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Τα «σημάδια» της χθεσινής ψηφοφορίας για την Προανακριτική του Δ.
Παπαγγελόπουλου δείχνουν πως η υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτικό βατερλό για
την κυβέρνηση, καθώς με το καλημέρα σας υπήρξαν διαρροές, με βουλευτές της ΝΔ και του
ΚΙΝΑΛ να ψηφίζουν κόντρα στη γραμμή.
Με 173 ψήφους, ενώ οι παρόντες που
άθροιζαν Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής ήταν 179, τα δυο κόμματα αναρωτιούνται
ποιοι είναι οι έξι «αντάρτες».
Ωστόσο, δεδομένου ότι η ψηφοφορία είναι μυστική, καθίσταται δύσκολο έως αδύνατον να
βρεθούνε.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν λοιπόν αφορούν κυρίως την αποκωδικοποίηση των
διαφοροποιήσεων.

Πρόκειται για καραμανλικούς βουλευτές που στέλνουν ένα μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά;
Είναι βουλευτές που εκτιμούν έωλη τη γραμμή της σκευωρίας και επικίνδυνη την
ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής; Είναι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, όπως δείχνει το
κυβερνητικό στρατόπεδο;

Εάν πάντως και οι έξι διαρροές προέρχονται από τη ΝΔ, συμπεραίνεται πως η πρόταση
για Προκαταρκτική δεν θα περνούσε, εάν δεν την ψήφιζε σύσσωμο το ΚΙΝΑΛ.

Εν τω μεταξύ, τυπικά, το τελικό αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας, ουσιαστικά δεν
ανακοινώθηκε ποτέ και τα όσα εκτυλίχθηκαν στη Βουλή τα ξημερώματα της Τετάρτης μετά
την πρώτη καταμέτρηση των ψήφων, μοιάζουν με τραγέλαφο.
ΣΥΡΙΖΑ: «Καλά ξεμπερδέματα...»

Για «δειλία του Πρωθυπουργού» μιλούν στην Κουμουνδούρου σχολιάζοντας τη χθεσινή
στάση της ΝΔ στη Βουλή για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Δ.
Παπαγγελόπουλου.
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«Δεν ήταν μόνο τα άδεια υπουργικά έδρανα που απαξίωσαν τη χθεσινή συζήτηση για
Προανακριτική και επιβεβαίωσαν τη δειλία του πρωθυπουργού», τονίζουν πηγές του
ΣΥΡΙΖΑ.

«Φρόντισαν γι΄ αυτό», προσθέτουν, «και έξι βουλευτές της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ που
έσπασαν την κομματική γραμμή και ψήφισαν κατά της προανακριτικής παρωδίας».

«Καλά ξεμπερδέματα...», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές.

Ό,τι συνέβη στη Βουλή

Τελικά μόνο οι εμπλεκόμενοι, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, στο σκάνδαλο Novartis βλέπουν «σκευωρία»,
καθώς οι βουλευτές των δύο κομμάτων ήταν και αυτοί που υπερψήφισαν την πρόταση για
σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο. ΚΚΕ, ΜέΡΑ25, Ελληνική Λύση αποχώρησαν από τη συνεδρίαση
καταγγέλλοντας είτε «αποπροσανατολισμό», είτε «δειλία και πολιτικαντισμούς», ενώ την
πρόταση καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής υπερψήφισαν 173 βουλευτές από
τους συνολικά 261. Κατά της σύστασης Προανακριτικής τάχθηκαν 84 βουλευτές, ενώ
βρέθηκαν στην κάλπη, 1 κατά, 1 λευκό ψηφοδέλτιο και 4 άκυρα. Σημειώνεται πως οι
διαρροές προήλθαν από ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, οι οποίοι είχαν 179 παρόντες βουλευτές. Αντίθετα
όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 82 παρόντες, αλλά και δύο ακόμη βουλευτές καταψήφισαν
την πρόταση. Όπως ανακοινώθηκε, η επιτροπή θα συγκροτείται από 26 μέλη και θα
παραδώσει το πόρισμά της σε δύο μήνες από την έναρξη των εργασιών της.
Πρωτοφανής ήταν η εικόνα με την απουσία σύσσωμης της κυβέρνησης, αφήνοντας μόνους
τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. «Τα άδεια κυβερνητικά έδρανα επιβεβαιώνουν
τον ρεβανσισμό και τη δειλία της ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατά
την ομιλία του και πρόσθεσε: «Δεν έχει το σθένος, την πολιτική ευθύνη, τα κότσια να είναι
σε αυτό το κυβερνητικό έδρανο ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε οι υπουργοί ούτε έστω ένας
απλός υφυπουργός [...] Ντρέπονται για αυτό που κάνουν».
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Παράλληλα ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι διπλά δειλός
γιατί δεν παραπέμπει εμένα. Πώς την έστησε τη "σκευωρία" ο Δημητρης Παπαγγελόπουλος
χωρίς εμένα; Είχε προσωπικές διαφορές; Γιατί λέτε πως την έστησε προς όφελος του
ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ; Ποιος ήταν ο πρωθυπουργός εκείνη την
περίοδο;», διερωτήθηκε. «Απλώς η κυβέρνηση θέλει να γλιτώσει τον εξευτελισμό και τον
διεθνή διασυρμό. Για αυτό με εξαιρεί», κατήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας και απευθυνόμενος
στους ελάχιστους βουλευτές της ΝΔ που παρακολούθησαν τη διαδικασία είπε πως «αυτό
σας καθιστά αναξιόπιστους και φαιδρούς στα μάτια της κοινής γνώμης».

«Στην ουσία, το πρόβλημα της ΝΔ δεν είναι ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Το πρόβλημά
της είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το μέτωπο κατά της διαφθοράς που συγκροτήθηκε από την
κυβέρνησή μας, για να εκφράσει ένα ευρύτερο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για
διαφάνεια, κράτος δικαίου, δικαιώματα αλλά και αληθινή δικαιοσύνη στη χώρα μας»,
επισήμανε. «Η συμμετοχή μας στην προανακριτική θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να
μάθουν όλοι οι πολίτες πώς στήθηκε αυτός ο άθλιος μηχανισμός. Ένας μηχανισμός που είχε
ως αποτέλεσμα να πληρώνουν πιο ακριβά τα φάρμακά τους, ενώ τους κόβατε μισθούς και
συντάξεις. Όσες φορές και να γράψετε και να προφέρετε τη λέξη σκευωρία, δεν θα
καταφέρετε να μας κάνετε να ξεχάσουμε ποιο είναι το πραγματικό σκάνδαλο. Σας
ευχαριστούμε θερμά, γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε στους έλληνες
πολίτες τι ακριβώς είναι η Novartis», τόνισε μεταξύ άλλων.

Η απουσία τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του συνόλου των υπουργών, αν και
παρουσιάστηκε ως «ένδειξη της ανεξαρτησίας της Βουλής», προκαλεί πολλά ερωτήματα
σχετικά με την αντιπαράθεση στο εσωτερικό της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και ήθελε
να αποφύγει μια σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα για το σκάνδαλο Novartis, τελικά
«υπέκυψε» στις πιέσεις του Αντώνη Σαμαρά, ικανοποιώντας έστω και κατά το ήμισυ την
επιθυμία του, καθώς παραπεμπεται μόνο ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, αν και ο ίδιος
κατονόμασε και ως εγκέφαλο της «σκευωρίας» τον Αλέξη Τσιπρα. Ωστόσο φαίνεται πως με
την ηχηρή απουσία των κυβερνητικών στελεχών θέλησε να απεμπλακεί και να μην πάρει
πάνω του μια επιλογή, που κατά τη συζήτηση εξελίχθηκε σε «φιάσκο», με την πτέρυγα του
ΣΥΡΙΖΑ να περνάει στην αντεπίθεση, κατακεραυνώνοντας το κυβερνών κόμμα για το
σκάνδαλο Novartis, και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν από τη
διαδικασία, απορρίπτοντας την πρόταση της ΝΔ για προανακριτική.

Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος σε ένα ξέσπασμα από το βήμα της Βουλής κατήγγειλε
σχέδιο εγκληματικής ομάδας που επιχειρεί τη δίωξή του για να καλύψει τις ευθύνες της με
«γελοία» στοιχεία. «Θα με ακούσετε, αν δεν με ακούσετε εσείς θα με ακούσει ο ελληνικός
λαός», είπε σε έντονο ύφος προς τους βουλευτές της ΝΔ, που τον διέκοψαν στην αρχή της
ομιλίας του. «Κατηγορητήριο με τέτοιες ελλείψεις χωρίς τόπο, χρόνο, χωρίς το “ποιος” δεν
συντάσσεται ποτέ. Εσείς όμως θα συνεχίσετε γιατί έχετε προαποφασίσει την δίωξη μου».
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Χειροκροτούμενος από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε πως κατηγορείται για
«ηθική αυτουργία, όταν δεν υπάρχει καν φυσικός αυτουργός!». Παράλληλα αποδομώντας
την πρόταση της ΝΔ, μίλησε για τα τρία πρόσωπα που τον κατηγορούν ως «Ρασπούτιν» και
«σκευωρό», τον Ιωάννη Αγγελή, την Ελένη Ράικου και τον Αντώνη Σαμαρά,
υπογραμμίζοντας τον ρόλο τους στην υπόθεση Novartis και καταγγέλλοντας παλινωδίες
στις καταθέσεις τους.

Στα αξιοσημείωτα και η έμμεση παραδοχή της Ντόρας Μπακογιάννη για εμπλοκή των
υπουργών Υγείας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο Novartis. «Είναι υπαρκτό το θέμα με τα
σκάνδαλα υπερτιμολογήσεων και όλα αυτά δεν τιμούν κανέναν», είπε η βουλευτής της ΝΔ,
με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τζανακόπουλο να της επισημαίνει,
λίγη ώρα αργότερα, πως βασική προϋπόθεση για να υπάρξει «υπερτιμολόγηση» ενός
φαρμάκου, την οποία παραδέχτηκε, είναι η υπογραφή ενός υπουργού.
Άδειασε η αίθουσα

Από τη συνεδρίαση, όπως προαναφέρθηκε, αποχώρησαν τα υπόλοιπα κόμματα της
αντιπολίτευσης (ΚΚΕ, ΜεΡΑ25 και Ελληνική Λύση). Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ,
Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης
από τα μεγάλα προβλήματα, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. «Με την σύσταση τέτοιων
επιτροπών, στις οποίες βουλευτές δικάζουν βουλευτές, το κοινοβούλιο μετατρέπεται σε
ένα άθλιο υποκατάστατο της εισαγγελικής αρχής, κάτι που αποτελεί θεσμική εκτροπή»,
τόνισε από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης. «Είστε δειλοί.
Άδεια έδρανα αυτή είναι η κυβέρνησή σας. Λέτε πως υπάρχει σκευωρία. Ξύπνησε ο
Παπαγγελόπουλος ένα πρωί και είπε πάω να ενοχοποιήσω τον Σαμαρά και τους άλλους;
Δηλαδή ο πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα. Κανείς άλλος δεν ήξερε τίποτα; Όχι κύριοι είναι
πολιτικαντισμός. Ξέρετε πως αν τον ενοχοποιήσετε θα κάνατε ήρωα τον Τσίπρα και δεν το
πράξατε! Υπάρχει "Ρασπούτιν", αλλά δεν υπάρχει "Τσάρος"», ανέφερε μεταξύ άλλων ο
επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ανακοινώνοντας την αποχώρηση
της κοινοβουλευτικής του ομάδας από τη συνεδρίαση.

Πηγή: https://tvxs.gr
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