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ρος του η παραμικρή σκιά. Οσον αφορά, δε, 
τις ανοησίες περί «στησίματος» της υπόθε-
σης, θα υπενθυμίσω ότι η έρευνα ξεκίνησε 
από τις ΗΠΑ, αφορά ένα παγκόσμιο σκάν-
δαλο και κανένας από τα 10 πολιτικά πρόσω-
πα δεν αποτελεί πλέον επικίνδυνο ή σοβαρό 
πολιτικό αντίπαλο για τον Τσίπρα. 
 Ο κ. Μανιαδάκης, πρώην προστατευόμε-

νος μάρτυρας και νυν κατηγορούμενος, υ-
ποστηρίζει ότι δέχτηκε πιέσεις να κατονομά-
σει συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα για χρη-
ματισμό από τη Novartis. Για πιέσεις σε σχέ-
ση με τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε κάνει 
λόγο και η πρώην εισαγγελέας κατά της Δια-
φθοράς Ελένη Ράικου, όταν υπέβαλε την πα-
ραίτησή της. 

Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά θέ-
ματα τα οποία επιχειρούν κάποιοι να συνδέ-
σουν εξαιτίας αντιπολιτευτικού μένους και έν-
δειας σοβαρών επιχειρημάτων. 
Η κ. Ράικου στην επιστολή παραίτησής της 
αναφέρθηκε σε μεγάλα συμφέροντα στον 
χώρο του φαρμάκου και σε διεφθαρμένους 
κρατικούς λειτουργούς που αποκομίζουν δι-
αχρονικά εκατομμύρια ευρώ και επιζητούν 
μανιωδώς την ακύρωση του έργου της και 
την παρεμπόδιση της έρευνας για τη Novartis. 
Ο κ. Μανιαδάκης, αντιθέτως, αναφέρθηκε σε 
πιέσεις εισαγγελέων που διερευνούν το σκάν-
δαλο Novartis. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι 
ότι στις συνεντεύξεις του κ. Μανιαδάκη στα 
ΜΜΕ υπάρχει σωρεία αντιφάσεων και λογι-
κών ανακολουθιών. Επειδή είναι ήδη κατη-
γορούμενος, σέβομαι τη δυσχερή του θέση 
και το τεκμήριο αθωότητας και σταματάω ε-
δώ. Θέλω, όμως, να επισημάνω ότι ερωτή-
σεις εισαγγελέων ή λοιπών προανακριτικών 
υπαλλήλων -αν συνέβη αυτό ή το άλλο περι-
στατικό, ή αν χρηματίστηκε ο τάδε ή ο δείνα- 
αποτελούν υποχρέωση και καθήκον τους και 
όχι πίεση. Πίεση θα ήταν αν υποχρεωνόταν 
ο μάρτυρας να καταθέσει ότι κάποιος χρη-
ματίστηκε χωρίς να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. 
Υπάρχει, όμως, και ένα άλλο θέμα σχετικά με 
τον κ. Μανιαδάκη. Κάποιοι λαλίστατοι όψι-
μοι υπερασπιστές του έχουν υποχρέωση να 
εξηγήσουν στον ελληνικό λαό το μέγα θαύ-
μα της εκπληκτικής μεταμόρφωσης του κ. 
Μανιαδάκη. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 
από κατάπτυστος κουκουλοφόρος μεταμορ-
φώθηκε και εξωραΐστηκε σε σοβαρό και αξι-
όπιστο πρόσωπο. 
 Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων με α-

φορμή τις δηλώσεις του Παύλου Πολάκη, ο 
οποίος αναφέρθηκε ονομαστικά σε δικαστι-
κούς λειτουργούς και σε υποθέσεις που χει-
ρίζονται αποδίδοντάς τους εν ολίγοις αδικαι-
ολόγητη καθυστέρηση, μίλησε για θεσμική ε-
κτροπή. Είναι;

Αν είναι θεσμική εκτροπή οι δηλώσεις του 
Πολάκη, με τις οποίες ασκεί κριτική για αδι-
καιολόγητη καθυστέρηση συγκεκριμένων δι-
καστικών λειτουργών, τότε η στοχοποίηση, 
ο διασυρμός στα ΜΜΕ και τέλος η υποβολή 
μηνύσεων κατά εισαγγελέων από κάποιους 
άλλους πώς πρέπει να χαρακτηριστεί;
 Ο κ. Πολάκης έχει πει επίσης ότι «θα κερδί-

σουμε τις εκλογές αν βάλουμε κάποιους φυλα-
κή». Αυτό το δόγμα ασπάζεται η κυβέρνηση;

Πρόκειται για άλλη μια πλήρη και σκόπιμη 
παραποίηση της έννοιας των λόγων του Παύ-
λου Πολάκη. Είναι προφανές ότι ο Πολάκης 
δεν αναφέρεται σε αθώους ή σε πολιτικούς 
του αντιπάλους, αλλά σε κάποιους που απο-
δεδειγμένα έχουν παρανομήσει και οδήγη-
σαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία και στα μνη-
μόνια. Αυθόρμητα ως γνήσιος, απλός, λαϊ-
κός, αν θέλετε, άνθρωπος εκφράζει την α-
γανάκτηση του μέσου Ελληνα, για τα δεινά 
που υφίσταται ο λαός μας εξαιτίας της δια-
φθοράς, της διαπλοκής και της ανικανότητας 
που καταδυνάστευσαν για πολλά χρόνια την 

πατρίδα μας. Επομένως, δεν υπάρχει δόγμα Πολάκη. Η κυβέρνηση δεν επιδι-
ώκει πολιτικές διώξεις αντιπάλων της, όπως συνέβαινε στο παρελθόν και όπως 
προαναγγέλλουν για το μέλλον σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ ανερυθρίαστα και με με-
γάλη μοχθηρία κάποιοι έξαλλοι πολιτικοί και δήθεν δημοσιογράφοι, που έχουν 
μετατραπεί σε κομματικά φερέφωνα. 
 Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις μεγάλες δικαστικές υποθέ-

σεις; Και κυρίως στις υποθέσεις διαφθοράς που από την αρχή της θητείας της 
είχε κάνει αναφορά η τωρινή κυβέρνηση, όπως οι λίστες, τα δάνεια των κομ-
μάτων. Τι γίνεται με αυτές;

Οι αργοί ρυθμοί της ελληνικής Δικαιοσύνης είναι γνωστοί, αποτελούν όντως 
πρόβλημα, αλλά δεν ευθύνονται μόνο οι λειτουργοί της. Επίσης πρέπει να ση-
μειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλονται ενδελεχής έρευνα και νηφά-
λια αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας. Ομως υπάρχουν περιπτώσεις 
για τις οποίες η κοινωνία απαιτεί ταχεία, πλήρη και δίκαιη διαλεύκανση. Σε αυ-

τές τις περιπτώσεις οι δικαστικοί λειτουργοί 
οφείλουν να υπερβούν τις δυνατότητές τους 
και να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους χωρίς 
υπαίτιες καθυστερήσεις, ανεπηρέαστοι από 
πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες. Σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Δικαιο-
σύνη είναι ανεξάρτητη, τα λάθη, οι καθυστε-
ρήσεις και οι ολιγωρίες της ελέγχονται από 
τα αρμόδια θεσμικά της όργανα, χωρίς αυ-
τό να σημαίνει ότι αποκλείεται εξ αυτού του 
λόγου η κριτική των ενεργειών και των απο-
φάσεών της. «Και οι κρίνοντες κρίνονται». 

 Θα επικαλεστώ και πάλι τον κ. Πολάκη, ο 
οποίος είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει και 
προανάκριση, και κυρία ανάκριση. Το ίδιο 
λένε και πολλοί νομικοί που υποστηρίζουν 
ότι δεν έχει νόημα να γίνεται μία -και πολύ-
χρονη σε ορισμένες περιπτώσεις- προκαταρ-
κτική έρευνα και στη συνέχεια η δικογραφία 
να πηγαίνει στην ανάκριση όπου εν πολλοίς 
επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Ποια εί-
ναι η δική σας άποψη;

Θεωρώ ότι το δικαιικό μας σύστημα είναι στη 
σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, περιθώρια βελ-
τίωσης πάντοτε υπάρχουν. Για εμένα, όμως, 
βελτίωση δεν αποτελεί μόνο η επιτάχυνση α-
πονομής της δικαιοσύνης, αλλά κυρίως η βελ-
τίωση της ποιότητας απονομής της. 
 Οι δικαστές προσέφυγαν και πάλι στο ΣτΕ 

για το πόθεν έσχες, γιατί θεωρείτε ότι το κά-
νουν; 

Η συντριπτική πλειονότητα των δικαστικών 
λειτουργών της χώρας μας δεν έχει κανένα 
πρόβλημα με το πόθεν έσχες. Ελάχιστοι αντι-
δρούν είτε για λόγους αντιπολιτευτικούς είτε 
γιατί θέλουν κάτι να κρύψουν.
 Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές;
Οπως έχω πει πολλές φορές, δεν είμαι πολι-
τικός. Επιπλέον το πολιτικό κλίμα, με ευθύνη 
του παλαιού πολιτικού συστήματος, είναι ή-
δη νοσηρό και τείνει να γίνει τοξικό. Με κραυ-
γές, απειλές, ψέματα, ξύλινο πολιτικό λόγο, χω-
ρίς επιχειρήματα και πολιτική σκέψη, επιδιώ-
κεται η παλινόρθωση του παλαιού πολιτικού 
συστήματος που θα συνοδεύεται από επικίν-
δυνο για το δημοκρατικό μας πολίτευμα ρε-
βανσισμό. Η νοσηρή αυτή κατάσταση με ε-
νοχλεί αφάνταστα και θεωρώ ότι πρέπει να 
ανατραπεί. Αυτό αποτελεί μια όμορφη και εν-
διαφέρουσα πρόκληση. Ομως οι προκλήσεις 
και οι ανατροπές ομορφαίνουν τη ζωή μας! 
 Και μία τελευταία ερώτηση. Είστε ο Ρα-

σπούτιν;
Είμαι ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Δεν εί-
χα, δεν έχω και δεν θα έχω ποτέ σχέση με την 
τσαρική αυλή ή με οποιαδήποτε άλλη αυλή, 
με εκκλησίες, μοναστήρια και καλόγερους. Ως 
λάτρης και μελετητής της Ιστορίας, γνωρίζω 
για τον Ρασπούτιν, τα πολλά ελαττώματά τ-
ου και για κάποια προσόντα του. Σας διαβε-
βαιώνω ότι δεν διαθέτω, ευτυχώς, ούτε τα ε-
λαττώματά του, ούτε, δυστυχώς, τα προσό-
ντα του. Μπορώ, αν θέλετε, να σας μιλήσω 
για τον Ρασπούτιν, αλλά και για άλλα ιστο-
ρικά πρόσωπα, όπως τον Κατιλίνα, τη Μεσ-
σαλίνα κ.λπ. Ο πρώτος έμεινε στην ιστορία 
ως μέγας μηχανορράφος και αρχισυνωμό-
της και η δεύτερη για τις κάθε είδους πομπές 
της! Αν χρειαστεί, μπορώ να σας πω πολλά, 
μα πάρα πολλά.

«Στις συνεντεύξεις του κ. 
Μανιαδάκη στα ΜΜΕ υπάρχει 
σωρεία αντιφάσεων και 
λογικών ανακολουθιών», 
λέει ο Δ. Παπαγγελόπουλος


