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Κ
λάματα, απειλές, καχυποψία. Πισώπλατα 
«μαχαιρώματα» μεταξύ άλλοτε φίλων. 
Aγνοια της «δεξιάς για το τι ποιεί η αρι-

στερά». Συσκέψεις επί συσκέψεων όχι για την 
πορεία ή την ουσία σημαντικών υποθέσεων, 
αλλά για να επιλυθούν «κόντρες» μεταξύ ανώ-
τερων και ανώτατων δικαστικών λειτουργών. 
Αυτό είναι το σκηνικό που περιγράφει ο Ιωάν-
νης Αγγελής στην κατάθεσή του στους αντει-
σαγγελείς του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Ζαχα-
ρή και Λάμπρο Σοφουλάκη, που διενεργούν 
την προκαταρκτική ποινική έρευνα για τους χει-
ρισμούς στην υπόθεση Novartis. 

Τα όσα λέει ο άλλοτε επόπτης της Εισαγγελί-
ας κατά της Διαφθοράς δείχνουν ένα απίστευ-
το «αλαλούμ», που ουδείς θα μπορούσε να δι-
ανοηθεί ότι επικρατούσε στα άνω «πατώματα» 
της Δικαιοσύνης και το οποίο, κατά τους ισχυ-
ρισμούς του, προκαλούσε ο… πανταχού πα-
ρών «Ρασπούτιν».

Από τα πλέον χαρακτηριστικά περιστατικά 
είναι αυτό που αναφέρει ο κ. Αγγελής ότι ση-
μειώθηκε όταν ζήτησε από την Ελένη Τουλου-
πάκη να του δώσει τα έγγραφα που της είχαν 
στείλει οι Αμερικανοί για τη Novartis: «Αρνήθη-
κε και αναγκάστηκα να της τα ζητήσω γραπτώς, 
λέγοντάς της μάλιστα ότι, αν δεν μου τα στεί-
λει πάραυτα, θα στείλω τον αρχηγό της Αστυ-
νομίας να τη συλλάβει. Ετσι, αναγκάστηκε και 
μου τα έφερε αμέσως…».

Προβληματισμό, δε, δημιουργούν τα όσα 
σημειώνει κλείνοντας την κατάθεσή του, ειδικά 
όταν αυτά λέγονται από έναν ανώτατο εισαγ-
γελικό λειτουργό: «Εντύπωση μου προκαλεί το 
γεγονός ότι κινδύνευσα να βρεθώ κατηγορού-
μενος για την υπόθεση αυτή. Hδη έχει διατα-
χθεί πειθαρχική έρευνα από τον εμπλεκόμενο 
στην υπόθεση πρώην υπουργό Δικαιοσύνης 
Μιχάλη Καλογήρου. Επίσης, υπάρχει ποινική 
προκαταρκτική εναντίον μου ύστερα από ανα-
φορά της ελεγχόμενης από εμένα κ. Τουλου-
πάκη, η οποία επίσης διατάχθηκε από την άμε-
σα εμπλεκόμενη πρώην εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου Ξένη Δημητρίου… Ολα αυτά έχουν πε-
ράσει το μήνυμα στους συναδέλφους μου ότι 
είναι προτιμότερο να κάνεις ότι “δεν βλέπεις, 
δεν ακούς, δεν καταλαβαίνεις για να μη βρε-
θείς μπλεγμένος και τυλιγμένος σε μια κόλλα 
χαρτί”, παρότι είσαι αντεισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου…».

Η «αόρατη δύναμη…»
Στην κατάθεση του κ. Αγγελή, η οποία αποτε-
λεί μέρος της δικογραφίας που απεστάλη στη 
Βουλή όταν οι αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου 
«σκόνταψαν» στον τέως πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα και στον πρώην αναπληρωτή υπουρ-
γό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, 

κυρίαρχο πρόσωπο είναι ο «Ρασπούτιν». 
Η αφήγησή του ξεκινά από τον Οκτώβριο του 2018, όταν 

«η κ. εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου μού 
ανέθεσε την εποπτεία της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς 
προκειμένου να μάθει τι συνέβαινε ακριβώς εκεί, διότι δεν 
είχε πλήρη εικόνα μέχρι τότε και “κάτι δεν της πήγαινε κα-
λά”, όπως μου είπε. Διευκρινίζω ότι εγώ μέχρι τότε ήμουν 
το “αγαπημένο της παιδί”, μας συνέδεε και προσωπική φι-
λία από τότε που ήμασταν αντεισαγγελείς Πρωτοδικών και 
εμπιστευόταν απόλυτα ο ένας τον άλλον. 

Πρώτη μου επίσκεψη στην Εισαγγελία Διαφθοράς ήταν 
στις 24 Οκτωβρίου 2018, όπου ζήτησα να ενημερωθώ 
για την πορεία των υποθέσεων, μεταξύ των οποίων και 
για την υπόθεση Novartis, καθώς και για την εκκρεμότητα 
που υπήρχε στο τμήμα. Από τις συζητήσεις με την κ. Του-
λουπάκη και τους αντεισαγγελείς, καθώς και με τους ειδι-
κούς επιστήμονες που υπηρετούν στο τμήμα, διαπίστωσα 
ότι υπάρχει πρόβλημα. Συγκεκριμένα, υπήρχαν δικογρα-
φίες από το 2013, δηλαδή από την ημέρα λειτουργίας της 
Εισαγγελίας Διαφθοράς, οι οποίες δεν είχαν κινηθεί καθό-
λου. Διαπίστωσε, επίσης, ότι υπήρχε πρόβλημα στη δικο-
νομική διερεύνηση της υπόθεσης Novartis και προπάντων 
στα θέματα δικαστικής συνδρομής. Ζήτησα από την κ. Του-
λουπάκη να λάβω γνώση της δικογραφίας, πλην όμως αυ-
τή αρχικώς αρνήθηκε, λέγοντάς μου ότι ο επόπτης δεν δι-
καιούται να λαμβάνει γνώση των ουσιαστικών στοιχείων 
της δικογραφίας. Η κατάσταση αυτή κράτησε μέχρι περί-
που τις 20/11/ 2018, οπότε η κ. εισαγγελέας, την οποία, 
σημειωτέον, ενημέρωνα καθημερινώς για όλα τα θέματα, 
μου είπε ότι πρέπει να πάω μαζί με την κ. Τουλουπάκη και 
τους αντεισαγγελείς Ντζούρα - Μανώλη στη Βιέννη, όπου 
θα γινόταν συνάντηση για θέματα δικαστικής συνδρομής 
με τους αντίστοιχους συναδέλφους της Αμερικής… Το κύ-
ριο χαρακτηριστικό αυτής της δικαστικής συνδρομής ήταν 
ότι η κ. Τουλουπάκη ήθελε να γνωστοποιήσω στους Αμερι-
κανούς συναδέλφους ότι θα ασκούσε ποινική δίωξη κατά 
τριών πολιτικών προσώπων, δηλαδή των Λοβέρδου, Γε-
ωργιάδη και Σαλμά. Τότε έθεσα επιτακτικώς το θέμα για 

πολλοστή φορά “ποιος τέλος πάντων κάνει κου-
μάντο σε αυτή τη δικογραφία”, δηλαδή ποιος 
καθορίζει τη στρατηγική των ενεργειών των ει-
σαγγελέων Διαφθοράς και ποιος είναι ο ρόλος 
του επόπτη σε αυτή τη στρατηγική, ο οποίος 
ρόλος απουσιάζει παντελώς. Ημουν απολύτως 
βέβαιος ότι οι εισαγγελείς Διαφθοράς δεν ενερ-
γούσαν με δική τους πρωτοβουλία. Πίσω από 
αυτούς υπήρχε μια αόρατη δύναμη, ένα τρί-
το πρόσωπο που κινούσε τα νήματα του χει-
ρισμού της υπόθεσης, με εμφανέστατες συνέ-
πειες. Συγκεκριμένα, όταν ρωτούσα την κ. Του-
λουπάκη ποιος είναι ο στόχος της σε αυτή την 
υπόθεση, μου έλεγε “θα ασκήσουμε διώξεις, 
θα στείλουμε την υπόθεση στον ανακριτή και 
αυτός θα βρει την άκρη”». 

Στη Βιέννη για… καφέ
Το ταξίδι στη Βιέννη, σύμφωνα με τα όσα πε-
ριγράφει, φαίνεται πως ήταν κομβικό για τα 
όσα πρωτοφανή ακολούθησαν. Ενα δημοσί-
ευμα που τον έφερε να έχει αρνηθεί στικάκι με 
κρίσιμα στοιχεία για εμπλεκόμενο στην υπόθε-
ση της Novartis πολιτικό πρόσωπο σήμανε την 
αντίστροφη μέτρηση για την παραίτησή του 
από την εποπτεία των εισαγγελέων κατά της 
Διαφθοράς και την κατάθεση των αναφορών 
που προκάλεσαν πλήθος ποικίλων αντιδράσε-
ων. Κατά τον κ. Αγγελή, το επίμαχο δημοσίευ-
μα ήταν «παντελώς ψευδές, αφού ούτε στικάκι 
υπήρχε ούτε δικαστική συνδρομή, παρά μόνο 
συνάντηση για να πιούμε καφέ με τους Αμερι-
κανούς ερευνητές της υπόθεσης στον διάδρομο 
ενός ξενοδοχείου μετά το πέρας άλλων εργασι-
ών τους και υπό μορφή αγγαρείας γι’ αυτούς, 
όπως διαπίστωσα. Αμέσως κατάλαβα ότι είναι 
σκευωρία προερχόμενη από τον “Ρασπούτιν”… 
Μετά το δημοσίευμα και αφού ενημέρωσα την 

Τα περιστατικά και 
τα στοιχεία που 

επικαλούνται για 
να στηρίξουν τις 

καταγγελίες τους ο 
πρώην πρωθυπουργός 

Αντώνης Σαμαράς 
και οι Ευάγγελος 

Βενιζέλος, Δημήτρης 
Αβραμόπουλος, Ανδρέας 

Λοβέρδος και Ιωάννης 
Αγγελής

Τα σημεία-κλειδιά   των πέντε καταθέσεων

Αντώνης Σαμαράς Ευάγγελος Βενιζέλος

πρόσωπο
«Ημουν απολύτως 
βέβαιος ότι οι 
εισαγγελείς 
Διαφθοράς δεν 
ενεργούσαν με δική 
τους πρωτοβουλία. 
Πίσω από αυτούς 
υπήρχε μια αόρατη 
δύναμη, ένα τρίτο 
πρόσωπο που 
κινούσε τα νήματα 
του χειρισμού 
της υπόθεσης, 
με εμφανέστατες 
συνέπειες», 
ανέφερε στην 
κατάθεσή του  
ο Ιωάννης Αγγελής


