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Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2020 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, σε 
συνέντευξή του σήμερα, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Κοινωνία 
Ώρα Mega» και τους δημοσιογράφους, κ. Νίκο Φιλιππίδη και κ. Μπάγια 
Αντωνοπούλου, στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, σχολίασε την επικαιρότητα 
λέγοντας: 
 
«Όλοι οι ισχυρισμοί του κ. Τσίπρα, επειδή ο ίδιος αποφάσισε να βγει μπροστά 
χθες, είναι όλοι ψευδείς. 
Τι είπε ο κ. Τσίπρας; 

1) Η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής προσπαθούν να βγάλουν τις 

κουκούλες από τους ψευδομάρτυρες. Ψεύδος. Στην ψηφοφορία που 

έγινε χθες το μεσημέρι στο αίτημα εξαιρέσεως του κ. Πλεύρη που 

υπέβαλε ο κ. Παπαγγελόπουλος, δύο ώρες πριν την εξέταση του 

«Μάξιμου Σαράφη» ακριβώς για να εμποδίσει αυτήν την κατάθεση, όλα 

τα κόμματα της αντιπολίτευσης, του ΚΚΕ συμπεριλαμβανομένου, 

ψήφισαν εναντίον του αιτήματος του κ. Παπαγγελόπουλου και υπέρ της 

παραμονής του κ. Πλεύρη στην προκαταρκτική. Άρα, όλα τα κόμματα 

πλην του ΣΥΡΙΖΑ είπαν να γίνει η κατάθεση του «Μάξιμου Σαράφη». 

2) Η Προανακριτική πήρε την απόφαση να εξετάσει τον «Μάξιμο Σαράφη» 

κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τον εξέτασε ο εισαγγελέας,  κ. 

Σοφουλάκης τον Δεκέμβριο. Εάν υπάρχει παρανομία στην κατάθεση, 

την έχει διαπράξει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Σοφουλάκης. 

Οι εισαγγελείς της Προκαταρκτικής και οι εισαγγελείς της Δικαιοσύνης 

έχουν τα ίδια δικονομικά δικαιώματα. 

3) Η σχετική διαδικασία ετέθη υπ’ όψιν του Αρείου Πάγου και εδόθη άδεια 

από τον Άρειο Πάγο. Είναι δυνατόν ο Άρειος Πάγος να μην ξέρει τι είναι 

νόμιμο και τι παράνομο και να το ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας; 

4) Αναφέρεται σε μια Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τίθεται σε 

ισχύ από το 2021. Σήμερα είμαστε στο 2020. Δεν υπάρχει σήμερα 

Οδηγία της ΕΕ για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Θα υπάρξει 

μετά από ένα χρόνο. Είναι δυνατόν να παραβιάσεις ένα χρόνο πριν μία 

Οδηγία που θα ισχύσει ένα χρόνο μετά; 
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«Και το ερώτημα: Γιατί ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αποφασίζει 
να βγει μπροστά σε μια τέτοια ζοφερή ιστορία και να πει τόσα ψέματα;» 

 
«Από χθες έχουμε ένα φυγά κι έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία ένα 
κόμμα και μάλιστα την Αξιωματική Αντιπολίτευση, που από τον αρχηγό έως τα 
στελέχη του, βγαίνουν και υπερασπίζονται ένα φυγά. Μπορείτε να μου πείτε 
ένα παρόμοιο περιστατικό στην ιστορία;» 
 
«Αν διαπιστωθεί ο ισχυρισμός του κ. Μανιαδάκη ότι ο «Μάξιμος Σαράφης» 
είναι ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, αυτό τι δικονομικό πρόβλημα δημιουργεί; Ο 
κ. Δεστεμπασίδης έχει κατονομαστεί από έτερο μάρτυρα ότι έπαιρνε «μαύρα» 
λεφτά από τη Novartis. Αν αποδειχθεί ότι είναι το ίδιο πρόσωπο, τι λέει ο 
Νόμος για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που υπερασπίζεται ο κ. 
Τσίπρας; Ότι απαγορεύεται να είναι μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος 
εμπλεκόμενο πρόσωπο στην υπόθεση. Γιατί το λέει αυτό;  
Διότι αν έπιασαν τον κ. Δεστεμπασίδη να παίρνει λεφτά από τη Novartis και 
του είπε κάποιος «λέγε ψέματα και δεν θα σου ασκήσουμε δίωξη», τότε λέει 
ό,τι λέει για να σώσει τον εαυτό του. Άρα αν έχει γίνει προστατευόμενος 
μάρτυρας, έχει γίνει παράνομα κι αν έχει γίνει παράνομα τότε  
-πρώτον, όλες οι καταθέσεις του είναι άκυρες, άρα και η δίωξη του κ. 
Λοβέρδου που βασίζεται στη δική του κατάθεση, είναι άκυρη 
-και δεύτερον πρέπει να ερωτηθεί η κα Τουλουπάκη, «γιατί βάλατε κάποιον 
παράνομα στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων;» 
 
«Ο μόνος που το έπιασε σωστά από την αρχή είναι ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, 
τις νομικές γνώσεις του οποίου ουδείς αμφισβητεί, λέγοντας: «Αν αποδειχθεί η 
ύπαρξη της σκευωρίας Novartis, το αδίκημα δεν είναι απλώς ένα 
παραδικαστικό κύκλωμα, που αποφάσισε να επηρεάσει μία απόφαση. Το 
αδίκημα στην περίπτωση που αυτά που καταγγέλλουν οι εισαγγελείς 
αποδειχθούν πραγματικότητα, είναι απόπειρα καταλύσεως του πολιτεύματος, 
δηλαδή εσχάτη προδοσία». 
 
«Τι πρέπει να γίνει τώρα; 
Εάν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι «καθαροί», θα πρέπει να βγουν και να πουν να 
συλληφθεί αμέσως ο κ. «Μάξιμος Σαράφης», να πάει να καταθέσει στην 
Επιτροπή κατά τον τρόπο που κατέθεσε στην Εισαγγελία με τα μέλη της 
Επιτροπής να έχουν την ευθύνη να τηρήσουν τη μυστικότητα και έτσι θα πάμε 
όλοι παρακάτω ως έντιμοι και αξιοπρεπείς άνθρωποι. 
Εάν, όμως, ο κ. Τσίπρας βγαίνει να υπερασπιστεί ένα φυγά, τότε έχει κάποιο 
ιδιοτελές προσωπικό συμφέρον να προστατεύσει ένα φυγά. Άρα, θα πρέπει να 
εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι αυτό που κάνει έναν πρώην πρωθυπουργό να 
πρέπει να βγει να υπερασπιστεί έναν φυγά;» 
 
«Θα έλθει η ώρα που ο κ. Τσίπρας θα κληθεί να εξηγήσει ο ίδιος τον ρόλο του 
στην υπόθεση. Και του εύχομαι να μην είναι μπλεγμένος γιατί ούτε παραγραφή 
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υπάρχει ούτε τίποτα. Και να ξέρετε ότι το αδίκημα αυτό έχει ποινή ισόβιας 
κάθειρξης». 
 
Ολόκληρη η συνέντευξη στο ακόλουθο link: 

https://youtu.be/IPvFDLH9WTo 

 

 

https://youtu.be/IPvFDLH9WTo

