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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

T
ην κουκούλα των προστατευόμενων μαρ-
τύρων είναι έτοιμη να βγάλει η επιτροπή 
προκαταρκτικής εξέτασης της Βουλής για 

τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, προκαλώντας 
ραγδαίες εξελίξεις και δίνοντας νέα τροπή στην 
υπόθεση της Novartis. 

Το νομικό οπλοστάσιο της επιτροπής για μια 
τέτοια ενέργεια καθίσταται ισχυρότερο έπειτα 
από τη διαβίβαση στη Βουλή των νέων κατα-
θέσεων των δύο προστατευόμενων μαρτύρων 
με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» 
και «Αικατερίνη Κελέση», από τις οποίες προκύ-
πτει ότι αμφότεροι εμφανίστηκαν αυτοπροσώ-
πως με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προ-

Θα τους βγάλουν
την κουκούλα;

Η επιτροπή προκαταρκτικής 
εξέτασης της Βουλής για τον 
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο καλεί 
τους προστατευόμενους μάρτυρες, 
προκαλώντας ραγδαίες εξελίξεις 
στην υπόθεση της Novartis

σώπου όχι απλώς στην Εισαγγελία Διαφθοράς, 
η οποία διερευνά την υπόθεση Novartis, αλλά 
και στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Λά-
μπρο Σοφουλάκη.

Το γεγονός ότι ο κ. Σοφουλάκης, μαζί με τον 
κ. Ζάχαρη, διεξάγει παράλληλη και σε πολλά 
σημεία παρόμοια έρευνα με τη Βουλή (οι δύο 
αντεισαγγελείς διερευνούν καταγγελίες σε βά-
ρος της κ. Τουλουπάκη), ενώ η Βουλή διενερ-
γεί έρευνα και για ηθική αυτουργία του Δ. Πα-
παγγελόπουλου σε ενέργειες της κ. Τουλουπά-
κη, οδηγεί την επιτροπή της Βουλής να αξιώσει 
ίδιο δικαίωμα. «Εφόσον οι δύο προστατευόμε-
νοι κατέθεσαν με φυσική παρουσία χωρίς κου-
κούλα στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
τότε το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη Βουλή. Το 
επιχείρημα πως οι δύο δεν μπορούσαν να εξε-
ταστούν από κανέναν άλλον πέραν της Εισαγ-
γελίας Διαφθοράς πλέον αποδομείται», έλεγε 
χαρακτηριστικά μέλος της επιτροπής.

Οπως προκύπτει από τα έγγραφα, οι νέες 
καταθέσεις των δύο προστατευόμενων μαρ-
τύρων ελήφθησαν την ίδια ημέρα, στις 4 Δε-
κεμβρίου του 2019, με διαφορά δύο ωρών. 
Οι δύο προσήλθαν ενώπιον του κ. Σοφουλά-
κη, με την παρουσία αστυνομικού, ο πρώτος 
στις 9 το πρωί και η δεύτερη στις 10:45. Τόσο 
ο «Μάξιμος Σαράφης» όσο και η «Αικατερίνη 
Κελέση» υποστήριξαν ότι υπήρξαν εργαζόμε-
νοι στη Novartis και ότι οι αρχικές τους κατα-
θέσεις δόθηκαν αυτοβούλως, χωρίς καμία πίε-
ση των εισαγγελέων και με βάση τις πληροφο-

ρίες ή τα πραγματικά περιστατικά τα οποία γνώριζαν. Κι ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ οι 
νέες καταθέσεις των δύο μαρτύρων χαρακτηρίστηκαν ως αδιάσειστα στοιχεία, 
τα οποία αποδομούν το κατηγορητήριο της Νέας Δημοκρατίας, αφ’ ης στιγμής 
οι δύο προστατευόμενοι υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία πίεση είτε από κυ-
βερνητικό είτε από δικαστικό είτε από άλλο παράγοντα για να καταθέσουν όσα 
κατέθεσαν, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα επιχειρήσει ρελάνς, με τους βου-
λευτές της να τονίζουν ότι έφτασε η ώρα να βγει η κουκούλα.

Το ζήτημα θα τεθεί επί τάπητος στη συνεδρίαση της προσεχούς Τρίτης, οπό-
τε και η επιτροπή θα συνεδριάσει αποκλειστικά για διαδικαστικά θέματα. Η Νέα 
Δημοκρατία αναμένεται να κατέλθει με συγκεκριμένη πρόταση για εξέταση των 
δύο προστατευόμενων μαρτύρων με φυσική παρουσία, αξιοποιώντας το γεγο-
νός ότι σχετικό αίτημα έχει ήδη υποβληθεί από τον βουλευτή του ΚΚΕ Νίκο Κα-
ραθανασόπουλο. Πηγές εκτιμούν ότι η επιτροπή δεν χρειάζεται καν έγκριση από 
τον Αρειο Πάγο ή την Εισαγγελία Διαφθοράς για να προχωρήσει πλέον στην εξέ-
ταση των μαρτύρων. Αρκεί -όπως χαρακτηριστικά είπαν- η γνωστοποίηση της 
απόφασης της Βουλής στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για 
τους προστατευόμενους για να ακολουθηθούν τα δέοντα. 

Eιδικός χώρος εκτός Κοινοβουλίου
Το επικρατέστερο σενάριο είναι πως η επιτροπή θα ζητήσει από την ΕΛ.ΑΣ. 

να της υποδειχθεί ειδικός χώρος εκτός Βουλής (άπαντες αντιλαμβάνονται ότι 
εντός Βουλής δεν μπορεί να διαφυλαχθεί η μυστικότητα), στον οποίο θα μετα-
βεί κλιμάκιο της επιτροπής για να πραγματοποιήσει την εξέταση. Η διαδικασία 
την οποία θα ζητήσει η Βουλή θα είναι η ίδια με την εξέταση από τον κ. Σοφου-
λάκη, δηλαδή αυτοπρόσωπη παρουσία των μαρτύρων με ακάλυπτα τα χαρα-
κτηριστικά και με το αστυνομικό όργανο να επιβεβαιώνει την κωδική ονομασία 
των δύο, ώστε να αρχίσει η εξέταση. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, αν επιβεβαιωθεί, 
εκτιμάται ότι θα προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις, με δεδομένο ότι ο κ. Μανιαδά-
κης έχει ήδη κατονομάσει ως προστατευόμενους τον κ. Δεστεμπασίδη και την 
κ. Μαραγγέλη, που ήδη έχουν εξεταστεί από την επιτροπή ως μάρτυρες.

Η συνεδρίαση της Τρίτης αναμένεται σημαντική σε όλα τα επίπεδα. Δεύτερο 
θέμα που αναμένεται να προκαλέσει και σφοδρότατη σύγκρουση ανάμεσα σε 

Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι η αναβάθμι-
ση του κατηγορητηρίου σε βάρος του Δ. Πα-
παγγελόπουλου. Στελέχη της κοινοβουλευτι-
κής πλειοψηφίας υποστηρίζουν ότι κατά τη δι-
άρκεια των εργασιών της προκαταρκτικής και 
κυρίως από τις καταθέσεις των δικαστικών λει-

τουργών έχουν προκύψει στοιχεία και ενδείξεις 
για αδικήματα πέραν των όσων αναφέρει το κα-
τηγορητήριο (γίνεται λόγος για εκβίαση, απει-
λή και κατάχρηση εξουσίας) και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να υπάρξει συμπληρωματική πρό-
ταση προς την Ολομέλεια ώστε να υπάρξει εκ 
νέου έγκριση για συμπερίληψη νέων αδικημά-
των. Η κίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέ-
σει την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί-
ος υποστηρίζει ότι το κατηγορητήριο έχει ήδη 
αποδομηθεί και ότι η κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία αναζητεί σανίδα σωτηρίας για να απο-
φύγει τον διασυρμό.

Τρίτο και επίσης μείζονος σημασίας ζήτημα 
που θα συζητηθεί την Τρίτη είναι η κατ’ αντι-
παράσταση εξέταση μαρτύρων. Το ενδεχόμε-
νο κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης του κ. Πα-
παγγελόπουλου με άλλα πρόσωπα απομακρύ-
νεται, με το επιχείρημα ότι ο τέως αναπληρω-
τής υπουργός Δικαιοσύνης είναι οιονεί κατηγο-
ρούμενος και ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γί-
νει σε αυτή της φάση της προκαταρκτικής δια-
δικασίας. Στο πέρασμα των ημερών, ωστόσο, 
έδαφος κερδίζει το ενδεχόμενο κατ’ αντιπαρά-
σταση εξέτασης του αντεισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου Ιωάννη Αγγελή με την εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου. Κι αυτό 
γιατί στην κατάθεσή του ο κ. Αγγελής, ζητώ-
ντας μάλιστα ο ίδιος κατ’ αντιπαράσταση, είχε 
υποστηρίξει ότι η κ. Δημητρίου τού είχε απο-
καλύψει και το όνομα του «Ρασπούτιν», αλλά 
και τον τρόπο δράσης του. 


