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Με"τα έργα και τις ημέρες" του Ρασπούτιν ξεκίνησε την κατάθεση του ενώπιον της προανακριτικής
επιτροπής ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής.
Σύμφωναμε πληροφορίες του thetoc.gr προσκόμισε στην επιτροπή το έγγραφο του FBI (1/8/2017)
για το οποίο είχε ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής, το οποίο απέρριπτε οποιαδήποτε "σκιά" για
χρηματισμό πολιτικών προσώπων. Αντίθετα είχε στοιχεία μόνο για γιατρούς.
Στησημερινή του κατάθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αγγελής φέρεται να δήλωσε ακόμα ότι
είχε συζητήσει με τους άλλους δύο εισαγγελείς Διαφθοράς την πιθανή σύνδεση των θανάτων -που
ενδεχομένως ήταν δολοφονίες- του εκδότη Παναγιώτη Μαυρίκου κι ενός άλλου προσώπου με το
προσωνύμιο "Ντελιβεράς", με το σκάνδαλο Novartis.
Σύμφωναμε κοινοβουλευτικές πηγές, κατά την κατάθεσή του την Τετάρτη, ο Γ. Αγγελής
αναφέρθηκε στην αναφορά που είχε συντάξει και καταθέσει στον αντιεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, η οποία, όπως είχε αποκαλύψει η "Εφ.Συν.", περιλαμβάνει το όνομα του Δημήτρη
Αβραμόπουλου.
Σεό,τι αφορά τον περιβόητο Ρασπούτιν, ο μάρτυρας φέρεται να ανέφερε ότι τον γνώριζαν ακόμα
και οι πέτρες στον Άρειο Πάγο και την εισαγγελία Εφετών. Είπε μάλιστα ότι είχε γίνει καταγγελία
από συνταξιούχο δικηγόρο που ζητούσε να βρούμε ποιος είναι ο Ρασπούτιν.
Τηνκαταγγελία, είπε, η Ξένη Δημητρίου (πρώην εισαγγελέας του Αρείου) την ανέθεσε στην κ.
Τουλουπάκη. Η ενέργειά της αυτή προκάλεσε την αντίδραση του κ. Αγγελή ο οποίος εξέφρασε την
έκπληξή του για την ανάθεση της έρευνας στην εισαγγελία Διαφθοράς.
Ητελευταία έστειλε την υπόθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών (μπήκε τελικά στο αρχείο)
προτάσσοντας ως επιχείρημα ότι είναι αναρμόδια.

"Ηθικόςαυτουργός ο Τσίπρας"
Εντω μεταξύ, ο Γιάννης Αγγελής έβαλε στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα για δεύτερη φορά μέσα σε

λίγα 24ωρα.
Σήμεραφέρεται να δήλωσε στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής ότι ηθικός αυτουργός του
ηθικού αυτουργού είναι ο πρώην πρωθυπουργός.
Σημειώνεταιότι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου πριν λίγα 24ωρα είχε αναφέρει ότι ο
Αλέξης Τσίπρας είχε επιλέξει την σκληρή γραμμή του Ρασπούτιν ο οποίος επέμεινε να διατηρήσει
τη θέση της στην εισαγγελία Διαφθοράς η Ελένη Τουλουπάκη, αλλά και να συνεχίσουν οι
μεθοδεύσεις κατά των πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το σκάνδαλο θα ενίσχυε
εκλογικά μέχρι 3% το κόμμα.
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