Τα υποβρύχια
στη Βουλή
Ενώπιον του γενικευμένου αιτήματοε χηε κάθαρσηε βρί
σκεται εκ νέου το πολιτικό προσωπικό τηε χώραε, καθώε
το σκάνδαλο τω ν υποβρυχίων παίρνει και τυπικά το ν δρό
μο προε τη Βουλή, τη ν Παρασκευή συζητείται σ τη ν Ολο
μέλεια το πόρισμα τηε επιτροπήε για το σκάνδαλο τ ω ν
ομολόγων, που πιθανότατα τίθετα ι σ το αρχείο, ενώ χθεε
με τιε υπογραφέε 84 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ζη τείτα ι να
συζητηθεί σ τη Βουλή το πόρισμα για το σκάνδαλο τηε
δίεπίθηε. Χθεε, ο αντεισαγγελέαε του Αρείου Πάγου, Αθ.
Κατσιρώδηε, μετά τη μελέτη τη ε δικογραφίαε έκρινε ό
τι με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματοε, η υπόθεση πρέ
πει να πάρει το ν δρόμο για τη Βουλή, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικέε ευθύνεε του Ακη Τσοχατζόπουλου -του μόνου υπουργού που αναφέρεται ονομαστικά
σ το διαβιβαστικό- αλλά και μελών τηε τό τε κυβέρνησηε
του ΠΑΣΟΚ, με το σκεπτικό ότι ή τα ν το ΚΥΣΕΑ που ε
πικύρωσε τη ν απευθείαε ανάθεση τη ε ναυπήγησηε τ ω ν
4 υποβρυχίων τύπου 214 καθώε και το ν εκσυγχρονισμό
3 υποβρυχίων τύπου Π οσειδώ ν στιε γερμανικέε εταιρείεε ΗΌνν και Εετοείεαί. Παράλληλα, ζη τείτα ι η διερεύνηση ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχ ώ ν που ανέλαβαν τη ν υλοποίηση τ ω ν συμβάσεων από το 2000 μέ
χρι και το 2009 (ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.) αφού δεν επαναδιαπραγματεύτηκαν ούτε τροποποίησαν τιε συμβάσειε.
Ωε προε το ζήτημα τ ω ν ομολόγων, ο π ρώην υπουργόε
Σάββαε Τσιτουρίδηε έστειλε υπόμνημα προε τη Βουλή
και το προεδρείο, αφενόε, ζη τώ ν τα ε να παρέμβει κατά
τη συζήτηση τηε Παρασκευήε, αφετέρου δε, δηλώνονταε
ότι ουδεμία σχέση είχε με τη ν υπόθεση. Α ν και ο ίδιοε
επικαλείται τη ν παραγραφή (άρθρο 86,3 Συντάγματοε)
προσθέτει πωε «δ εν δέχομαι να ισχυρίζονται κάποιοι πωε
“παρεγράφη” κάτι που δεν έκανα».
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Η Βουλή τελεί και ε ν αναμονή τηε κυβερνητικήε πρωτοβουλίαε για τη ν εξέλιξη τη ε διερεύνησηε τη ε υπόθεσηε βίειηεηε, τη ν ίδια ώρα που ο εκπρόσωποε τη ε Ν.Δ.
Γ. Μιχελάκηε σημείωνε πωε «θα ή τα ν πολιτικά παράλογο
να αναλάβει η Ν.Δ. πρωτοβουλία για τη σ υ ζή τη σ η ενόε
πορίσματοε του ΠΑΣΟΚ με το οποίο διαφωνεί. Και αυ
τό γιατί, ενώ πρόκειται για ένα κατεξοχήν “πράσινο” σκάν
δαλο, η κυβερνητική πλειοψηφία συμπεριέλαβε σ το πό
ρισμά τηε, χωρίε κανένα απολύτωε στοιχείο, τρ ειε πρώ
ην υπουργούε τη ε Ν.Δ.». Ο βουλευτήε του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δ.
Παπαδημούληε, πάντωε, απ έστειλε επιστολή σ το ν πρό
εδρο τηε Βουλήε, ζη τώ ν τα ε να αναληφθεί πρωτοβουλία
ώ σ τε το πόρισμα να έλθει άμεσα προε συζήτηση.

