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Α
ντίστροφα µετρά πλέον ο χρόνος στη 
Βουλή για τη συγκρότηση της επιτρο-
πής προκαταρκτικής εξέτασης σε βά-

ρος του τέως αναπληρωτή Υπουργού ∆ικαιο-
σύνης ∆ηµήτρη Παπαγγελόπουλου. Το αίτη-
µα των βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας ανα-
µένεται να συζητηθεί στην Ολοµέλεια της Βου-
λής εντός του επόµενου δεκαπενθηµέρου, µε 
το κλίµα να µυρίζει ήδη µπαρούτι, προαναγ-
γέλλοντας σφοδρή σύγκρουση µεταξύ κυβέρ-
νησης και αντιπολίτευσης. Μιλώντας αποκλει-
στικά σήµερα στη Realnews, ο ∆. Παπαγγελό-
πουλος δείχνει πως και ο ίδιος προετοιµάζεται 
για πολεµική σύγκρουση. Χρησιµοποιώντας 
σκληρή γλώσσα, ο κ. Παπαγγελόπουλος µιλά 
για παράνοµες πράξεις της κ. Ράικου και του κ. 
Αγγελή, λέγοντας πως, όταν αυτές αποδειχθούν, 
οι δυο τους δεν θα µπορούν να βγουν από το 
σπίτι τους. Παράλληλα, προειδοποιεί πως δια-
θέτει στοιχεία που αποδεικνύουν τη σκευωρία 
εις βάρος του και δείχνει διατεθειµένος να χυ-
θεί λίγο από το δικό του αίµα προκειµένου να 
αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Η επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης -εφό-
σον το αίτηµα της Ν.∆. εγκριθεί από την Ολο-
µέλεια- αναµένεται να συγκροτηθεί στα τέλη 
του Οκτωβρίου και να αρχίσει άµεσα τις ερ-
γασίες της. Η κατάθεση της κ. Ράικου, στην 

Σύγκρουση µέχρις εσχάτων     για τη Novartis
Σε θέσεις µάχης 
κυβέρνηση και 
αξιωµατική 
αντιπολίτευση 
ενόψει της έναρξης 
των εργασιών 
της προανακριτικής 
στη Βουλή

έργο της αναµένεται να έχει µακρά διάρκεια. 
Οπως φάνηκε και από το κείµενο της πρό-

τασης της Ν.∆., η επιτροπή δεν αναµένεται να 
περιοριστεί στο ζήτηµα της Novartis. «Η βε-
ντάλια πλέον ανοίγει για όλες τις παρεµβάσεις 
στη ∆ικαιοσύνη», είπε στην «R» υψηλόβαθµη 
κοινοβουλευτική πηγή της Ν.∆. Μόνο τυχαίο 
δεν είναι, άλλωστε, ότι αµέσως µετά την κατά-
θεση της κ. Ράικου οι περισσότεροι έσπευσαν 
να µιλήσουν για διαφαινόµενο παραδικαστι-
κό κύκλωµα, το οποίο είχε απλωθεί και σε άλ-
λες υποθέσεις. 

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής αναµένεται 
να είναι κλειστές, όπως συµβαίνει πάντα σε επι-
τροπές προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ οι δύο 
πλευρές έχουν ήδη πάρει θέσεις µάχης χαράσ-
σοντας τακτικές. Ο µεγάλος προβληµατισµός 
όλων είναι ότι -ελλείψει άλλων στοιχείων- η κα-
τάσταση που δηµιουργείται είναι ο λόγος του 
ενός έναντι του λόγου του άλλου. Στο στρατό-
πεδο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας µεγά-
λη σηµασία δίνεται στο ζήτηµα της εξέτασης 
των προστατευόµενων µαρτύρων. Η εξέτασή 
τους από την επιτροπή πρέπει να θεωρείται δε-
δοµένη, είτε αρθεί είτε δεν αρθεί το καθεστώς 
προστασίας τους. Σε πρώτο στάδιο, θα εξετα-
στεί αν η επιτροπή της Βουλής, έχουσα αρµο-
διότητα εισαγγελέα, µπορεί µόνη της να άρει 
το καθεστώς προστασίας. Ωστόσο, ακόµα κι 
αν δεν υπάρξει αυτή η δυνατότητα, η πλειο-
ψηφία αναµένεται να υποβάλει σχετικό αίτη-

οποία κατονοµάστηκε ως «Ρασπούτιν» ο κ. Παπαγγελόπου-
λος, ανέτρεψε τα δεδοµένα. Τα σενάρια άµεσης επιστρο-
φής του φακέλου στη ∆ικαιοσύνη πλέον δεν υφίστανται. 
Η συµπερίληψη του αδικήµατος της παράβασης καθήκο-
ντος, το οποίο θεωρείται κατεξοχήν υπουργικό στο κατη-
γορητήριο σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου, δείχνει ότι 
η επιτροπή θα µπει στην ουσία των καταγγελιών και ότι το 

Novartis και θεάµατα
ΟΣΟ κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το πολιτικό σκέλος του 
σκανδάλου της Novartis -έλεγε η Ν.Δ.- ήταν μια υπό-
θεση «σκευωρίας» και «συκοφαντίας» και ταυτόχρο-
να επέμβασης στα ενδότερα της Δικαιοσύνης. Τώ-
ρα, που κυβέρνηση είναι η Ν.Δ., το πολιτικό σκέλος 
του σκανδάλου της Novartis -λέει ο ΣΥΡΙΖΑ- είναι μια 
«σκευωρία» και μια «συκοφαντία» και ταυτόχρονα μια 
υπόθεση επέμβασης στα ενδότερα της Δικαιοσύνης. 
Είναι προφανές πως από όπου κι αν το πιάσεις χάσκει 
η «ποιότητα» της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και, φυσι-
κά, ξεχειλίζει η «μη παρέμβαση» της πολιτικής στη δι-
καστική εξουσία. Ως προς το τελευταίο, μάλιστα, το 
πρωτοφανές γεγονός εισαγγελείς να καταγγέλλονται 
μεταξύ τους για το ποιος λειτούργησε ή δεν λειτούρ-
γησε σαν ενεργούμενο του «Ρασπούτιν», του «νταβα-
τζή» και άλλα τέτοια ευγενικά, ισοδυναμεί, ως προς 
την «ανεξαρτησία» της Δικαιοσύνης, με το τι κάνει 

«νιάου νιάου στα κεραμίδια»… 
Εξίσου προφανές με τα παραπάνω είναι ότι με το 

μέγα σκάνδαλο ουδείς εκ των αντιμαχόμενων ασχο-
λείται. Πλευρές αυτού του σκανδάλου είναι ότι α) τα 
μνημονιακά μέτρα όλων των κυβερνήσεων είχαν ως 
αποτέλεσμα η μεσοσταθμική συμμετοχή των ασθενών 
για αγορά φαρμάκων, από 9% το 2009, να έχει τετρα-
πλασιαστεί και να έχει εκτιναχτεί στο 35% το 2017, β) 
στα χρόνια των μνημονίων σωρευτικά η περικοπή στα 
ασφαλιστικά ταμεία, μέσω της οποίας καταβαραθρώ-
νεται συνολικά ο τομέας Υγείας, να έχει ξεπεράσει το 
40%, γ) η επιχορήγηση στα δημόσια νοσοκομεία από 
το 2013 να έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 42%.

 Ναι, λοιπόν. Ο,τι συμβαίνει στο φάρμακο και συνο-
λικά στην Υγεία συνιστά πολιτικοκοινωνικό σκάνδαλο 
μεγατόνων. Γι’ αυτό, όμως, η Ν.Δ. και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
τσακώνονται. Πολύ απλά γιατί είναι συνυπεύθυνοι.

 

του ΝΙΚΟY 
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟY

mpog@realnews.gr

η άποψη
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 «Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ πέθανε, ζήτω η βα-
σίλισσα». Η -εν προκειµένω καθ’ υπερ-
βολήν- ρήση ταιριάζει γάντι στις εξελί-
ξεις γύρω από την υπόθεση Νovartis, 
η οποία συνταράσσει το εσωτερικό της 
∆ικαιοσύνης. Ετσι, η νοµοπαρασκευα-

στική επιτροπή του υπουργείου ∆ικαιοσύνης για τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας 
φαίνεται πως προετοιµάζει -θεσµικά- την επόµενη ηµέρα για την περίπτωση που 
υπάρξουν «επείγουσες» εξελίξεις στην Εισαγγελία κατά της ∆ιαφθοράς και προ-
κύψει ζήτηµα µε την εισαγγελέα-επικεφαλής της υπηρεσίας, Ελένη Τουλουπάκη.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, στο κείµενο µε τις αλλαγές που ανα-
µένεται να παραδώσει η επιτροπή τα επόµενα εικοσιτετράωρα στον υπουργό ∆ι-
καιοσύνης Κώστα Τσιάρα περιλαµβάνεται ο ορισµός αναπληρωτή εισαγγελέα 
κατά της ∆ιαφθοράς. Οπως λένε οι ίδιες πηγές, υπό τις συνθήκες που έχουν δη-
µιουργηθεί, µε την κ. Τουλουπάκη να ελέγχεται ήδη από τη ∆ικαιοσύνη και βάσει 
της πρότασης προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν οι 30 βουλευτές της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας να µπαίνει και στο «µικροσκόπιο» της Βουλής, ουδείς µπορεί να 
αποκλείσει το ενδεχόµενο δίωξής της. Σε µια τέτοια περίπτωση, σηµειώνουν, εάν 
δεν υπάρχει αναπληρωτής, θα δηµιουργηθεί µείζον πρόβληµα λόγω των υποθέ-
σεων που εκκρεµούν στο συγκεκριµένο γραφείο. Επιπροσθέτως, λένε, ανεξαρ-
τήτως των εξελίξεων, αυτό ήταν ένα «κενό» που έπρεπε να καλυφθεί, καθώς δεν 
µπορεί να προβλέπεται αναπληρωτής για τον οικονοµικό εισαγγελέα και να µην 
υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τον εισαγγελέα ∆ιαφθοράς. Οπως προτείνεται, 
ο αναπληρωτής θα είναι και αυτός αντεισαγγελέας Εφετών, αλλά νεότερος στην 
επετηρίδα από τον επικεφαλής.

Ανοίγει η έρευνα
Την ίδια ώρα, η ποινική προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται από τους αντει-
σαγγελείς του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Ζαχαρή και Λάµπρο Σοφουλάκη για τις 
καταγγελλόµενες παρεµβάσεις στην υπόθεση Novartis φαίνεται να διευρύνεται 
προς πάσα κατεύθυνση. Οπως σηµείωναν πηγές του Ανώτατου ∆ικαστηρίου, «ο 
εισαγγελέας µπορεί να “πατήσει” ακόµη και σε µία λέξη ενός µάρτυρα και να επε-
κτείνει την αρχική του έρευνα». Πολλώ δε µάλλον αν στην προκειµένη περίπτω-
ση εµφανιστούν, όπως ακούγεται τις τελευταίες ηµέρες, και άλλοι δικαστικοί λει-
τουργοί και µιλήσουν για παρεµβάσεις στο έργο τους ή ζητήσουν να επανεξετα-
στούν υποθέσεις υπό τα νέα δεδοµένα που έχουν προκύψει. Οπως η εισαγγελέας 
Εφετών Γεωργία Τσατάνη, η οποία συνταξιοδοτήθηκε τον περασµένο Ιούνιο, αλ-
λά πριν γίνει αυτό της ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη και τιµωρήθηκε µε αφαίρεση 
µισθών για χειρισµούς της στην υπόθεση Βγενόπουλου. Η κ. Τσατάνη είχε και αυ-
τή επωνύµως καταγγείλει προσπάθεια παρέµβασης στο έργο της από τον πρώην 
αναπληρωτή υπουργό ∆ικαιοσύνης ∆ηµήτρη Παπαγγελόπουλο. Οι καταγγελίες 
της, µάλιστα, είχαν φτάσει µέχρι την Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βου-
λής. Τώρα, λένε οι πληροφορίες, η κ. Τσατάνη εξετάζει το ενδεχόµενο να υποβάλει 
αίτηµα επανεξέτασης του πειθαρχικού της, ενώ, ακόµη και στην περίπτωση που 
δεν κληθεί από τους κυρίους Ζαχαρή και Σοφουλάκη να καταθέσει στο πλαίσιο 
της έρευνάς τους, φαίνεται διατεθειµένη να προσέλθει αυτοβούλως ενώπιόν τους.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος, πάντως, όπως προκύπτει και από τη δήλωσή του στην 
«R», δηλώνει έτοιµος να τους αντιµετωπίσει όλους, επισηµαίνοντας πως έχει και 
στοιχεία από τα οποία θα προκύψει ότι όσοι εισαγγελικοί λειτουργοί στρέφονται 
εναντίον του το κάνουν για να συγκαλύψουν δικές τους ευθύνες. ∆ιαχωρίζοντας 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τους βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας που ζητούν 
τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, «δείχνει» ευθέως τον πρώην πρωθυπουρ-
γό Αντώνη Σαµαρά ως το πρόσωπο που «επιχειρεί απροκάλυπτα και εκδικητικά» 
την πολιτική του δίωξη. Φέρεται δε να λέει σε συνοµιλητές του ότι, όσον αφορά τα 
τηλεφωνήµατα που καταθέτει η κ. Ράικου ότι της έκανε ζητώντας της επιτακτικά να 
ασκήσει διώξεις σε πολιτικούς, ουδέποτε έγιναν αυτά (και µάλιστα µε τέτοιο περι-
εχόµενο), αφού το διάστηµα που η εισαγγελέας υποστηρίζει ότι δέχθηκε τις σχε-
τικές πιέσεις ακόµη δεν είχε γίνει κάτι γνωστό για εµπλοκή πολιτικών προσώπων.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το αν υπήρχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες του κ. Πα-
παγγελόπουλου είτε µε την πρώην εισαγγελέα κατά της ∆ιαφθοράς είτε µε την νυν, 
η οποία -κατά τον κ. Αγγελή- ό,τι έκανε «θα έπρεπε να τελεί υπό την έγκριση αυ-
τής της αόρατης δύναµης που λεγόταν Ρασπούτιν», είναι κάτι που µπορεί να φα-
νεί. Οι αντεισαγγελείς Ζαχαρής και Σοφουλάκης µπορούν στο πλαίσιο της έρευνάς 
τους να ζητήσουν την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των ελεγχόµενων προ-
σώπων για να διαπιστώσουν αν υπήρχαν επικοινωνίες µεταξύ τους.

Ετοιµάζεται 
η διάδοχη κατάσταση 
στην Εισαγγελία 
κατά της ∆ιαφθοράς
Αναπληρωτή της Ελένης 

Τουλουπάκη προτείνει 
η νομοπαρασκευαστική 

επιτροπή του 
υπουργείου ∆ικαιοσύνης

µα στην Εισαγγελία. Θετική απάντηση της Ει-
σαγγελίας θα σηµάνει αποκάλυψη της ταυτότη-
τας των µαρτύρων και αυτοπρόσωπη παρου-
σία τους στη Βουλή. Σε περίπτωση αρνητικής 
απάντησης, η εξέτασή τους φαίνεται πως θα 
διεξαχθεί µε εξ αποστάσεως κατάθεση, κατά 
τη διάρκεια της οποίας δεν θα υπάρχει οπτική 
επαφή και τα χαρακτηριστικά της φωνής τους 
θα είναι αλλοιωµένα.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, στρατηγική χαράσσει 
και ο ΣΥΡΙΖΑ, υψώνοντας ασπίδα προστασίας 
στον κ. Παπαγγελόπουλο. Στελέχη της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης έχουν επιδοθεί τις τελευταί-
ες ηµέρες σε απόπειρα αποδόµησης του κατη-
γορητηρίου της Ν.∆. και απαξίωσης των κατα-
θέσεων Ράικου και Αγγελή, υποστηρίζοντας ότι 
δεν είναι πρόβληµα να πιέζει ένας υπουργός 
δικαστικούς λειτουργούς να «διερευνήσουν» 
συγκεκριµένες υποθέσεις. Τα ίδια στελέχη χα-
ρακτηρίζουν εξιλαστήριο θύµα τον τέως ανα-
πληρωτή υπουργό. Μεταξύ των σεναρίων που 
εξετάζονται είναι και το αίτηµα για κατ’ αντιπα-
ράσταση εξέταση του κ. Παπαγγελόπουλου µε 
την κ. Ράικου και τον κ. Αγγελή. 

Μέσα σε αυτό το κλίµα, το πρωί της Τρίτης 
η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής ∆εοντολογίας θα 
εξετάσει το αίτηµα για άρση βουλευτικής ασυλί-
ας του Ανδρέα Λοβέρδου, προκειµένου να του 
ασκηθεί δίωξη για δωροδοκία. Ο ίδιος ο κ. Λο-
βέρδος έχει πρώτος ζητήσει την άρση ασυλί-
ας του, λέγοντας ότι δεν έχει κάτι να φοβηθεί.

«Η ΚΥΡΙΑ Ράικου και ο κύριος Αγγελής, οι 
υποκινητές και οι συνεργοί τους θα κριθούν 
από τη ∆ικαιοσύνη αλλά και από την κοινω-
νία. Εκτός, λοιπόν, από την κρίση της ∆ικαιο-
σύνης, θα υπάρξει και η αµείλικτη κρίση της 
κοινωνίας. Πολύ σύντοµα θα αποδειχθούν οι 
παράνοµες ενέργειές τους και τα πραγµατικά 
κίνητρα τους και δεν θα µπορούν να βγουν 
από το σπίτι τους.
Ερωτώ την κυρία Ράικου, της οποίας η στενή 
σχέση µε τον κύριο Σαµαρά είναι επίσης γνω-
στή: Πρώτον, γιατί, όταν παραιτήθηκε, δήλω-
σε ότι η Νοvartis αποτελεί την κορωνίδα των 
σκανδάλων; ∆εύτερον, γιατί στράφηκε τότε 
κατά των µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων 
στον χώρο της υγείας και δήλωσε ότι παραι-
τείται εξαιτίας τους; Τρίτον, γιατί, όταν πα-
ραιτήθηκε, δεν ανέφερε απολύτως τίποτα για 
εµένα ή για τον δήθεν Ρασπούτιν, που υπάρ-
χει µόνο στη φαντασία της; Τέταρτον, γιατί οι 
κύκλοι της -η ίδια δεν τόλµησε- µετά από ενά-
µιση χρόνο από την παραίτησή της αναφέρ-
θηκαν στον υποτιθέµενο Ρασπούτιν, χωρίς 
όµως να µε κατονοµάσουν ευθέως; Μήπως 
γιατί υπήρξαν δηµοσιεύµατα για τον γιατρό 
σύζυγό της σχετικά µε τη Νοvartis;
Κάποιοι αρρωστηµένοι εγκέφαλοι µεθοδεύ-
ουν νέες σκευωρίες για να προκαλέσουν νέες 
έρευνες σε βάρος µου. Εχουν συνάψει συµ-
βόλαιο αισχρής κατασυκοφάντησής µου για 
να µε εκδικηθούν και να µε εξουδετερώσουν. 
∆ιαθέτω όλα τα στοιχεία για να το αποδείξω. 
∆υστυχώς γι’ αυτούς, θα µείνουν στην ιστο-
ρία για την εγκληµατική τους δράση που δεν 
αφορά µόνο εµένα.
Κάποιοι θέλουν να χυθεί το αίµα µου στον 
βωµό της εκδικητικής µανίας τους, των βρό-
µικων πολιτικών παιχνιδιών τους και της συ-
γκάλυψης των µεγάλων ποινικών τους ευθυ-
νών. Αποτελούν απόστηµα πλέον. Ας χυθεί, 
λοιπόν, λίγο από το αίµα µου, αρκεί που θα 
σπάσει το απόστηµα και προηγουµένως θα 
έχει χυθεί όλο το µολυσµένο πύον. Ηρθε η 
ώρα να απαλλαγούµε από αυτό».

∆. Παπαγγελόπουλος: 
«∆εν θα μπορούν να 
βγουν από το σπίτι τους»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 


