
34

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κατηγορούμενος «μάρτυρας»

 Realnews  www.real.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ αναµένεται να περάσουν οι λειτουργοί 
της ∆ικαιοσύνης, µε την άσκηση διώξεων για το σκάνδαλο της 
Novartis. Παρά την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει 
µετά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον καθηγητή Νί-
κο Μανιαδάκη, οι εισαγγελείς εµφανίζονται αποφασισµένοι να 
προχωρήσουν σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό τους. Οι πλη-
ροφορίες αναφέρουν πως οι διώξεις για την υπόθεση Novartis 
ενδέχεται να απαγγελθούν ακόµα και εντός του Ιανουαρίου. Η 
διαδικασία της προδικασίας ολοκληρώθηκε πριν από την αλλα-
γή του έτους και, σύµφωνα µε τις δικαστικές πηγές, απαιτούνται 
ορισµένες µόνο λεπτοµέρειες ώστε να κλείσει και η ογκώδης δι-
κογραφία. Αλλωστε, επισηµαίνεται πως και η πρόσφατη εξέλιξη 
µε τον Ν. Μανιαδάκη «µαρτυρά» ότι από την πλευρά της ∆ικαι-
οσύνης η υπόθεση βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο. Εάν δεν 
υπήρχε η ετοιµότητα για την άσκηση διώξεων, ο καθηγητής και 
σύµβουλος του υπουργείου Υγείας δεν θα είχε απολέσει την ιδιό-
τητα του προστατευόµενου µάρτυρα, αποκτώντας εκείνη του κα-
τηγορούµενου. Παρ’ όλα αυτά, µέχρι στιγµής, παραµένει άγνω-

Ερχονται διώξεις 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
στο το αν οι επικείµενες διώξεις θα αφορούν και τα πολύ γνω-
στά πολιτικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στη δικογραφία. 

Την ίδια στιγµή, η έντονη πολιτική χροιά που έχει αποκτήσει 
η υπόθεση Novartis συµπληρώνεται από τις αµφιβολίες που εκ-
φράζουν νοµικοί για την εγκυρότητα της διαδικασίας που ολο-
κληρώνεται από τους εισαγγελείς. Στο στόχαστρο βρίσκονται και 
οι άλλοι δύο προστατευόµενοι µάρτυρες, οι οποίοι έχουν κατα-
θέσει για λεφτά σε σακούλες και σε κίτρινους φακέλους, ακόµα 
και για βαλιτσάκι µε ροδάκια, το οποίο περιείχε µοβ, κίτρινα και 
πράσινα χαρτονοµίσµατα… 

«Αποδεικνύεται ότι ο συγκεκριµένος µάρτυρας κατέστη προ-
στατευόµενος απέναντι στο γράµµα του νόµου. Υπήρχαν κατα-
θέσεις που τον ενέπλεκαν και σύµφωνα µε την ελληνική ποινι-
κή δικονοµία απαγορεύεται να είναι προστατευόµενος µάρτυ-
ρας, ενώ εµπλέκεται στην υπόθεση», λέει στη Realnews o Θά-
νος Πλεύρης, που στην υπόθεση της Novartis εκπροσωπεί τον 
πρώην υπουργό Υγείας και νυν αντιπρόεδρο της Νέας ∆ηµο-
κρατίας, Αδωνι Γεωργιάδη. «Υπάρχει ο προβληµατισµός ότι εν-
δεχοµένως και οι άλλοι µάρτυρες να είναι στην ίδια θέση µε τον 
Ν. Μανιαδάκη. Μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον υπόνοι-
ες ότι τα ίδια άτοµα είναι κατηγορούµενοι και παράλληλα κατα-
θέτουν ως µάρτυρες, δηµιουργεί πρόβληµα σε όλη τη διαδικα-
σία», προσθέτει ο Θ. Πλεύρης. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΝΤΗΣ

a.stathakou@realnews.gr

Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Σ
ε δολοφονία χαρακτήρων, που 
εξυπηρετεί πολιτικά και οικονοµι-
κά συµφέροντα, αποδίδει τη δί-

ωξή του ο Νίκος Μανιαδάκης, καθηγη-
τής στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας και 
σύµβουλος σε τρεις υπουργούς Υγεί-
ας. Ο Ν. Μανιαδάκης είχε ενταχθεί 
στο πρόγραµµα προστασίας µαρ-
τύρων και ήταν ο τρίτος µάρτυ-
ρας µε το ψευδώνυµο «Γιάννης 
Αναστασίου», οι καταθέσεις του 
οποίου συµπεριλήφθηκαν στη 
δικογραφία για την υπόθεση 
Novartis. «Εδώ και έναν χρόνο 
δεχόµουν πιέσεις, στη βάση 
αναληθών κατηγοριών των 
άλλων µαρτύρων. Ωστόσο, εί-
χα καταστήσει σαφές ότι δεν 
επρόκειτο να δεχθώ να πω 
πράγµατα που δεν γνωρίζω 
για την εµπλοκή πολιτικών 
προσώπων», επισηµαίνει 
στη Realnews, αναφερό-
µενος στον ισχυρισµό του 
ότι πιέστηκε για να κατα-
θέσει εναντίον του Αντώ-
νη Σαµαρά, του Γιάννη 

σει των Αρχών. Εάν είχα σκοπό να διαφύγω, 
δεν θα µετακόµιζα ολόκληρη οικοσκευή», λέ-
ει χαρακτηριστικά. 

Η εµπειρία του στον χώρο του φαρµάκου 
άνοιξε την πόρτα για συνεργασίες σε διάφο-
ρες χώρες του κόσµου όπου και δραστηριο-
ποιείται πλέον επαγγελµατικά. «Αισθάνοµαι 
ότι µε έχουν βιάσει, µε εξοντώνουν ηθικά και 
επαγγελµατικά. Η καριέρα µου καταστρέφε-
ται και η οικογένειά µου ζει µια κόλαση. Η γυ-
ναίκα και τα ανήλικα παιδιά µου έγιναν µάρτυ-
ρες της παράνοµης κράτησής µου στο αερο-
δρόµιο. Βρίσκοµαι ανάµεσα σε πολιτικά και οι-
κονοµικά συµφέροντα που µε χρησιµοποιούν 
και προσπαθούν να οδηγήσουν στην εξόντω-
σή µου», καταλήγει.

Οι θέσεις 
Νέος, φιλόδοξος και ικανός, µε αξιόλογες σπου-
δές στις αποσκευές του, ο Ν. Μανιαδάκης επι-
στρέφει στην Ελλάδα το 2002. Ολοκληρώνο-
ντας τις σπουδές του στο Οικονοµικό Τµήµα 
της Νοµικής, έκανε µεταπτυχιακό στην Ευρω-
παϊκή Πολιτική και στην Κοινωνική Ασφάλιση 
στο Πανεπιστήµιο Ροσκίλντε της ∆ανίας, καθώς 
και στα Οικονοµικά της Υγείας στο Πανεπιστή-
µιο Γιορκ της Αγγλίας. Οσοι τον γνωρίζουν από 
εκείνα τα χρόνια, µιλούν για έναν επιµελή φοι-
τητή, µε κοφτερό µυαλό και πολλές φιλοδοξίες.

Πριν ακόµη  κλείσει τα 30 του χρόνια ερ-
γάζεται στο Ερευνητικό Κέντρο Οικονοµικών 
της Υγείας του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, 
ενώ παράλληλα διδάσκει ως επισκέπτης καθη-
γητής στο Κέντρο Ερευνας Υπηρεσιών Υγείας 
του Warwick Business School στην Αγγλία. Κατά 
τη διάρκεια της παραµονής του στο εξωτερικό 
αναλαµβάνει θέσεις ευθύνης στα ευρωπαϊκά 
και παγκόσµια τµήµατα πρόσβασης στις αγο-
ρές, στα κεντρικά γραφεία των φαρµακευτικών 
επιχειρήσεων Monsanto, Pfizer και Eli Lilly, µε 

ε δολοφονία χαρακτήρων, που 
εξυπηρετεί πολιτικά και οικονοµι-
κά συµφέροντα, αποδίδει τη δί-

Νίκος Μανιαδάκης, καθηγη-Νίκος Μανιαδάκης, καθηγη-Νίκος Μανιαδάκης
τής στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας και 
σύµβουλος σε τρεις υπουργούς Υγεί-
ας. Ο Ν. Μανιαδάκης είχε ενταχθεί 
στο πρόγραµµα προστασίας µαρ-
τύρων και ήταν ο τρίτος µάρτυ-

Γιάννης 
», οι καταθέσεις του 

οποίου συµπεριλήφθηκαν στη 
δικογραφία για την υπόθεση 
Novartis. «Εδώ και έναν χρόνο 
δεχόµουν πιέσεις, στη βάση 
αναληθών κατηγοριών των 
άλλων µαρτύρων. Ωστόσο, εί-
χα καταστήσει σαφές ότι δεν 
επρόκειτο να δεχθώ να πω 
πράγµατα που δεν γνωρίζω 
για την εµπλοκή πολιτικών 
προσώπων», επισηµαίνει 

, αναφερό-
µενος στον ισχυρισµό του 

«Αισθάνοµαι ότι 
µε έχουν βιάσει»
Ο καθηγητής της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας και σύµβουλος 
τριών υπουργών, Νίκος Μανιαδάκης, µιλά για τη µετατροπή του 
από προστατευόµενο µάρτυρα σε κατηγορούµενο στην υπόθεση 
Novartis. Οι επερχόµενες διώξεις και η πολιτική θύελλα

Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑ∆ΑΚΗΣ 
και η σύζυγός του
Χριστίνα Φαρμάκη

Στουρνάρα και του Αδωνι Γεωργιάδη. 
Οπως, µάλιστα, επαναλαµβάνει, η Εισαγγελία 

είχε ενηµερωθεί για το ταξίδι που επρόκειτο να 
κάνει. «Είναι ψευδές ότι προσπάθησα να δια-
φύγω στο εξωτερικό και γι’ αυτό συνελήφθην. 
Την περασµένη Παρασκευή ενηµέρωσα την ει-
σαγγελέα ότι θα ταξιδέψω στο εξωτερικό και, 
µάλιστα, της είπα ότι εάν χρειαστεί θα γυρίσω 
νωρίτερα. Οι Αρχές γνώριζαν ότι έλειπα συχνά 
στο εξωτερικό λόγω επαγγελµατικών υποχρε-
ώσεων και πως η βάση µου το τελευταίο χρο-
νικό διάστηµα ήταν η Μαδρίτη. Αυτό τον χρό-
νο έχω κάνει 67 πτήσεις στο εξωτερικό εν γνώ-
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 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ προκαλούν 
οι νέες εξελίξεις στην υπόθεση της 
Novartis και οι καταγγελίες τού µέχρι 
πρότινος προστατευόµενου µάρτυ-
ρα Νίκου Μανιαδάκη πως δέχθηκε 
πιέσεις για να «ενοχοποιήσει» τους 
κ. Σαµαρά, Γεωργιάδη και Στουρνά-
ρα. Την ώρα που τα κόµµατα ετοι-
µάζονταν για τη µάχη επί της συµ-
φωνίας των Πρεσπών, η υπόθεση 
της Novartis κυριαρχεί ξανά στο 
πολιτικό σκηνικό και προκαλεί δεύ-
τερο µέτωπο ακραίας σύγκρουσης. 
Για µια ακόµα φορά λάδι στη φω-
τιά έριξε η ανάρτηση στο Facebook 
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας 
Παύλου Πολάκη, ο οποίος κατονό-
µασε δικαστικούς λειτουργούς αφή-
νοντας σαφείς υπαινιγµούς ότι δεν 
ασκούν ορθώς τα καθήκοντά τους 
στις υποθέσεις Novartis και ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, ερωτώντας µεταξύ άλλων 
γιατί η ανακρίτρια «δεν έχει καλέ-
σει ακόµη για ανάκριση (και πιθα-
νή προφυλάκιση) τον πρώην αντι-
πρόεδρο της Novartis, Κωνσταντί-
νο Φρουζή».

Υψηλοί τόνοι
Η Νέα ∆ηµοκρατία ύψωσε αµέσως 
τους τόνους µε κεντρική παρέµβα-
ση του ίδιου της του προέδρου Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, σηµειώνοντας 
ότι τα όσα συµβαίνουν συνιστούν 
πρωτοφανή υπονόµευση των δη-
µοκρατικών θεσµών και απειλούν 
ευθέως τη διάκριση των εξουσιών. 
Σε µια προσπάθεια να επικοινωνή-
σει τις θέσεις της Νέας ∆ηµοκρατί-
ας σε διεθνές επίπεδο, ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης έγραψε στα αγγλικά στο 
Twitter πως το κράτος δικαίου στην 
Ελλάδα βρίσκεται υπό πραγµατική 
απειλή και πως οι επόµενες εκλογές 
δεν θα αφορούν µόνο την οικονο-
µία, αλλά και την ίδια τη δηµοκρα-
τία και την ποιότητά της». 

Η άµεση απάντηση της Ν.∆. ερµη-

νεύθηκε από το Μέγαρο Μαξίµου 
ως ένδειξη άγχους της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης και του αρχηγού 
της. Παρά το γεγονός πως ο ίδιος 
ο κ. Μανιαδάκης µίλησε για ταξίδι 
αναψυχής, το Μέγαρο Μαξίµου στο 
σχόλιό του συντήρησε το σενάριο 
περί απόπειρας απόδρασης. Μό-
νο τυχαίο δεν είναι ότι τα κυβερνη-
τικά στελέχη επέλεξαν να παροµοι-
άσουν την υπόθεση του Μανιαδά-
κη µε αυτή του Χριστοφοράκου και 
της Siemens, υποστηρίζοντας ότι η 
Ν.∆. επιθυµούσε ατιµωρησία. 

Το άνοιγµα της Βουλής την προ-
σεχή ∆ευτέρα φαίνεται πως θα πυ-
ροδοτήσει νέα συνέχεια επί του ζη-
τήµατος, µε βουλευτές της αξιωµα-
τικής αντιπολίτευσης να ετοιµάζουν 
µπαράζ ερωτήσεων στον κοινοβου-
λευτικό έλεγχο τόσο για τις πράξεις 
του κ. Πολάκη όσο και για τα δικο-
νοµικά στοιχεία της υπόθεσης. Μό-
νο τυχαίο δεν είναι, άλλωστε, ότι 
η Νέα ∆ηµοκρατία, διά του προέ-
δρου της, κάλεσε τους δικαστικούς 
λειτουργούς να σταθούν στο ύψος 
τους και να αποκαταστήσουν το κύ-
ρος της ∆ικαιοσύνης, αφήνοντας σα-
φώς να εννοηθεί ότι άλλοι συνάδελ-
φοί τους δεν άσκησαν ορθώς τα κα-
θήκοντά τους. «Ούτε µπορεί να γί-
νει ανεκτό σε ένα κράτος δικαίου 
να χαρακτηρίζεται από τη ∆ικαιο-
σύνη προστατευόµενος µάρτυρας 
πρόσωπο που βαρύνεται µε κατη-
γορίες, ενώ ο νόµος ρητά το απα-
γορεύει», ήταν το χαρακτηριστικό 
σχόλιο του Κυρ. Μητσοτάκη. Ηδη, 
πάντως, στο στρατόπεδο της Νέας 
∆ηµοκρατίας πληθαίνουν οι βου-
λευτές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 
η Κοινοβουλευτική Οµάδα θα πρέ-
πει να κάνει χρήση του δικαιώµατος 
της µειοψηφίας και να ζητήσει διε-
ρεύνηση της υπόθεσης σε ανώτατο 
κοινοβουλευτικό επίπεδο και συγκε-
κριµένα από την Επιτροπή Θεσµών 
και ∆ιαφάνειας της Βουλής.

Από την πλευρά τους, τα στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτουν τη µοµφή 
περί πιέσεων στον Ν. Μανιαδάκη, 
κατηγορώντας τη Ν.∆. ότι αγνοεί βα-
σικούς δικονοµικούς κανόνες. «Από 
πού κι ως πού οι ερωτήσεις των ει-
σαγγελέων για εµπλεκόµενα πρό-
σωπα στην υπόθεση συνιστούν πί-
εση;», ήταν το χαρακτηριστικό σχό-
λιο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλούν, 
µάλιστα, τη Νέα ∆ηµοκρατία αλλά 
και τα κορυφαία στελέχη της, όπως 
τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη 
Σαµαρά και τον αντιπρόεδρό της Αδ. 
Γεωργιάδη, να απαντήσουν γιατί τώ-
ρα που αποδεικνύεται πως ο Ν. Μα-
νιαδάκης δεν είναι κουκουλοφόρος 
του ΣΥΡΙΖΑ, τον καλύπτουν, ενώ µέ-
χρι πριν από λίγες ηµέρες τον λοι-
δορούσαν για όσα έχει καταθέσει.

Το άνοιγμα 
της Βουλής την 

προσεχή ∆ευτέρα 
θα πυροδοτήσει

νέα συνέχεια 
επί του ζητήματος

Νέος γύρος
πολιτικής
σύγκρουσης
για τη Novartis

g.lykourentzos@realnews.gr

Tου ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Αντώνης Σαμαράς Αδωνις ΓεωργιάδηςΓιάννης Στουρνάρας

έδρα το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. 
Ο ερχοµός του στην Ελλάδα συµπίπτει µε την 

περίοδο που η τότε πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας ψάχνει για ικανά στελέχη µε εµπει-
ρία από το εξωτερικό. ∆ιορίζεται διοικητής στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, ενώ η 
προσωπική του ζωή ακολουθεί την επιτυχη-
µένη πορεία της καριέρας του. Ο έρωτάς του 
µε την τραγουδίστρια Χριστίνα Φαρµάκη θα 
προκαλέσει κακεντρεχή σχόλια όταν η όµορ-
φη καλλιτέχνις τον επισκέφθηκε στο νοσοκο-
µείο του Ρίο και πάρκαρε το ακριβό αυτοκίνη-
τό της µπροστά από το γραφείο του.

Το 2004 διορίζεται διοικητής στο Πανεπι-
στηµιακό Νοσοκοµείο του Ηρακλείου και πα-
ντρεύεται τη γυναίκα της ζωής του. «Είµαστε 
µαζί τρία χρόνια, αλλά ήξερα ότι ήθελα να την 

παντρευτώ από πολύ νωρίς. Τον τρίτο µήνα 
της γνωριµίας µας της έκανα πρόταση γάµου 
και αρραβωνιαστήκαµε», λέει σε δηλώσεις του 
εκείνη την εποχή. Λίγο αργότερα θα έρθουν 
στον κόσµο τα δύο παιδιά τους και όσοι τους 
γνωρίζουν µιλούν για ένα αγαπηµένο ζευγάρι 
που απολαµβάνει µια σχετικά άνετη ζωή χω-
ρίς να προκαλεί.

Το 2010 είναι χρονιά-ορόσηµο για εκείνον. 
Ο καθηγητής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ηλί-
ας Μόσιαλος, τον διορίζει στην επιτροπή «σο-
φών» που επεξεργάζεται τις προτάσεις για τη 
µεταρρύθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 
Είναι η εποχή που γίνεται καθηγητής στην Εθνι-
κή Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας. Το επόµενο χρονικό 
διάστηµα ο Ν. Μανιαδάκης θα γίνει ένας από 
τους στενούς συνεργάτες του γενικού γραµ-
µατέα του υπουργείου Υγείας, Νίκου Πολύ-
ζου. Αναλαµβάνει την εκπόνηση των κλειστών 
ενοποιηµένων νοσηλίων, δηλαδή του συστή-
µατος τιµολόγησης των υπηρεσιών των νοσο-
κοµείων. Στη συνέχεια του ανατίθεται η δηµι-
ουργία του λογιστικού συστήµατος των νοσο-
κοµείων, όπου δηµοσιεύονται οι ισολογισµοί 
τους. Πρόκειται για δύο σηµαντικές µεταρρυθ-
µίσεις που παρουσιάζει µε µεγάλη ικανοποίηση 
η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Την ίδια χρονιά, η σηµαντική πορεία του στον 
χώρο της Υγείας επιστεγάζεται µε την εκλογή 
του ως κοσµήτορα της Εθνικής Σχολής ∆ηµό-
σιας Υγείας, θέση που κατείχε µέχρι πρόσφα-
τα. Παράλληλα, ο Ν. Μανιαδάκης έχει στε-
νή συνεργασία µε τον αναπληρωτή υπουρ-
γό Υγείας Μάριο Σαλµά και είναι στην οµάδα 
των εµπειρογνωµόνων που αναλαµβάνει τις 
διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα. Ετσι, γίνεται 
πλέον σηµείο αναφοράς στον χώρο της Υγεί-
ας, χωρίς ωστόσο να έχει ποτέ έµµισθη θέση 
στο υπουργείο Υγείας.

Την πλούσια αυτή εµπειρία και τεχνογνωσία 
αξιοποιούν οι υπουργοί Υγείας, Αδωνις Γεωργι-
άδης και Μάκης Βορίδης. Συµµετέχει σε συνα-
ντήσεις εµπειρογνωµόνων για την πολιτική του 
φαρµάκου τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και 
απέναντι στην τρόικα. Στο ίδιο πλαίσιο έχει µε-
τέπειτα λίγες ιδιωτικές συναντήσεις µε τον Πα-
ναγιώτη Κουρουµπλή, τον οποίο ενηµερώνει 
για σχετικά θέµατα.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο αναλαµβάνει 
µελέτες αξιολόγησης Τεχνογνωσίας Υγείας για 
λογαριασµό φαρµακευτικών εταιρειών, κάτι 
που αποτελεί κοινή πρακτική για πολλούς κα-
θηγητές της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας. 
Ανάµεσα στις συνεργασίες του είναι µία µελέ-
τη που εκπόνησε για τη Novartis το 2009. Οι 
αµοιβές για όλες αυτές τις µελέτες κατατίθενται 
στην εταιρεία Χρυσάνθη Φαρµάκη και ΣΙΑ Ε.Ε., 
η οποία του ανήκει σε ποσοστό 90%, ενώ δια-
χειρίστρια είναι η σύζυγός του.


