Novartis: O Μανιαδιάκης
"κουμπώνει" με τον Αγγελή και
δείχνει "πολιτική στόχευση"
23/Οκτ/2019 08:45
ΤουΠαναγιώτη Στάθη
Μια από τις φράσεις της συνέντευξης του Δημ. Παπαγγελόπουλου στον Αντ1 ήταν πως "εμένα ο
Μανιαδάκης με αθωώνει". Πράγματι ο καθηγητής δημόσιας Υγείας Νικ. Μανιαδάκης, που από
προστατευόμενος μάρτυρας, βρέθηκε σε ένα βράδυ κατηγορούμενος στην υπόθεση Novartis, δεν
είπε κουβέντα για πολιτικά πρόσωπα και κυρίως για "Ρασπούτιν". Όπως είπε και ο κ.
Παπαγγελόπουλος "για την Ξένη Δημητρίου, τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είπε".
ΟΜανιαδάκης δεν είπε για πολιτικά πρόσωπα, είπε όμως κάτι χειρότερο. Πως η έρευνα "ήταν
στοχευμένη και χειραγωγούνταν από την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου". Πως "εκβιάστηκε"
από τους εισαγγελείς για να καταφερθεί στην κατάθεσή του κατά των Σαμαρά, Γεωργιάδη και
Λοβέρδου. Δηλαδή πως οι εισαγγελείς ήταν εκτελεστικοί βραχίονες επί της ουσίας εντός σχεδίου
εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων. Για λογαριασμό ποίου όμως; Αυτή είναι η ερώτηση του ενός
εκατομμυρίου…
Ένα χρόνο πριν
Ηδιαφορά του Μανιαδάκη από τους άλλους μάρτυρες, είναι πως τα είπε δημόσια πριν από ένα
χρόνο. Τι είπε τότε- προ ενός έτους- ο Μανιαδάκης; Πως ουσιαστικά άλλαξε το καθεστώς και
βρέθηκε κατηγορούμενος γιατί αρνήθηκε να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα.
Ανήταν μόνο όσα έλεγε ο ίδιος θα μπορούσε να πει κανείς ότι ουσιαστικά προσπαθεί να
αυτοπροστατευθεί. Όμως τα πράγματα είναι πλέον διαφορετικά και η κατάθεση Μανιαδάκη, που
είχε μιλήσει και δημόσια για όλα αυτά, έχει πλέον ειδική αξία δεδομένου:
- Ότι πλέον τα καταθέτει επισήμως (προ ημερών) στους εισαγγελείς που διενεργούν ανάποδη
έρευνα για "στήσιμο" στην υπόθεση
- ότι πολλά από όσα φέρεται να έχει καταθέσει, κουμπώνουν με όσα έχει γράψει σε αναφορές του
ο πρώην επόπτης της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
Ιωάννης Αγγελής "περί στοχευμένης έρευνας για άρον-άρον διώξεις πολιτικών προσώπων".

Ενολίγοις εδώ ο Μανιαδάκης έχει πει – σε γενικές γραμμές- όσα λίγο αργότερα περιέγραψε
επισήμως ένας ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός και μάλιστα ένα πρόσωπο που ειχε σχέση με
την έρευνα ,αφού ήταν επόπτης των εισαγγελέων κατά της Διαφθοράς.
Όλααυτά οδηγούν στο συμπέρασμα – και με βάση την χρονική διάρκεια των πέντε ωρών της
παρουσίας του στο εισαγγελικό γραφείο- πως η κατάθεση αξιολογείται ως εξαιρετικά σημαντική.
Και προφανώς θα πυροδοτήσει εξελίξεις.

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

