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Τηνεκτόνωση που αναζητά ο ΣΥΡΙΖΑ στην προανακριτική για τη λήξη του σίριαλ με τις διαρκείς
αναβολές των συνεδριάσεων λόγω της εξαίρεσης Πολάκη-Τζανακόπουλου, βρήκε στο πρόσωπο
του Κωσταντίνου Φρουζή.
Οπιο κρίσιμος -ενδεχομένως- μάρτυρας για την υπόθεση Novartis παρέμενε εκτός ανακριτικής
διαδικασίας από την Προανακριτική ελέω των διαρκών αναβολών της συνεδρίασης.
Στη σημερινή συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής, όπως διαμήνυσε μιλώντας στο
Capital.gr αρμόδια κοινοβουλευτική πηγή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα επαναληφθεί η ίδια τακτική που
ακολουθήθηκε τις προηγούμενες φορές και οδήγησε σε "μπουρλότο" τις συνεδριάσεις. " Δεν
πρόκειται να γίνουν τα ίδια με την προηγούμενη φορά", είπε χαρακτηριστικά.
Κοινώς, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εξαιρεθεί από την προανακριτική Επιτροπή,
Τζανακόπουλος και Πολάκης , δεν θα προσέλθουν εκ νέου , γεγονός που σημαίνει ότι αρχίζει
πλέον κανονικά η διαδικασία να μπαίνει σε ράγες.

Υποχώρηση
Ηυποχώρηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε προαναγγελθεί ήδη από την Παρασκευή,
από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μέλους της Προανακριτικής Επιτροπής, Σπύρο Λάππα, ο
οποίος διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή θα συνεδριάσει κανονικά την Τρίτη ( δηλαδή σήμερα) και θα
εξεταστεί ο Κωνσταντίνος Φρουζής.
Πρόκειταιγια υποχώρηση που μεθόδευσε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες,
αρχής γενομένης από την επιστολή που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο της Βουλής
Κώστα Τασούλα, για να δοθεί "θεσμική λύση" στο αδιέξοδο, επιμένοντας ότι η εξαίρεση των δύο
βουλευτών από την Προανακριτική, είναι παράνομη.
Οελιγμός δια της θεσμικής οδού, κρίθηκε απαραίτητος από την ηγεσία της Κουμουνδούρου,

μεταξύ άλλων και γιατί δεν ήταν δυνατόν να δίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εικόνα
ακραίων συμπεριφορών που σαμποτάρουν εκ των πραγμάτων την διερεύνηση μιας υπόθεσης,
την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σηκώσει "σημαία" μιλώντας για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από
συστάσεως του ελληνικού κράτους.

Άδειασμα
Σεκάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να καταγγέλλει ως παράνομη την εξαίρεση των δύο
βουλευτών του, καθώς ουδόλως επιθυμεί να φανεί ότι τους "αδειάζει".
Απλώς, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα προτάξει την ανάγκη να εξεταστεί ο
Κωνσταντίνος Φρουζής και να "τρέξουν" οι διαδικασίες της Επιτροπής, αφού η "γραμμή" της
Κουμουνδούρου στην υπόθεση αυτή είναι η μετ επιτάσεως στήριξη στον Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο και στον ισχυρισμό ότι σκευωρία Novartis, όπως καταγγέλλουν η Ν.Δ και το
ΚΙΝΑΛ, δεν υπάρχει και αν υπάρχει δεν είναι άλλη, από την προσπάθεια συγκάλυψης του
σκανδάλου.
Πάντως, ούτε σήμερα είναι βέβαιο ότι θα καταστεί εφικτό να καταθέσει ο άλλοτε ισχυρός άνδρας
της Novartis, Κ. Φρουζής, αφού εκκρεμούν διαδικαστικά θέματα προς επίλυση.
Μεταξύαυτών, το αίτημα του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου για εξαίρεση των βουλευτών Κυρανάκη,
Πλεύρη και Κεγκέρογλου, από μέλη της Προανακριτικής.
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