Novartis: Οι Έλληνες εισαγγελείς
έκαναν "προξενιό"
προστατευόμενο μάρτυρα στο
FBI;
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ΤουΠαναγιώτη Στάθη
H καταγγελία του Νίκου Μαναδιάκη πως πιέστηκε να γίνει μάρτυρας στην αμερικάνική έρευνα για
τη Novartis είναι σοβαρή γιατί απλώς έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του εγγράφου της
Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, πως – ο ένας τουλάχιστονπροστατευόμενος μάρτυρας για την υπόθεση (εντός και εκτός Ελλάδος) ήταν κοινός.
ΗΕ. Τουλουπάκη με εξώδικη δήλωσή της είπε δυο πράγματα: Πρώτον ότι δεν γνωρίζει αν είναι
κοινοί οι μάρτυρες και δεύτερον πως κάτι τέτοιο είναι αδιάφορο νομικά (δεν αποτελεί ακυρότητα
όπως λένε νομικοί) γιατί πρόκειται για ανεξάρτητες και διαφορετικές έρευνες.

Ηκατάθεση
Στηνκατάθεση που έδωσε στους αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου Ε. Ζαχαρή και Λάμπρο
Σοφουλάκη, ο Νίκος Μανιαδάκης, κατηγορούμενος πλέον στην υπόθεση Novartis και μάρτυρας
(στην έρευνα περί σκευωρίας) υποστηρίζει πως τον Φεβρουάριο του 2018 έχει συνάντηση με
κλιμάκιο του FBI σε κτήριο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βιέννη όταν στην Ελλάδα μαινόταν ο
πόλεμος με την παραπομπή πολιτικών προσώπων για την υπόθεση. Λίγους μήνες μετά, ο άλλοτε
προστατευόμενος στην Ελλάδα μάρτυρας και κατόπιν κατηγορούμενος, συναντήθηκε και πάλι με
την ίδια ομάδα ατόμων στο New Jersey των ΗΠΑ στο ομοσπονδιακό κτίριο του υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Τοτελευταίο "τετ-α-τετ" κράτησε 8 ώρες, και σύμφωνα με όσα περιγράφει ο κ.Μανιαδάκης στην
κατάθεση του (την αποκαλύπτει η Realnews) εκεί του ασκήθηκαν πιέσεις (έως και εκβιασμός) από
τους Αμερικανούς, ανάλογες με αυτές των δικών μας εισαγγελέων, για να "δώσει" Έλληνες
πολιτικούς. Και βασικά τον Ανδρέα Λοβέρδο.
Αυτέςοι επαφές, υποστηρίζει ο καθηγητής Οικονομικών Υγείας, καθώς και ενδιάμεσες
προπαρασκευαστικές, έγιναν κατόπιν προτροπής των Εισαγγελέων Διαφθοράς.

Τιλέει
"Έχωσυναντηθεί με τις αμερικανικές αρχές σε δύο περιπτώσεις, κατόπιν προτροπής των
Εισαγγελέων Διαφθοράς. Συγκεκριμένα η κ. Τουλουπάκη με προέτρεψε να ενταχθώ στο
πρόγραμμα καθώς υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Δεύτερον ο κ. Ντζούρας
(σ.σ.επίκουρος εισαγγελέας κατά της διαφθοράς) μου οργάνωσε συνέντευξη με υπάλληλο του FBI
κατά την υπαγωγή μου στο ελληνικό πρόγραμμα προκειμένου οι αμερικανικές αρχές να
αξιολογήσουν εάν θα ήθελαν να με εντάξουν στο δικό τους πρόγραμμα προστασίας.
Μετάτην συνέντευξη επικοινώνησαν μαζί μου οι Αμερικάνοι απευθείας και συγκεκριμένα η
δικηγόρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που συντόνιζε το αμερικάνικο κλιμάκιο.
Στησυνέχεια οργανώθηκε συνάντηση στην Αθήνα η οποία ωστόσο ακυρώθηκε εξαιτίας των
γεγονότων και της πολιτικής διάστασης που έλαβε η υπόθεση όταν ήρθε στη Βουλή των Ελλήνων.
Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε τελικώς το Φεβρουάριο του 2018 στη Βιέννη σε κτήριο της
αμερικάνικης Πρεσβείας. Στη συνάντηση αυτή πήγα μόνος μου.
Στησυνάντηση συμμετείχαν η δικηγόρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύο εισαγγελείς και δύο
στελέχη του FBI. Στη συνάντηση αυτή που διήρκησε τρεις ημέρες, υπό την μορφή σεμιναρίου τους
εξήγησα το ελληνικό σύστημα υγείας και τους παρέδωσα όλα τα στοιχεία που είχα δώσει και στις
ελληνικές αρχές καθόλη τη διάρκεια συνεργασίας μου μαζί τους.
Ακολούθωςστις 29 Αυγούστου 2018 συναντήθηκα με τους Αμερικανούς στο New Jersey, με
πρωτοβουλία δική τους, στο ομοσπονδιακό κτίριο του Υπουργείου δικαιοσύνης με την ίδια ομάδα
ατόμων. Πριν τη συνάντηση αυτή, στις 14 Αυγούστου 2018, με παρότρυναν οι Αμερικανοί να
υποβάλω ηλεκτρονικά αίτηση περί προστασίας, ανωνυμίας και μεταγενέστερα υπαγωγής σε
καθεστώς προστασίας, εφόσον το επιθυμούσα…
Στησυνάντηση με τους Αμερικανούς που κράτησε 8 ώρες, μου ασκήθηκαν έντονες πιέσεις και
εκβιάστηκα προκειμένου να δώσω στοιχεία για πολιτικούς και συγκεκριμένα για τον κ. Λοβέρδο.
Επαναλάμβαναντα ίδια ακριβώς λόγια με τους Εισαγγελείς Διαφοράς λέγοντας μου ότι έχουν
στοιχεία για ένα πολιτικό καθώς και δική μου εμπλοκή σε δωροδοκία του, χωρίς να μου
αποκαλύπτουν το όνομα αυτού, και ότι αν δεν ομολογήσω θα στραφούν κι αυτοί εναντίον μου και
θα μου ασκήσουν δίωξη.
Παράτην κατατρομοκράτηση μου αυτή τους δήλωσα ότι δεν έχω τέτοια στοιχεία και ότι δεν
πρόκειται να καταθέσω τίποτα για κανένα οτιδήποτε κι αν μου συμβεί. Μετά από πολύωρες
πιέσεις μου είπαν ότι το πολιτικό πρόσωπο που αναφέρονταν ήταν ο κύριος Λοβέρδος. Εκείνη τη
στιγμή ένιωσα μια ανακούφιση διότι κατάλαβα ότι όλα αυτά ήταν ψέματα δεδομένου ότι με τον
κύριο Λοβέρδο ουδεμία σχέση είχα ποτέ".
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

