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ση συναλλαγές της, όπως e-mail υπαλλήλων, κινήσεις εταιρι-
κών τραπεζικών λογαριασµών και στοιχεία προµηθευτών κα-
θώς και γιατρών που έχουν συνεργαστεί µαζί της. Οπως ανα-
φέρουν, τα στοιχεία αυτά τα αιτούνται στο πλαίσιο της έρευ-
νας που διενεργούν για τυχόν ποινική ευθύνη τόσο της µητρι-
κής όσο και θυγατρικών της, ανάµεσα στις οποίες είναι και η 
ελληνική. Τα αδικήµατα που διερευνούν βάσει του εγγράφου 
είναι φοροδιαφυγή και διαφθορά ξένων αξιωµατούχων (για 
τους Αµερικανούς, αξιωµατούχοι είναι και τα διευθυντικά στε-
λέχη µιας εταιρείας). Η Novartis Hellas συµφώνησε να τους δι-
αβιβάσει αυτά που ζητούν εφόσον πρώτα πάρουν άδεια από 
την Αρχή, η οποία της δόθηκε την Τετάρτη.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί νέα ερωτήµατα για το εάν η εµπλο-
κή στο αποκαλούµενο «σκάνδαλο Novartis» των πολιτικών προ-
σώπων (ανάµεσά τους και δύο πρώην πρωθυπουργοί), πλην 
των καταθέσεων των προστατευόµενων µαρτύρων που στους 
εισαγγελείς κατά της ∆ιαφθοράς τούς κατονοµάζουν ως απο-
δέκτες δωροδοκιών από τη φαρµακοβιοµηχανία προκειµένου 
να προωθήσουν τα συµφέροντά της, ενισχύεται και από στοι-
χεία των Αµερικανών. 

Κι αυτό γιατί από τις εκθέσεις του FBI που περιλαµβάνονται 
στη δικογραφία προκύπτει ένα παράδοξο. Στη µεν πρώτη µε 

ηµεροµηνία 13 ∆εκεµβρίου 2017 γνωστοποιούν στις 
ελληνικές Αρχές µια λίστα µε 7 ονόµατα, εκ των οποί-
ων µόνο ο κ. Στουρνάρας είναι πολιτικό πρόσωπο. Βέ-
βαια, από τα στοιχεία που παρατίθενται το συµπέρα-

σµα που συνάγεται είναι ότι η αναφορά στο όνοµά του 
δεν συνδέεται µε την πολιτική του ιδιότητα, αλλά υπάρχει 

λόγω του ότι η σύζυγός του -µέσω εταιρείας της- συνεργά-
στηκε µε τη Novartis.

Η δεύτερη έκθεση
Στη δεύτερη έκθεση του FBI, µε ηµεροµηνία 23 Ιανουαρίου, 
αναφέρονται και πάλι 7 ονόµατα, όµως αυτή τη φορά είναι όλοι 
πολιτικοί. Πρόκειται για τους Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλ-
µά, Αδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λυκουρέντζο, Αντώνη Σαµα-
ρά, Γιάννη Στουρνάρα και ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο. Από αυ-
τή την αναφορά των Αµερικανών απουσιάζουν οι εξής: Πανα-
γιώτης Πικραµµένος, Ευάγγελος Βενιζέλος και Γιώργος Κου-
τρουµάνης. Υπάρχει, δε, η επισήµανση ότι όσα περιλαµβάνο-
νται σε αυτή αποτελούν πληροφόρηση και δεν θα πρέπει να 
εκληφθούν ως τελικό πραγµατικό συµπέρασµα. Επιπλέον, πέ-
ραν των ονοµάτων, δεν εντοπίζονται στο υπόλοιπο έγγραφο 
κάποια στοιχεία ή γεγονότα σχετικά µε αυτούς. Αντίθετα, αυ-
τό που περιγράφεται βασικά είναι οι τρόποι δωροδοκίας για-
τρών από τη Novartis για την προώθηση των προϊόντων της. 
Στο υπόλοιπο κείµενο δεν υπάρχει πουθενά το όνοµά τους, αλ-
λά οι Αµερικανοί περιγράφουν κυρίως το πώς δωροδοκούνταν 
οι γιατροί από τη Novartis.

Το ερώτηµα που προκύπτει είναι τι µεσολάβησε µεταξύ ∆ε-
κεµβρίου και Ιανουαρίου. Νέα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι 
αµερικανικές Αρχές και από τα οποία προέκυψε εµπλοκή των 
7 πολιτικών ή έγγραφο της εισαγγελέως κατά της ∆ιαφθοράς 
Ελένης Τουλουπάκη, όπως υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Αντ. Σαµαράς, µε το οποίο η εισαγγελική λειτουργός ζη-
τούσε να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία και για αυτά τα πρόσω-
πα; Να σηµειωθεί πάντως ότι στη δικογραφία, όπως λένε όσοι 
έχουν πλήρη γνώση αυτής, τέτοιο έγγραφο δεν περιλαµβάνεται. 
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T
ο «πράσινο φως» άναψε η Αρχή Προ-
στασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα στη Novartis Hellas, προκει-

µένου να δώσει προσωπικά δεδοµένα υπαλ-
λήλων και στελεχών της τα οποία ζητούν οι 
αµερικανικές Αρχές που διερευνούν την υπό-
θεση. Οπως αποκαλύπτει σήµερα η Realnews, 
την α πόφαση η Αρχή την έλαβε την περασµένη 
Τετάρτη, µετά από σχετικό ερώτηµα που κατέθεσε 
η φαρµακοβιοµηχανία. Συγκεκριµένα, οι Αµερικανοί 
µε το έγγραφό τους προς τη Novartis ζητούν να τους διαβι-
βάσει προσωπικά δεδοµένα που αφορούν τις υπό διερεύνη-
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ζητά το FBI
Με έγγραφό τους προς τη Novartis Hellas, οι αµερικανικές Αρχές 
αιτούνται την αποστολή των προσωπικών δεδοµένων υπαλλήλων, 
προµηθευτών και γιατρών που σχετίζονται µε την υπόθεση. Θετικά 

απάντησε η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ή μη των πολιτικών προ-
σώπων στο σκάνδαλο Novartis -τόσο αυτών 
που αναφέρονται στη δικογραφία που πήγε 
στη Βουλή όσο και άλλων που, σύμφωνα με 
γνώστες της υπόθεσης, αναφέρονται σε μαρ-
τυρικές καταθέσεις, οι οποίες δεν έχουν δει 
ακόμα το φως της δημοσιότητας- είναι πο-
λύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπερά-
σματα. Το κουβάρι των στοιχείων και των απο-
καλύψεων μόλις άρχισε να ξετυλίγεται και τα 
ερωτήματα που μένουν να απαντηθούν εί-
ναι αναρίθμητα. Το προφανές, όμως, από τις 
έρευνες των αμερικανικών Αρχών είναι ότι 
στελέχη της εταιρείας στην Ελλάδα είχαν στή-
σει έναν μηχανισμό «λαδωμάτων» και δωρο-
δοκιών γιατρών, συνεργατών και κρατικών λει-
τουργών προκειμένου να προωθούν τα συμ-

φέροντά τους. Οπως συνέβη κατά το παρελ-
θόν και με άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, π.χ. 
τη Siemens, αντιμετώπιζαν το ελληνικό κρά-
τος ως λάφυρο και απομυζούσαν τον δημό-
σιο κορβανά. Οι αποκαλύψεις στην υπόθεση 
Novartis δείχνουν ότι η διαπλοκή, η διαφθο-
ρά και οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι με-
ταξύ αδίστακτων ιδιωτών και επίορκων στελε-
χών της κρατικής μηχανής είναι κανόνας στη 
χώρα μας. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο όλοι 
όσοι κάθονται σε κυβερνητικές καρέκλες και 
διαχειρίζονται εξουσία -και οι σημερινοί και οι 
προηγούμενοι- ούτε έχουν απολογηθεί, ούτε 
έχουν κάνει κάτι για να το αλλάξουν. Δεν γίνε-
ται στην αυλή τους να στήνεται πάρτι με τα λε-
φτά των Ελλήνων φορολογουμένων κι εκείνοι 
να σφυρίζουν αδιάφορα! 

Είναι ο κανόνας!
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