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Ομιλία του Γ. Ραγκούση στη Βουλή για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου κατά του Δ.
Παπαγγελόπουλου
Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη
διεύρυνση του κατηγορητηρίου κατά του κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στις 19.5.2020, ο
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Πειραιά Ιωάννης Ραγκούσης, κατηγόρησε ευθέως τη Νέα Δημοκρατία
για αδικαιολόγητα εσπευσμένες, παράνομες και ανήθικες διαδικασίες. Όπως
χαρακτηριστικά είπε στην ομιλία του: «Κι ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι η σημερινή σας
πρόταση είναι επίσημη ομολογία συντριβής σας» ,
«Αν
είχε τεκμηριωθεί η ύπαρξη σκευωρίας στην υπόθεση Novartis, θα είχε τεκμηριωθεί και η
ύπαρξη ενός: του αρχισκευωρού, του «Ρασπούτιν». Οπότε δεν θα είχατε καμία ανάγκη ούτε
για διεύρυνση του κατηγορητηρίου, ούτε για περαιτέρω εξετάσεις μαρτύρων, ούτε για
καθυστερήσεις. Ερευνήστε όσο θέλετε και όσα θέλετε. Και για τον Παπαγγελόπουλο και για
τη μάνα του και για τον πατέρα του και όλους όσους εσείς νομίζετε ότι πρέπει να
διερευνηθούν μπας και κάτι στο τέλος σας προκύψει»

Ο κ. Ραγκούσης, απευθύνθηκε προσωπικά στον κ. Θάνο Πλεύρη εγκαλώντας τον για την
παράνομη επιλεκτική αποκάλυψη απόρρητων καταθέσεων μαρτύρων στην Προανακριτική
Επιτροπή: «Απλώς είπε (σ.σ. ο Πλεύρης) ότι ήρθε ο Αγγελής και είπε στην Δημητρίου ότι ο
Ρασπούτιν είναι ο Παπαγγελόπουλος» ,«Να αναγκαστεί τώρα ο Πλεύρης να πει όλη την
αλήθεια. «Αφού σπάσατε το απόρρητο, θα πάρετε όλη την ευθύνη, να το πείτε ολόκληρο»,
«Τι άλλο ρώτησε η Δημητρίου των Αγγελή;», «Το ξέρεις πολύ καλά», «Αποκρύψατε τι τον
ρώτησε η Δημητρίου» «Έχετε ηθική και πολιτική αν όχι νομική υποχρέωση».

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στη συνάντηση
του Δ. Παπαγγελόπουλου με τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή στο γραφείο του Νίκου
Παππά, κάνοντας ειδική μνεία στον πρώην Πρωθυπουργό της Νέας δημοκρατίας Αντώνη
Σαμαρά: «Μας λένε, είναι δουλειά του υπουργού να παρεμβαίνει; Είναι δουλειά του
υπουργού να μεσολαβεί, να προκύψουν διακανονισμοί; Δεν μου λέτε, αγαπητοί συνάδελφοι,
ας πούμε ότι δεν είναι δουλειά του υπουργού.

Είναι δουλειά του πρωθυπουργού; Είναι δουλειά του Αντώνη Σαμαρά να κάνει ακριβώς τα
ίδια πράγματα, λίγα χρόνια πριν, και ευχόμαστε να τα έχει κάνει και να το πει δημοσίως
μετά από παρέμβαση Νετανιάχου και όχι μετά από παρέμβαση άλλων εξωθεσμικών
κέντρων…».
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Τέλος, κ. Ραγκούσης άφησε σαφείς αιχμές κατά του κ. Μητσοτάκη: «Ο Πρωθυπουργός,
που κατά τα άλλα σήμερα απουσιάζει, ήθελε να ξεμπερδεύει με τον Παπαγγελόπουλο, γιατί
προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο προκήρυξης εκλογών. Δηλαδή μπροστά στα πολιτικά
σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη το κράτος δικαίου είναι ένα σκουπίδι».
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