι συ-
νολικά έξι. Οι τρεις έχουν καταθέσει στις αµε-
ρικανικές ερευνητικές Αρχές και οι άλλοι τρεις 
στην Ελλάδα. Ωστόσο, σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, ένας από τους µάρτυρες είναι κοινός, 
δηλαδή έχει καταθέσει και στις δύο έρευνες. 

Τα νέα στοιχεία του FBI αναµένεται να δώ-
σουν δυναµική στη δικαστική διερεύνηση της 
υπόθεσης. Ωστόσο, ενδέχεται να ανάψουν νέ-
ες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, καθώς την ερ-
χόµενη εβδοµάδα ξεκινά τις εργασίες της η 
προανακριτική επιτροπή που αποφάσισε η 
Βουλή για την υπόθεση στις 22 Φεβρουαρίου. 

Η πρώτη συνεδρίαση έχει οριστεί από τη 
διάσκεψη των προέδρων να γίνει τη ∆ευτέ-
ρα το απόγευµα και θα έχει διαδικαστικό χα-
ρακτήρα. Θα εκλεγεί το προεδρείο της προα-
νακριτικής επιτροπής και θα καθοριστεί η συ-
χνότητα των συνεδριάσεών της. Η κυβερνη-
τική πλειοψηφία επιθυµεί περισσότερες συνε-
δριάσεις την εβδοµάδα, κάτι που όµως δεν εί-
ναι σαφές ότι θα δεχτούν τα µικρότερα κόµµα-
τα, τα οποία συµµετέχουν στην επιτροπή µό-
νο µε έναν εκπρόσωπο. Επίσης θα αποφασι-
στεί αν οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα εί-
ναι ανοικτές ή κλειστές. Στο σηµείο αυτό πρέπει 
να αναφέρουµε ότι παρά την πρόβλεψη του 
κανονισµού της Βουλής πως τέτοιες συνεδρι-
άσεις είναι κλειστές, στο παρελθόν εκπρόσω-
ποι κοµµάτων κατ’ επανάληψη έχουν ζητήσει 
δηµοσιότητα στις συνεδριάσεις. 

Τα αδικήµατα
Σύµφωνα µε κυβερνητικά στελέχη που µετέ-
χουν στην επιτροπή, τα πραγµατικά επίµαχα 
ζητήµατα σε σχέση µε την προανακριτική, δη-
λαδή το αν έχουν παραγραφεί τα αδικήµατα 
της δωροδοκίας και της δωροληψίας και το αν 
θα κληθούν να καταθέσουν οι προστατευόµε-
νοι µάρτυρες, θα κριθούν στην πορεία. Το πό-
σο θα διαρκέσουν οι εργασίες της επιτροπής 
παραµένει επίσης ασαφές. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες, η κυβέρνηση θα ήθελε η προανα-
κριτική να προχωρήσει γρήγορα µε τις εργα-
σίες της και να κρίνει στην ιδανική περίπτω-
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λευτές Μ. Βορίδης, Γ. Γεωργαντάς, Ν. Μητα-
ράκης, Ν. Παναγιωτόπουλος και ∆. Σταµά-
της, ενώ από τη ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη 
οι βουλευτές Θ. Παπαθεοδώρου και Γ. Αµυ-
ράς. Από το ΚΚΕ θα συµµετάσχει ο Ν. Καρα-
θανασόπουλος. 

Μια ακόµα παράµετρος που περιπλέκει τα 
πράγµατα είναι η πρωτοβουλία για τη συλλο-
γή υπογραφών, ώστε να συγκληθεί η Ολοµέ-
λεια του Εφετείου και να αναθέσει την υπόθε-
ση σε ειδικό εφέτη-ανακριτή (να την αφαιρέ-
σει, δηλαδή, από τους εισαγγελείς ∆ιαφθοράς 
που τη χειρίζονται µέχρι σήµερα). Αυτό έχει γί-
νει και στο παρελθόν µε αιτιολογία τη σπουδαι-
ότητα της υπόθεσης, ωστόσο η πρωτοβουλία 
των εφετών προκάλεσε την έντονη αντίδραση 
της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου και 
νυν νοµικού συµβούλου του πρωθυπουργού, 
Βασιλικής Θάνου, η οποία χαρακτήρισε την 
πρωτοβουλία αυτή µη νόµιµη. 

ση ότι τα αδικήµατα της δωροδοκίας και της δωροληψίας 
δεν έχουν παραγραφεί, ώστε να µπορέσει η υπόθεση να 
αναπεµφθεί στην τακτική ∆ικαιοσύνη και να προχωρήσει η 
έρευνα που θα «ανοίξει» την υπόθεση και δεν θα την κλεί-
σει. Επισήµως, βέβαια, η κυβέρνηση δεν τοποθετείται επί 
των εργασιών της επιτροπής. «Η επιτροπή προκαταρκτικής 
εξέτασης και κυρίως η ∆ικαιοσύνη πρέπει να αφεθούν απε-
ρίσπαστες να κάνουν τη δουλειά τους, αξιοποιώντας όλα τα 
στοιχεία και οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, να τιµω-
ρηθούν αυστηρά», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Μα-
ξίµου. Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ∆ηµήτρης Τζα-
νακόπουλος υπογράµµισε σε συνέντευξή του πως «η κυ-
βέρνηση ούτε έχει ούτε δικαιούται να έχει άποψη για τη δι-
άρκεια των εργασιών της επιτροπής προκαταρκτικής εξέτα-
σης. Ο τρόπος αλλά και ο χρονικός ορίζοντας λειτουργίας της 
θα καθοριστούν από τα µέλη της, στο πλαίσιο των αποφά-
σεων της Ολοµέλειας της Βουλής. Η µόνη επιδίωξη της κυ-
βέρνησης είναι να βοηθήσει µε όποιον τρόπο προβλέπουν 
το Σύνταγµα και οι νόµοι στη διαλεύκανση της υπόθεσης». 

Από την πλευρά της η Ν.∆. προσέρχεται στην προανακρι-
τική επιτροπή ζητώντας αυτή να πραγµατοποιήσει ουσιαστι-
κή έρευνα, προκειµένου να διερευνηθεί η υπόθεση Novartis. 
Η Ν.∆. θα απαιτήσει επίσης να κληθούν οι προστατευόµενοι 
µάρτυρες και να καταθέσουν σε κατ’ αντιπαράσταση εξέτα-
ση µε τους δέκα πολιτικούς που παραπέµφθηκαν. Στην προ-
ανακριτική επιτροπή θα συµµετάσχουν από τον ΣΥΡΙΖΑ η Τ. 
Αναγνωστοπούλου, ο Κ. ∆ουζίνας, ο Ν. Ηγουµενίδης, ο Χ. 
Καραγιαννίδης, η Παναγιώτα Κοζοµπόλη-Αµανατίδη, ο Σ. 
Λάππας, ο Χ. Μαντάς, ο Β. Τσίρκας και ο πρώην υπουργός 
∆ικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλος, µε τον πρώην υπουργό 
Ναυτιλίας Θ. ∆ρίτσα να προτείνεται για τη θέση του προέ-
δρου της επιτροπής. Από τη Ν.∆. θα συµµετάσχουν οι βου-
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