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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίστροφη μέτρηση

Σκληρή μάχη στη Βουλή!
Στις 24 Αυγούστου αναμένεται να
ξεκινήσει στην Ολομέλεια η προ
ημερησίας συζήτηση για την υπόθεση
των παρακολουθήσεων

φούσας Νέας Δημοκρατίας- να ορίσει άμεσα την ημερομηνία
διεξαγωγής της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης - το πιθανότερο για την Τετάρτη 24 Αυγούστου.
Στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να τεθούν επί τάπητος και
τα αιτήματα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το ζήτημα των

ζητήσει την ακρόαση του τότε υπουργού Εθνικής Αμυνας Πάνου Καμμένου στην Επιτροπή
Θεσμών για το ζήτημα της παράδοσης βλημάτων στη Σαουδική Αραβία.
Κυβερνητικές πηγές επεσήμαιναν, πάντως,
ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής θα συνεδριάσει
ούτως ή άλλως άμεσα, καθώς, μετά τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία εκδόθηκε
το βράδυ της Τρίτης, θα
πρέπει να παρασχεθεί η
γνώμη της Επιτροπής για
τον διορισμό του νέου διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη.
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Μ

ε μάχη πολιτικών αρχηγών για το φλέγον ζήτημα των υποκλοπών, το οποίο
αναμένεται να μονοπωλήσει το περιεχόμενο των συνεδριάσεων για τους επόμενους μήνες, θα αρχίσει τις εργασίες της η
Βουλή μετά τις θερινές διακοπές. Σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο
της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, του ζήτησε να μην υπάρξει χρονοτριβή και, όπως όλα
δείχνουν, την πρώτη κιόλας εβδομάδα επανέναρξης λειτουργίας της Βουλής αναμένεται
να συνεδριάσει η Ολομέλεια για την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, την οποία ζήτησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξης Τσίπρας. Ετσι, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η οποία θα συνεδριάσει το
μεσημέρι της Δευτέρας 22 Αυγούστου, αναμένεται -με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψη-
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παρακολουθήσεων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από την ΕΥΠ. Εκ
μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τον πρόεδρο της Βουλής επισκέφθηκαν την περασμένη Τρίτη οι βουλευτές Χάρης Καστανίδης και Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας του την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών ακόμα και πριν από τις 22 Αυγούστου, ενώ σχετικό γραπτό αίτημα υπέβαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας, μάλιστα, την κλήση σε ακρόαση του τέως πλέον διοικητή
της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντος, αλλά και του τέως γραμματέα του γραφείου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.
Αίσθηση, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μολονότι φαινομενικά
συμφωνούν, δείχνουν να ακολουθούν μοναχικές και σε μεγάλο
βαθμό ανταγωνιστικές πορείες. Επισημαίνεται πως σε περίπτωση
που τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταφέρουν και συνεννοηθούν ως προς τα πρόσωπα που θα ζητήσουν να κληθούν προς
ακρόαση, τότε η πλειοψηφία της Ν.Δ. δεν θα μπορεί να εγείρει
την παραμικρή ένσταση για να εμποδίσει την ακρόαση. Και αυτό γιατί με βάση το άρθρο 41 Α του Κανονισμού της Βουλής η
ακρόαση προσώπων είναι υποχρεωτική αν το ζητήσουν τα 2/5
της επιτροπής. Στην παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής, εν συνόλω 19 μελών η αντιπολίτευση μετρά εννέα μέλη, αριθμός που υπερκαλύπτει το απαιτούμενο από τον Κανονισμό της Βουλής ποσοστό. Υπενθυμίζεται ότι
το ίδιο εδάφιο είχε επικαλεστεί η αντιπολίτευση το 2017 για να

Με την έναρξη εργασιών
της Βουλής -και πιθανότατα κατόπιν των όσων ειπωθούν στην προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση- αναμένεται να κατατεθούν και
τα σχετικά αιτήματα για τη
σύσταση εξεταστικής επιτροπής επί της λειτουργίας
της ΕΥΠ. Η διαδικασία, η
οποία θα ακολουθηθεί εν
μέσω προεκλογικής περιόδου, αναμένεται να μετατρέψει τη Βουλή σε αρένα
και να εκτοξεύσει στα ύψη
τους τόνους.
Μένει να εξακριβωθεί
ποιο κόμμα θα αναλάβει
την πρωτοβουλία και θα
βγει μπροστά για να καταθέσει πρώτο το σχετικό αίτημα, οριοθετώντας με αυτόν τον τρόπο και το πεδίο
διερεύνησης της επιτροπής. Η σχετική κίνηση δεν
θα πρέπει να αποκλείεται
και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ., η οποία
ήδη, διά του κυβερνητικού
εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, έχει κάνει εμφανή
την πρόθεσή της για διεύρυνση του πεδίου και
σε περιόδους προ της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, κορυφαία στελέχη
της «γαλάζιας» παράταξης, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, υπενθυμίζουν τις σχετικές καταγγελίες του Παναγιώτη Λαφαζάνη και του Γιάνη Βαρουφάκη πως τα τηλέφωνά τους παρακολουθούνταν κατά την υπουργική τους θητεία.
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι με το δικαίωμα
της μειοψηφίας τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για να καταθέσουν
αίτημα, το οποίο μπορεί να εγκριθεί μόλις με
120 «ναι». Σημειώνεται ότι σε ανάλογη περίπτωση στο παρελθόν, που αφορούσε τη διαφημιστική δαπάνη στα ΜΜΕ, η Βουλή είχε
φτάσει ένα βήμα πριν από το πρωτοφανές,
να συσταθούν δηλαδή δύο εξεταστικές για το
ίδιο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία φαίνεται πως θα «τρέξει» μετά τις αρχές Οκτωβρίου, την ίδια περίοδο που θα ξεκινούν να εκδικάζονται οι υποθέσεις των πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά και Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

