
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΡΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ

Στην Αθήνα σήμερα, 6 του μήνα Φεβρουάριου του έτους 2020, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, παρουσιάστηκε στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών Σπυρίδωνα Παππά και στη Γραμματέα Αθηνά 

Θεοδωρίδου η κατά δήλωσή της Ελένη ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ του 

Χαραλάμπους, γεννηθείσα την 25η/01/1965, διεύθυνση εργασίας: 

Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Δέγλερη, Αθήνα τηλ. 213 2159820, και το 

επάγγελμά της είναι Εισαγγελικός Λειτουργός, Ελληνίδα πολίτης.
Τα πιο πάνω στοιχεία ταυτότητάς της προκύπτουν από το δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 802133 που εκδόθηκε την 19η/11/2013 από 
το Τ.Α. Νέου Κόσμου που επέδειξε.

Ορκίστηκε κατά τα άρθρα 219 παρ. 1 και 220 παρ. 1 του Κώδικα 

Ποιν. Δικονομίας και κατέθεσε τα εξής:
Σε συνέχεια της προηγούμενης κατάθεσης , της έγινε η κατάλληλη 

ερώτηση και απάντησε:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε το περιεχόμενο 

της υπ’ αριθμ. 4514/23-12-2019 συμπληρωματικής σας αναφοράς.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συμπληρωματικά της προηγούμενης κατάθεσης μου 

θα ήθελα να συμπληρώσω τα εξής:
Στις 12 Δεκέμβριο του 2019 , σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα 

δημοσιεύματα φέρεται ο κ.Αγγελής στην κατάθεση που έδωσε ως 

μάρτυρας στην προανακριτική επιτροπή για την NOVARTIS στη Βουλή 

να προσκόμισε το υπ’ αριθμ. ΝΚ-2057320 s.105 , 180379282 έγγραφο 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. το οποίο αποτελεί απόρρητο 

έγγραφο της δικογραφίας για την NOVARTIS που διεκπεραιώνει η 

Εισαγγελία Διαφθοράς Αθηνών . Το εν λόγω έγγραφο το απέστειλα εγώ 
στον κ.Αγγελή δυνάμει της υπ’ αριθμ.πρωτ. 13216/28-11-2018 

παραγγελίας του ,με την οποία ζητούσε να στείλω στο γραφείο του όλα 

τα πρωτότυπα έγγραφα που είχα λάβει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης



των Η.Π.Α. προς μελέτη. Την ίδια μέρα το μεσημέρι ,δηλαδή στις 28-11- 

2018, εγώ λόγω μεγάλης ανησυχίας πήγα στο γραφείο του στον Άρειο 

Πάγο και παρέλαβα όλα τα ζητηθέντα έγγραφα μεταξύ των οποίων και 

το συγκεκριμένο έγγραφο, πράγμα που σημαίνει ότι για όλα τα 

έγγραφα που του είχα στείλει κράτησε στο αρχείο του αντίστοιχα 

αντίγραφα και αυτό αποδεικνύεται από το ότι όταν κλήθηκε στην 

προανακριτική επιτροπή της Βουλής κατέθεσε αντίγραφο του 

πρωτοτύπου εγγράφου ,γεγονός που επιβεβαιώνει μεν ότι δημιούργησε 

αντίγραφο με τα έγγραφα των Αμερικανικών αρχών την κατοχή των 

οποίων είχαμε εγώ και εκείνος και κανένας άλλος . Εδώ θέλω να 

σημειώσω ότι ο κ.Αγγελής παραιτήθηκε από επόπτης της Εισαγγελίας 
Διαφθοράς τον Ιανουάριο του 2019 τούτο σημαίνει ότι ακόμα και αν 

ευσταθεί ο ισχυρισμός του κ.Αγγελή ότι μπορούσε να κατέχει αυτά τα 

έγγραφα, από την επόμενη μέρα της παραίτησης του όφειλε να 

παραδώσει όλα του τα αρχεία στον κ.Μπρακουμάτσο που ήταν ο 

επόμενος επόπτης , γεγονός που δεν έπραξε ποτέ , πόσω μάλλον δεν 

είχε κανένα δικαίωμα να τα διατηρεί στην κατοχή του και να τα 

προσκομίσει στην προανακριτική επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2019 , 

δηλαδή τα διατηρούσε και τα διατηρεί ακόμα στην κατοχή του .Επίσης , 

θέλω να προσθέσω ότι πλην της χρήσεως του εγγράφου αυτού στην 

προανακριτική επιτροπή το είδα δημοσιευμένο σε διάφορες ιστοσελίδες 

στο internet.

Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο;
Κάτι άλλο δεν έχω να προσθέσω.

Αναγνώσθηκε, βεβαιώνεται και υπογράφεται.
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