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το ενδιαφέρον που επέδειξε κάποια στιγµή για µια επιχείρηση 
στη Μεσσηνία. Αυτό προκύπτει από σχετικό προσύµφωνο που 
βρέθηκε στην κατοχή πρώην επικεφαλής ασφαλιστικού ταµεί-
ου κατά την έφοδο των εισαγγελέων στο σπίτι και το γραφείο 
του και ο οποίος κατονοµάζεται από έναν εκ των προστατευό-
µενων µαρτύρων ως αποδέκτης «δώρου».

Οι έφοδοι πάντως, όπως λένε εισαγγελικές πηγές, έχουν απο-
καλύψει αξιόλογα ευρήµατα που βρίσκονται στο «µικροσκόπιο» 
των ελεγκτικών Αρχών.

Ως εκ τούτου, εκτός από τις δύο εφόδους που έγιναν το προ-
ηγούµενο Σάββατο σε χώρους ατόµων που φέρονται ως εµπλε-
κόµενοι στην υπόθεση Novartis, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι 
και στο µέλλον θα υπάρξουν ανάλογες κινήσεις.

Ανώνυµη καταγγελία 
Είναι όµως µόνο η Novartis; Πληροφορίες αναφέρουν ότι κι άλ-
λες φαρµακοβιοµηχανίες έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των 
Αρχών, που ελέγχουν αν και αυτές ακολουθούσαν τις ίδιες πρα-
κτικές µε την ελβετική πολυεθνική. Στη δικογραφία περιλαµβά-
νεται, µάλιστα, ήδη από τον Μάρτιο του 2017, ανώνυµη κα-
ταγγελία, της οποίας ο συντάκτης φαίνεται να µην είναι «άσχε-
τος» µε τον χώρο του φαρµάκου.

Στην εν λόγω καταγγελία που έφτασε στα χέρια της τότε ει-
σαγγελέως κατά της ∆ιαφθοράς Ελένης Ράικου στις 30/3/2017, 
πλην των άλλων εταιρειών που -όπως λέει- πρέπει να ελεγχθούν, 
γίνεται αναφορά και στον πρώην υπουργό Υγείας Παναγιώτη 
Κουρουµπλή. Μάλιστα, τον «δείχνει» να ευνοεί µε αποφάσεις 
του τις φαρµακοβιοµηχανίες.

Ανάµεσα σε άλλα, αναφέρεται σε αυτή: «Στο τεραστίων δια-
στάσεων σκάνδαλο της Novartis, το οποίο συγκλονίζει την Ελλά-
δα, θα πρέπει να προσθέσετε δύο ακόµη παραµέτρους.

Η µία αφορά το ότι ακριβώς το ίδιο κάνουν όλες σχεδόν οι 
εταιρείες, οπότε η εστίαση σε µία και µόνη εταιρεία δεν µπορεί 
και δεν πρόκειται να ωφελήσει τη δηµόσια υγεία. Η άλλη αφο-
ρά την τελευταία τιµολόγηση που έγινε τον ∆εκέµβριο του 2016. 
Σε αυτήν υπήρξε η προκλητική µεταχείριση εταιρειών που τα 

Τι ζήτησε η Τουλουπάκη από τους     Αµερικανούς εισαγγελείς 
φάρµακά τους έπρεπε να τιµολογηθούν µέχρι 
και 75% χαµηλότερα. Οµως, τους δόθηκε πα-
ρανόµως η δυνατότητα να “δώσουν” εθελο-
ντικά “έκπτωση” µέχρι 10% και ωφελήθηκαν 
αυτοί και οι “άλλοι” το 65%!

Αν αναζητήσετε τον “πίνακα συµπληρωµατι-
κού δελτίου τιµών φαρµάκου λόγω αιτήµατος 
µείωσης τιµών” στις 23 ∆εκεµβρίου 2016 και 
τον συγκρίνετε µε την προτεινόµενη ανατιµο-
λόγηση του ΕΟΦ στις 6 ∆εκεµβρίου του 2016, 
θα δείτε την µεγαλύτερη απάτη και τη ληστεία 
όλων των εποχών». Κατά τον καταγγέλλοντα, 
από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν τιµές συγκε-
κριµένων φαρµάκων υψηλότερες έως και 40% 
από όσο έπρεπε. Και όπως σηµειώνει: «Αυτό 
έγινε για περίπου 200 φάρµακα συγκεκριµέ-
νων εταιρειών», µε συνέπεια -λέει- «το ∆ηµό-
σιο να ζηµιωθεί µε περίπου 40 εκατ. ευρώ και 
οι ασφαλισµένοι µε περίπου 100 εκατ. ευρώ! 
Πρέπει να ελέγξει κανείς όλα αυτά τα χρόνια τα 
φάρµακα που είχαν 50 ευρώ και τώρα έχουν 
3,5 ευρώ, παρ’ όλα τα µέτρα προστασίας των 
τιµών που έχουν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. 
Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήµατα;

Γιατί ακόµα και σήµερα αγοράζονται ακρι-
βά; Γιατί ο Κουρουµπλής δεν εφάρµοσε τον 
νόµο που αναφέρει για τα γενόσηµα ότι η τι-
µή τους πρέπει να είναι το 65% των off-patent, 
αλλά εκδόθηκαν αποφάσεις που ανέφεραν ότι 
τα γενόσηµα δεν µπορούν να είναι ακριβότερα 
από τα off-patent; Παγκοσµίως αυτό δεν συµ-
βαίνει. Με µία υπουργική απόφαση παύει να 
ισχύει ένας νόµος, τα φάρµακα κοστίζουν ακρι-
βότερα κατά 50%, το ∆ηµόσιο ζηµιώνεται εκα-
τοντάδες εκατοµµύρια και οι ασφαλισµένοι το 
ίδιο; Μόνο ένας άνθρωπος που έχει σηµαντική 
προσωπική ωφέλεια εκδίδει τέτοιες αποφάσεις 
που ζηµιώνουν την Ελλάδα και τους Ελληνες».

Να σηµειωθεί ότι ο κ. Κουρουµπλής, ενα-

ντίον του οποίου είχαν κατατεθεί τρεις µηνύ-
σεις που διαβιβάστηκαν στη Βουλή µαζί µε την 
υπόλοιπη δικογραφία που αφορούσε πολιτικά 
πρόσωπα, έχει µπει στο «στόχαστρο» και του 
Αντώνη Σαµαρά, µέσω της µήνυσης που κατέ-
θεσε ο πρώην πρωθυπουργός την περασµένη 
Πέµπτη. Σε αυτήν κάνει ειδική αναφορά σε συ-
νάντηση του υπουργού µε τον άλλοτε ισχυρό 
άνδρα της Novartis Hellas σε γνωστό ξενοδο-
χείο και όχι στο υπουργείο.
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