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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Δ
ύο ερωτήματα αναζητούν απάντηση σε 
σχέση με την επιτροπή προκαταρκτικής 
εξέτασης, η οποία αναμένεται να συστα-

θεί σε βάρος του πρώην αναπληρωτή υπουρ-
γού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. 
Το πρώτο είναι αν η επιτροπή η οποία θα συ-
γκροτηθεί θα καλέσει μάρτυρες προκειμένου 
να αποφανθεί επί της αρμοδιότητάς της ή αν 
θα επιλέξει «προδικαστικό έλεγχο» για την αρ-
μοδιότητα σε συνεδριάσεις χωρίς μάρτυρες. Το 
δεύτερο ερώτημα αφορά το αδίκημα το οποίο 
θα περιγράφεται στην πρόταση παραπομπής 
του κ. Παπαγγελόπουλου και για το οποίο ακό-
μα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημο-
κρατίας δεν έχει καταλήξει. 

Το κλίμα στη Βουλή προδίδει την πρόθεση και 
τη βούληση των περισσοτέρων στην κυβερνη-
τική παράταξη να επιστραφεί ο φάκελος γρήγο-
ρα στη Δικαιοσύνη. Στο συμπέρασμα αυτό κα-
τατείνει και η δήλωση του γραμματέα της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατί-
ας, Σταύρου Καλαφάτη, ο οποίος δήλωσε ότι η 
επιτροπή θα αξιολογήσει αν υφίσταται αρμοδι-
ότητα της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίω-
ξης. Η αναφορά του, ωστόσο, ότι η Νέα Δημο-
κρατία θα ζητήσει να συντελεστούν οι σχετικές 
διαδικασίες με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτη-
τα φούντωσε τα σενάρια για την τάχιστη επι-
στροφή του φακέλου στη Δικαιοσύνη.

Παρά το γεγονός ότι η τελική απόφαση θα 
ληφθεί από την επιτροπή στο εσωτερικό της 
Ν.Δ., φαίνεται να υπάρχουν αντικρουόμενες 
απόψεις τόσο για το αν η Βουλή είναι αρμόδια 
να ελέγξει τα όσα καταγγέλλονται σε βάρος του 
κ. Παπαγγελόπουλου όσο και για τη διαδικα-
σία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί για να 
προκύψει αυτό το συμπέρασμα: Από τη μία εί-
ναι όσοι εκτιμούν ότι η επιτροπή θα πρέπει να 
διεξαγάγει προδικαστικό έλεγχο με ελάχιστες 
συνεδριάσεις μεταξύ των μελών της και, αν κα-
ταλήξει σε αναρμοδιότητα, να επιστρέψει τον 
φάκελο στη Δικαιοσύνη ακόμα και μετά από λί-
γες ημέρες. Από την άλλη είναι κυρίως όσοι δι-
άκεινται φιλικά προς τον πρώην πρωθυπουρ-
γό Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι συμφωνούν με 
τον έλεγχο αρμοδιότητας της Βουλής, επιση-
μαίνουν ωστόσο ότι αυτό πρέπει να γίνει μό-
νο αφού κληθούν μάρτυρες. Προτείνουν, μάλι-
στα, ως πρώτοι μάρτυρες να κληθούν οι εισαγ-
γελικοί και δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι χει-
ρίστηκαν την υπόθεση, αλλά και οι τρεις προ-
στατευόμενοι μάρτυρες στους οποίους όπως 
χαρακτηριστικά λένε «πρέπει να βγουν οι κου-
κούλες». Η κλήση μαρτύρων φαίνεται πως θα 
αποτελέσει αντικείμενο μεγάλου προβληματι-
σμού στη Ν.Δ., καθώς έμπειροι κοινοβουλευ-
τικοί αναγνωρίζουν ότι αν ανοίξει κατάλογος 
μαρτύρων, θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διά-
στημα, ενδεχομένως και μήνες, για να κλείσει 
η υπόθεση. Το συγκεκριμένο σενάριο έχει λί-
γους υποστηρικτές στο εσωτερικό της Κ.Ο., η 
οποία στην πλειονότητά της εκτιμά ότι η κυβερ-
νητική ατζέντα έχει άλλες προτεραιότητες και 
ότι η επιτροπή δεν πρέπει να διαρκέσει για πε-
ρισσότερο από έναν μήνα. 

Η αίσθηση που κυριάρχησε στη Βουλή με-
τά τη δήλωση του κ. Καλαφάτη ήταν ότι η πρό-
ταση για σύσταση επιτροπής προκαταρκτικής 
εξέτασης μόνο σε βάρος του πρώην αναπλη-

ρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δ. Παπαγγελό-
πουλου θα αποτελούσε τη λύση που θα προκα-
λούσε τους λιγότερους κραδασμούς στο εσω-
τερικό της Κ.Ο. Αλλωστε, ήδη από το μεσημέ-
ρι της περασμένης Δευτέρας, οπότε και η δι-
κογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή, οι από-
ψεις στο εσωτερικό της κυβερνώσας Κ.Ο. έδι-
ναν κι έπαιρναν. 

Το μεσημέρι της Τετάρτης, οπότε και αποκα-
λύφθηκε στις Κ.Ο. το υλικό της δικογραφίας, οι 
πληροφορίες ότι αυτό αφορούσε κυρίως στον 
Δ. Παπαγγελόπουλο, επιβεβαιώθηκαν οδηγώ-
ντας τη Ν.Δ. στην απόφαση προκαταρκτικής 
μόνο για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δι-
καιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το γε-
γονός ότι το πρόσωπο-κλειδί Ιωάννης Αγγελής 
δεν έχει κατονομάσει τον διαβόητο «Ρασπού-
τιν» εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό. 
Εξ ου και, προκειμένου να «δέσει» η πρόταση 
για τον κ. Παπαγγελόπουλο με την πρόταση η 
οποία αναμένεται να κατατεθεί στα μέσα της 
προσεχούς εβδομάδας, θα γίνεται αναφορά σε 
καταγγελίες για παρεμβάσεις και σε άλλες υπο-
θέσεις. Οσον αφορά τα αδικήματα, επικρατέ-

θα συμμετέχουν στην επιτροπή (θεωρούνται 
σχεδόν σίγουροι οι Σπ. Λάππας, Δ. Τζανακό-
πουλος, Γ. Κατρούγκαλος και Γ. Γκιόλας) πρό-
κειται να κρατήσουν μια τέτοια στάση, γιατί η 
δικογραφία χαρακτηρίζεται από «παντελή έν-
δεια οποιουδήποτε ψήγματος στοιχείου», συ-
μπληρώνοντας ότι δεν αποτελεί ενοχοποιητική 
απόδειξη να βρίζει τους πολιτικούς του αντιπά-
λους ο κ. Σαμαράς. Παράλληλα, στον ΣΥΡΙΖΑ 
ισχυρίζονται ότι η Ν.Δ. επιχειρεί με την προα-
νακριτική να δημιουργήσει πολιτικό αντιπερι-
σπασμό, αλλά και εκφοβισμό των λειτουργών 
της Δικαιοσύνης σε σχέση με το πραγματικό 
σκάνδαλο Νovartis, που είναι η υπερτιμολό-
γηση των φαρμάκων και έχει φτάσει σε κρί-
σιμο σημείο καμπής για τον Ανδρέα Λοβέρ-
δο. Σε ό,τι αφορά το Κίνημα Αλλαγής, η Φώ-
φη Γεννηματά ξεκαθάρισε ότι θα ψηφίσει την 
πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτρο-
πής, επισήμανε όμως ότι το κόμμα της θα κα-
ταβάλει κάθε προσπάθεια για την «πλήρη δι-
αλεύκανση της υπόθεσης» και κατέστησε σα-
φές ότι δεν θα δεχτεί επιστροφή του φακέλου 
στη Δικαιοσύνη.

Τα διλήμματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας ενόψει της σύστασης 
επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του Δημήτρη 
Παπαγγελόπουλου και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η δικογραφία ανεβάζει 
το θερμόμετρο

στερα μοιάζουν η ηθική αυτουργία σε κατά-
χρηση εξουσίας και η πρόκληση και προσφο-
ρά για την τέλεση εγκλήματος. Και για τα δύο 
κορυφαίοι νομικοί εκτιμούν ότι υπάρχει ισχυ-
ρή νομική βάση προκειμένου να μη θεωρη-

θούν υπουργικά και ο φάκελος να επιστραφεί 
στη Δικαιοσύνη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρατά απαξιωτική στάση σε σχέση 
με την προανακριτική επιτροπή, με τον Αλέξη 
Τσίπρα να ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται καν 
να διαβάσει τον σχετικό φάκελο. Κορυφαία στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι τα μέλη της Κ.Ο. που 
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