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Του Παναγιώτη Στάθη
Πωςδέχτηκε πιέσεις και ψυχολογικό πόλεμο από τους εισαγγελείς να κατονομάσει πολιτικά
πρόσωπα και δη τους Αντώνη Σαμαρά , Άδωνι Γεωργιάδη και Γιάννη Στουρνάρα στον
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Ζαχαρή κατέθεσε ο πρώην προστατευόμενος
μάρτυρας ("Αναστασίου Ιωάννης") και κατηγορούμενος, πλέον, στην υπόθεση της Novartis
καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης.
Οκαθηγητής Δημόσιας Υγείας κατέθετε επί πέντε ώρες και αφενός δεν αναφέρθηκε σε πολιτικά
πρόσωπα της πρώην ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αφετέρου έστρεψε τα βέλη του στην τότε ηγεσία
της Δικαιοσύνης και δη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αναφέροντας, σύμφωνα με
πληροφορίες, ότι η έρευνα χειραγωγούνταν ουσιαστικά από εκεί. Χαρακτήρισε μάλιστα "καθαρά
πολιτική" τη δίωξη του και τη μετατροπή του σε κατηγορούμενο.
Πληροφορίεςπάντως αναφέρουν ότι, ενώ αρχικά ο προγραμματισμός ήταν να διαρκέσει η
κατάθεση λίγη ώρα, η πεντάωρη διάρκειά της δείχνει ότι εκτιμήθηκε από τους εισαγγελικούς
λειτουργούς ως σημαντική. Είναι μάλιστα βασικό κομμάτι των ερευνών για τους δικονομικούς
χειρισμούς που έγιναν στην υπόθεσης της φαρμακοβιομηχανίας και φαίνεται σε πολλά πράγματα
να συμβαδίζει με όσα είπε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιάννης Αγγελής στις αναφορές
παραίτησής του από τη θέση του επόπτη της εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς.

Τιείπε
Οκ. Μανιαδάκης αναφέρθηκε σε όλη τη διαδρομή της υπόθεσης Novartis από το 2012 έως και
σήμερα. Μακροσκελή αναφορά έκανε σε εσωτερικές διεργασίες μεταξύ της Εισαγγελίας κατά της
Διαφθοράς και της τότε ηγεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Μάλιστα, φέρεται να εξέφρασε την βεβαιότητα ότι οι εισαγγελείς της Διαφθοράς ελέγχονταν και
χειραγωγούνταν από την τότε ηγεσία της Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντας, σύμφωνα με τις ίδιες
πηγές, την έρευνα "χειραγωγούμενη".
Παρόλααυτά, δεν έκανε καμία αναφορά σε ονόματα της τότε ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης
ή άλλων πολιτικών προσώπων από τα οποία να δέχθηκε πιέσεις ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Πιέσεις
Όμωςκατέθεσε, όπως είχε πει και δημοσίως, περί πιέσεων για να αναφερθεί εναντίον πολιτικών
προσώπων στην υπόθεση της Novartis από την πλευρά των εισαγγελικών λειτουργών. Φέρεται
να αναφέρθηκε δηλαδή σε ψυχολογικό "εκβιασμό" από τους αρμόδιους εισαγγελείς, τους οποίους
εμφάνισε να τον "απειλούσαν ότι θα βρεθεί στη θέση του κατηγορούμενου αν δεν μιλήσει για
συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα".
Συγκεκριμένα, όπως κατέθεσε, αλλά έχει πει και σε δηλώσεις και συνεντεύξεις, του ασκήθηκαν
πιέσεις προκειμένου να εμπλέξει στην υπόθεση τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον
Άδωνι Γεωργιάδη και τον Γιάννη Στουρνάρα, ενώ αναφερόμενος στη δίωξη του την χαρακτήρισε
και πάλι "καθαρά πολιτική".
Ακόμη, ανέφερε ότι υπήρξε μια διαδικασία ασκήσεως έντονων, επανειλημμένων κι επίμονων
πιέσεων προς εκείνον προκειμένου να μοιραστεί με τους εισαγγελείς πληροφορίες και μαρτυρίες
αναφορικά με έκνομες πράξεις πολιτικών προσώπων.
Παράλληλα, στράφηκε για ακόμη μια φορά κατά των προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι δεν
έπρεπε να είναι προστατευόμενοι, καθώς έχουν οικονομικά κίνητρα αφού θα λάβουν ποσοστό
από τα οικονομικά πρόστιμα.
Επισήμανεεπίσης, πολλά από τα στοιχεία που έχουν καταθέσει οι προστατευόμενοι μάρτυρες
είναι "ανακριβή και αναξιόπιστα".

Η"αλήθεια"
Σεδηλώσεις του εξερχόμενος του δικαστικού Μεγάρου ο κ. Μανιαδάκης ξεκαθάρισε ότι υπάρχει
σκάνδαλο στην Novartis και προσέθεσε: "Στην υπόθεση αυτή έχει χαθεί κάθε μέτρο λογική, με
αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, θεσμοί, η ίδια η Δικαιοσύνη. Η μόνη θεραπεία είναι η
αλήθεια και περιμένω ότι η αλήθεια θα λάμψει".
Απαντώνταςσε ερώτηση των δημοσιογράφων εάν υπάρχει σκάνδαλο Novartis, ο κ. Μανιαδάκης
απάντησε ότι "υπάρχει σκάνδαλο στο φάρμακο, με παράτυπες πρακτικές", για τις οποίες υπήρξαν
ενδείξεις που δεν διερευνήθηκαν από τη Δικαιοσύνη.
Τέλος, ο δικηγόρος του καθηγητή, Θεόδωρος Μαντάς, σε δήλωση του χαρακτήρισε "εσφαλμένη
και ακατανόητη την επιλογή να καταστεί από προστατευόμενος μάρτυρας κατηγορούμενος". Και
προσέθεσε ότι "με την κίνηση τους αυτή, οι εισαγγελείς αποστέρησαν την έρευνα από την
πολύτιμη μαρτυρία του".
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