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Στα πρόθυρα του να ασκήσουν τις πρώτες ποινικές διώξεις για το σκάνδαλο Novartis
βρίσκονται οι αρμόδιοι εισαγγελείς, καθώς η στενή συνεργασία των ελληνικών με τις
αμερικανικές Αρχές φαίνεται πως έχει οδηγήσει στην πλήρη στοιχειοθέτηση των
αδικημάτων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο
σκάνδαλο.
Σύμφωνα με τη «Νέα Σελίδα», καταλυτικός παράγοντας των
επικείμενων εξελίξεων είναι ο ίδιος ο πρώην ισχυρός άντρας της Novartis, Κωνσταντίνος
Φρουζής η στάση του οποίου άλλαξε άρδην μετά τον εντοπισμό του «αμαρτωλού»
λογαριασμού του στην Ελβετία. Πριν από δέκα ημέρες, λοιπόν, ο κ. Φρουζής εμφανίστηκε
για πρώτη φορά στην εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, η οποία τον
κάλεσε ως ύποπτο με τη διαδικασία του άρθρου 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η κατάθεση διάρκεσε περισσότερο από δύο ώρες και έγινε παρουσία των δικηγόρων του
αλλά και με τη συμμετοχή τριών ακόμη εισαγγελέων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι
εισαγγελείς τού ανέλυσαν λεπτομερώς το υπάρχον νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου
μπορεί να ελαφρύνει τη θέση του, εάν, φυσικά, αποκαλύψει τις λεπτομέρειες για τις
πραγματικές διαδρομές του μαύρου χρήματος - αξίας δεκάδων, αν όχι και εκατοντάδων,
εκατομμυρίων ευρώ -, οι οποίες καλύπτονταν μέσω εταιρειών επικοινωνίας. Και όπως λένε
οι πληροφορίες, εκείνος φέρεται να το σκέφτηκε…

Ανησυχία στη ΝΔ

Σύμφωνα με τη «Νέα Σελίδα», η επίσκεψη του Κωνσταντίνου Φρουζή στην Εισαγγελία
κατά της Διαφθοράς με... κάποιον τρόπο περιήλθε σε γνώση των επιτελών της Νέας
Δημοκρατίας, οι οποίοι θορυβήθηκαν ιδιαιτέρως, όχι μόνο γι’ αυτή καθαυτή τη συνάντηση,
αλλά και για έναν επιπρόσθετο λόγο - και, μάλιστα, συνδυαστικό: ο πρώην ισχυρός άνδρας
της Novartis έχει σταματήσει από καιρό να επικοινωνεί με τους άλλοτε «φίλους» του,
θεωρώντας ότι τον «άδειασαν» μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου. Υπενθυμίζεται ότι οι
συνεργασίες του Mr. Novartis, άρχιζαν από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με το
Harvard Project και εκτείνονταν έως και τη Μαρέβα Μητσοτάκη μέσω της offshore της.

Πάντως, ο ίδιος προχθές, Παρασκευή, σε μια καθυστερημένη δήλωση σε σχέση με τις
αποκαλύψεις των τελευταίων εβδομάδων, επιχείρησε να διαψεύσει τα περί «ένοχου»
λογαριασμού στο εξωτερικό υποστηρίζοντας ότι «ο συγκεκριμένος λογαριασμός
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τροφοδοτήθηκε αποκλειστικά από προσωπικούς λογαριασμούς που διατηρώ σε ελληνικές
τράπεζες και περιέχει το προϊόν των φορολογημένων αποταμιεύσεών μου έπειτα από
τριάντα και πλέον έτη εργασίας. Ας σημειωθεί ότι το περασμένο έτος το σύνολο των
λογαριασμών μου στην Ελλάδα ελέγχθηκε εξονυχιστικά επί έξι και πλέον μήνες από τον κ.
εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ο οποίος ουδέν μεμπτό διαπίστωσε, όπως προκύπτει
από σχετικό έγγραφο». Με τον τρόπο αυτό ο κ. Φρουζής θέλει να δώσει τη δική του εκδοχή
για τη συνάντηση με την εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς, κυρία Τουλουπάκη.

Πώς φτάνουμε στους «3»

Τα στοιχεία που ισχυροποιούν το νομικό οπλοστάσιο για την άσκηση διώξεων στους τρεις
πρώτους πολιτικούς εντοπίστηκαν από την εξονυχιστική ανάλυση αφενός των ελληνικών
λογαριασμών και αφετέρου του πλούσιου υλικού που βρέθηκε κατά τις εφόδους σε σπίτια
και γραφεία. Αρχικά πιστοποιήθηκε ο ρόλος των... παρένθετων προσώπων, μιας γυναίκας κι
ενός άνδρα, έκαστος εκ των οποίων ήταν για μεγάλο διάστημα πολύ κοντά σε δύο πρώην
υπουργούς Υγείας.

Η γυναίκα, στενή συνεργάτιδα του ενός, αντάλλασσε προσωπικά μηνύματα μαζί του, από
την «ακτινογραφία» των οποίων αποδεικνύεται απεριόριστη εμπιστοσύνη μεταξύ τους, με
τα στοιχεία να οδηγούν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω γυναίκα λειτουργούσε ως
ταμίας του υπουργού. Με βάση όλα τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι
εισαγγελικές Αρχές, πιθανολογείται, μάλιστα, ότι - πλην απροόπτου - με τον συγκεκριμένο
πολιτικό θα ανοίξει ο «χορός» των ενταλμάτων σύλληψης…

Το δεύτερο πρόσωπο - κλειδί, ο άνδρας, έχει παλιά και στενή προσωπική σχέση με τον
άλλο πρώην υπουργό, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, και σε υποθέσεις
αγοραπωλησίας ακινήτων, καθώς και σε άλλες ανάλογες δραστηριότητες. Το ξέσπασμα του
σκανδάλου όμως ανέδειξε ως «επιπόλαιο και απρόσεκτο» τον στενό συνεργάτη και φίλο, με
αποτέλεσμα να έχουν ψυχρανθεί οι σχέσεις των δύο ανδρών. Μάλιστα, στη δικογραφία
περιγράφονται συγκεκριμένες στιχομυθίες του τύπου «αν με ‘δώσεις’, θα σε πάρω μαζί
μου»…

Σε ό,τι αφορά στο τρίτο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο έχει θητεύσει σε ανώτατα
αξιώματα, ο πλέον αδύναμος κρίκος φέρεται να είναι στενό συγγενικό του πρόσωπο, οι
λογαριασμοί του οποίου επίσης έχουν ανοιχτεί. Σε συνδυασμό δε με τις συνταρακτικές
αποκαλύψεις προς τις αμερικανικές Αρχές στις οποίες προέβη συγκεκριμένο «βαθύ
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λαρύγγι» αναφορικά με το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος που εισέπραττε ο συγκεκριμένος
πολιτικός, προμηνύονται εξελίξεις που όμοιές της δεν θα έχει ξαναζήσει η χώρα…

Και στη μέση η Siemens

Στο μεταξύ, στις ΗΠΑ αναλύονται χιλιάδες ακόμη έγγραφα, από αυτά που παρέδωσαν οι
προστατευόμενοι μάρτυρες από τον Αύγουστο του 2016. Μεταξύ των εγγράφων υπάρχουν
και μαγνητοσκοπημένες επίσημες συζητήσεις με την παρουσία ξένων στελεχών της
εταιρείας, όπου περιγράφονται βήμα προς βήμα οι... διεισδύσεις των στελεχών της Novartis
στον πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο εν μέσω μνημονίων. Μάλιστα, ορισμένοι πρώην
υπουργοί περιγράφονται περίπου ως «υπάλληλοι» του πολυεθνικού κολοσσού…

Παράλληλα, από τις Αρχές των ΗΠΑ και της χώρας μας έχουν γίνει φύλλο και φτερό οι
λογαριασμοί των 46 προσώπων που έχουν σχέση με τους δέκα εμπλεκόμενους πολιτικούς.
Σε συγκεκριμένο πολιτικό καταλογίζεται σχέση με πρόσωπο το οποίο εμφανίστηκε να
αναλαμβάνει θηριώδη σε ύψος ανάθεση σε συνεργασία με άλλο πολυεθνικό κολοσσό. Η μίζα
μόνο γι’ αυτή την προμήθεια υπολογίζεται σε 13 εκατ. ευρώ! Την ίδια ώρα, σοκάρουν και οι
λεπτομέρειες από την πίεση πολιτικών να μην μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη,
προκειμένου να έχουν εκείνοι τα έσοδα.

Μάλιστα, στη δικογραφία υπάρχει μαρτυρία, όπου πρώην υπουργός δηλώνει απερίφραστα
σα «προτιμά να μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις, παρά να μειωθεί η φαρμακευτική
δαπάνη». Σημεία και τέρατα έχουν αποκαλυφθεί, τέλος, και από την ανάλυση των
λογαριασμών της Novartis σε ελληνική ιδιωτική τράπεζα. Εκεί εντοπίζονται υψηλές αμοιβές
σε δύο μεγάλα δικηγορικά γραφεία, εκ των οποίων το ένα «φιγουράρει» στη λίστα των
Panama Papers, ενώ εκπροσωπεί και τη Siemens! Το άλλο γραφείο είχε επίσης εμπλοκή με
τη γερμανική εταιρεία, με «ειδικότητα» στη συγκάλυψη μεγάλων σκανδάλων, καθώς οι
πελάτες του είναι γνωστοί για την ίδρυση υπεράκτιων εταιρειών και το σβήσιμο στοιχείων
από φοροδιαφυγή και ξέπλυμα…

Πηγή: Νέα Σελίδα
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