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ον του ο ίδιος ο Α. Λοβέρδος και ο συνεργάτης 
του ∆. Μπαλασόπουλος. Το υπόµνηµα αυτό 
(παροχής εξηγήσεων) ενώπιον του Πταισµα-
τοδικείου κατατέθηκε µετά τις µηνύσεις αυτές. 
   Στο υπόµνηµα ο κ. Μανιάς αναφέρει ότι ζήτη-
σε να υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς προστασίας 
µαρτύρων και κλήθηκε να δώσει κατάθεση στις 
4/4/2019. Οπως αναφέρει στο υπόµνηµά του, 
στην κατάθεση αυτή κλήθηκε να επιβεβαιώσει 
αν είχαν υποπέσει στην αντίληψή του ή αν είχε 
ακούσει µια σειρά από περιστατικά και γεγο-
νότα, που όπως του ειπώθηκε συµπεριλαµβά-
νονταν στη δικογραφία και άλλα επιβεβαίωσε 
πως τα είχε ακούσει, χωρίς ωστόσο να δηλώσει 
πως υπήρξε µάρτυρας, και άλλα όχι. Οπως ανα-
φέρει στην κατάθεσή του ο κ. Μανιάς «ο ρόλος 
του την περίοδο 2010-2012 ήταν συµβουλευ-
τικός και περιοριζόταν στη σάρωση των τιµών 
στις ευρωπαϊκές χώρες, στους κανόνες αναγω-
γής σε εργοστασιακή τιµή και στις συναλλαγµα-
τικές ισοτιµίες». Σε ό,τι αφορά το Lucentis, επι-
βεβαίωσε ότι η τιµή που προήλθε από τη σάρω-
ση ήταν διαφορετική από αυτή που ζητούσε η 
εταιρεία αλλά και από αυτή που τελικά αποδό-
θηκε, επισηµαίνει όµως ότι σε καµία περίπτω-
ση δεν απέδωσε ποτέ στον τότε υπουργό την 
παραµικρή σκοπιµότητα. Σε άλλο σηµείο της 
κατάθεσής του αναφέρει πως «ουδέποτε µου 
ζητήθηκε από τον υπουργό η οποιαδήποτε πα-
ρέµβαση σε τιµές ή ό,τι άλλο. Αλλωστε, µε τον 
υπουργό ουδέποτε συναντήθηκα κατά τη διάρ-
κεια της θητείας µου στο υπουργείο ή οπουδή-
ποτε αλλού ή είχα την παραµικρή επικοινωνία». 
Οπως αναφέρει, τέλος, ο µάρτυς, µετά το πέρας 
της διαδικασίας, του δόθηκε προς υπογραφή η 
κατάθεσή του «χωρίς ωστόσο να µου αναγνω-
στεί για να έχω ακριβή εικόνα ώστε να γνωρί-
ζω πώς αποτυπώθηκαν όσα κατέθεσα ή συζή-
τησα και ακόµα και σήµερα δεν διαθέτω αντί-
γραφο αυτής για να αντικρούσω κατά λέξη τα 

διαλαµβανόµενα στην έγκλη-
ση». Οπως αναφέρει: «Σε κάθε 
περίπτωση έχω συµβάλει ου-
σιωδώς στις έρευνες για την εν 
λόγω υπόθεση, µέσω των κατα-
θέσεών µου στην επιθεωρήτρια 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Οι συγκε-
κριµένες καταθέσεις στην επιθε-
ωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εί-
ναι και οι µόνες που επιβεβαιώνω 
ως προς την ακρίβεια, το περιεχό-
µενο και τη λεκτική αποτύπωση 
όσων κατέθεσα», αναφέρει ο κ. 
Μανιάς, θέτοντας έτσι υπό αίρε-
ση όσα κατέθεσε στις 4/4/ 2019/ 

Σε δήλωσή του στην «R», ο Α. 
Λοβέρδος αναφέρει: «Χωρίς πά-
θος αλλά και χωρίς οίκτο δίνω λό-
γο τιµής ότι θα πάω µέχρι και τον 
τελευταίο εµπλεκόµενο στο σκαµνί. 

∆εν θα κρυφτώ πίσω από την ασυ-
λία. Η πολιτική σκευωρία Novartis 
θα αποκαλυφθεί και οι ένοχοι θα 
λογοδοτήσουν. Η κατάχρηση εξου-
σίας συντελέστηκε και κατά νοµική 
ακριβολογία. Σκοπός της συγκεκρι-
µένης ενέργειας που γίνεται σε βά-
ρος µου είναι, προφανώς, η από-
πειρα αναδροµικής δικαιολόγησης 

των παρανοµιών που διαπράχθηκαν 
επί τρία χρόνια στο πλαίσιο της σκευ-
ωρίας Novartis. Τίποτε δεν θα σταθεί 
εµπόδιο στην αποκάλυψη της σκευ-
ωρίας και κανείς από τους πολιτικούς 
σκευωρούς δεν θα αποφύγει την κα-
τά νόµο λογοδοσία και τιµωρία. Τίποτε 
λιγότερο δεν είναι αρκετό. Ούτε λόγος 
για βουλευτική ασυλία ή για τον νόµο 
περί ευθύνης των υπουργών. Θα τους 
νικήσω µε τα όπλα που διαθέτουν όλοι 
οι Ελληνες και όλες οι Ελληνίδες, χωρίς 
προνόµια και προσχήµατα».
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

A
ποφασισµένος να φτάσει µέχρι τέ-
λους, προκειµένου να αποδείξει τη 
σκευωρία που αποδίδει στους πο-

λιτικούς του αντιπάλους σε βάρος του, εµ-
φανίζεται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του Κινήµατος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος, 
µετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση 
Novartis και την ποινική δίωξη για δωροδο-
κία που του ασκήθηκε. Ο πρώην υπουργός 
του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την άσκηση δίω-
ξης εις βάρος του ως «τελευταίο σπασµό 
του Ρασπούτιν», ενώ καταγγέλλει στοιχεία 
που κατά τη γνώµη του δείχνουν κατάχρη-
ση εξουσίας. 

Ειδικότερα, ο Α. Λοβέρδος επικαλείται τις 
έγγραφες εξηγήσεις του Εµµανουήλ Βουλκί-
δη ενώπιον του εισαγγελέα διαφθοράς από 
τις 25 Μαΐου του 2019. Στο έγγραφο αυτό, 
που αποκαλύπτει σήµερα η Realnews, ο Εµ. 
Βουλκίδης υποστηρίζει πως από το 2000 είχε 
γνωρίσει στέλεχος του φαρµακευτικού χώ-
ρου, που αργότερα µεταπήδησε στη Novartis 
σε υψηλόβαθµο αξίωµα και πως αργότερα 
το εν λόγω στέλεχος του ανέφερε πως µπο-
ρούσε να µεσολαβήσει ώστε η εταιρεία του 
να αναλάβει µεγαλύτερο όγκο εργασιών από 
τη Novartis απ’ ό,τι αναλάµβανε µέχρι τό-
τε. «Προκειµένου να γίνει αυτό, µου ζήτησε 
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από τα έσοδα τα οποία θα αποκόµι-
ζα από την παροχή υπηρεσιών µου 
να του αποδίδω ένα ποσό ως αντί-
τιµο για την κάποιας µορφής προ-
ώθησή µου και µου εξήγησε πως θα 
αναλάµβανα όλο και περισσότερες 
εργασίες σε σχέση µε τις λοιπές εται-
ρείες του χώρου. ∆εν τέθηκε ουδέ-
ποτε ζήτηµα για υπερτιµολόγηση των 
υπηρεσιών που θα παρείχα. Απλώς 
και µόνο θα αναλάµβανα µεγαλύτερο 
όγκο εργασιών από τη Νοvartis», ανα-
φέρει ο Εµ. Βουλκίδης και προσθέτει: 
«Πράγµατι, κάθε φορά που αναλάµ-
βανα να παρέχω κάποια διαφηµιστική 
υπηρεσία στην εταιρεία Novartis έδι-
να, αφότου µου καταβαλλόταν το συµ-
φωνηµένο τίµηµα για τις υπηρεσίες µου 
από την εταιρεία, ένα ποσό στον κ… 
που προοριζόταν αποκλειστικά γι’ αυ-
τόν». Ο Εµ. Βουλκίδης αναφέρει πως τον 
κ. Κωνσταντίνο Φρουζή, ο οποίος, σύµ-
φωνα µε τις καταθέσεις των προστατευ-
όµενων µαρτύρων έδινε τις µίζες στους 
πολιτικούς, τον είχε συναντήσει, δεν εί-
χε όµως συναλλαγεί µαζί του, καθώς η 
συνεργασία την οποία παραδέχτηκε πα-
ραπάνω αφορούσε άλλο στέλεχος της 
Novartis. Το δεύτερο στοιχείο που επικα-
λείται ο Α. Λοβέρδος είναι το υπόµνηµα 
του Νικόλαου Μανιά από το έτος 2019, 
µετά τις µηνύσεις που υπέβαλαν εναντί-
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