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Στιςεξελίξεις στην υπόθεση Novartis, μετά και τη σύλληψη του πρώην προστατευόμενου μαρτυρά,
στον οποίο απαγγέλθηκε κατηγορία και απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χωρά και η οποία εξέλιξη
"έχει φέρει πανικό σε όλο το σύστημα των λαμογιών που χρεοκόπησαν τη χωρά" επανέρχεται ο
αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης με νεότερη ανάρτησή του στο Facebook,
διατυπώνοντας "δημόσια, ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ για τη δικαστική εξέλιξη κάποιων
υποθέσεων που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη της χώρας μας ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ-μονο- ΤΥΧΑΙΟ!!!!", όπως
γράφει.
"Τοκάνω αυτό, μετά πλήρους λογού γνώσεως, καθώς έχω προσωπικά συνεισφέρει στην
αποκάλυψη αρκετών από αυτές τις δυσώδεις υποθέσεις εδώ και 2,5 χρόνια, με διαβίβαση στις
αρμόδιες εισαγγελικές αρχές πληθώρας αποδεικτικών στοιχείων τα οποία αποκαλύπτουν ΧΩΡΙΣ
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ διασπάθιση δημοσίου χρήματος και δυστυχώς η προανάκριση ή -ακόμα χειρότερα- η
ανάκριση καρκινοβατεί...." σημειώνει στην ανάρτησή του ο κ. Πολάκης.
Συγκεκριμέναο αναπληρωτής υπουργός Υγείας διατυπώνει τα εξής ερωτήματα:
"1) Μπορεί κάποιος από τους αρμοδίους εισαγγελείς ή την ηγεσία της Δικαιοσύνης που
ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ το έργο των κατά τόπους ανακριτικών αρχών να απαντήσει γιατί η κυρία ΜΑΡΙΝΑ
ΜΠΟΖΝΟΥ, ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, δεν έχει καλέσει ακόμα για ανάκριση (και πιθανή
προφυλάκιση ) τον πρώην αντιπρόεδρο της Novartis κύριο Κωνσταντίνο Φρουζή, στον όποιο έχει
ασκηθεί ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ
ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2018!!!!!!
Πόσοςκαιρός επιτέλους χρειάζεται για να προχωρήσει η δικογραφία???
2) Μπορεί κάποιος να απαντήσει, από τους υπευθύνους πάλι, γιατί η κυρία ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ανακρίτρια κατά της διαφθοράς ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΛΕΣΕΙ ΑΚΟΜΑ για ανάκριση (και

πιθανή προφυλάκιση) τα μέλη της συμμορίας του ΚΕΕΛΠΝΟ (ΠΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και σια) στα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δυο ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ από
τον ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2018 ?????
Εδώνα σημειώσουμε πως υπάρχει σε εξέλιξη η έκδοση αρκετών άλλων πορισμάτων για πολλές
κακουργηματικές υποθέσεις που λόγω του όγκου των στοιχείων έχει καθυστερήσει η έκδοση τους
(υπόθεση συνέδριου Ε-health με την απευθείας ανάθεση στην κυρία Στουρνάρα, υπόθεση
διαφημιστικής εκστρατείας για την πρόληψη του καρκίνου πάλι με την κύρια Στουρνάρα, υπόθεση
διαφημιστικής δαπάνης σε ανύπαρκτα σάιτ του ΚΕΕΛΠΝΟ επί υπουργίας Γεωργιάδη και Βορίδη,
υπόθεση αγοράς κτιρίου ΚΕΕΛΠΝΟ σε πενταπλάσια τιμή επι Αβραμόπουλου, υπόθεση αγοράς
θερμικών καμερών σε δεκαπλάσια τιμή επί Αβραμόπουλου, υπόθεση χορηγιών στη Μητρόπολη
Καισαριανής, υπόθεση διαχειριστικού έλεγχου με το ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΩΝ 90 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ από 200714, υπόθεση εμβολίων γρίπης που ανασύρθηκε ξανά κλπ, κλπ, κλπ!!!!!!!!!!!!)
3) Μπορεί κάποιος να απαντήσει γιατί η κυρία ΑΝΝΑ ΖΑΙΡΗ, αντεισαγγελέας του Άρειου Πάγου
και επικεφαλής της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη
δραστηριότητα ΔΕΝ έχει ολοκληρώσει ΑΚΟΜΑ τον έλεγχο για το πόθεν έσχες πολλών μελών της
συμμορίας του ΚΕΕΛΠΝΟ και τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ των περιουσιακών τους στοιχείων, όταν της έχουν
διαβιβαστεί στοιχειά παραπάνω από ένα χρόνο από σήμερα?????
4) Μπορεί κάποιος να απαντήσει γιατί οι εισαγγελείς διαφθοράς ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ και
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ δεν έχουν ολοκληρώσει την προανάκριση εις βάρος του κυρίου
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ για τις διαρροές που έκανε και από τις οποίες καταποντίστηκε η μετοχή και έπαθε
ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, και μάλιστα δεν έχουν καλέσει να
καταθέσει ο πρόεδρος της τράπεζας κύριος ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως καθ΄ ύλην παθώς???????".
Καταλήγοντας, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας επισημαίνει πως όλα αυτά τα ξέρει καθώς "με τα
ίδια μου τα χέρια πήγα στην εισαγγελία διαφθοράς από εποχής ΡΑΙΚΟΥ ακόμα (η οποία απλά δεν
έκανε ΤΙΠΟΤΑ) ΤΟΝΟΥΣ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!!". Επιπλέον αναφέρεται σε σημερινές δηλώσεις
του αντιπροέδρου της ΝΔ Άδωνι Γεωργιάδη, "που έχει πάρει σβάρνα τα "φιλόξενα" κανάλια και
ΜΜΕ της διαπλοκής και τσιρίζει με πασιφανή τον πανικό του πως πρέπει να πάω ΕΓΩ για έσχατη
προδοσία(!!!)", απαντώντας "πως ο πρώτος που αποκάλυψε την ταυτότητα του Μανιαδάκη ως
προστατευόμενος ήταν ο δικηγόρος του". "Για εσχάτη προδοσία εναντίον της Ελλάδας και του
λαού της πρέπει να πάνε αυτοί που χρεοκόπησαν και κατέκλεψαν, πλουτίζοντας, τη χώρα μας και
όχι εμείς που τα αποκαλύψαμε και αναστρέψαμε την πορεία της ληστείας και τη φτωχοποίηση του
λαού", προσθέτει ο κ. Πολάκης, ενώ "υπόσχεται" και συνέχεια.
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