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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έδει-
χνε μέχρι πρότινος 
αποφασισμένη να 
συστήσει προανα-
κριτική επιτροπή της 
Βουλής σε σχέση με 
τον κ. Παπαγγελό-
πουλο. Η επιλογή αυ-
τή, αντί για σύσταση 
εξεταστικής επιτρο-
πής, έγινε γιατί μό-
νο στο πλαίσιο μιας 
προανακριτικής επι-
τροπής προβλέπε-
ται ότι η Βουλή μπο-
ρεί να διατάξει ώστε 

να διερευνηθεί αν υπήρξαν τηλεφωνικές συ-
νομιλίες μεταξύ του τέως αναπληρωτή υπουρ-
γού Δικαιοσύνης και της εισαγγελέως κατά της 
Διαφθοράς, η οποία χειρίστηκε την υπόθεση 
Novartis. Αν προκύψει ότι υπήρξαν τέτοιες τα-
κτικές και μεγάλης διάρκειας, η κυβέρνηση 
πιστεύει ότι θα έχει περίτρανα αποδείξει πως 
τουλάχιστον με ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις του 
τέως αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης επί 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε η προηγού-
μενη κυβέρνηση να εμπλέξει πολιτικούς αντι-
πάλους της. Γνωρίζει, βέβαια, η κυβέρνηση 
ότι είναι τραβηγμένο να υποστηριχθεί ότι δεν 
υπάρχει σκάνδαλο Novartis, όπως επίσης ότι 
η εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς λόγω δή-
θεν τέτοιων παρεμβάσεων στοχοποίησε πολι-
τικούς. Ομως, αν βρεθούν τέτοια στοιχεία τη-
λεφωνικών συνομιλιών, θα υπάρξει «show» ότι 
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνειδητά έγινε «από-
πειρα», τουλάχιστον από τον υπουργό, «εργα-
λειοποίησης» της Δικαιοσύνης προς εξυπηρέ-
τηση πολιτικών σκοπιμοτήτων (στοιχειοθέτηση 
αδικήματος «απόπειρας» κατάχρησης εξουσί-
ας). Γιατί νομοτεχνικά δεν μπορεί να στοιχειο-
θετηθεί το ίδιο αδίκημα για την εισαγγελέα κα-
τά της Διαφθοράς, ήτοι ότι «εξέθεσε», «εν γνώ-
σει» της μάλιστα, σε δίωξη πολιτικούς. Οχι μό-
νο γιατί το σκάνδαλο Novartis είναι υπαρκτό, 
όσον αφορά τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά επί-
σης γιατί δεν λειτουργούν έτσι οι λειτουργοί 
της Δικαιοσύνης. Κυρίως, όμως, γιατί εν προ-
κειμένω μόνο η Βουλή, μετά από διερεύνηση 
στοιχείων υπόθεσης που αφορά ευθύνες πο-
λιτικών, «εκθέτει» υπό την έννοια που «απαι-
τεί» ο νόμος προς στοιχειοθέτηση του αδική-
ματος της κατάχρησης εξουσίας σε δίωξη πο-
λιτικούς, αφού η Βουλή ασκεί τη δίωξη και όχι 
ο εισαγγελέας. Οπότε δεν μπορεί για τη δικα-
στική λειτουργό να νοηθεί καν ότι τέλεσε ένα 
τέτοιο αδίκημα. Ομως, για «απόπειρα κατάχρη-
σης εξουσίας» από πλευράς τέως υπουργού 
μπορεί κατ’ αρχάς να στοιχειοθετηθεί αδίκη-
μα, αλλά η τέλεσή του προϋποθέτει ότι θα προ-
κύψουν «στοιχεία», τα οποία όμως τώρα δεν 
υπάρχουν! Αν βέβαια «χαλκεύτηκαν» αποδει-
κτικά στοιχεία για να εμπλέξουν κάποιοι «τρί-
τοι» πολιτικούς, τότε αλλάζει η υπόθεση. Αλλά 
για την ώρα δεν έχει παρουσιαστεί ότι η προα-
νακριτική, εφόσον συσταθεί, πρόκειται να δι-
ερευνήσει κι ένα τέτοιο αδίκημα. Αν λοιπόν η 
σύσταση προανακριτικής έχει αυτόν τον στό-
χο, δεν θα απέχει πολύ από ένα «show», δηλα-
δή από ένα «θέαμα». Γιατί, ακόμα κι αν υπάρ-
ξει εντέλει «παραπομπή» σε δικαστήριο με μια 
τέτοια κατηγορία σε βάρος του τέως υπουρ-
γού, πολύ δύσκολα αυτή, λόγω όλων των ανω-
τέρω επισημάνσεων, θα σταθεί στο ακροατή-
ριο. Εκτός αν δεν συσταθεί καν προανακρι-
τική. Τότε, όμως, κακώς ανέβασε τα σχετικά 
«trailers» στη σφαίρα της δημοσιότητας. Γιατί 
οι τηλεθεατές περιμένουν!
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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Τ
ην ώρα που το ενδιαφέρον για την 
υπόθεση Novartis είναι στραµµένο 
στη Βουλή και στη διαδικασία που 

θα ακολουθηθεί για τον πρώην αναπληρω-
τή υπουργό ∆ικαιοσύνης ∆ηµήτρη Παπαγ-
γελόπουλο, στον Αρειο Πάγο άλλο είναι το 
θέµα που προβληµατίζει τους δικαστικούς 
λειτουργούς. Θεωρώντας εξαιρετικά πιθα-
νό να τεθεί θέµα εξέτασης των προστατευ-
όµενων µαρτύρων, εφόσον συσταθεί προ-
ανακριτική επιτροπή και προχωρήσει αυτή 
επί της ουσίας της υπόθεσης, προσπαθούν 
από τώρα να προετοιµαστούν.

Γιατί; Η απάντηση είναι ότι υπάρχει 
ένα… κενό στο νοµικό καθεστώς περί της προστασίας τους. Συγκε-
κριµένα, ενώ καλύπτονται έναντι όποιας άλλης Αρχής, δεν έχει προ-
βλεφθεί τι γίνεται στην περίπτωση που θα κληθούν να καταθέσουν 
στην προανακριτική, η οποία έχει τον ρόλο αλλά και τις αρµοδιότη-
τες του εισαγγελέα.

∆ικαστικές πηγές λένε ότι, εάν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, η Εισαγ-
γελία του Αρείου Πάγου µάλλον δεν µπορεί να αποτρέψει την εξέ-
τασή τους. Συνεπώς, για άλλη µια φορά θα επιβεβαιωθούν εκείνοι 
που υποστηρίζουν ότι η έννοια του «προστατευόµενου µάρτυρα» 
στη χώρα µας είναι… ανέκδοτο. Ενα ανέκδοτο που επαναλαµβάνε-
ται από το 2002. Αρχικώς µε τους προστατευόµενους µάρτυρες στη 
δίκη της «17Ν» που δήλωσαν «παρών» στο δικαστήριο, λίγα χρό-
νια µετά όταν τα ονόµατα τέτοιων µαρτύρων ανεγράφησαν «φαρ-
διά-πλατιά» στα έγγραφα µε τις καταθέσεις τους που έλαβαν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι στην εγκληµατική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και 
συνεχίζεται µέχρι σήµερα, αφού «αστοχίες» σηµειώθηκαν και στην 

Θρίλερ µε τους
προστατευόµενους 

µάρτυρες 
υπόθεση της Novartis. Οπως είχε πει δηµό-
σια ο Νίκος Μανιαδάκης, που τέθηκε αρχι-
κώς µαζί µε άλλα δύο πρόσωπα στο εν λό-
γω καθεστώς, αλλά στη συνέχεια κατέστη 
κατηγορούµενος, δεν ήταν λίγες οι φορές 
που οι «προστατευόµενοι» συναντήθηκαν 
στον προθάλαµο της Εισαγγελίας. Κάτι που 
φυσικά δεν έπρεπε να γίνεται, καθώς είχε 
ως συνέπεια να γνωρίζουν ο ένας την ταυ-
τότητα του άλλου.

Οπως, πάντως, διευκρινίζουν νοµικοί κύ-
κλοι, εφόσον η Βουλή αποφασίσει να καλέ-
σει τους εναποµείναντες υπό καθεστώς προ-
στασίας µάρτυρες στην υπόθεση Novartis, 
ναι µεν πρέπει να καταθέσουν, υποστηρί-
ζουν όµως ότι, κατόπιν ερµηνείας του νό-
µου, µπορούν να σωθούν τα… προσχήµα-
τα. ∆ηλαδή, να γίνει η εξέτασή τους, αλλά 

χωρίς να «ξεσκεπαστούν». Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτει ειδικό δω-
µάτιο (προφανώς στην Ασφάλεια, όπως είχε σχεδιαστεί και για τη 
δίκη της «17Ν»), καθώς και αλλοίωση φωνής προκειµένου να µην 
αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους.

Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, πριν από 
λίγες εβδοµάδες υπήρξε νέο αίτηµα από πολιτικά πρόσωπα, που το 
όνοµά τους έχει εµπλακεί στην υπόθεση, να τους δοθούν τα ονόµα-
τα όσων κατέθεσαν υπό προστασία. Υπενθυµίζεται πως, µετά την 
άσκηση ποινικής δίωξης στον Ν. Μανιαδάκη, που είχε τεθεί στο εν 
λόγω καθεστώς, έχουν παραµείνει ως προστατευόµενοι µόνο οι δύο 
από τους αρχικώς τρεις. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έκανε γνω-
στό στους αιτούντες ότι δεν δύναται στην παρούσα φάση να απα-
ντήσει. Και ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν ότι δεν µπορεί να το κά-
νει όσο είναι σε εξέλιξη η έρευνα των αντεισαγγελέων του Ανώτα-
του ∆ικαστηρίου, Ευάγγελου Ζαχαρή και Λάµπρου Σοφουλάκη, για 
τους χειρισµούς στην υπόθεση.
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