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 Εχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από 
τότε που ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης 
Novartis και ένας χρόνος αφότου η δικογρα-
φία πήγε στη Βουλή για 10 πολιτικά πρόσω-
πα. Κάποιοι υποστηρίζουν αφενός ότι «στή-
θηκε» η υπόθεση µε «κουκουλοφόρους» µάρ-
τυρες, προκειµένου η κυβέρνηση να εξοντώ-
σει πολιτικούς της αντιπάλους, αφετέρου ότι 
υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 
έρευνας και, µάλιστα, εσκεµµένη, προκειµέ-
νου να κρατούνται σε οµηρία αυτά τα πρό-
σωπα µέχρι να γίνουν οι εκλογές. 

Η ∆ικαιοσύνη έχει τους δικούς της ρυθµούς, 

οι οποίοι διαφέρουν από τους ρυθµούς της 
πολιτικής, της δηµοσιογραφίας, των απλών 
ανθρώπων κ.λπ. Επιπλέον, πρέπει να λάβου-
µε υπόψη µας ότι πρόκειται για µια τεράστια 
έρευνα σε µια πολύ δύσκολη υπόθεση. Παρ’ 
όλα αυτά πιστεύω ότι η συγκεκριµένη υπόθε-
ση πρέπει να διαλευκανθεί το συντοµότερο 
δυνατόν, µε σύνεση και νηφαλιότητα, χωρίς 
πολιτικές ή άλλες σκοπιµότητες και παρεµβά-
σεις. Αυτό επιτάσσει το «συµφέρον» της ∆ι-
καιοσύνης, η οποία θα κριθεί για τους χειρι-
σµούς της, αλλά και για το «συµφέρον» του 
πολιτικού συστήµατος, για το οποίο στη ∆η-
µοκρατία δεν επιτρέπεται να υπάρχει σε βά-

ρό και τείνει να γίνει τοξικό» και παρότι η «νοσηρή» αυτή κατάσταση τον ενοχλεί 
«αφάνταστα και πρέπει να ανατραπεί», προσθέτει ωστόσο ότι «αυτό αποτελεί µια 
όµορφη και ενδιαφέρουσα πρόκληση». Μια φράση που σαφώς αφήνει όλα τα 
ενδεχόµενα ανοιχτά…

 Είχατε χαρακτηρίσει τον περασµένο Φεβρουάριο την υπόθεση Novartis ως 
το µεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Το πιστεύ-
ετε ακόµη;

Σήµερα το πιστεύω πολύ περισσότερο από ποτέ. Τα στοιχεία που έχουν δηµο-
σιευθεί στον Τύπο, οι λυσσαλέες αντιδράσεις και προσπάθειες κάποιων να την 
εµφανίσουν ως δήθεν πολιτική σκευωρία χωρίς την επίκληση οποιουδήποτε α-
ποδεικτικού στοιχείου και χωρίς την παραµικρή αναφορά για την ουσία της υ-
πόθεσης εδραιώνουν την πεποίθηση -όχι µόνο τη δική µου, αλλά και της συ-

ντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων πολιτών- ότι πρόκειται για µέγα σκάνδα-
λο. Οσον αφορά τη δήλωσή µου για την οποία µε ρωτάτε, θέλω να επισηµάνω 
δύο πράγµατα: Πρώτον, παρεµφερή δήλωση, λίγα δευτερόλεπτα πριν από ε-
µένα, έκανε και ο τότε υπουργός ∆ικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Παρ’ όλα αυ-
τά µόνο εγώ στοχοποιήθηκα, η δήλωσή µου επαναλαµβάνεται ανελλιπώς στα 
ΜΜΕ και µάλιστα µηνύθηκα από τον Αντώνη Σαµαρά. ∆εύτερον, όπως έχω δη-
λώσει κατ’ επανάληψη δηµοσίως, εγώ ουδέποτε αναφέρθηκα σε πολιτικά πρό-
σωπα. Επίσης, επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά ότι ως Ελληνας πολίτης ελπί-
ζω και εύχοµαι ολόψυχα να µην ανευρεθούν στοιχεία σε βάρος οποιουδήπο-
τε Ελληνα πολιτικού, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υποστούν τεράστιο πλήγ-
µα ο δηµόσιος βίος, το πολιτικό σύστηµα και εντέλει το δηµοκρατικό µας πολί-
τευµα. Αλλωστε, µε αρκετά από τα 10 πολιτικά πρόσωπα γνωρίζοµαι από πα-
λιά και εξακολουθώ να τα συµπαθώ, παρ’ όλες τις ανυπόστατες και ανόητες κα-
τηγορίες που έχουν εκτοξεύσει εναντίον µου. 
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Ε
ίναι ο Ρασπούτιν; Τι λέει για τη Μεσσα-
λίνα; Και ποια είναι «τα πολλά, µα πάρα 
πολλά» που µπορεί να πει; Ο αναπλη-

ρωτής υπουργός ∆ικαιοσύνης ∆ηµήτρης Πα-
παγγελόπουλος σε µια συνέντευξη εφ’ όλης της 
ύλης απαντά για όλους και για όλα. Για την υπό-
θεση Novartis, που επιµένει να τη χαρακτηρί-
ζει «το µεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως 
του ελληνικού κράτους», για τις δηλώσεις Πο-

λάκη για τη ∆ικαιοσύνη που δεν θεωρεί «θε-
σµική εκτροπή», σηµειώνοντας, ωστόσο, ότι «η 
υπόθεση της φαρµακοβιοµηχανίας πρέπει να 
διαλευκανθεί το συντοµότερο δυνατόν». Επί-
σης, µιλά για τις καταγγελίες του Νίκου Μανι-
αδάκη περί πιέσεων από τους εισαγγελείς για 
να εµπλέξει πολιτικά πρόσωπα, που κατά τον 
∆. Παπαγγελόπουλο δεν πρόκειται για πιέσεις, 
αλλά για «υποχρέωση και καθήκον» των εισαγ-
γελικών λειτουργών να κάνουν τέτοιου είδους 
ερωτήσεις. Ο κ. Παπαγγελόπουλος απαντά ακό-
µη και για το µέλλον του στην πολιτική. Παρό-
τι, όπως λέει, «το πολιτικό κλίµα µε ευθύνη του 
παλιού πολιτικού συστήµατος είναι ήδη νοση-

«Ως λάτρης και µελετητής της Ιστορίας 
γνωρίζω για τον Ρασπούτιν, για τα 

πολλά ελαττώµατά του και για κάποια 
προσόντα του. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν 
διαθέτω, ευτυχώς, ούτε τα ελαττώµατά 
του, ούτε, δυστυχώς, τα προσόντα του»

«Το να ρωτά 
ο εισαγγελέας αν 

χρηµατίστηκαν
πολιτικοί δεν 
είναι πίεση»
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