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Σεβαριές καταγγελίες εναντίον των δικαστικών αρχών που χειρίζονται την υπόθεση της Novartis
και λαμβάνουν καταθέσεις από τους μάρτυρες υπέρ του δημοσίου προβαίνει ο Νίκος
Μανιαδάκης, κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε βάρος του οποίου ασκήθηκε
δίωξη για παθητική δωροδοκία, σε συνέντευξή του στον ιστότοπο protothema.gr.
Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι δύο φορές την τελευταία εβδομάδα, στις 27 και στις 28 Δεκεμβρίου,
εκλήθη από τους εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς οι οποίοι του άσκησαν πιέσεις να ενοχοποιήσει
τρία πολιτικά πρόσωπα: τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον αντιπρόεδρο της ΝΔ
Άδωνι Γεωργιάδη και τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.
Ηεμπλοκή του Νίκου Μανιαδάκη στην υπόθεση της Novartis ήταν άγνωστη μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου.
Την ημέρα εκείνη, κι ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του με σκοπό
να ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για τις γιορτές, έπειτα από έξι ώρες κράτησης στο αεροδρόμιο
"Ελευθέριος Βενιζέλος" του ανακοινώθηκε ότι σε βάρος του ασκείται δίωξη και του αφαιρείται το
ελληνικό διαβατήριο. Από την ημέρα εκείνη αποκαλύφθηκε ότι ο καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης
είναι ο προστατευόμενος μάρτυρας στον οποίο η Εισαγγελία Διαφθοράς είχε δώσει το κωδικό
όνομα "Γιάννης Αναστασίου".
Συγκεκριμένα, ο κ. Μανιαδάκης στη συνέντευξη που έδωσε στο protothema.gr ισχυρίζεται:
- "Μου ασκούνται διάφορες πιέσεις προκειμένου να παραδεχτώ εγώ ενοχές πολιτικών προσώπων
τα οποία εγώ ουδέποτε γνωρίζω αν έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει ή οτιδήποτε έχουν κάνει"
υποστηρίζει ο κ. Μανιαδάκης.
- "Τι εννοείτε σας ασκούνται πιέσεις;" ρωτά το protothema.gr.

- "Να αναφέρω και να πω αν γνωρίζω εγώ αν τρία πολιτικά πρόσωπα έχουν χρηματιστεί ή όχι".
- "Για ποιους συγκεκριμένα σας ρωτούν;" είναι η επόμενη ερώτηση
- "Με ρωτούν για τον πρώην πρωθυπουργό τον κ. Σαμαρά, τον κ. Γεωργιάδη και τον κ.
Στουρνάρα" λέει ο κ. Νίκος Μανιαδάκης ο οποίος από τις 31 Δεκεμβρίου κατηγορείται για παθητική
δωροδοκία.
Καισυνεχίζει ο κ. Μανιαδάκης, ο μέχρι πρότινος προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση
Novartis με την κωδική ονομασία "Γιάννης Αναστασίου": "Σε πολλές από τις περιπτώσεις που με
πίεζαν οι εισαγγελείς όταν οι μάρτυρες έλεγαν ότι δωροδοκούμαι με ρωτούσαν μετά αν ήξερα αν
έχουν δωροδοκηθεί οι πολιτικοί και μήπως εγώ δωροδοκούμουνα για λογαριασμό των πολιτικών".
"Οι τρεις συγκεκριμένοι πολιτικοί;" ερωτάται από το protothema.gr. "Ναι", είναι η μονολεκτική
απάντηση του κ. Νίκου Μανιαδάκη.
"Πολιτική η δίωξή μου"
"Ηκατηγορία προέκυψε τη Δευτέρα το μεσημέρι, αφού είχα κρατηθεί έξι ώρες" λέει ο κ.Μανιαδάκης
σχετικά με τη δίωξη η οποία του ασκήθηκε για παθητική δωροδοκία. "Μου ασκήθηκαν πιέσεις
κατόπιν διαρροών και σαφέστατων αναφορών των εισαγγελέων ότι οι άλλοι δύο μάρτυρες σε
κατηγορούν και αυτό έχει ως συνέπεια την άσκηση διώξεων" υποστηρίζει ο πρώην
προστατευόμενος μάρτυρας με το κωδικό όνομα "Γιάννης Αναστασίου" και χαρακτηρίζει τη δίωξη
σε βάρος του για παθητική δωροδοκία ως "καθαρά πολιτική".
Ο Πολάκης υπέπεσε σε σοβαρό λάθος
Σεερώτηση προς τον Νίκο Μανιαδάκη αν κάποιο πολιτικό πρόσωπο θα μπορούσε να γνωρίζει την
ταυτότητά του ώστε να δημοσιεύσει και τη φωτογραφία του, παρά το γεγονός ότι είναι
προστατευόμενο πρόσωπο, ο ίδιος απαντά το εξής: "Ο κ. Πολάκης υπέπεσε σε ένα σοβαρό λάθος
με το κουίζ που έκανε αποκαλύπτει στοιχεία της δικογραφίας και πώς γίνεται να ξέρει στοιχεία της
δικογραφίας μη αρμόδιο όργανο; Είναι άξιον απορίας: Πώς το γνωρίζει μη αρμόδιο όργανο;"
σημειώνει ο κ. Μανιαδάκης αναφερόμενος στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας.
Ερωτηθείςγια το ποιος από τους άλλους δύο προστατευόμενους μάρτυρες υποστήριξε ότι ο ίδιος
είχε δωροδοκηθεί, ο κ. Μανιαδάκης υποστηρίζει ότι "η πρώτη κατάθεση ανήκει στην Αικατερίνη
Κελέκη, τώρα είναι ο Μάξιμος Σαράφης. Την πρώτη φορά έλεγαν 200.000, τώρα λένε για 120.000
ευρώ" και προσθέτει: "Πώς γίνεται ξαφνικά να προκύπτει μια κατηγορία για μένα και να μου
ασκούνται πιέσεις πριν ασκηθούν διώξεις;
Έχω δώσει στο FBI τα στοιχεία που έχω δώσει και στις ελληνικές αρχές
"Επειδήαρνήθηκα να γίνω προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ με ενέπλεξαν" λέει ο
κ.Μανιαδάκης και συμπληρώνει: "Έχω δώσει στο FBI τα στοιχεία που έχω δώσει και στις
ελληνικές αρχές".

"Όχι, πήρα άδεια από τους Έλληνες εισαγγελείς και κατέθεσα ακριβώς τα ίδια στοιχεία που
κατέθεσα στους Έλληνες εισαγγελείς και στο FBI και τα στοιχεία αυτά δείχνουν την εξέλιξη της
φαρμακευτικής δαπάνης, τις περιπτώσεις που υπήρξαν αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων τα
συγκεκριμένα φάρμακα στα οποία σημειώθηκαν αυξήσεις και τη ζημία για το δημόσιο", αναφέρει ο
καθηγητής.
Όπωςυποστηρίζει, οι πράκτορες του FBI είχαν λάθος πληροφορίες. "Οφείλω να σας πω ότι οι
Αμερικανοί ήταν παραπληροφορημένοι, είχαν προσφάτως κατατεθεί στην Αμερική στοιχεία από
τους μάρτυρες τους άλλους δύο περί εμπλοκής μου και τους είπα ότι θεωρώ αναξιόπιστες όλες
αυτές τις αναφορές και έχω πει ότι πρέπει να διασταυρωθούν αυτές οι αναφορές" υποστηρίζει.
Δεν έχω συναντηθεί ποτέ στη ζωή μου με τον Αντώνη Σαμαρά
Οκ. Μανιαδάκης επανέλαβε και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων
του ΣΚΑΪ τις καταγγελίες περί ασφυκτικών πιέσεων για να αναφέρει ότι οι Αντώνης Σαμαράς,
Άδωνις Γεωργιάδης και Γιάννης Στουρνάρας χρηματίστηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Novartis.
Ομέχρι πρότινος προστατευόμενος μάρτυρας στην πολύκροτη υπόθεση, αναπληρωτής
κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για
παθητική δωροδοκία, σημείωσε ότι με τον πρώην πρωθυπουργό "δεν έχει συναντηθεί ποτέ στη
ζωή του", ο πρώην υπουργός Υγείας τον είχε καλέσει ως μέλος της ομάδας που
διαπραγματευόταν με την τρόικα, αλλά ποτέ δεν ήταν αξιωματούχος του υπουργείου, ενώ ο
διοικητής της ΤτΕ ήταν καθηγητής του στο πανεπιστήμιο και δεν είχαν ιδιαίτερη συνεργασία στο
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την τρόικα.
Οκ. Μανιαδάκης κατήγγειλε ότι οι δικαστικές αρχές του έκαναν επίμονες ερωτήσεις για τους κ.
Σαμαρά, Γεωργιάδη και Στουρνάρα. "Μού ζητήθηκε να γνωρίσω αν έχουν λάβει αμοιβές, το
αρνήθηκα και το αρνούμαι, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τίθεται υπό καθεστώς πίεσης για να
ομολογήσει". Μού ζητήθηκε, συνέχισε, υπό καθεστώς πίεσης, να πω τι είχε κάνει ή δεν είχε κάνει
το τάδε πολιτικό πρόσωπο. "Μού καταστρέφουν τη ζωή, την τιμή την υπόληψή μου, με έχουν
ελέγξει επανειλημμένα" σημείωσε.
"Δενγνώριζα τίποτα… Ενδεχομένως αυτό δεν ικανοποίησε, αλλά ήταν η αλήθεια. Ξαφνικά ένας
από τους άλλους δύο μάρτυρες, τους γνωρίζω λόγω κακού συντονισμού, λέει στις αρχές πως
γνωρίζει ότι έχω λάβει χρήματα από τη Novartis για να επηρεάσω την πολιτική υγείας της χώρας,
και αυτό χρησιμοποιήθηκε για να μού ασκηθεί πίεση. Δυσαρέστησα…" σχολίασε ο καθηγητής.
Σύμφωναμε το Νίκο Μανιαδάκη "είμαι κατηγορούμενος επειδή ένας άλλος μάρτυρας αορίστως
είπε ότι πήρα 120.000 ευρώ… Δεν γνωρίζω κανέναν που έχει κάνει έκνομη πράξη, είμαι
καθηγητής, τεχνοκράτης, που πήγα να βοηθήσω τη χώρα μας". Παράλληλα, αποσαφήνισε ότι από
το 2010 έως και το 2015, είχε κληθεί ως καθηγητής και ως τεχνοκράτης με διάφορες ηγεσίες του
υπουργείου Υγείας μεταξύ αυτών και με τον Παναγιώτη Κουρουμπλή.
Με κρατούσαν με τα παιδιά μου στο αεροδρόμιο μέχρι να βγάλουν την απαγόρευσης

εξόδου
Σεό,τι αφορά τις συνθήκες απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, ο κ. Μανιαδάκης τόνισε πως
είχε ενημερώσει τις ανακριτικές αρχές πως θα εγκατασταθεί στο εξωτερικό, διευκρινίζοντας όμως
πως θα επιστρέψει όποτε του ζητηθεί, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως οι εισαγγελείς φρόντιζαν την
διαδικασία για να ενταχθεί σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων στην Ισπανία.
"ΤηνΠαρασκευή πριν ταξιδέψω ανταλλάξαμε ευχές με την κ. Τουλουπάκη (σ.σ εισαγγελέας
Διαφθοράς), συνεργάτη της και τον υπεύθυνο αρχής προστασίας μαρτύρων μέσα στη ΓΑΔΑ! Είχα
δηλώσει κατηγορηματικά ότι εφόσον μού ζητηθεί να γυρίσω θα γυρνούσα άμεσα. Ξέρουν οι αρχές
ότι εργάζομαι στην Ισπανία, ήξεραν ότι η οικοσυσκευή μου θα πάει στην Ισπανία, και είχα οδηγίες
για να εμπλακώ στο πρόγραμμα προστασίας της Ισπανίας".
Σχετικάμε τη δίωξη που του ασκήθηκε για παθητική δωροδοκία ο κ Μανιαδάκης τόνισε ότι έχει
ελεγχθεί από όλους τους μηχανισμούς της χώρας σε βάθος δεκαετίας και δεν έχει βρεθεί τίποτα
μεμπτό.
Διερωτήθηκεεπίσης ότι πώς είναι δυνατόν να μπήκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων
εφόσον δεν είναι αθώος. "Για να μπεις στο πρόγραμμα πρέπει να είσαι απόλυτα αθώος, δεν
εκκρεμούσε τίποτα εις βάρος μου, αυτό ήταν προϋπόθεση συνεργασίας. Έκανα αναλύσεις,
έπαιρνα στοιχειά που πήγαν στη Βουλή και χρησιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον
πρωθυπουργό…".
Μεκρατούσαν με τα παιδιά μου στο αεροδρόμιο μέχρι να βγάλουν διάταξη απαγόρευσης εξόδου
δήλωσε δε ο κ. Μανιαδάκης.
Διαβάστεακόμη:
* ΝΔ για δηλώσεις Μανιαδάκη: Ισχύει ότι πιέστηκε να ενοχοποιήσει Σαμαρά, Γεωργιάδη,
Στουρνάρα;
* Δικηγόρος Μανιαδάκη για υπόθεση Novartis: Από προστατευόμενος μάρτυρας έγινε
κατηγορούμενος
* Α. Γεωργιάδης για καταγγελίες Μανιαδάκη: "Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω τίποτε άλλο..."
* Σαμαράς για υπόθεση Novartis: Επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για τη χειρότερη σκευωρία που έχει
υπάρξει ποτέ
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

