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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

«Α
νταλλαγή» αιτηµάτων δικαστικής 
συνδροµής κάνουν τον τελευταίο 
µήνα οι ελληνικές και οι αµερικανικές 

δικαστικές Αρχές. Στις 3 Ιανουαρίου η εισαγγε-
λέας κατά της ∆ιαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη 
απέστειλε προς τις ΗΠΑ αίτηµα, ζητώντας να 
της προσκοµί σουν όσα στοιχεία έχουν προκύ-
ψει από τη δική τους έρευνα για τη Novartis, η 
οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν από τη δική µας. 
Κατόπιν αυτού του αιτήµατος και λίγες ηµέρες 
µετά, έφτασε στη χώρα µας αίτηµα των Αµε-
ρικανών, µε το οποίο ζητούσαν να τους απο-
στείλουµε και δικά µας στοιχεία γύρω από την 
υπόθεση. Από τα έγγραφα που περιλαµβάνο-
νται στη δικογραφία φαίνεται ότι το πρώτο αί-
τηµα που απεστάλη από την Ελλάδα στην Αµε-
ρική ήταν σχεδόν έναν χρόνο πριν, στις 11 Ια-
νουαρίου του 2017, δηλαδή λίγες ηµέρες µε-
τά την αποκάλυψη ότι στην άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού γίνεται έρευνα για τη Novartis µε 
«πληροφοριοδότες» δύο Ελληνες (που στη συ-
νέχεια έγιναν τρεις), πρώην στελέχη της φαρ-
µακοβιοµηχανίας, που καταγγέλλουν παράνο-
µες πρακτικές της στη χώρα µας.

Σε αυτό ανέφεραν: «Επειδή υπάρχουν βάσι-
µες υπόνοιες ότι οι Ελληνες πολίτες, υπάλληλοι 
του ελληνικού ∆ηµοσίου, κατά παράβαση των 

στα την πράξη αυτή κατ’ επάγγελµα, ήτοι επα-
νειληµµένα και µε σκοπό πορισµού εισοδήµα-
τος, πράξεις που στρέφονται κατά του ελληνι-
κού ∆ηµοσίου και από τις οποίες το όφελος που 
πέτυχαν ή επιδίωξαν οι δράστες και η ζηµία 
που προξενήθηκε ή απειλήθηκε υπερβαίνουν 
το ποσό των 150.000 ευρώ, παρακαλούµε να 
µας αποστείλετε αντίγραφα που σχετίζονται µε 
την προαναφερόµενη έκνοµη δραστηριότητα 
στελεχών της εταιρείας Novartis στην Ελλάδα 
και όλων των στοιχείων σχετικά µε τη συµµετο-
χή Ελλήνων πολιτών στις ανωτέρω περιγραφό-
µενες πράξεις». Από τα έως τώρα γνωστά στοι-
χεία της δικογραφίας προκύπτει ότι οι Αµερικα-
νοί το µόνο που τελικώς µας έστειλαν ήταν δύο 
εκθέσεις του FBI, στις οποίες περιγράφεται κυ-
ρίως ο τρόπος που δωροδοκούνταν οι γιατροί 
από τη Novartis και το πώς γινόταν το ξέπλυµα 
των «δώρων». Εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών, 
πάντως, αιτήµατα έχουν αποστείλει οι Ελληνες 
εισαγγελείς και σε Ελβετία-Κύπρο, προσδοκώ-
ντας στοιχεία που θα δείξουν ενδεχόµενη δια-
δροµή «µαύρου» χρήµατος, εµπλεκόµενες εται-
ρείες-«οχήµατα» και «ενδιάµεσους» που διευ-
κόλυναν να χαθούν τα όποια παράνοµα ίχνη.

Νέα στοιχεία 
Την ίδια ώρα, η Εισαγγελία κατά της ∆ιαφθο-
ράς, που συνεχίζει την έρευνα για το ξέπλυµα 
βρόµικου χρήµατος, έχει εστιάσει, πλην των λο-
γαριασµών, των εµβασµάτων κ.λπ., και στο εν-
δεχόµενο η «λεύκανση» των «δώρων» να γινό-
ταν µέσω αγοραπωλησίας ακινήτων. Σύµφω-
να µε πληροφορίες, φαίνεται να «ξεσκονίζουν» 
µία real estate εταιρεία που συστήθηκε το 2011, 
αλλά δεν έκανε έκτοτε καµία πράξη. Εκτός από 

Τι ζήτησε η Τουλουπάκη από τους     Αµερικανούς εισαγγελείς 
Τα στοιχεία που 
προέκυψαν από την 
έρευνα η οποία γίνεται 
στην άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού ζήτησε 
η εισαγγελέας κατά 
της ∆ιαφθοράς. Οι 
έφοδοι και η ανώνυµη 
καταγγελία 

 Απώλεια ψυχραιµίας
ΑΝ Η ΥΠΟΘΕΣΗ Novartis είναι «στημένη», όπως κά-
ποιοι εκ των φερόμενων ως εμπλεκομένων «πολιτι-
κών» σε αυτήν δήλωσαν πως είναι, πάντως δεν είναι 
από τους συνάδελφούς των, όπως αφήνουν να εννοη-
θεί, στοχοποιώντας την κυβέρνηση. Γιατί είναι οι αμε-
ρικάνικες διωκτικές Αρχές που συνέλεξαν τα στοιχεία, 
με τα οποία προμήθευσαν την ελληνική Εισαγγελία για 
να αποκαλυφθεί ποιες αθέμιτες πρακτικές εφάρμοζε 
η φαρμακοβιομηχανία αυτή για να προωθεί τα συμφέ-
ροντά της σε βάρος ανταγωνιστών της. Για κακή τύχη 
όσων ενεπλάκησαν μαζί της από θέσεις ευθύνης ήταν, 
μεταξύ αυτών, και εταιρείες αμερικανικών συμφερό-
ντων. Η ελληνική Εισαγγελία, λοιπόν, στο πλαίσιο της 
διεθνούς συνεργασίας της με τέτοιες Αρχές, τα παρέ-
λαβε και η έρευνά της προχωρά σύμφωνα με τον νό-
μο, για να αποδοθούν ευθύνες, αν και όπου εντοπι-
στούν. Είναι δικής της αρμοδιότητας και ευθύνης, άλ-
λωστε, η έρευνα που σχετίζεται με δωροληψίες «υπευ-
θύνων» στον χώρο της δημόσιας υγείας, στον οποίο 
εντάσσεται και ο τομέας φαρμάκων, «επ’ ευκαιρία των 
καθηκόντων τους». Γιατί, φυσικά, υποχρέωση έχουν 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι υπεύθυ-

νοι σε αυτόν τον χώρο να ενεργούν με γνώμονα απο-
κλειστικά το συμφέρον της ολότητας και όχι να εξυ-
πηρετούν παράλληλα ατομικά συμφέροντά των, ήτοι 
να πλουτίζουν. Αρμοδιότητα, όμως, έχει και για πολιτι-
κούς, υπό μία προϋπόθεση. Ητοι, ότι θα βρεθεί «μαύ-
ρο χρήμα» που αυτοί έλαβαν με οιαδήποτε μορφή από 
τη Novartis. Η έρευνα, λοιπόν, δεν μπορεί να περιορι-
στεί ακόμα κι αν η Βουλή, που είναι αρχικά αρμόδια 
κατά το Σύνταγμα να ασκήσει δίωξη κατά πολιτικών, 
αποφανθεί ότι εμποδίζεται να παραπέμψει πολιτικούς, 
λόγω του ότι παρήλθε το σύντομο χρονικό διάστη-
μα που ορίζει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, μετά 
το οποίο εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεών τους. 
Ο,τι λοιπόν κι αν αποφανθεί η Βουλή, μέσω της έρευ-
νας της Δικαιοσύνης θα μάθουμε, πάντως, αν κάποιοι 
εξ αυτών διασπάθισαν δημόσιο χρήμα, το οποίο επέ-
στρεψε σε αυτούς ως «πλουτισμός». Πιθανόν ακόμα 
και να λογοδοτήσουν, αν μέσω τραπεζικών λογαρια-
σμών τέτοιο χρήμα έφτασε σε αυτούς από τη Novartis. 
Γι’ αυτό, λοιπόν, έχασαν την ψυχραιμία τους; Μήπως 
και βρεθούν στοιχεία σε βάρος των; Ή μήπως γιατί 
«στήθηκε» η υπόθεση από διωκτική Αρχή των ΗΠΑ;
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καθηκόντων τους, ζήτησαν και έλαβαν άµεσα ή µε τη µεσο-
λάβηση τρίτων προσώπων για τον εαυτό τους ή για τρίτους 
ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προ-
βούν σε ενέργεια που ανάγεται στα καθήκοντά τους, ανα-
φορικά µε την έγκριση, την τιµολόγηση και τη συνταγογρά-
φηση φαρµάκων που κατασκευάζονται, προωθούνται και 
κυκλοφορούν από την εταιρεία Novartis ... τελώντας µάλι-


