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Τα σημεία-κλειδιά   των πέντε καταθέσεων

Ανδρέας ΛοβέρδοςΔημήτρης Αβραμόπουλος Ιωάννης Αγγελής

κ. εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έγραψα ανα-
λυτική αναφορά, στην οποία ανέφερα με κά-
θε λεπτομέρεια τι έγινε στη Βιέννη και τι γινό-
ταν στην Εισαγγελία Διαφθοράς, μεταξύ αυτών 
και για την παρουσία του “Ρασπούτιν”. Η κ. ει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου, η οποία διάβα-
σε την επόμενη μέρα την αναφορά, με έπεισε 
να την πάρω πίσω, διότι “θα τινάξω όλο το ει-
σαγγελικό σύστημα και αυτή την ίδια στον αέ-
ρα”. Μου είπε μάλιστα ότι αρρώστησε διαβά-
ζοντάς την και πήγε δύο φορές στο νοσοκομείο 
το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου 2019, αν θυ-
μάμαι καλά, λόγω της αναφοράς μου. Με την 
επιμονή της, αλλά και με την επιμονή της κυ-
ρίας Παπασπύρου (σ.σ.: της τότε γενικής επι-
θεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, που συμμε-
τείχε στις έρευνες για τη Novartis) και ύστερα 
από την υπόσχεση αμφοτέρων ότι θα απομα-
κρυνθεί η κ. Τουλουπάκη ή θα απομακρυνθεί ο 
“Ρασπούτιν” από την κυβέρνηση (όλοι γνωρί-
ζαμε ότι ο “Ρασπούτιν” ήταν υπουργός της κυ-
βέρνησης), “πήρα πίσω” την αρχική αναφορά 
μου και κατέθεσα άλλη, πιο επιεική. Προς τού-
το συνετέλεσε και η εγκάρδια και εμπιστευτική 
σχέση που είχα τόσο με την εισαγγελέα όσο και 
με την κ. Παπασπύρου, προπάντων όμως συ-
νετέλεσε η υπόσχεση της κυρίας εισαγγελέως 
ότι θα ερευνήσει αυτά που προφορικά της είχα 
καταγγείλει, (εκκρεμότητες, παρεμβάσεις “Ρα-
σπούτιν” και λοιπά), κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
μη “γίνουμε ρεζίλι” σαν Εισαγγελία. Το πρωτό-
τυπο της αρχικής αναφοράς μου το κατέστρε-
ψε στο ειδικό μηχάνημα… Η εισαγγελέας έκανε 
πολλές προσπάθειες να με πείσει να παραμεί-
νω επόπτης, πλην όμως δεν παρέμεινα, αφού 
διαπίστωσα ότι ο “Ρασπούτιν” ήταν πολύ πιο 
ισχυρός όχι μόνο από εμένα, αλλά ακόμα και 
από αυτήν την ίδια. Eτσι, έκαναν δεκτή μετά 

από 10 ημέρες περίπου την παραίτησή μου». 

Από «αγαπημένος», διωκόμενος…
Ενώ, όπως λέει, όταν κατέθεσε τις αναφορές του δεν έγινε απο-
λύτως τίποτα, όταν διέρρευσε τμήμα αυτών στον Τύπο, η εισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου έστειλε έγγραφο προς τον τότε υπουρ-
γό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου, «προκειμένου να διατάξει 
πειθαρχική έρευνα εναντίον μου, πράγμα που έκανε τάχιστα και 
“ελαφρά τη καρδία”, αφού γνώριζε από “πρώτο χέρι” την όλη 
κατάσταση... Από τα δημοσιεύματα του Tύπου και τον εν γένει 
χειρισμό της υπόθεσης από την κ. εισαγγελέα, κατέληξα στο συ-
μπέρασμα ότι αντικειμενικός σκοπός ήταν να μου ασκήσει και 
ποινική δίωξη, συνδυάζοντάς την με τις αναφορές που είχε κα-
ταθέσει η κ. Τουλουπάκη εναντίον μου. Ετσι, θα καλύπτονταν 
όχι μόνο οι παραλείψεις της και οι εσκεμμένες ενέργειές της, αλ-
λά θα δινόταν και η ευκαιρία στην τότε πολιτική εξουσία (ατυ-
χώς η υπόθεση είχε ήδη λάβει πολιτικές και κομματικές διαστά-
σεις) να διακηρύξει ότι “τον Αγγελή πιστεύετε, που ο υπουργός 
Δικαιοσύνης έχει διατάξει πειθαρχική έρευνα εναντίον του και 
η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει παραγγείλει ποινική δίω-
ξη εναντίον του;». 

Τσίπρας - «Ρασπούτιν»
Τόσο οι εισαγγελείς Διαφθοράς όσο και ο Δ. Παπαγγελόπουλος, 
που κατονομάστηκε από κάποιους εξ αυτών ως «Ρασπούτιν», αλ-
λά και ο τέως πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας, βρίσκονται (κατά πε-
ρίπτωση) στο «στόχαστρο» και των πολιτικών προσώπων που 
οι καταθέσεις τους διαβιβάστηκαν επίσης στη Βουλή. «Ο κ. Τσί-
πρας αποφάσισε και παρήγγειλε την κατασκευή της σκευωρίας, 
ο κ. Παπαγγελόπουλος, λόγω των ιδιοτήτων του, μερίμνησε ως 
“Ρασπούτιν” για την υλοποίησή της, υποδεικνύοντας ενέργειες 
στην ευνοούμενή του εισαγγελέα Διαφθοράς», ενώ βρέθηκαν 
και οι «πρόθυμοι μάρτυρες που κατέθεταν ό,τι κατά την εκάστο-
τε πολιτική συγκυρία εξυπηρετούσε τους μικροπολιτικούς σχε-
διασμούς του κ. Τσίπρα», αναφέρει -μεταξύ άλλων- στην κατά-
θεσή του ο Αντώνης Σαμαράς.

Κατά τον τέως επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο: «Επειδή έχει 
σημειωθεί σωρεία παραλείψεων κατά την έρευνα των εισαγγε-

λέων Διαφθοράς αναφορικά με το πρόσωπό 
μου, θεωρώ ότι οι παραλείψεις αυτές δεν είναι 
προϊόν αμέλειας ή πλάνη των εισαγγελέων, αλ-
λά αποτέλεσμα πολιτικής καθοδήγησης και πα-
ρέμβασης από πολιτικούς προϊσταμένους και 
μη αυτών, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων 
δεν είμαι σε θέση να προσδιορίσω την στιγμή 
αυτή, αλλά επιφυλάσσομαι να το πράξω σε μέλ-
λοντα χρόνο. Θεωρώ, όμως, βέβαιη τη συμ-
μετοχική τους δράση στις εναντίον μου πρά-
ξεις και θεωρώ βέβαιο ότι η δικαστική έρευνα 
της υπόθεσης θα αναδείξει τα πρόσωπα αυτά 
και θα αποκαλύψει πλήρως στοιχεία ταυτότη-
τάς τους, καθώς και τις επιμέρους υλικές πρά-
ξεις του καθενός».

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Βενιζέ-
λος, αφού «καρφώνει» Τσίπρα και Παπαγγε-
λόπουλο, στρέφεται και κατά των προστατευ-
όμενων μαρτύρων, θεωρώντας πως η υπαγω-
γή τους στο εν λόγω καθεστώς χωρίς, όπως λέ-
ει, να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου 
«χρησιμοποιήθηκε από κάποιους ως παραθε-
σμικό κέλυφος εντός του οποίου επωάστηκε η 
μεγαλύτερη σκευωρία των τελευταίων δεκαε-
τιών. Το ποιοι είναι αυτοί οι “κάποιοι” είμαι βέ-
βαιος ότι θα εντοπιστεί από τη διεξαγόμενη προ-
καταρκτική εξέταση», καταλήγει ο κ. Βενιζέλος.

Για τον δε Ανδρέα Λοβέρδο, του οποίου η κα-
τάθεση διαβιβάστηκε την Παρασκευή στη Βου-
λή, οι εισαγγελείς Διαφθοράς εφάρμοζαν «την 
εντολή του προσώπου με το ψευδώνυμο “Ρα-
σπούτιν” - του κατονομασθέντος Δ. Παπαγγε-
λόπουλου», ο οποίος είχε ως στόχο «να εμπλέ-
ξει πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης στη 
σκευωρία Novartis, να καταστρέψει τους ίδιους 
και τα κόμματά τους και, όταν μετά από χρό-
νια απαλλαγούν, να έχουν προλάβει να ωφε-
ληθούν οι τότε κυβερνώντες».
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