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Του Δημήτρη Γκάτσιου
Προςτην κατεύθυνση του Κινήματος Αλλαγής δείχνουν κυβερνητικές πηγές όσον αφορά στις έξι
διαρροές που κατεγράφησαν στην ψηφοφορία της Ολομέλειας για τη σύσταση προανακριτικής
επιτροπής για τον τέως αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.
"ΗΚοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ήταν μπετόν. Ας κοιτάξουν προς την πλευρά της
Χαριλάου Τρικούπη εάν θέλουν να αναζητήσουν τις διαρροές", σημειώνουν χαρακτηριστικά πηγές,
μιλώντας στο Capital.gr.
Υπενθυμίζεταιπως ο τέως αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης παραπέμπεται σε προανακριτική
επιτροπή με 173 ψήφους. Στη μυστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια η "γραμμή" για τους βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το "κατά". Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής διαθέτουν 180 βουλευτές. Από
τη διαδικασία αποχώρησαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25, ενώ απουσίαζαν οι βουλευτές
Φίλης, Τζάκρη, Σαντορινιός, Κατρούγκαλος και από τη ΝΔ ο κ. Αντωνιάδης.
Τηνίδια στιγμή, κυβερνητικά στελέχη στέκονται στη σημασία της μη εμπλοκής του πρωθυπουργού
και των υπουργών στη χθεσινή διαδικασία.
"Ηυπόθεση ήρθε στη Βουλή από τη Δικαιοσύνη που διερευνά καταγγελλομένη -και μάλιστα από
εισαγγελικούς λειτουργούς- παρέμβαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού στη Δικαιοσύνη,
πράγμα που ακουμπά την ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας. Η πρωτοβουλία για το χειρισμό της
υπόθεσης, μετά την αποστολή της δικογραφίας ανήκει αποκλειστικά στη Βουλή, όπως ορίζουν το
Σύνταγμα (άρθρο 86) και ο Κανονισμός της Βουλής, χωρίς καμιά παρέμβαση της Κυβέρνησης σε
οιοδήποτε επίπεδο. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία λειτούργησε υπεύθυνα και θεσμικά,
αποφασίζοντας τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Η Επιτροπή, σεβόμενη το
τεκμήριο αθωότητας του εμπλεκομένου υπουργού, θα διερευνήσει την υπόθεση για να φτάσει
στην πλήρη διαλεύκανσή της", τονίζουν.
ΚΙΝΑΛ: Στη Ν.Δ. οι έξι διαρροές.

Προςτην κατεύθυνση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δείχνει, από την
πλευρά του, το Κίνημα Αλλαγής.
"Ηχθεσινή ομιλία του κυρίου Παπαγγελόπουλου δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφιβολίας για τους
στενούς δεσμούς του με την καραμανλική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Όλη η ομιλία του
απευθύνθηκε πολιτικά και συναισθηματικά σε αυτούς και από ότι φαίνεται από την ψηφοφορία με
τα έξι λευκά και άκυρα, βρήκε ανταπόκριση. Πάλι καλά που περιορίστηκαν στους έξι πιο
πρόθυμους, γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να βρεθούν
και περισσότεροι. Εξάλλου τα κενά υπουργικά έδρανα χθες αποδεικνύουν τα προβλήματα της
Νέας Δημοκρατίας στην συγκεκριμένη υπόθεση. Στο τέλος βέβαια κάποιοι καλοθελητές θα μας
πουν ότι ο Παπαγγελόπουλος ήταν ΠΑΣΟΚ", αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη.
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