Σήμερα η «μάχη» της Βουλής
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2018 08:58

Με προοπτική να καταγραφεί η ισχυρότερη σύγκρουση των τελευταίων ετών μεταξύ
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξεκινά σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή η συζήτηση της
πρότασης για την υπόθεση Novartis που κατέθεσαν οι ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για συγκρότηση
προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες δέκα
πολιτικών προσώπων εκ των οποίων δύο πρώην πρωθυπουργοί (Αντώνης Σαμαράς,
Παναγιώτης Πικραμμένος), ο νυν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας (Γιάννης
Στουρνάρας), ο Ευρωπαίος Επίτροπος (Δημήτρης Αβραμόπουλος), ο πρώην πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος και άλλοι κεντρικοί πρωταγωνιστές της
σημερινής πολιτικής ζωής (Αδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Μάριος Σαλμάς,
Ανδρέας Λυκουρέντζος και Γιώργος Κουτρουμάνης).

Το πλαίσιο της συζήτησης είχε ήδη «φορτιστεί», από τα κενά και τις αντιφάσεις βασικών
στοιχείων της δικογραφίας, τις επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στον Αρειο Πάγο, τις
μηνύσεις που έχουν υποβληθεί και κατά των τριών προστατευόμενων μαρτύρων και τους
διαγκωνισμούς που καταγράφηκαν στις συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων για
διαδικαστικά ζητήματα, όπως ο αριθμός των καλπών. Ως «κερασάκι στην τούρτα» που κατά
την αντιπολίτευση επιβεβαιώνει τις υπόνοιες περί μεθόδευσης ήρθε και η χθεσινή
ανακοίνωση της αντιεισαγγελίας του Αρείου Πάγου πως οι τρεις μάρτυρες
χαρακτηρίστηκαν ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος» στις 9 Φεβρουαρίου, δηλαδή μετά
τις καταθέσεις τους και μετά την διαβίβαση της δικογραφίας στην Βουλή!

Υπό αυτά τα δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τα παραπάνω είναι μόνο ορισμένα από
τα επιχειρήματα που θα απασχολήσουν την μαραθώνια – όπως όλα δείχνουν – συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση η έναρξη της συνεδρίασης προγραμματίστηκε για σήμερα στις 9 το
πρωί. Ο κύκλος ομιλιών θα «ανοίξει» με τις τοποθετήσεις των εισηγητών των οκτώ
κοινοβουλευτικών ομάδων και ενός εκπροσώπου από την ομάδα των ανεξάρτητων
βουλευτών. Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες 16 βουλευτών (6 ΣΥΡΙΖΑ, 3 ΝΔ και ένας από τα
υπόλοιπα κόμματα). Επίσης, θα μιλήσουν ο υπουργός Υγείας και ο αναπληρωτής του καθώς
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και η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τον λόγο θα λάβουν και οι 9 από τους 10 προτεινόμενους για παραπομπή (ο κ. Δ.
Αβραμόπουλος θα στείλει υπόμνημα καθώς θα απουσιάζει στο εξωτερικό λόγω των
υποχρεώσεων ως επίτροπος ΕΕ), ενώ η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με τις τοποθετήσεις των
πολιτικών αρχηγών.

Σύμφωνα με την απόφαση της πλειοψηφίας της Διάσκεψης των Προέδρων η ψηφοφορία θα
διεξαχθεί – κατά πάσα πιθανότητα – με δέκα κάλπες, μία για κάθε πρόσωπο που
προτείνεται για παραπομπή σε προανακριτική.

Πάντως, η σύγκρουση πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης που επεκτάθηκε και στον αριθμό
των καλπών – αν θα είναι 10 ή 1 – αφορούσε κυρίως στο αν η διαδικασία της ψηφοφορίας
θα είναι προσωποποιημένη ή όχι. Αν δηλαδή οι βουλευτές θα ψηφίζουν ξεχωριστά για κάθε
εμπλεκόμενο πολιτικό πρόσωπο την παραπομπή του ή αν θα τοποθετηθούν γενικά για το αν
εγκρίνουν ή όχι την πρόταση της πλειοψηφίας για προανακριτική. Δεν αποκλείεται να
υπάρξει και νέος γύρος εντάσεων για τα διαδικαστικά και να αποφασιστεί τελικά η
ψηφοφορία να γίνει με μια κάλπη και ένα ψηφοδέλτιο που θα περιλαμβάνει τα ονόματα των
δέκα πολιτικών προσώπων!

Σε κάθε περίπτωση η «καλπολογία» που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα
από τα κομματικά επιτελεία της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης εξυπηρετεί
επικοινωνιακά παιχνίδια αλλά θέτει υπό αμφισβήτηση το πληγωμένο κύρος του
κοινοβουλίου. Είναι άλλωστε προφανές ότι οι δέκα κάλπες εξυπηρετούν την κυβέρνηση
στην προσπάθειά της να ταυτίσει την υπόθεση με τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Χρήστος Μπόκας (Πρώτο Θέμα)
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