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Του ΝΈΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ

Σ
τη γοητευτική Βασιλεία της Ελβετίας ζει 
ο 45χρονος Νίκος Τσενεκίδης, ο οποί-
ος όχι μόνο συνεχίζει να εργάζεται στην 

Novartis, αλλά αναβαθμίστηκε κιόλας στην ιε-
ραρχία της πολυεθνικής εταιρείας.

Ο άνθρωπος-κλειδί και κάτοχος πολλών μυ-
στικών κωδικών και απόρρητων εγγράφων 
της εταιρείας που αφορούν την Ελλάδα, αφού 
κατάφερε να ξεπεράσει ψυχολογικά την από-
πειρα αυτοκτονίας του την Πρωτοχρονιά του 
2017 στην Αθήνα, κατόρθωσε, μέσω των επα-
φών του με την ιεραρχία της Novartis, να απο-
κτήσει εκ νέου την απόλυτη εμπιστοσύνη και 
προστασία της πολυεθνικής εταιρείας.

Αρχικά, ορισμένες κινήσεις του Τσενεκίδη εί-
χαν προκαλέσει υποψίες σε ανώτερα στελέχη 
της Novartis στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να 
τον υποπτεύονται ως το «βαθύ λαρύγγι» της 
όλης υπόθεσης, ιδίως μετά τις συναντήσεις που 
είχε ο ίδιος με πράκτορες του FBI και τα έγγρα-
φα που άρχισαν να περιέρχονται στην κατο-
χή των αμερικανικών Aρχών. Ωστόσο, ο Eλλη-
νας «brand manager», όπως αναφέρουν πηγές 
από την Ελβετία, «φαίνεται πως δεν… κελάηδη-
σε απόρρητα στοιχεία στους Aμερικανούς και 
διαπραγματεύτηκε επιτυχώς με τους Ελβετούς 
τα μυστικά που κατείχε, αποκτώντας εκ νέου 
την εύνοιά τους».

Τον γνωρίζουν 
Ειδικότερα, στην έκθεση του FBI που περιέχε-
ται στη δικογραφία των ελληνικών Αρχών, ανα-
φέρεται πως «ο Τσενεκίδης προσελήφθη από 
τη Novartis Hellas το 2010 ως μάνατζερ προ-
ώθησης του φαρμάκου Galvus, του πιο πετυ-
χημένου φαρμάκου για τον διαβήτη στην Ελ-
λάδα. Το 2011 ο Τσενεκίδης έλαβε απανωτές 
προαγωγές σε διάφορες θέσεις στα γραφεία της 
εταιρείας στη Βασιλεία και στο τέλος κατέλαβε 
τη θέση του Ευρωπαίου επικεφαλής στον το-
μέα σπάνιων ασθενειών της εταιρείας. Ενεπλά-
κη σε δωροδοκίες ιατρών. Για κάθε έναν από 
αυτούς η εταιρεία είχε κέρδη από την επένδυ-
σή της, καθώς τους έστελνε σε υποτιθέμενα επι-
χορηγούμενα σεμινάρια και τους πλήρωνε με 
μαύρα χρήματα».

Στην ίδια έκθεση το FBI αποσαφηνίζει τον 
κομβικό ρόλο του: «Ο Τσενεκίδης αναφερόταν 
στον Γιαν Σλέχτερ, που ήταν ο επικεφαλής του 
τμήματος Primary Care στη Βασιλεία. Η ομάδα 
του ήταν αρμόδια για τις “επενδύσεις” στους 
γιατρούς, τις δωροδοκίες, τα ψεύτικα επιδοτού-
μενα προγράμματα, με σκοπό πάντα την αύξη-
ση των πωλήσεων. Αποσπάσματα λεπτών έχουν 
βιντεοσκοπηθεί από αυτές τις συζητήσεις και 
υπήρχαν δύο ειδών προγράμματα (δωροδο-
κίες), το “Α” και το “Β”. Το πρόγραμμα Α πλή-
ρωνε με κονδύλια από την Ελλάδα και το πρό-
γραμμα Β με κονδύλια από τη Βασιλεία. Για πα-
ράδειγμα, το 2008 και το 2009 γιατροί έλαβαν 
“μαύρες αμοιβές” κατά τη διάρκεια των ψεύτι-
κων σπουδών τους στα προγράμματα επιμόρ-
φωσης που είχε οργανώσει η εταιρεία».

Η απόπειρα αυτοκτονίας
Το όνομα του Τσενεκίδη, όμως, αναφέρεται και 
στην κατάθεση της λεγόμενης «Αικατερίνης Κε-
λέση». Η προστατευόμενη μάρτυρας, στην κα-
τάθεση που έδωσε στις 6 Νοεμβρίου του 2017, 
αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο η φαρ-
μακευτική εταιρεία «λαδώνει» πρόσωπα και 
γιατρούς μέσω λογαριασμών επισημαίνει: «Η 
Novartis διατηρούσε τουλάχιστον από το 2007 
λογαριασμό επ’ ονόματι PHARMA AG σε ελβε-
τική τράπεζα, πιθανώς τη UBS. Ο λογαριασμός 
αυτός κινείτο με εντολές της Grumer Susanne, 
η οποία ήταν διευθύντρια στο τμήμα Mso της 
Νovartis Hellas από το 2007 έως το 2011, αν 

Δεν αυτοκτόνησε… 
έμεινε στη Novartis

θυμάμαι καλά. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, έπρεπε να 
συνυπογράφει και ο εκάστοτε brand manager της εταιρείας. Ενδεικτι-
κά για το φάρμακο GALVUS, brand manager ήταν ο κ. Τσενεκίδης. Ανα-
φέρω αυτό το όνομα επειδή το 2016 (σ.σ.: εννοεί την 1η Ιανουαρίου 
2017) αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στο ξενοδοχείο Χίλτον Αθηνών, 
θεωρώντας ότι ο ίδιος θα αποτελούσε το εξιλαστήριο θύμα».

Πράγματι, ο Ν. Τσενεκίδης έρχεται τα Χριστούγεννα του 2016 στην Ελ-
λάδα για διακοπές, με πρόθεση να αναχωρήσει στις 2 Ιανουαρίου 2017 
για την Ελβετία. Από τότε που είχε πάρει μεταγραφή στη Novartis από 
πολυεθνική εταιρεία πετρελαιοειδών -πριν από περίπου πέντε χρόνια- 
θεωρείται ραγδαία ανερχόμενο στέλεχος της εταιρείας, με τις αμερικα-
νικές Αρχές, όμως, να «τρέχουν» ήδη την έρευνά τους για τη Novartis.

Μέχρι σήμερα παραμένει μυστήριο ποια πρόσωπα συνάντησε εν-
δεχομένως τις ημέρες της παραμονής του στην Αθήνα ο Τσενεκίδης 
και κυρίως με ποιον είχε ραντεβού εκείνη την ημέρα στο Χίλτον. Ο 
ίδιος στην κατάθεσή του έντεκα ημέρες αργότερα στο γραφείο των ει-
σαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς θα υποστηρίξει ότι «στο ξενοδο-
χείο μετέβην με το αυτοκίνητο της πεθεράς μου κατά τις 4 το απόγευ-
μα. Ολο το χρονικό διάστημα έως και την απόπειρά μου ήμουν μόνος 
και η μόνη επικοινωνία που είχα ήταν τηλεφωνικώς με τη σύζυγό μου 
και τους γονείς μου». 

Ετσι, έκπληκτοι υπάλληλοι και θαμώνες του ξενοδοχείου βλέπουν 
εκείνη την ημέρα έναν άνδρα να απειλεί ξαφνικά ότι θα πέσει στο κε-
νό από τον 13ο όροφο και καλούν την Αστυνομία. Εκείνος επικοινω-

νεί συνεχώς με τη σύζυγό του που τον καλεί 
να μην αυτοκτονήσει και να σκεφτεί τη νεογέν-
νητη κόρη τους, ενώ στη συνέχεια ειδικός δι-
απραγματευτής της Αστυνομίας τον πείθει τε-
λικά να μην προβεί στο απονενοημένο διάβη-
μα. Με δάκρυα στα μάτια ο παρ’ ολίγον αυ-
τόχειρας «σπάει» και λέει στους αστυνομικούς 
ότι «δεν θα φορτώσουν σε εμένα όλα τα κακά 
της εταιρείας, δεν θα γίνω το εξιλαστήριο θύ-
μα», ενώ εκφράζει φόβους για τη ζωή του και 
ότι του την έχουν στημένη…

Ομως, λίγες ημέρες αργότερα, καταθέτο-
ντας στους εισαγγελείς Εγκλημάτων Διαφθο-
ράς, επιχειρεί να αποσυνδέσει την απόπειρά 
του από την εν εξελίξει έρευνα για τη Novartis 
και τις πρακτικές της εταιρείας και υποστηρίζει 
ότι «η πράξη μου αυτή δεν σχετίζεται με κανέ-
ναν τρόπο με την έρευνα που διεξάγεται από 
την ελληνική Δικαιοσύνη για την εταιρεία στην 
οποία εργάζομαι και δεν γνωρίζω τίποτε σχετι-
κό με αυτήν. Οσον αφορά τον εσωτερικό έλεγ-
χο που διενεργείται από την εταιρεία, δεν γνω-
ρίζω την πορεία του και μέχρι σήμερα δεν έχω 
κληθεί σχετικά».

Ο Νίκος Τσενεκίδης, 
που την Πρωτοχρονιά 
του 2017 απειλούσε 
να  βουτήξει στο κενό 
από τον 13ο όροφο 
κεντρικού ξενοδοχείου, 
όχι μόνο εξακολουθεί 
να εργάζεται για την 
υπό έλεγχο εταιρεία 
στα γραφεία της στην 
Ελβετία, αλλά πήρε 
και προαγωγή


