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Τηναπαγγελία κατηγορίας σε βαθμό κακουργήματος για δωροληψία πολιτικού προσώπου κατ
εξακολούθηση στον Ανδρέα Λοβέρδο, παρήγγειλε σήμερα η εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς
Ελένη Τουλουπάκη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Ηδίωξη έρχεται ως συνέχεια στο αίτημα που υπέβαλε η εισαγγελέας τον Αύγουστο στη Βουλή, με
την οποία ζητούσε να αρθεί η ασυλία του ώστε να του απαγγείλει κατηγορίες. Την άρση της
ασυλίας του ζήτησε εξ αρχής και ο ίδιος ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ. Το αίτημα συνοδευόταν από ένα
πόρισμα περίπου 200 σελίδων, με το οποίο αξιολογούσαν το υλικό που είχαν συλλέξει.
Οκ. Λοβέρδος έδωσε εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τον περασμένο Μάιο, μετά τις
καταθέσεις προστατευομένων μαρτύρων και άλλων μαρτύρων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι επί
υπουργίας του μπήκαν στην αγορά του φαρμάκου 4 σκευάσματα για σοβαρές παθήσεις, τα οποία
διατέθηκαν στη χώρα μας σε τιμές ακριβότερες σε σχέση με τις τιμές στην Ευρώπη.
Μετάτην άσκηση δίωξης και εφόσον, όπως ζήτησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η υπόθεση
ανατεθεί σε εφέτη ανακριτή, ο πρώην υπουργός θα κληθεί από αυτόν σε απολογία.

Οικατηγορίες
Οκ. Λοβέρδος αρνείται όσα του καταλογίζονται και κάνει λόγο για σκευωρία, ενώ αναφερόμενος
στην ουσία της υπόθεσης, ανέφερε σε προηγούμενες δηλώσεις του ότι ήταν εκείνος ο υπουργός
Υγείας που ανέκτησε "από τη διαφθορά και τη σπατάλη στο χώρο του φαρμάκου 2 δισ. ευρώ
ετησίως" και, όπως είπε, βάσει των δικών του μέτρων, "οι υπουργοί Σαλμάς και Γεωργιάδης
εξοικονόμησαν άλλα 1,3 δισ. ευρώ ετησίως από τη σπατάλη αυτή".
"Όσαχρόνια κι αν περάσουν, η υπόθεση Novartis θα διδάσκεται στη συνταγματική και πολιτική
ιστορία ως σκευωρία ενός παραδικαστικού κυκλώματος", επισήμανε ο κ. Λοβέρδος.

Απεκρύβησανέγγραφα" ανέφερε σε άλλο σημείο, εξηγώντας ότι οι διαχειριστές της δικογραφίας
δεν αξιολόγησαν:
"1.Την κατάθεση Μανία, πως όσο ήμουν υπουργός ούτε που με είχε δει ή ακούσει.
2.Την κατάθεση Βουλκίδη, πως έδινε μίζες στον δεύτερο κουκουλοφόρο ψευδομάρτυρα για να του
δίνει διαφημιστική δουλειά της Novartis, άρα ο δεύτερος αυτός κουκουλοφόρος που
χρησιμοποιείται εναντίον μου έπρεπε να ξεσκεπαστεί κι αυτό δεν έγινε στο πλαίσιο της
παράβασης καθήκοντος και της κατάχρησης εξουσίας των επίορκων εισαγγελέων. Αυτή η
κατάθεση υπάρχει στο φάκελο, αλλά δεν αξιολογήθηκε, δεν έγινε περαιτέρω έρευνα επ΄ αυτής.
3. Τη δήλωση Ράνου πως δεν αναφερόταν στη Novartis, όταν μιλούσε για μένα.
4.-5.Καταθέσεις Μανιαδάκη στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, όταν ήταν ακόμη κουκουλοφόρος, ότι επί
υπουργίας Ξενογιαννακοπούλου, Λοβέρδου και Κίττα, ουδεμία σχέση, τυπική ή άτυπη, είχε με
τους υπουργούς και τα φάρμακα. Αυτός, ο ξένος σε μένα άνθρωπος, υποτίθεται πως με
"δωροδοκούσε". Αυτά τα έγγραφα οι μηνυθέντες εισαγγελείς όχι μόνο δεν τα αξιολόγησαν αλλά
και τα απέκρυψαν. Δεν τα έχουν στην ψευδοδικογραφία".
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