
ΓΙΑΣΙ ΕΓΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΣΗ 

Πεξλάγακε σξαία, 

κ’ εθείλε ηελ παξέα 

ηαμίδηα κε γηαηξνύο, θαζεγεηέο. 

Λαδώλακε ηνπο πάληεο 

καο άδεηαδαλ ηηο ηζάληεο 

ΜΜΔ, ππνπξγνί θαη βνπιεπηέο. 

Οπζίεο, ιεθηά θαη νηλνπλεύκαηα 

ηηο κίδεο δελ ρνξηαίλαλε 

ηζέπσλαλ θαη ηα θέξκαηα. 

Τα ρξόληα ηα κνηξαία 

ηα θάγαλε παξέα 

ζύκβνπινη, πνιηηηθνί, θαζεγεηέο. 

Κη αθνύ αθόκα δνύκε 

σο κάξηπξεο ζα πνύκε 

όιε ηελ αιήζεηα ζηηο Αξρέο. 

………………………………………….…………………………………………..… 

Κάπσο έηζη, παξαθξάδνληαο ηνπο ζηίρνπο ηνπ γλσζηνύ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ ησλ 

Λαδόπνπινπ – Γαλίθα, ζπλνςίδεηαη ην αθήγεκα ηεο θαξηέξαο κνπ ζηε Novartis. Καη 

πεξλάγακε πξαγκαηηθά σξαία, ζηελ πγεηά ησλ θνξόηδσλ, πνπ δελ ήηαλ άιινη από 

ηνπο παππνύδεο, ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά καο. 

Μνπ πήξε επηά πεξίπνπ ρξόληα λα θαηαιάβσ όηη αλήθα ζε κηα κνλαδηθή θαηεγνξία 

Διιήλσλ. Σε εθείλνπο πνπ, ηηλάδνληαο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηνλ αέξα, 

πεξηζζόηεξν αθόκε θαη από ην PSI, θαηαθέξακε λα ιεζηέςνπκε ηξεηο νιόθιεξεο 

γεληέο. Καη ην θάλακε κε ηόζν δήιν θαη ηόζν ζπλεηδεηά, πνπ ε θαλνληθόηεηα καο 

έθεξλε αλαγνύια θαη ηελ μνξθίδακε ζαλ λα ήηαλ ν ρεηξόηεξνο εθηάιηεο καο. 

Αξλνύκαζηαλ λα πηζηέςνπκε όηη ππήξρε δσή ρσξίο κηζζάξεο, κπόλνπο, εηαηξηθά 

απηνθίλεηα, ηδάκπα ηδησηηθέο αζθάιεηεο, ηαμίδηα, γθόκελεο θαη δηαζθέδαζε. Καη όια 

απηά, κε ηα πειαηάθηα καο, γηαηξνύο, θαζεγεηέο, πνιηηηθνύο θαη άιινπο 



αμησκαηνύρνπο λα καο βαξάλε παιακάθηα, ηηο κέξεο ζηα ζπλέδξηα θαη ηηο λύρηεο ζηα 

θιακπ θαη ηα κπνπδνπθηζίδηθα. 

Μέρξη πνπ ήξζε ην 2011 θαη εκθαλίζηεθαλ νη... θαζαξίζηξηεο. 

Θπκάκαη αθόκε, ζαλ ρζεο, ηα πξώηα κλεκνληαθά meetings, όπνπ ην ζύζηεκα Φξνπδή 

ηεο Novartis καο αλαθνίλσλε ηα θαθά καληάηα. Με εθείλεο ηηο ηεξάζηηεο 

γηγαληννζόλεο, πνπ κέζα ζην ζθνηάδη ηεο αίζνπζαο καο έθαλαλ ηα απαξαίηεηα 

ειεθηξνζόθ ηεο πξνζαξκνγήο ζηε λέα, ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα πνπ καο πεξίκελε, 

κέζα θη έμσ από ηελ εηαηξεία. 

Καηαηγίδεο, θεξαπλνί, ζεηζκνί, ινηκνί θαη θαηαπνληηζκνί. Καη κεηά καύξν. Καη κόιηο 

ηα θώηα ηεο αίζνπζαο άλαβαλ, εκθαληδόηαλ ν κεγάινο γηα λα καο επαλαιάβεη, θάζε 

θνξά, όηη ην ππεξζέακα πνπ παξαθνινπζνύζακε έληξνκνη ζηε γηγαληννζόλε δελ 

ήηαλ ηίπνηε άιιν από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ κλεκνλίσλ πνπ βίσλαλ νη άιινη, νη κε 

πξνλνκηνύρνη Διιελεο, ηα θνξόηδα πνπ δνύζαλ έμσ από ηελ εηαηξεία. Καη πνπ ζα 

κπνξνύζε, αλά πάζα ζηηγκή, λα γίλεη θαη ε δηθή καο θαζεκεξηλόηεηα, αλ δελ 

αληηιακβαλόκαζηαλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ θαηαθέξλακε λα πξνζαξκνζηνύκε 

ζηα λέα, κλεκνληαθά δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαη ηεο εηαηξείαο. 

Τόηε κάζακε γηα πξώηε θνξά όηη έπξεπε λα ζπλεζίζνπκε λα δνύκε κε ηνλ θόβν ηεο 

θαζαξίζηξηαο. Ορη επεηδή ν εληεηαικέλνο από ηελ Διβεηία έβξηζθε ηελ αίζνπζα 

βξώκηθε ή αθαηάζηαηε. Αιιά επεηδή, απιά, καο αλαθνίλσζε όηη, εθεμήο, ζε θάζε 

κάδσμε, επεηδή ζα ρπλόηαλ αίκα, έπξεπε αλαγθαζηηθά λα βξίζθνληαη ζε εηνηκόηεηα 

νη θαζαξίζηξηεο. Γηα λα θαζαξίδνπλ ην αίκα πνπ ζα έξξεε ζηα παηώκαηα από ηηο 

απνιύζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ καο, πνπ ζα ’βιεπαλ, θάζε θνξά, ζε θάζε επόκελε 

κάδσμε, ηελ πόξηα ηεο εμόδνπ. Δηζη, γηα λα ζθίγγνπλ νη θ... νη δηθνί καο, πνπ είρακε 

ηελ ηύρε λα ηε γιηηώλνπκε θαη λα κπνξνύκε, θάζε θνξά, λα δίλνπκε ην «παξώλ» ζην 

επόκελν meeting. 

Μέρξη θπζηθά πνπ λα ’ξζεη θαη ε δηθή καο ζεηξά. Απηό, επηπρώο, δελ καο πήξε πνιύ 

θαηξό γηα λα ην θαηαιάβνπκε. 

Ενύζακε πιένλ ζε κηα λέα, πξσηόγλσξε πξαγκαηηθόηεηα. 

Με αιιαγέο αθόκε θαη ζηελ εθπαίδεπζε, όπνπ ην πξώην κέιεκα ηεο εηαηξείαο ήηαλ 

λα καο κπήζεη ζηνπο ηξόπνπο απνθπγήο ησλ θπξώζεσλ ηεο ακεξηθαληθήο λνκνζεζίαο 

γηα ηε δηαθζνξά θαη ηηο αζέκηηεο πξαθηηθέο γηα ηελ θπξηαξρία ηεο αγνξάο θαη ηε 

ρεηξαγώγεζε ηνπ ηαηξηθνύ θαη πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο. Ορη ηεο επξσπατθήο ή ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Απηέο δελ καο ελδηέθεξαλ. Τηο είρακε γηα ηελ πιάθα καο, 

αθνύ πιεξώλακε. Τν πξόβιεκά καο ήηαλ νη ΖΠΑ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηνπο 

θαη ην ππνπξγείν Γηθαηνζύλεο ηνπο. 

Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηελ Διιάδα κεησλόηαλ πιένλ ζηαζεξά θαη θαηαθόξπθα, κε 

ηηο πιεξσκέο ηνπ Γεκνζίνπ λα θαζπζηεξνύλ θάζε θνξά θαη πεξηζζόηεξν. Ζ Novartis 

όκσο έπξεπε λα θεξδίδεη όζα θαη πξηλ. 

Δηζη, κέζα ζ’ απηό, ην λέν κλεκνληαθό πεξηβάιινλ, ν κόλνο δξόκνο δηαηήξεζεο ηεο 

θπξηαξρίαο ηεο εηαηξείαο πεξλνύζε κέζα από ηελ αύμεζε ησλ ρνξεγηώλ ζηα ΜΜΔ 



θαη ηεο κίδαο ζην πνιηηηθό ζύζηεκα. Δπηζεηηθή πνιηηηθή ήηαλ ν εύζρεκνο ηίηινο ηεο 

δηαπινθήο θαη ηεο δηαθζνξάο. 

Καη, ηαπηόρξνλα, ν δηθόο καο δξόκνο επηβίσζεο πεξλνύζε αλαγθαζηηθά κέζα από ην 

δηπιό ζαύκα ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ηδίξνπ θαη ηεο ηαπηόρξνλεο κείσζεο ηνπ θόζηνπο, 

ζε κηα αγνξά πνπ παξνπζίαδε δξακαηηθή θάκςε θαη βνύιηαδε, θάζε κέξα θαη πην 

βαζηά, ζην πθεζηαθό ηέικα ησλ κλεκνλίσλ. Ηδηαίηεξα δε κεηά ηελ έιεπζε ησλ 

γελνζήκσλ ζηελ αγνξά. 

Γηα λα κπνξεί ινηπόλ ν Φξνπδήο λα ηαΐδεη, θάζε κέξα θαη πεξηζζόηεξν, ΜΜΔ, 

θξαηηθνύο θαη πνιηηηθνύο αμησκαηνύρνπο, έπξεπε πξώηα εκείο λα ηνπ εμαζθαιίδνπκε 

ηα απαξαίηεηα έζνδα, κεηώλνληαο παξάιιεια θαη ην θόζηνο. Τν καύξν ρξήκα έξξεε 

γηα λα ρνξηαίλνπλ ηα θάζε ινγήο ιακόγηα. Με πξώηνπο ηνπο πνιηηηθνύο θαη ηνπο 

θάζε ινγήο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο. Απηνί θξόληηδαλ λα ηηκνινγνύλ ππέξ καο, λα 

θξαηνύλ πίζσ ηνπο αληαγσληζηέο καο, λα θηλδπλνινγνύλ γηα ηα γελόζεκα. 

Ζ επηζεηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ιεηηνπξγνύζε κε ηνπο άγξαθνπο λόκνπο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο καθίαο. 

Δπξεπε λα πείζεηο ηνλ γηαηξό, αθόκε θαη ηνλ θαζεγεηή, πνπ ε θαξηέξα ηνπ 

ζπνλζνλάξεηαη από ηελ εηαηξεία, όηη όρη κόλν έπξεπε λα ζπλερίζεη λα γξάθεη (ηα 

θάξκαθά καο), αιιά όηη, αληηζέησο, έπξεπε ηώξα λα γξάθεη πεξηζζόηεξν από πξηλ, 

ρσξίο όκσο λέεο απαηηήζεηο γηα έμηξα παξνρέο. Πώο όκσο λα ηνλ πείζεηο κε ιηγόηεξα 

πιένλ δσξάθηα, εμσηηθά ηαμίδηα - ζπλέδξηα, ιεθηά, αθόκε θαη ρσξίο π...ο, γηα ηνπο 

πην κεξαθιήδεο; 

Κάπνπ εθεί ινηπόλ μεθίλεζαλ νη πξώηνη εθβηαζκνί. 

Τα παίξλεηο ρνληξά ηόζα ρξόληα ξε π... γηαηξέ, ηώξα ζα γξάςεηο ιίγν θαη γηα κέλα. 

Γηα λα κείλσ ζηε δνπιεηά. Τη ζα θάλσ αλ κε δηώμνπλ επεηδή εζύ δελ γξάθεηο όζν 

ρξεηάδεηαη ε εηαηξεία γηα λα κε θξαηήζεη; Καη αλ εγώ θύγσ, πώο ζα ηα βξεηο κεηά εζύ 

κε ηνλ επόκελν; Απηό ήηαλ ην πξώην πνίεκα πνπ ιέγαλε νη ηαηξηθνί καο επηζθέπηεο 

ζε γηαηξνύο θαη θαζεγεηέο – ηδηνθηήηεο επηζηεκνληθώλ ηαηξηθώλ εηαηξεηώλ 

(κεγαιέκπνξνη επηζηήκνλεο γαξ). «Γξάςε ζπληαγέο γηα ηελ εηαηξεία ξε γακώην...!». 

Τόζα ρξόληα καδί καο ζην θνπξκπέηη, θξνληίζακε λα επελδύζνπκε ζηηο αδπλακίεο 

ηνπ γηαηξνύ-ζπλεξγάηε. Δηζη, γηα πνιινύο, εηδηθά γη’ απηνύο πνπ ηα ’παηξλαλ ρνληξά, 

ηνπο Α1 ή 3A γηαηξνύο όπσο ηνπο ιέγακε, ε εηαηξεία ηνπο είρε θαθεισκέλνπο. 

Γλσξίδακε θάζε αδπλακία ηνπο. Δίρακε πάληα θάηη γηα ηνλ θαζέλαλ. Καη ζηνπο 

πεξηζζόηεξνπο, όηαλ δελ έπηαλαλ ηα ιόγηα, ην δεύηεξν ζηάδην ήηαλ απηό ηνπ 

εθβηαζκνύ, πνπ ζρεδόλ πάληα ιεηηνπξγνύζε άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. «Θα καο 

έρεηο απέλαληη, ζα θιείζεη ε πόξηα ηεο Novartis γηα ζέλα». 

Κάπσο έηζη ινηπόλ γίλακε, από γηάπεδεο, παιηάλζξσπνη. Κνηλνί εθβηαζηέο θαη 

ιακόγηα. Αθνύ ηα κεγαιεία κε ηελ ππέξνγθε θαξκαθεπηηθή δεκόζηα δαπάλε είραλ 

ηειεηώζεη, θάλακε ηα πάληα πξνθεηκέλνπ, ζην επόκελν meeting, ε ώξα ηεο 

θαζαξίζηξηαο λα κε ζεκαηνδνηήζεη ηε δηθή καο απνρώξεζε από ην Survivor ηεο 

Novartis. 



Ο ρξόλνο όκσο γηλόηαλ θάζε κέξα θαη πεξηζζόηεξν ερζξηθόο θαη πηεζηηθόο. Τν άγρνο 

ηεο θαζεκεξηλήο πίεζεο, κέζα θαη έμσ από ηε δνπιεηά, καο πιάθσλε πιένλ 

αλππόθνξα. Γηαηί δελ ήηαλ κόλν ε πίεζε θαη νη ηύςεηο γηα ηα εγθιήκαηα πνπ 

αλαγθαδόκαζηαλ λα θάλνπκε ζηε δνπιεηά, γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηνλ πςειό κηζζό 

θαη ηα θαιά bonus. Ζηαλ ε αθόξεηε πίεζε πνπ καο αζθνύζε ε κακά εηαηξεία από ηε 

Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο γηα λα πεηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο. Novartis uber alles. 

Κάπσο έηζη ινηπόλ θπινύζαλ ηα πξώηα κλεκνληαθά ρξόληα, ζηα νπνία, κ’ απηά θαη 

κ’ εθείλα, θαηάθεξα λα γίλσ έλαο από ηνπο πξνλνκηνύρνπο ηεο εηαηξείαο πνπ 

γιηηώζακε από ηελ γθηινηίλα ηεο. 

Μέρξη πνπ ήξζε ε άλνημε ηνπ 2013, πνπ ζεκαηνδόηεζε κέζα κνπ ηελ αλαηξνπή. Μηα 

βίαηε, νιηθή αλαηξνπή, κηα γεληθεπκέλε άξλεζε ζηα πάληα όια, αθνύ ην ςπρηθό 

θόζηνο όισλ όζσλ ζα ’πξεπε λα ζπλερίζσ λα ππνκέλσ γηα λα θάλσ ηελ άζιηα 

βξσκνδνπιεηά ηνπ εθβηαζηή γηαηξώλ θαη θαζεγεηώλ, είρε πιένλ μεπεξάζεη ηα όξηα 

θάζε αληνρήο θαη αλνρήο. 

Ζηαλ ηόηε ε ζηηγκή πνπ γύξηζε κέζα κνπ ν δηαθόπηεο ζην off θαη πνπ αηζζάλζεθα, 

γηα πξώηε θνξά, ζπλεηδεηά έλνρνο θαη αεδηαζκέλνο κε ηνλ εαπηό κνπ. Καη ήηαλ ηόζν 

δπλαηό απηό πνπ έλησζα, πνπ δελ ππνιόγηζα, γηα πξώηε θνξά ζηε δσή κνπ, νύηε 

αθόκε ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο επηβίσζεο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ. 

Αδηαθόξεζα αθόκε θαη γηα ηελ ώξα ηεο θαζαξίζηξηαο, αθνύ είρα πιένλ αληηιεθζεί 

όηη, ζε θάζε πεξίπησζε, δύγσλε λνκνηειεηαθά ε ζηηγκή θαη ηεο δηθήο κνπ 

απνρώξεζεο. Πέληε κε επηά ρξόληα ήηαλ ην όξην ηνπ κέζνπ όξνπ ζηελ εηαηξεία θαη 

εγώ ην είρα ήδε μεπεξάζεη.  

Δςαρλα γηα κηα αθνξκή θαη κνπ ηελ έδσζε ν ίδηνο ν Φξνπδήο. Ο κέγαο αληηπξόεδξνο 

θαη θπβεξλήηεο ηεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα. 

Ο Φξνπδήο ινηπόλ, αλ έρεηε ηνλ Θεό ζαο, ηελ άλνημε ηνπ 2013 βξαβεύζεθε από ηελ 

ΔΔΓΔ σο manager ηεο ρξνληάο γηα ην έηνο 2012. Καη, κάιηζηα, κε ραηξεηηζκό θαηά 

ηελ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ ηνπ από ηνλ ηόηε ππνπξγό Κσζηή Χαηδεδάθε. 

Καη βξαβεύζεθε, ιέλε, γηα ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ 

θεθαιαίνπ. Γειαδή, κεηαμύ άιισλ, γηα ηε ζπκβνιή ηνπ θαη ζηε δηθή κνπ δηαρείξηζε, 

σο αλαιώζηκν αλζξώπηλν θεθάιαην ζηνλ κεραληζκό δηαθζνξάο ηεο Novartis, 

θαζνδεγώληαο κε λα γίλσ έλαο εγθιεκαηίαο ηνπ θνηλνύ πνηληθνύ δηθαίνπ, έλαο 

ιεζηήο δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη εθβηαζηήο δηεθζαξκέλσλ γηαηξώλ, θαζεγεηώλ θαη 

αμησκαηνύρσλ, πξνθεηκέλνπ, έηζη, λα ’ρσ έλαλ θαιό κηζζό θαη λα θαηαθέξλσ λα δσ 

ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Καη βξαβεύζεθε επίζεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ αξηζηεία, 

αθνύ ήηαλ, δηθαησκαηηθά πιένλ, ν πξώηνο κεηαμύ ησλ αξίζησλ ηεο κίδαο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα. Καη, αθόκε, γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο πειάηεο, δειαδή κε ηνπο γηαηξνύο, ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

πνιηηηθνύο, πνπ αθνύ πξώηα ηνπο εμαγόξαδε, ζηε ζπλέρεηα ηνπο εθβίαδε κε ηνλ έλαλ 

ή κε ηνλ άιινλ ηξόπν. Καη, ηέινο, βξαβεύζεθε κέρξη θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο εκπηζηνζύλεο. 

Ναη, ηεο εκπηζηνζύλεο. Καιά δηαβάζαηε! 



Τεο εκπηζηνζύλεο πνπ απνιάκβαλε από ηελ εηαηξεία, θάζε θνξά πνπ ε κακά ζηελ 

Διβεηία ηνπ εκπηζηεπόηαλ ηα ηνύβια κε ηα πεληαθνζάξηθα ηεο δηαθζνξάο πνπ 

κνίξαδε ζε θξαηηθνύο αμησκαηνύρνπο θαη ζε άιινπο ηνπ δεκόζηνπ βίνπ. Καη ηεο 

εκπηζηνζύλεο πνπ έδεηρλαλ ζην ςεύηηθν πξόζσπό ηνπ, κε ην ύπνπιν θαη ππνθξηηηθό 

ρακόγειν, ηα ιακόγηα πνπ παξαιάκβαλαλ ηηο βαιίηζεο κε ην καύξν ρξήκα. 

Ο Φξνπδήο! Ο απίζαλνο απηόο ηύπνο πνπ δελ ήμεξε νύηε λα αλνίγεη ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ γξαθείνπ ηνπ θαη πνπ, έηζη, δηνηθνύζε κηα νιόθιεξε Novartis, αθνύ 

πξνεγνύκελα είρε ζεηεύζεη ζηνλ ακαξησιό ΟΤΔ ηεο Siemens. Απηόο ινηπόλ, ν 

Φξνπδήο, βξαβεύζεθε ην 2013 σο manager ηεο ρξνληάο. Πην εύζηνρν ζα ήηαλ 

manager ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δηαπινθήο. Ηαηξηθήο θαη πνιηηηθήο. 

Ζηαλ ηόηε ε ζηηγκή πνπ γύξηζαλ ηα κάηηα κνπ αλάπνδα. Καη δελ ήκνπλ ν κόλνο, αθνύ 

απηό πνπ δνύζακε δελ ήηαλ απιά πξνθιεηηθό. Ζηαλ θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν από ην λα 

αηζζάλεζαη ηαπηόρξνλα θαη δαξκέλνο θαη κ...ο, πνπ απηό ην είρακε ήδε απνδερζεί θαη 

πνπ ζπλεζίζακε λα ην δνύκε θαη λα ην ππνκέλνπκε, ζηνλ βσκό ηεο επαγγεικαηηθήο 

καο επηβίσζεο. 

Απηή ηε θνξά όκσο ήηαλ θάηη άιιν. Κάηη πνιύ κεγαιύηεξν, πνπ ην αηζζάλζεθα γηα 

πξώηε θνξά ζηε δσή κνπ. Γελ βξίζθσ ηελ θαηάιιειε ιέμε γηα λα ην εθθξάζσ, 

κπνξώ όκσο λα ην πεξηγξάςσ. Ζηαλ κηα ιάκςε πνπ αηζζάλζεθα κέζα ζην θεθάιη 

κνπ ηε ζηηγκή πνπ έθιεηζα ηα κάηηα κνπ ζπιινγηδόκελνο ηε βξάβεπζε ηνπ Φξνπδή. 

Καη πνπ μαθληθά έθεξε κπξνζηά κνπ κηα νιόθιεξε παξέιαζε από θιαο 

θαληαζκάησλ πνπ, πξνθαλώο, δνύζαλ θξπκκέλα σο ηύςεηο, όια απηά ηα ρξόληα, 

βαζηά κέζα ζην ππνζπλείδεηό κνπ. Καη πνπ ε δίςα γηα θαξηέξα, όηαλ ηειείσζε ην 

πάξηη θαη κεηά, δελ κνπ επέηξεπε ηελ πνιπηέιεηα λα ηηο θνηηάμσ θαηάκαηα, λα ηηο 

δπγίζσ θαη λα ηηο αληηκεησπίζσ. Καη πνπ όζν ην πάξηη θξαηνύζε, ήηαλ ηόζν γιπθό ην 

πνηό ηεο δηαθζνξάο πνπ θαηάθεξλε λα ηηο θξαηά κεζπζκέλεο, θάλνληάο ηεο λα 

θαληάδνπλ αζηείεο, αζήκαληεο θαη γξαθηθέο απέλαληη ζηνλ κύζν ηνπ american dream 

πνπ πίζηεπα όηη δνύζα, ρηίδνληαο ηνλ ράξηηλν πύξγν ηεο θαξηέξαο κνπ ζηε Novartis. 

Σε κηα κόλν ζηηγκή είδα κέζα κνπ όια όζα δελ είρα θαηαθέξεη λα δσ επί επηά 

νιόθιεξα ρξόληα. Δίδα ηε κάλα θαη ηνλ παηέξα κνπ λα κε θνηηάλε απνξεκέλνη, κε 

έλα κεγάιν εξσηεκαηηθό δσγξαθηζκέλν ζηα πξόζσπά ηνπο, πνπ δεηνύζε ζαζηηζκέλν 

λα θαηαιάβεη ζε ηη έθηαημαλ θαη ηνπο ηηκώξεζα, ιεζηεύνληαο, καδί κε ηελ ππόινηπε 

ζπκκνξία ηεο Novartis, ην ηακείν πνπ ηνπο πιήξσλε ηηο ζπληάμεηο, ηνπο γηαηξνύο, ηα 

λνζνθνκεία θαη ηα θάξκαθα. Δίδα θαη ην αύξην ησλ παηδηώλ κνπ, ζηελ Διιάδα 

θάπνηνπ επόκελνπ, δηςήθηνπ ηνλ αξηζκό κλεκνλίνπ, κεγάια πηα, ζπνπδαγκέλα κε ην 

βξώκηθν ρξήκα ηεο δνπιεηάο κνπ, λα πιεξώλνπλ ηηο δηθέο κνπ ακαξηίεο δνπιεύνληαο 

σο ληειηβεξάδεο ζε θάπνηα μέλε αιπζίδα fast food, γηα λα ’ρνπλ έλα θνκκάηη ςσκί λα 

θάλε. Καη γηα λα κνπ δίλνπλ έλα ραξηδηιίθη θαη κέλα πνπ, παξόηη παιηάλζξσπνο, 

ήκνπλ αθόκε ν παηέξαο ηνπο, πνπ παξνπιηζκέλνο πιένλ ζηα γεξάκαηα αλήθα ζηελ 

θαηεγνξία εθείλε ησλ Διιήλσλ πνπ, επεηδή ιεζηέςακε ηηο πξνεγνύκελεο θαη ηηο 

επόκελεο γεληέο, ν Θεόο καο ηηκώξεζε, θαηαδηθάδνληάο καο λα δνύκε ζην πεξηζώξην, 

ρσξίο ζύληαμε, πεξίζαιςε θαη αμηνπξέπεηα. Δίδα ζπγγελείο θαη θίινπο λα κε θνηηνύλ, 

όρη ζαλ ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά κνπ, αιιά κε ηελ νξγή θαη ην κίζνο δσγξαθηζκέλα 

ζηα πξόζσπά ηνπο, επεηδή ιήζηεςα θαη ηηο δηθέο ηνπο ζπληάμεηο θαη επεηδή, αθόκε 

ρεηξόηεξα, έθιεςα, καδί κε ησλ δηθώλ κνπ, θαη ην κέιινλ ησλ δηθώλ ηνπο παηδηώλ. 

Καη είδα ηα κάηηα ηνπο λα κε θνηηνύλ κε ην ίδην θνληθό βιέκκα πνπ θνηηάο ηνλ 

πξεδέκπνξα, πνπ γηα ην κεξνθάκαην ηεο εξσίλεο δελ δηζηάδεη λα ζηείιεη ζηνλ ζάλαην 



ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ. Δίδα θαη ηνπο πνιηηηθνύο πνπ ηα παίξλαλε. Καη ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο πνπ ηα ηζέπσλαλ ρνληξά. Απηνί όκσο ήηαλ ίδηνη θαη απαξάιιαρηνη, 

όπσο θαη ζηελ θαλνληθή ηνπο δσή, αθνύ ζπλέρηδαλ λα κε θνηηνύλ κε ηνλ ίδην αθξηβώο 

ππνθξηηηθό ηξόπν πνπ κε θνηηνύζαλ ηόζα ρξόληα ζηα ζπλέδξηα, ζηηο πίηεο, ζηηο 

εθινγέο, ζηα ηζηγάξα, ηα πνηά, ηα μελύρηηα θαη ηηο κίδεο.  

Μίζεζα ηνλ εαπηό κνπ. Καη ζπλεηδεηνπνίεζα, γηα πξώηε θνξά, όηη ηειηθά δελ κνπ 

’θηαηγε ν Φξνπδήο θαη ην ζύζηεκα Novartis, αιιά κνπ έθηαηγα εγώ ν ίδηνο. Καη, έηζη, 

ζηακάηεζα επηηέινπο λα θνξντδεύσ ηηο ηύςεηο κνπ κε ην βνιηθό άιινζη ηεο επζύλεο 

ηεο Novartis θαη ηνπ Φξνπδή. Απηόο έθαλε ηε βξώκηθε δνπιεηά ηνπ θαη είρε λα 

παιέςεη κε ηνπο δηθνύο ηνπ δαίκνλεο. Καη εγώ, θνληά ηνπ, έθαλα ζπλεηδεηά ηε 

βξώκηθε δνπιεηά πνπ, πξηλ κνπ ηελ αλαζέζεη, ήκνπλ εγώ ν ίδηνο πνπ ηε δηεθδίθεζα. 

Ορη επεηδή κε ππνρξέσζε, κε εμαλάγθαζε ή επεηδή δελ είρα άιιε επηινγή ζηε δσή 

κνπ. Αιιά επεηδή, ζηελ επνρή ηνπ πάξηη, κνπ άξεζε λα δσ αζπλείδεηα, 

απνιακβάλνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ κύζνπ ηνπ american dream θαη, αθόκε 

ρεηξόηεξα, όηαλ ηειείσζε ην πάξηη θαη ήξζαλ ηα κλεκόληα, κηκνύκελνο ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο πνπ είρακε ζηα pay rolls, βνιεύηεθα θαη εγώ καδί ηνπο ζηελ 

πξνζηπρηά ηνπ δόγκαηνο «ν ζάλαηόο ζνπ, ε δσή κνπ», θαιισπίδνληαο ελζπλείδεηα 

ηνπο όπνηνπο ελδνηαζκνύο θαη ηηο ηύςεηο κνπ κε ην βνιηθό άιινζη ηεο επηβίσζεο θαη 

ησλ νηθνγελεηαθώλ κνπ ππνρξεώζεσλ. Γελ δηέθεξα πιένλ ζε ηίπνηα από ηνπο 

εγθιεκαηίεο ηεο Κακόξα, αθνύ δελ δίζηαζα λα ρξεζηκνπνηήζσ, σο άιινζη ζηε 

δηαβξσκέλε από ηε βξσκηά ηεο δηαθζνξάο ζπλείδεζή κνπ, κέρξη θαη ηα ίδηα κνπ ηα 

παηδηά. 

Κάπσο έηζη, ε ιάκςε πνπ έλησζα όηαλ έθιεηζα ηα κάηηα κνπ έγηλε θσο κόιηο ηα 

μαλάλνημα, δείρλνληάο κνπ ηνλ δξόκν ηεο εμόδνπ από ηνλ ιαβύξηλζν ζηνλ νπνίν είρα 

εγθισβίζεη εγώ ν ίδηνο ηε δσή θαη ηε ζπλείδεζή κνπ. Καη, γηα θαιή κνπ ηύρε, δελ 

ήκνπλ κόλνο. Ζκαζηαλ ήδε δύν. Δγώ θαη ν «Α». Λίγν αξγόηεξα πξνζηέζεθε ζηελ 

νκάδα θαη ν «Γ». 

Ξέξακε πνιύ θαιά ηη έπξεπε λα θάλνπκε γηα λα ιπηξσζνύκε. Γηα ελάκηζε ρξόλν 

ζπγθέληξσλα ζηνηρεία. Θα θαηήγγειια ζην Department of Justice ηε Novartis. Με 

νλόκαηα θαη ζηνηρεία. Ζ εδνλή πνπ έλησζα ηε ζηηγκή πνπ παξέδσζα ην ζηηθάθη κε ηα 

απόξξεηα αξρεία ηνπ ππνινγηζηή ηεο εηαηξείαο ήηαλ θνξπθαία. Μεγαιύηεξε αθόκε 

θαη από ηνλ θνξπθαίν νξγαζκό πνπ θαληαζησλόκνπλ λα δήζσ. 

Δηζη, ε πξνδηαγεγξακκέλε ώξα ηεο θαζαξίζηξηαο ήηαλ γηα κέλα ιπηξσηηθή. 

Πεξηπιαλήζεθα γηα κεγάιν δηάζηεκα ζηελ άβπζζν ηεο ζπλείδεζήο κνπ, 

αλαδεηώληαο ηα θίλεηξα πνπ ζα κε μαλάθαλαλ άλζξσπν θαη πνπ ζα κε νδεγνύζαλ 

ζηελ αλάθηεζε, αληί νπνηνπδήπνηε ηηκήκαηνο, ηεο αμηνπξέπεηαο πνπ μεπνύιεζα, 

ρηίδνληαο ηνλ ράξηηλν πύξγν ηεο θαξηέξαο κνπ ζηε Novartis. 

Ζηαλ όκσο πνιύ δύζθνιν. Δηδηθά αθόηνπ ε ππόζεζε άξρηζε λα δηαδίδεηαη επξέσο 

από ηα έληππα θαη ην Γηαδίθηπν, όζνη κε γλώξηδαλ κε θνηηνύζαλ κε ην ίδην αθξηβώο 

θνληθό βιέκκα πνπ αληίθξηζα κέζα ζηε ιάκςε, ηε ζηηγκή πνπ κε βνήζεζε ν Θεόο λα 

δσ, κε ηα κάηηα θιεηζηά, ηελ αιήζεηα πνπ αξλνύκνπλ πεηζκαηηθά λα αληηθξίζσ όζν 

ηα είρα αλνηθηά. Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ήηαλ θαη ηδέα κνπ. Απηό όκσο ήηαλ αθόκε 

ρεηξόηεξν, γηαηί νη δηθέο κνπ εξηλύεο, πνπ γλώξηδαλ ηελ θάζε ιεπηνκέξεηα ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαη εζηθώλ κνπ εγθιεκάησλ θαηά ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ήηαλ πνιύ 



ζθιεξόηεξεο θαη απζηεξόηεξεο από ηνλ νπνηνδήπνηε ηξίην θαη, ηα θίδηα πνπ είραλ 

ζηα θεθάιηα ηνπο, κε δάγθσλαλ θάζε θνξά θαη πην δπλαηά. 

Πάιεπα πιένλ κόλνο, απέλαληη ζηα θαληάζκαηα, ηνπο δαίκνλεο θαη ηηο εξηλύεο κνπ, 

αιιά θαη απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο κνπ, πνπ θάζε 

θνξά πνπ κε ζηξηκώρλαλε κε άβνιεο εξσηήζεηο, κε έθαλαλ λα απνκαθξύλνκαη αθόκε 

πεξηζζόηεξν από ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν. 

Δίρα πιένλ αληηιεθζεί όηη, γηα ην θαιό κνπ, αιιά θαη γηα ην θαιό ησλ δηθώλ κνπ 

αλζξώπσλ, έπξεπε λα εμαθαληζηώ. Δηδηθά κεηά ηελ απνθάιπςε όηη δύν Έιιελεο 

κεγαινζηειέρνη ηεο Νovartis Hellas ππέβαιαλ κελπηήξηεο αλαθνξέο ζηηο αξρέο ησλ 

ΖΠΑ, παξαδίδνληαο ηα απόξξεηα καύξα αξρεία ηεο εηαηξείαο δηαηζζάλζεθα γηα 

πξώηε θνξά όηη θηλδύλεπε πιένλ ε δσή κνπ. 

Κάπσο έηζη, ινηπόλ, βξέζεθα θαη εγώ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016 ζηελ άιιε κεξηά ηνπ 

Αηιαληηθνύ. Με ηνλ δηθεγόξν καο Παύιν Σαξάθε λα επηκέλεη όηη, ε επηινγή κνπ 

απηή, ήηαλ ε θαιύηεξε πνπ είρα θάλεη πνηέ ζηε δσή κνπ. Γελ κνπ έβγαηλε όκσο λα 

κελ ακθηβάιισ. Κνπβαινύζα αθόκε κέζα κνπ ηελ κηδέξηα από ηνπο δαίκνλεο, ηα 

θαληάζκαηα θαη ηηο εξηλύεο κνπ, πνπ κνπ ζύκηδαλ θάζε ζηηγκή όηη δελ ήκνπλ ηίπνηα 

πεξηζζόηεξν από έλα ζθνππίδη. Έλα ιακόγην πνπ, αθνύ πξώηα έθαγα, ήπηα, γιέληεζα 

θαη θνλόκεζα, ππνλνκεύνληαο ηε δσή θαη ην κέιινλ αθόκε θαη ηεο ίδηαο κνπ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηώξα εξρόκνπλ ζηηο ΖΠΑ γηα λα θαηαδώζσ ζηηο αξρέο ηα ρέξηα πνπ 

ηόζα ρξόληα κε ηάηδαλ ην βξώκηθν ςσκί, πνπ εγώ δεηνύζα λα θάσ από ηε Novartis. 

Έλαο θνπθνπινθόξνο, όπσο κε απνθαιείηε ζήκεξα ζηελ Διιάδα. Ο θνπθνπινθόξνο 

«Β» ινηπόλ, είκαη εγώ. 

Χσξίο θακία ςπρνινγία θαη κε ην εζηθό ζηα παηώκαηα, πέξαζα ηελ πόξηα ηνπ SEC 

ζηελ Οπάζηγθηνλ, όπνπ κε πεξίκελαλ νη πξάθηνξεο ηνπ FBI πνπ είραλ ζηα ρέξηα ηνπο 

ηνλ θάθειν κε ηελ έξεπλα. Γελ ηνικνύζα λα ζεθώζσ ην θεθάιη κνπ θαη λα ηνπο 

θνηηάμσ ζηα κάηηα, νύηε αθόκε γηα λα ηνπο πσ, έζησ, κηα ηππηθή θαιεκέξα. Τόζν 

μεθηίιαο αηζζαλόκνπλ. Ώζπνπ, μαθληθά, κνπ έπηαζε ν έλαο ην ρέξη, ζθίγγνληάο ην 

δπλαηά θαη, κηιώληαο κνπ ζηνλ εληθό, αθνύ πξώηα κε πξνζθώλεζε κε ην κηθξό κνπ 

όλνκα, κνπ έδσζε ζπγραξεηήξηα, ιέγνληάο κνπ όηη πξέπεη λα αηζζάλνκαη πεξήθαλνο 

γηα ηνλ εαπηό κνπ, επεηδή απηό πνπ έθαλα εθείλε ηελ ώξα ήηαλ κηα εξσηθή πξάμε, 

πνπ ειάρηζηνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν βξίζθνπλ ηελ ηόικε θαη ηε δύλακε λα ηελ 

θάλνπλ. Μία γελλαία πξάμε ζηε κάρε ππέξ ηεο δηαθάλεηαο θαη θαηά ηεο δηαθζνξάο 

ζην δεκόζην βίν. Καη όηη, ράξε ζηηο θαηαζέζεηο καο, ηελ δηθή κνπ θαη ηνπ «Α», 

κπνξεί ηειηθά λα απνδνζνύλ επζύλεο θαη, έηζη, κπνξεί λα θαηαδηθαζηεί ε εηαηξεία λα 

πιεξώζεη κεγάιεο απνδεκηώζεηο, όρη κόλνλ ζηηο ΖΠΑ, αιιά θαη ζηελ Διιάδα. Καη 

όηη ηα πξάγκαηα ζηελ Διιάδα ζα αιιάμνπλ. Οη γηαηξνί ζα πάςνπλ λα είλαη έκπνξνη 

θαη νη πνιηηηθνί λα ππεξεηνύλ ηελ θνηλσλία θαη όρη ηηο πνιπεζληθέο. 

Ήηαλ απηό πνπ πεξίκελα λα αθνύζσ γηα λ’ αξρίζσ λα επαλέξρνκαη. Καη 

ζπλεηδεηνπνίεζα όηη, ην ηίκεκα ηεο επαλάθηεζεο ηεο αμηνπξέπεηαο πνπ μεπνύιεζα, 

πεξλνύζε κέζα από απηή ηελ θαηάζεζε, πνπ ζα κπνξνύζε θάπνηα ζηηγκή λα κε θάλεη 

λα μαλαθνηηάμσ ζηα κάηηα ηνπο ζπκπνιίηεο θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ ζηελ Διιάδα. 

Ηδηαίηεξα αλ ε θαηάζεζή κνπ απηή θάπνηε νδεγήζεη ζηελ θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ 

θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ηνπο πξνθάιεζα θαη κε ηε δηθή κνπ 

ζπκκεηνρή ζηελ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ηεο Novartis. 



Δύρνκαη λα κε αμηώζεη ν ζεόο, πξηλ θιείζσ νξηζηηθά ηα κάηηα κνπ, λα μαλαδώ ηε 

ιάκςε κε ην θηικάθη ηεο δσήο κνπ, κε ηε κάλα, ηνλ παηέξα, ηε γπλαίθα, ηα παηδηά, 

ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο κνπ, απηή ηε θνξά λα κνπ ρακνγειάλε, αθόκε θαη αλ 

δελ θαηαθέξνπλ πνηέ λα κε ζπγρσξήζνπλ γηα όζα έθαλα. 

Γηα ηελ Διιάδα θαη γηα ηνπο Έιιελεο, ξε γακώην …! 

Γη’ απηό έγηλα πιεξνθνξηνδόηεο. Δλ Ολόκαηη ηνπ Διιεληθνύ Λανύ, ελώπηνλ ηεο 

ακεξηθαληθήο Γηθαηνζύλεο. Καη γηα ηνπο ζπλέλνρνπο δηεθζαξκέλνπο ηαηξνύο θαη 

πνιηηηθνύο… θνπθνπινθόξνο. 

« Ο Πιεξνθνξηνδόηεο Β» 

 


