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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015

Στην Αθήνα σήμερα, 12 Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.58΄, στην Αίθουσα
«Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) του Μεγάρου της Βουλής, συνήλθε σε συνεδρίαση η
Διάσκεψη των Προέδρων, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Προέδρου της Βουλής, κυρίας ΖΩΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
1.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

(Πρόεδρος της Βουλής)

2.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής)

Μέλος

3.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

(Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής)

Μέλος

4.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής)

Μέλος

5.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

(Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής)

Μέλος

6.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

(ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής)

Μέλος

7.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ

(Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής)

Μέλος

8.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

(Κοιν. Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ)

Μέλος

9.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

(Κοιν. Εκπρόσωπος ΝΔ)

Μέλος

10.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ

11.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Κοιν. Εκπρόσωπος του ΠΟΤΑΜΙΟΥ)

Μέλος

12.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος

13.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Κοιν. Εκπρόσωπος ΑΝΕΛ)

Μέλος

14.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Μέλος

15.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

(Κοιν. Εκπρόσωπος ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ)

(Κοιν. Εκπρόσωπος ΚΚΕ)

(Κοιν. Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ)
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(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

Μέλος

16.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ

(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

17.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

18.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

(Αντιπρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

19.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

20.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ (Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

Παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Γεώργιος Θαλάσσης, η κυρία
Ελένη Τζίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ως Γραμματέας, η κυρία
Αντιγόνη Περιφάνου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, ο κ. Κωνσταντίνος
Χριστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαρκών Επιτροπών, και η κυρία Πηνελόπη Νόση,
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών.
Τα Πρακτικά της Διάσκεψης των Προέδρων τηρήθηκαν από τον κ. Αθανάσιο Τσίτα,
υπάλληλο με βαθμό ΣΤ΄, την κυρία Σμαράγδα Χαβατζοπούλου, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ΄, την
κυρία Παναγιώτα Χόνδρου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, και την κυρία Μαρίνα Ψαρρά, υπάλληλο με
βαθμό ΣΤ΄, της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Βουλής κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει η
συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων.
Σας ενημερώνω ότι η συνεδρίαση είναι δημόσια, με δεδομένο και το γεγονός ότι κατά τις
τελευταίες ημέρες και ώρες υπήρξε μια πραγματικά συντονισμένη παραπληροφόρηση σε σχέση με
την κοινοβουλευτική λειτουργία και σε σχέση με την κατάθεση και δρομολόγηση συζήτησης του
νομοσχεδίου που κατέθεσε τα ξημερώματα σήμερα η Κυβέρνηση.
Είναι απολύτως δεδομένο ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποια είναι η
ακριβής κατάσταση σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο προωθείται και επί του οποίου
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συγκαλείται η Διάσκεψη των Προέδρων. Και είναι αυτονοήτως δεδομένο ότι είναι και υποχρέωση
της Βουλής να παρέχει πλήρη και διαφανή πρόσβαση σε αυτά που πραγματικά συμβαίνουν.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, ένα
λεπτό θα μπορούσα να έχω τον λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Κακλαμάνη, αφού
πρώτα ολοκληρώσω.
Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Διάσκεψη των Προέδρων συνεκλήθη εκτάκτως, με
δεδομένη την ανακοινωθείσα πρόθεση της Κυβέρνησης εχθές να καταθέσει σχέδιο νόμου και
μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Θέλω να υπενθυμίσω ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα και να θυμίσω ότι η Βουλή
έκλεισε με απόφαση της Διάσκεψής μας την προηγούμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2015.
Αποφασίσαμε ότι δεν θα συνεδριάσει η Βουλή από τις 6 μέχρι και τις 16 Αυγούστου και το
αποφασίσαμε αυτό μετά από αίτημα του κυρίου Πρωθυπουργού προς εμένα ως Πρόεδρο της
Βουλής.
Ειδικότερα, στις 31 Ιουλίου του 2015 επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Πρωθυπουργός, ο
κ. Τσίπρας, και μου ζήτησε να κλείσει η Βουλή και μάλιστα από τις 3 έως και τις 16 Αυγούστου
του 2015. Του ζήτησα τότε τη διευκρίνιση σχετικά με το εάν επρόκειτο να κατατεθεί στο
μεσοδιάστημα οτιδήποτε, οποιοδήποτε νομοθετικό κείμενο από πλευράς Κυβέρνησης. Η απάντησή
του ήταν ότι υπήρχε πιθανότητα να κατατεθεί κάτι, ωστόσο δεν υπήρχε ανάγκη να συνεδριάσει η
Βουλή.
Για το λόγο αυτό απέστειλα συγκεκριμένη επιστολή την οποία σας διένειμα στην
προηγούμενη Διάσκεψή μας, στις 3 Αυγούστου, στην οποία αφενός μεν γνωστοποιώ στον
Πρωθυπουργό ότι θα εισηγηθώ –σύμφωνα με το δικό του αίτημα– το κλείσιμο της Βουλής από τις
6 και όχι από τις 3 Αυγούστου, διότι είχαμε σε εκκρεμότητα τις άρσεις ασυλίας. Και επισημαίνω
τα εξής:
«Αυτονοήτως, εάν στο διάστημα αυτό υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία από πλευράς
Κυβέρνησης, θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση της Βουλής, προκειμένου να
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συνεδριάσουν οι αρμόδιες επιτροπές και η Ολομέλεια και να μην προκληθεί δυσλειτουργία ή
αιφνιδιασμός των Βουλευτών ούτε και πλημμελής νομοθετική επεξεργασία σημαντικών
νομοσχεδίων.»
Στη Διάσκεψη των Προέδρων που πραγματοποιήσαμε στις 3 Αυγούστου του 2015 και
αποφασίσαμε το κλείσιμο της Βουλής χάριν αναψυχής των Βουλευτών, προσδιόρισα ακόμη-ακόμη
ότι εάν υπάρξει πριν από τις 16 Αυγούστου νομοθετική πρωτοβουλία από πλευράς Κυβέρνησης,
με δεδομένο τον ορίζοντα της 20ης Αυγούστου, που ήταν ο γνωστοποιηθείς σε όλες και όλους τους
Βουλευτές, και με δεδομένο το αίτημα του Πρωθυπουργό να κλείσει η Βουλή αλλά και τη
διαβεβαίωσή του προς εμένα ότι δεν θα χρειαζόταν να συνεδριάσει πριν τις 16 Αυγούστου, παρ’
όλα αυτά αυτό που είπα και στη Διάσκεψη και αυτό που λέω και στην επιστολή είναι ότι θα πρέπει
η Βουλή να εκμεταλλευθεί τις διαθέσιμες ημέρες, προκειμένου να υπάρξει ορθή νομοθετική
επεξεργασία οποιουδήποτε νομοσχεδίου.
Από την έκκληση η οποία διατυπώνεται στην επιστολή μου να μην υπάρξει αιφνιδιασμός
ούτε πλημμελής νομοθετική επεξεργασία, δυστυχώς οδηγηθήκαμε σε έναν –όπως όλα
αποδεικνύουν– αιφνιδιασμό, με δεδομένο ότι για πρώτη φορά εχθές το μεσημέρι ως Πρόεδρος της
Βουλή ενημερώθηκα ότι και θα υπάρξει κατάθεση νομοσχεδίου, αλλά και ότι ζητεί η Κυβέρνηση,
αντίθετα με την προηγούμενη επικοινωνία και διαβεβαίωση, να υπάρξει έκτακτη διαδικασία του
κατεπείγοντος.
Θέλω να επισημάνω τα εξής: Ως Πρόεδρος της Βουλής είμαι υποχρεωμένη από το
Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, έχω
ζητήσει τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας τον δώσω.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι όταν τελειώσετε το
διάγγελμά σας. Αφορά το θέμα της τηλεόρασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον λόγο.
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ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν μπορείτε να
αποφασίζετε μόνη σας, «α λα καρτ», πότε θα μεταδίδεται και πότε δεν θα μεταδίδεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον λόγο!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα μπει πρώτα αυτό το
θέμα και μετά θα συνεχίσετε το διάγγελμα σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Επί της διαδικασίας ζήτησε
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον λόγο, όταν έρθει η ώρα.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τώρα θα βάλετε το θέμα
σε ψηφοφορία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχουν διαδικασίες.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Η Διάσκεψη των
Προέδρων θα αποφασίσει. Οι αυτοκράτορες ετελείωσαν!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχουν διαδικασίες, κύριε Κακλαμάνη.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ετελείωσαν οι
αυτοκράτορες! Τώρα θα μπει το θέμα σε ψηφοφορία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κακλαμάνη, υπάρχει Δημοκρατία και η
Δημοκρατία δεν προβλέπει να χτυπάτε τα χέρια σας και να λέτε «τώρα».
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Επειδή υπάρχει
Δημοκρατία, δεν υπάρχει η απόφαση του ενός. Υπάρχει η απόφαση της πλειοψηφίας, ακριβώς
επειδή υπάρχει Δημοκρατία. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε στη Δημοκρατία. Γιατί αν πιστεύατε θα το
είχατε ρωτήσει τώρα, πριν ξεκινήσετε το διάγγελμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κακλαμάνη, ενημερώνω τη Διάσκεψη.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και θα την ενημερώσετε
μετά από την απόφαση εάν θα είναι με ανοιχτές τις κάμερες ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην εμποδίζετε τη διενέργεια της Διάσκεψης.
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ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Βάλτε το θέμα σε
ψηφοφορία και θα δείτε το αποτέλεσμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτήν τη στιγμή παρεμποδίζετε τη διενέργεια
της Διάσκεψης.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και εσείς αυθαιρετείτε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κανονικά θα έπρεπε να σας ανακαλέσω στην
τάξη και να σας αφαιρέσω τον λόγο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Να με ανακαλέσετε στην
τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν θα το κάνω. Νομίζω ότι μπορείτε να
αυτοπεριοριστείτε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είναι τιμή μου να με
ανακαλέσετε εσείς εις την τάξη. Μεγάλη μου τιμή! Λοιπόν, θα το βάλετε τώρα σε ψηφοφορία το
θέμα. Εάν οι συνάδελφοι θέλουν ανοιχτό το Κανάλι, ανοιχτό το Κανάλι, αλλά όχι «α λα καρτ». Θα
είναι πάντα ανοιχτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τον λόγο.
Η εισήγησή μου προς τη Διάσκεψη των Προέδρων, με δεδομένο ότι πάρα πολλά μέλη της
Διάσκεψης –και εσείς– απασχολείτε τα μέσα ενημέρωσης παραπληροφορώντας σε σχέση με το τι
πραγματικά γίνεται…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν παραπληροφορούμε
σε τίποτα τα μέσα ενημέρωσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …και για το θέμα αυτό που είναι μείζονος
ενδιαφέροντος για τους πολίτες, έχει σημασία…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ωραία, βάλτε το σε
ψηφοφορία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι με αυτόν τον τρόπο, κύριε Κακλαμάνη.
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ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ε, με ποιον τρόπο; Κάνω
μία πρόταση!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με «ετσιθελισμό» και τσαμπουκά, όχι.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ούτε και δικό σας
τσαμπουκά όμως, ότι αποφασίζω μόνη μου εάν θα είναι ανοιχτή ή κλειστή η τηλεόραση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν αποφασίζω μόνη μου. Είναι δημόσια η
συνεδρίαση. Δεν συντρέχει κανένας λόγος να είναι κεκλεισμένων των θυρών.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μα τι λέτε; Εσείς εδώ
μια μέρα μας καθυστερήσατε μισή ώρα, μέχρι να βρείτε τεχνικό να κλείσει το Κανάλι! Το
ξεχάσατε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν υπάρχει λόγος για να είναι κεκλεισμένων
των θυρών.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ωραία, βάλτε το σε
ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι δημόσια η συνεδρίαση.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Βάλτε το σε ψηφοφορία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα το βάλω, κύριε Κακλαμάνη…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Πότε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου):… όταν έρθει η ώρα και όχι με αυτόν τον τρόπο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν κατάλαβα το «όταν
έρθει η ώρα». Όταν τελειώσετε το διάγγελμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διακόψατε την ενημέρωση της Διάσκεψης.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Η Διάσκεψη είναι
πλήρως ενημερωμένη. Δεν περιμένουμε από εσάς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλω, λοιπόν, να σας ενημερώσω για τα εξής:
Πρώτον, από την ώρα που ενημερώθηκα για αυτήν την πρόθεση της Κυβέρνησης, αμέσως ζήτησα
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να συγκληθεί η Διάσκεψη των Προέδρων για σήμερα. Δυστυχώς, το νομοσχέδιο το οποίο
επρόκειτο να κατατεθεί χθες προκειμένου να διανεμηθεί εγκαίρως, δεν κατατέθηκε χθες.
Κατατέθηκε μετά τις δώδεκα το βράδυ.
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Βουλής, που τους βλέπετε εξαντλημένους, έχουν παραμείνει
άυπνοι όλη τη νύχτα, προκειμένου το νομοσχέδιο αυτό να αναπαραχθεί και να διανεμηθεί στους
Βουλευτές. Η διανομή του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε στις 10.40΄ το πρωί και στις 12.40΄
επανακατατέθηκαν

τμήματα

του

νομοσχεδίου

από

την

Κυβέρνηση.

Και

ειδικότερα

επανακατατέθηκε ως ορθή επανάληψη η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η
διανομή αυτού του εγγράφου ολοκληρώθηκε σήμερα στις 15.40΄, αν δεν κάνω λάθος – θα με
διορθώσουν οι υπηρεσίες. Η δε διανομή των εγγράφων που κατατέθηκαν ως ορθές επαναλήψεις,
ολοκληρώθηκε περί εκείνη την ώρα.
Μεσολάβησε ένα ανυπόγραφο αίτημα, φερόμενο ως υπογραφόμενο, από δώδεκα μέλη της
Διάσκεψης, το οποίο κατατέθηκε, όχι στη Γραμματεία της Διάσκεψης αλλά στην Ειδική
Γραμματεία στις 12.40΄ το μεσημέρι από έναν συνεργάτη του κ. Μπαλάφα. Αυτό το έγγραφο, που
δεν έφερε υπογραφές, επισημάνθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο ότι θα πρέπει να είναι
υπογεγραμμένο και δηλώθηκε από τον συνεργάτη του κ. Μπαλάφα ότι δεν χρειάζεται να είναι
υπογεγραμμένο.
Εντεύθεν ζήτησα τη διαβίβαση του εγγράφου στην κυρία Τζίνη, που είναι η Γραμματέας
της Διάσκεψης των Προέδρων, η οποία και αναζήτησε τους φερόμενους ως υπογράφοντες το
έγγραφο αυτό – ανεπιτυχώς ως προς πολλούς, με πολλούς δεν κατάφερε να επικοινωνήσει. Με
κάποιους κατάφερε να επικοινωνήσει και δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να το υπογράψουν, ενώ οι
δύο από τους τρεις –αν δεν κάνω λάθος- που προσήλθαν για να το υπογράψουν, δεν προσδιόρισαν
ποια ώρα ζητούσαν τελικώς να συνεδριάσει η Διάσκεψη των Προέδρων. Ο μοναδικός ο οποίος
προσδιόρισε την ώρα ήταν ο κ. Θεοχάρης, ο οποίος νομίζω στις 18.30΄ δήλωσε ότι επιθυμούσε να
είχε συνεδριάσει η Διάσκεψη των Προέδρων στις 12.00΄ σήμερα το μεσημέρι, ενώ το έγγραφο
αυτό κατατέθηκε στις 12.40΄.
Θέλω επίσης να επισημάνω ότι η κυρία Τζίνη, που είναι άυπνη από χθες…
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Φοβερή αποκάλυψη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): … επικοινώνησε με όλα τα μέλη της Διάσκεψης
εχθές –με όσα μπόρεσε να ανεύρει- και ουδείς έθεσε το θέμα αυτό, που πρώτα ετέθη σήμερα στις
12.40΄ με αυτό το ανυπόγραφο έγγραφο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Με ποια μέλη της
Διάσκεψης επικοινώνησε χθες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας ενημερώσω αμέσως.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι, για πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλετε τώρα, κύριε Κακλαμάνη;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Χθες, με ποια μέλη; Να
ακούσουμε ονομαστικά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εν τω μεταξύ, το διαδικαστικό δεν ελύθη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λοιπόν, σύμφωνα με το έγγραφο της κυρίας
Τζίνη…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και εγώ ενημέρωσα την
κυρία Τζίνη ότι τόσο εγώ όσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Μεϊμαράκης είχαμε εξουσιοδοτήσει
τον κ. Μπαλάφα να βάλει τα ονόματά μας και όχι ότι αρνηθήκαμε να υπογράψουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κακλαμάνη, αναφέρεστε σε άλλα
πράγματα.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι, επειδή το αναφέρατε
εσείς και επειδή το δείχνει η τηλεόραση, δεν θα λέτε ό,τι θέλετε. Τώρα πείτε μας με ποιους
επικοινώνησε η κυρία Τζίνη χθες το βράδυ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Τζίνη, εγώ δεν υπέγραψα; Δεν σας έχω γράψει
δίπλα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, είστε ο ένας από των των δύο που
υπογράψανε, κύριε Νικολόπουλε.
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Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Μεϊμαράκης δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να προσέλθουν να
υπογράψουν, διότι συμμετείχαν στο πολιτικό συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, πώς θα
προσέρχονταν στη Διάσκεψη των Προέδρων;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Έτσι είναι. Αλλά
διαβεβαίωσα ότι ήταν εξουσιοδοτημένος ο κ. Μπαλάφας να βάλει τα ονόματά μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Τζίνη, μου δίνετε σας παρακαλώ το
έγγραφο με την ενημέρωση με ποιους επικοινωνήσετε;
Λοιπόν, για τη σύγκληση της Διάσκεψης, στις 16.30΄ χθες μίλησε η κυρία Τζίνη με την
ιδιαιτέρα του κ. Μεϊμαράκη. Στις 16.17’ άφησε μήνυμα στον τηλεφωνητή του κ. Μητρόπουλου,
στις 16.18΄ μήνυμα στον τηλεφωνητή του κ. Μπαλάφα…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αυτό θα κάνουμε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): … στις 16.19΄ με την κ. Χαραλαμπίδου, στις
16.20΄ με τον κ. Κακλαμάνη…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μα είμαστε σοβαροί τώρα; Είναι σοβαρή συζήτηση
αυτό που γίνεται τώρα; Τι σημασία έχουν αυτά πια; Να τελειώσει το σόου κάποτε!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): (Δεν ακούστηκε)… από
την κυρία Τζίνη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στις 16.20΄ έχετε κλήση…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ό,τι θέλετε λέτε στο
Σώμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κακλαμάνη, ακούστε…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όταν αναφέρετε…(δεν
ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κακλαμάνη, ζητήσατε να ενημερωθείτε.
Έχει μιλήσει στις 16.20΄ με τον ιδιαίτερό σας τον, κ. Χατζάκη, χθες.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σήμερα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σήμερα, όχι χθες!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εχθές!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Χθες, για να
ειδοποιηθούμε ότι έχουμε στις 21.30΄.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ακριβώς. Επ’ αυτού μιλάμε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Άλλο αυτό και άλλο περί
του πότε να γίνει η Διάσκεψη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επ’ αυτού μιλούμε, για το πότε ειδοποιηθήκατε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί κάνουμε αυτήν την κουβέντα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Τώρα, γιατί το κάνετε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ζητήθηκε, κύριε Βαρεμένε. Αμφισβήτησε ο κ.
Κακλαμάνης για το αν ειδοποιήθηκε και δεν ανέφερε οτιδήποτε ποτέ ο ίδιος, μέχρι την κατάθεση
αυτού του ανυπόγραφου εγγράφου σήμερα στις 12.40΄, που να λέει για προγενέστερη σύγκληση.
Οποιοσδήποτε χθες είχε αντίρρηση με την ώρα και την ημέρα σύγκλησης, μπορούσε από
χθες να το δηλώσει. Όχι να περιέρχονται ανυπόγραφα έγγραφα, που αμφισβητείται και η
υιοθέτησή του από όλους όσοι φέρονται να τα υιοθετούν.
ΝΙΚΗΤΑΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

(Δ΄

Αντιπρόεδρος

της

Βουλής):

Από

ποιον

αμφισβητείται;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, επειδή
φέρομαι ως υπογράψας, αμφισβητείτε την υπογραφή μου; Γιατί πρέπει να ξέρω και για τον εαυτό
μου τι γίνεται. Για εξηγήστε μου, γιατί εγώ εξουσιοδότησα τον κ. Μπαλάφα να βάλει το όνομά
μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λυκούδη, εσείς αναζητηθήκατε
προκειμένου να έρθετε να το υπογράψετε. Δεν προσήλθατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ποτέ. Ποτέ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όλοι αναζητήθηκαν.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ποτέ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η άποψή σας είναι ότι τα μέλη της Διάσκεψης
των Προέδρων, δηλαδή, χωρίς να υπογράφουν κάτι, άρα χωρίς να βρίσκονται καν…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αυτό λέμε τώρα; Γιατί
αλλάξατε εύκολα; Καταλάβατε ότι δεν σας βγαίνει το προηγούμενο και αλλάζετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ποιο, κύριε Λυκούδη;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σας είπα ότι κανένας δεν
μου ζήτησε να έρθω να υπογράψω.
Όταν δήλωσα τη συμμετοχή μου στην πρωτοβουλία, ήξερα πάρα πολύ καλά ως ενήλιξ ότι
υπογράφω ένα κείμενο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λυκούδη, ακούστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Για πέστε μου, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Γρηγοράκος, που φέρεται ότι υπογράφει το
έγγραφο για νωρίτερη σύγκληση, δεν επικοινώνησε ποτέ με τη Γραμματεία. Σήμερα δεν είναι καν
παρών –βλέπω ότι είναι ο κ. Λοβέρδος παρών αντί του κ. Γρηγοράκου– και δεν έχει ποτέ καν
επιβεβαιώσει ότι θα συμμετείχε στη Διάσκεψη. Και βλέπω ότι δεν συμμετέχει κιόλας στη
Διάσκεψη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα μπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και αυτό τι σχέση έχει με
αυτό που λέγαμε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεύτερον, ο κ. Μητρόπουλος που φέρεται ότι
το υπογράφει το έγγραφο, με κάλεσε σήμερα στις 21.15΄, ένα τέταρτο δηλαδή προ της έναρξης της
διαδικασίας, και μου δήλωσε ότι μόλις μπήκε και αυτός στη Βουλή από την Ηλεία. Επομένως, δεν
θα μπορούσε να υπογράφει ένα έγγραφο στις 12.40΄ ζητώντας να συνεδριάσει –προφανώς υπό την
προεδρεία του– η Διάσκεψη το μεσημέρι. Τον καλώ να το επιβεβαιώσει.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τι είναι αυτά που λέτε!
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τρομερή ανακάλυψη! Γίνονται φοβερές αποκαλύψεις!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ποια είστε; Η Περιστέρη
είστε; Στην Αμφίπολη είμαστε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε τον λόγο, κύριε Μητρόπουλε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τι στρεψοδικίες είναι αυτά;
Πού τα βρήκατε αυτά; Νομική έχετε τελειώσει εσείς;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, είναι
αληθές ότι και χθες ενημερώθηκα από την κυρία Τζίνη για τη σύγκληση στις 21.30΄ και δεν
εξέφρασα αντίρρηση και μόλις προ μισαώρου επέστρεψα από την πατρίδα μου. Σας εξήγησα για
ποιον λόγο ήμουν εκεί. Συνεπώς, δεν έχω υπογράψει κάποιο κείμενο.
Βεβαίως, είχα την αίσθηση ότι θα μπορούσε, αν συμφωνούσαμε όλοι και το δεχόσασταν
και εσείς το αίτημα, να γίνει και νωρίτερα η σύγκληση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι και ενημερώθηκα
για τις 21.30΄ σήμερα και δεν εξέφρασα αντίρρηση και βεβαίως δεν μου τέθηκε το αίτημα να
υπογράψω. Αλλά και να μου ετίθετο, δεν θα μπορούσα διότι corporis ήμουν στην Ηλεία, στην
ιδιαίτερη πατρίδα μου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λοιπόν, κατόπιν αυτών και επειδή το θέμα το
οποίο τίθεται στη Διάσκεψη…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα μπορούσα να έχω τον λόγο κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, κύριε Λοβέρδο, θα σας δώσω τον λόγο.
Μισό λεπτό μόνο.
Το θέμα που τίθεται ενώπιον της Διάσκεψης, η οποία, όπως όλα αποδεικνύουν, συνεκλήθη
στη νωρίτερη δυνατή ημέρα και ώρα, με δεδομένο και τον χρόνο κατάθεσης του νομοσχεδίου, που
ήταν μεταμεσονυκτίως σήμερα, δεδομένου και του χρόνου για τη διανομή, που προϋπέθεσε το να
ξενυχτίσουν όλοι οι υπάλληλοι για να διανεμηθεί, δεδομένου και του γεγονότος ότι σήμερα το
μεσημέρι στις 12.40΄ κατατέθηκαν νέα τμήματα του νομοσχεδίου, δεδομένου τέλος του γεγονότος
ότι η Διάσκεψη έχει ευθύνη απέναντι στους Βουλευτές, οι οποίοι είναι τριακόσιοι –δεν είναι ούτε
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ένας, ούτε είκοσι ένας, είναι τριακόσιοι οι Βουλευτές της Βουλής– και οι οποίοι δικαιούνται όλοι
και όλες να λάβουν γνώση του νομοσχεδίου, να λάβουν αντίγραφα του νομοσχεδίου, να
μπορέσουν να το μελετήσουν και να συμμετέχουν ουσιαστικά στην κοινοβουλευτική διαδικασία,
με όλα αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μπορέσει
οτιδήποτε να γίνει πριν από αύριο. Με δεδομένο ότι μιλούμε για ένα νομοσχέδιο τριακοσίων
εβδομήντα σελίδων, που κατά την ώρα ολοκλήρωσης της διανομής του…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τριακοσίων ογδόντα πέντε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τριακοσίων ογδόντα πέντε, λέει ο κ. Λοβέρδος.
Εγώ θα προσέθετα ότι υπάρχει και το ζήτημα της αντιπαραβολής των εγγράφων στην ορθή
επανάληψη και στην αρχική τους.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, ένας Βουλευτής και μια Βουλευτής, που στοιχειωδώς καλείται
να ψηφίσει με ελεύθερη γνώμη και συνείδηση για ένα τέτοιο νομοσχέδιο, έχει το δικαίωμα –και
αυτή είναι η δική μου υποχρέωση και θα έλεγα και συλλογικά της Διάσκεψης- να μπορέσει το
νομοσχέδιο αυτό να το μελετήσει.
Ούτε οι αρμόδιοι Πρόεδροι των Επιτροπών, ούτε το Προεδρείο της Βουλής – εγώ θα σας
προσκαλέσω να πείτε – ούτε και εγώ προσωπικά δεν έχω μπορέσει καν να ξεκινήσω να το μελετώ.
Και όταν μιλούμε για τέτοια νομοσχέδια, δεν μιλάμε για διαγώνια επισκόπηση. Δεν έχει υπάρξει
περίπτωση να έχει μπορέσει να υπάρξει πλήρης ενημέρωση Βουλευτή πριν από αύριο.
Επομένως, η Διάσκεψη συγκαλείται σήμερα και μάλιστα με συντετμημένη προθεσμία,
διότι αρχίσατε να ειδοποιήστε στις 16.00΄ χθες. Κατά τους γενικούς κανόνες της διοικητικής
διαδικασίας, τα συλλογικά όργανα συνεδριάζουν με πρόσκληση η οποία πρέπει να γίνεται
τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες πριν. Μόνο σε έκτακτες διαδικασίες, όπου στην έγγραφη
πρόσκληση καταγράφεται ο λόγος της σύντμησης της προθεσμίας, επιτρέπεται νωρίτερη
σύγκληση. Παρ’ όλα αυτά, αυτό το παρακάμψαμε, με δεδομένο το αίτημα που υπήρξε από
πλευράς του Πρωθυπουργού.
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Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα καταργηθεί η Βουλή και η κοινοβουλευτική διαδικασία και
θα μπαίνει μια σφραγίδα «Βουλή των Ελλήνων» κάθε φορά που το επιθυμεί η τρόικα ή
οποιασδήποτε άλλος. Όταν μιλούμε για κοινοβουλευτική διαδικασία οφείλουμε να εγγυόμαστε…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Το νομοσχέδιο σας το
έστειλε η τρόικα ή η Κυβέρνηση; Ποιος σας έστειλε το νομοσχέδιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μη διακόπτετε!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Καταρχήν είστε και
ανημέρωτη, είναι κουαρτέτο. Αλλά λέω: Σας το έστειλε η τρόικα ή η Κυβέρνηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κακλαμάνη, η λέξη είναι ανενημέρωτος.
Ανημέρωτος είναι άλλο πράγμα.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν πειράζει.
Καταλάβατε τι ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εντάξει. Επειδή έχουμε ένα ζήτημα με την
ελληνική γλώσσα τελευταίως.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ψηφοφορία πότε θα
κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μη διακόπτετε!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι, θα μου πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μη διακόπτετε. Έχω υποσχεθεί τον λόγο στον
κ. Λοβέρδο…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και αμέσως μετά
ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν θα διακόπτετε και δεν πρόκειται να
επιβάλετε τις διαδικασίες με αυτόν τον τρόπο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μισό λεπτό, επί της διαδικασίας μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Γιατί δεν μου επιτρέπετε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα δώσω τον λόγο σε όποιον ζητεί. Δεν σας
επιτρέπω να διακόπτετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ζητάω τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, κύριε Βαρεμένε θα σας δώσω τον λόγο επί
της διαδικασίας. Αλλά ζητήστε τον και θα σας τον δώσω. Δεν μπορεί κανείς σας να πει ότι ζήτησε
ποτέ τον λόγο και δεν του εδόθη.
Έχουν ζητήσει τον λόγο από πριν ο κ. Λοβέρδος, εν συνεχεία ο κ. Βαρεμένος, εν συνεχεία
ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Φίλης. Υπάρχει άλλος που ζητεί τον λόγο;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ε, όχι, εγώ τα είπα. Δεν
χρειάζεται. Μη σας συγχύζω κι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Νικολόπουλος, ο κ. Καραθανασόπουλος, ο
κ. Διαμαντόπουλος, σχετικά με τον οποίον να σας ενημερώσω ότι παρίσταται ως Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, διότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων
φτάνει στην Αθήνα αύριο το πρωί.
Όταν, λοιπόν, όλοι μας συγκεντρωθήκαμε σήμερα και ακόμα προσπαθούμε να
συγκεντρωθούμε, δεν μπορεί να λέμε ότι θα συνεδρίαζαν Επιτροπές σήμερα χωρίς νομοσχέδιο,
χωρίς Βουλευτές, χωρίς προεδρεία.
Άλλο θέλει τον λόγο;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία
Χαραλαμπίδου. Θα μου δώσει εν συνεχεία η κυρία Τζίνη τον κατάλογο, για να μην ξεχάσουμε
κανέναν.
Τέλος, θέλω να πω το εξής: Υπάρχει μια στοιχειώδης και θεμελιώδης αρχή που λέγεται
αρχή της εμπιστοσύνης. Όταν γίνονται συνεννοήσεις και μάλιστα σε επίπεδο θεσμικό, πρέπει να
μπορεί ο ένας θεσμός να εμπιστεύεται τον άλλον. Όταν υπάρχει η διαβεβαίωση από πλευράς της
Κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξει διαδικασία και υπάρχει η έκκληση από πλευράς της Βουλής να
μην υπάρξει αιφνιδιασμός, αυτό πρέπει να στοιχειοθετεί ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης απαραβίαστο.
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Με τον ίδιο τρόπο, όταν η Διάσκεψη των Προέδρων λέει στους Βουλευτές ότι κλείνουμε
τη Βουλή και μέχρι και τις 16 Αυγούστου δεν θα υπάρξει συνεδρίαση, αυτό πρέπει να δημιουργεί
ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, διότι ο Βουλευτής εναπόκειται, επαφίεται και βασίζεται σε αυτή τη
διαβεβαίωση της Διάσκεψης των Προέδρων, προκειμένου να είναι συνεπής προς τα καθήκοντα
του.
Ως Πρόεδρος της Βουλής θεωρώ ότι οτιδήποτε πιο εσπευσμένο από αυτό που τώρα έγινε,
θα ήταν χονδροειδής παραβίαση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας και παραβίαση του
δικαιώματος όλων των Βουλευτών να διαβάσουν το νομοσχέδιο και να τοποθετηθούν.
Τον λόγο έχουν, με τη σειρά που ανακοίνωσα, ο κ. Λοβέρδος, ο κ. Βαρεμένος, ο κ.
Θεοχάρης, ο κ. Φίλης, ο κ. Νικολόπουλος, ο κ. Καραθανασόπουλος, ο κ. Διαμαντόπουλος, ο κ.
Μητσοτάκης, η κυρία Χαραλαμπίδου, ο κ. Λυκούδης. Εάν εν τω μεταξύ κάποιος άλλος ζητήσει
τον λόγο, θα του δοθεί.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, αναπληρώνω τον κ. Γρηγοράκο. Έχω μάλιστα
και ένα σχετικό έγγραφο εδώ για την αναπλήρωση του συναδέλφου μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επιτρέψτε μου, κύριε Λοβέρδο: Είναι έγγραφο
του κ. Γρηγοράκου:
«Σας γνωρίζουμε ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων τις 12ης Αυγούστου Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ορίζεται ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος.»
Επίσης, με ενημερώνει η κ. Τζίνη ότι αυτό μάλιστα έχει περιέλθει από το πρωί, πράγμα
που σημαίνει ότι δεν ήταν πια μέλος της Διάσκεψης των Προέδρων ο κ. Γρηγοράκος όταν εφέρετο
να υπογράφει έγγραφο και νωρίτερη σύγκληση.
Επιπλέον, ο κ. Γερμενής από πλευράς της Χρυσής Αυγής…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Άντε πάλι! Τι μεγάλη αποκάλυψη!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι δυνατόν!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έχετε γελοιοποιήσει τη διαδικασία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Γιατί θορυβείτε, κύριε Μητσοτάκη;
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν σας απηύθυνα τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν θέλω να μου απευθύνετε τον λόγο.
Εμποδίζετε τη διεξαγωγή της Διάσκεψης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μη μου απευθύνετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Γερμενής από πλευράς της Χρυσής Αυγής:
«Σας ενημερώνουμε ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων τις 12ης Αυγούστου του 2015 την
Κοινοβουλευτική Ομάδα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή θα εκπροσωπήσει ο Βουλευτής Β΄
Πειραιώς και αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Ιωάννης Λαγός.»
Αυτές τις δύο αντικαταστάσεις έχουμε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ξεκίνησα με το θέμα της δικής μου παρουσίας εδώ. Είναι και η
πρώτη μου φορά, δεν έχω την εμπειρία του οργάνου. Ωστόσο, κυρία Πρόεδρε, το όργανο αυτό
θεσπίστηκε με αναφορές στο Σύνταγμα και με διεξοδική ανάλυση στον Κανονισμό της Βουλής
γιατί είναι ένα όργανο κατά βάση λειτουργικό. Αν δει κανείς το άρθρο 14 του Κανονισμού, οι
περισσότερες αρμοδιότητές του είναι σχετικές με τη διευκόλυνση της λειτουργίας της Βουλής. Δεν
είναι Επιτροπή της Βουλής.
Όταν βέβαια εξετάζει θέματα ορισμού προσώπων σε διάφορες αρχές, όπως για παράδειγμα
στη Στατιστική Υπηρεσία, εκεί πράγματι κανείς μπορεί να πει ότι είναι ένα όργανο με
αρμοδιότητες ουσιαστικές. Οι λοιπές του αρμοδιότητες όχι ότι δεν είναι σοβαρές, αλλά είναι
λειτουργικές κατά βάση. Εξ ου και μέχρι στιγμής δεν είχαμε ποτέ σκεφτεί –και δεν θυμάμαι
κάποιος να το είχε προτείνει– να λειτουργεί υπό τους όρους της δημοσιότητας που λειτουργούν οι
υπόλοιπες Επιτροπές.
Έτσι θεωρώ ότι ο συνάδελφος κ. Κακλαμάνης είχε δίκιο, όταν έλεγε ότι για ένα θέμα που
είναι λειτουργικό κατά βάση, δηλαδή το πώς θα δουλέψουμε στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια
για το τρίτο μνημόνιο. Ήταν σωστή η παρατήρησή του ότι προ πάσης διαδικασίας έπρεπε να δούμε
το θέμα της δημοσιότητας.

[18]

Τοποθετούμαι με μια φράση λοιπόν σε αυτό: Εγώ συμφωνώ με τη δημοσιότητα και αν
υπάρχει θέμα απόφασης των μελών της Διάσκεψης, η δική μας στάση είναι θετική, διότι αρκετός
θόρυβος έχει δημιουργηθεί από χθες και σήμερα σχετικά με τις διαδικασίες της Βουλής και καλό
θα είναι κανείς να μη φαντάζεται ότι κάτι θέλουμε να κρύψουμε. Συνεπώς εμείς συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λοβέρδο, απλώς επειδή κάνατε μιαν
αναφορά στον Κανονισμό της Βουλής…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επιτρέψτε μου να κλείσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτό δεν σημαίνει ότι τα λειτουργικά θέματα που εξετάζει η
διάσκεψη απαιτούν και προϋποθέτουν δημοσιότητα, γιατί εάν πάμε εκεί, θα βασανιστεί και το
Σώμα αυτό με διαδικασίες Επιτροπών ή και Ολομέλειας, που δεν συνάδουν με τις αρμοδιότητές
του. Είναι λάθος δηλαδή η Διάσκεψη των Προέδρων να λειτουργεί υπό όρους δημοσιότητας, να
γίνει μια μικρή Βουλή, μια άτυπη Διαρκής Επιτροπή ή μια άτυπη Ειδική Μόνιμη Επιτροπή, κάτι το
οποίο ούτε το Σύνταγμα ούτε ο Κανονισμός ποτέ το έχει θελήσει.
Σε ό,τι αφορά τη δική μας σημερινή συνεδρία, χθες το βράδυ ο κ. Γρηγοράκος με
ενημέρωσε αργά ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία από μέλη της Διάσκεψης να συγκληθούμε σήμερα
το πρωί, ούτως ώστε να κερδηθεί η σημερινή μέρα, να δουλέψουν οι επιτροπές της Βουλής, με τις
δυσκολίες που αναφέρατε, αλλά προ πάντων να εργαστούν επεξεργαζόμενες τη συγκεκριμένη
νομοθετική πρωτοβουλία.
Και επειδή, κυρία Πρόεδρε, στη συζήτηση στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές για τα
δεύτερα προαπαιτούμενα, όπου ήμουν εισηγητής της παράταξής μας, είχα πει γιατί να χάνεται
αυτή η μέρα, γιατί να τα συμπυκνώνουμε όλα σε μία μέρα και να φτάνουμε να παίρνουμε το
μικρόφωνο μαζί με ανθρώπους άλλων επαγγελμάτων που παίρνουν τα μικρόφωνα εκείνην την
ώρα, στις τρεις, τέσσερις και πέντε το πρωί, είχα πει γιατί να μην δουλέψουμε τη μία μέρα στις
Επιτροπές για δέκα ώρες –ας πούμε- και την άλλη μέρα να δουλέψει η Ολομέλεια. Το είχα πει,
είναι στα Πρακτικά της Βουλής, είναι και η άποψή μας αυτή.

[19]

Άρα, όταν ρωτήθηκα από τον κ. Γρηγοράκο –επειδή θα ήμουν εγώ εδώ– τι θα πούμε, λέω
ότι πρέπει να πούμε «ναι» σε αυτήν την πρωτοβουλία. Και μάλιστα το πρωί στις 12.00΄ ήμουν εδώ.
Πήρα το έγγραφο αυτό που με καθιστά Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο στις 12.00΄ το πρωί.
Ανέμενα ανά πάσα στιγμή μια προηγούμενη συνεδρίαση της Διάσκεψης, που θα επέτρεπε –τώρα
ας πούμε, λόγου χάρη– να συνεδρίαζαν οι επιτροπές για να κάνουν την επεξεργασία του σχεδίου
νόμου.
Και θεωρώ πολύ κακό, πολύ αρνητικό ότι υπογραμμίζουμε διάφορες δυσκολίες των
ημερών, για να πούμε ότι ενόψει αυτών των δυσκολιών καλύτερα αύριο να τα πάμε όλα πολύ πιο
γρήγορα από το να δίναμε σήμερα στην Αντιπροσωπεία με τις Επιτροπές της τη δυνατότητα να
επεξεργαστεί το σχέδιο νόμου αυτό.
Στην πρωτοβουλία αυτή, λοιπόν, για γρηγορότερη σύγκληση της Διάσκεψης, παρότι θα
μπορούσαμε να κάνουμε αντιπολίτευση, ανταποκριθήκαμε απολύτως θετικά. Και μάλιστα ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Πλειοψηφίας είναι ενήμερος για αυτό. Και θέλαμε
τουλάχιστον στις τέσσερις, πέντε, έξι η ώρα το απόγευμα να γινόταν η Διάσκεψη, ούτως ώστε στις
επτά να άρχιζαν οι επιτροπές. Δεν έγινε, όμως, αυτό. Αυτό δεν είναι καλό, κυρία Πρόεδρε, είναι
κακό, είναι αρνητικό. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.
Σε ό,τι δε με αφορά προσωπικά, επειδή περίμενα κάποιο τηλέφωνο που θα μου έλεγε να
έρθω στη Βουλή, δεν δέχθηκα ποτέ κάποιο τηλέφωνο για να προσδιορίσω ώρα και οτιδήποτε.
Συνεπώς, εάν το είχα δεχθεί θα είχα πει «ναι». Και εν πάση περιπτώσει είχα εκφράσει στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Πλειοψηφίας τη σταθερή μας θέληση να προχωρήσουμε σήμερα
στις Επιτροπές και αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει.
Όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ τυπικά. Μάλιστα όχι τυπικά με την έννοια της
επαναλαμβανόμενης ουσίας που την καθιστά τύπο, αλλά τυπικά με την έννοια της τυπολατρίας και
της κωλυσιεργίας. Το πιστεύω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει το παράδειγμα και του κ. Χρυσοχοϊδη
εξάλλου, κύριε Λοβέρδο, που εψήφισε το πρώτο μνημόνιο χωρίς να το έχει διαβάσει. Αυτός ήταν
μη τυπολάτρης.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας εξήγησα στην Ολομέλεια ότι μιλάτε για απόντες και δεν
είναι σωστό αυτό που κάνετε. Αν ήταν παρών ο συνάδελφος και στην Ολομέλεια και τώρα εδώ, θα
είχε την ευκαιρία να σας εξηγήσει τι είπε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι απών γιατί υπήρξαν εκλογές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αλλά απορώ πώς εσείς, με τόση μεγάλη σημασία που δίνετε
στα θέματα αυτά της εφαρμογής του Κανονισμού και του Συντάγματος, δεν θεωρείτε ως
προτιμότερο να υπάρχει μία μέρα ακόμα κέδρος στης επεξεργασία του σχεδίου νόμου και θεωρείτε
καλύτερο να τα κάνετε όλα συμπυκνωμένα, «εβαπορέ», αύριο. Δεν έχετε δίκιο, κυρία Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι δεν έχετε δίκιο.
Σας διευκόλυνε δε στο να κάνετε αυτήν την επιλογή και μια άλλη κατάσταση, νομική και
πολιτική. Η Βουλή δεν έχει κλείσει με την έννοια της λήξης των εργασιών της συνόδου, που θέλει
διάταγμα και θυροκολλείται. Δεν έχει συμβεί, γιατί δεν έχει λήξει η σύνοδος. Έκλεισε όπως κλείνει
το Πάσχα, με απόφαση της Διάσκεψης, όπως είπατε. Δεν ήμουν εδώ, αλλά δεν το αμφισβητώ. Με
μια τέτοιου είδους απόφαση, που θα μπορούσαμε να την έχουμε πάρει το μεσημέρι, όλα θα
μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει ήδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πριν διανεμηθεί το νομοσχέδιο δηλαδή, κύριε
Λοβέρδο; Να ξεκινήσουν οι Βουλευτές να τοποθετούνται επί ενός νομοσχεδίου, πριν το
παραλάβουν και το διαβάσουν; Αυτό λέτε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι. Το παρέλαβα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να ξεκινήσουν οι Επιτροπές πριν έρθουν οι
Πρόεδροί τους;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το πάτε τώρα αλλού. Εγώ προσπαθώ να είμαι μέσα στην
ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η ουσία είναι αυτή, ότι δεν είμαστε
διακοσμητικοί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στο κινητό μας ειδοποιηθήκαμε, όπως γίνεται –και σωστά-, ότι
μπορούμε να πάρουμε από τη θυρίδα μας ή διαδικτυακά το σχέδιο νόμου από το πρωί.
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Στις 4.15΄ τη νύχτα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι από τότε. Εγώ, όταν ξύπνησα το πρωί, το είδα.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τη νύχτα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εντάξει. Το είδα, όμως, το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το έχετε διαβάσει, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προτιμώ, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το έχετε διαβάσει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είμαι αρκετά επιμελής, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το έχετε διαβάσει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είμαι αρκετά επιμελής!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ρωτώ αν το έχετε διαβάσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είμαι αρκετά επιμελής!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν μου απαντάτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, είναι απαξιωτική η ερώτησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, είναι ουσιαστική.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είμαι αρκετά επιμελής, είμαι πάρα πολύ επιμελής και το έχω
αποδείξει δεκαέξι χρόνια στην Αίθουσα αυτή. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παιδονόμος είστε; Η παιδονόμος-Πρόεδρος;
Θα μας μαλώσετε κιόλας; Για ηρεμήστε λίγο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι θα μας διευκόλυνε το γεγονός ότι
δεν έχουμε με προεδρικό διάταγμα λήξη της συνόδου. Έχουμε μια διευθέτηση, όπως γίνεται
συνήθως για αυτές τις μέρες. Άρα, ήταν ζήτημα μιας απλής απόφασης της Διάσκεψης για να
ενεργοποιηθούν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είχαμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τη
σημερινή ημέρα και να πάμε αύριο στην Ολομέλεια σε συνεδρίαση περισσότερων ωρών.
Γιατί, έτσι όπως το κάνετε, τι πρόβλημα δημιουργείται; Μέσα σε λίγες ώρες στην
Ολομέλεια τοποθετούνται κάποιοι εισηγητές των κομμάτων που προλαβαίνουν, παίρνουν τον λόγο
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οι αρχηγοί και κορυφώνεται η διαδικασία. Γιατί στο νομοθετικό έργο, κυρία Πρόεδρε, οι εισηγητές
των κομμάτων κάνουν την εκκίνηση της συζήτησης, παρεμβαίνουν οι Βουλευτές και οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και αν αρχηγός κόμματος πάρει τον λόγο, με τον λόγο του, που
αποστασιοποιείται και από το σχέδιο νόμου και μιλάει γενικότερα πολιτικά –βασιζόμενος στο
σχέδιο νόμου–, κορυφούται η σχετική διαδικασία. Έτσι όπως τα κάνετε, μιλάνε οι Αρχηγοί των
κομμάτων και εισηγούνται οι εισηγητές μετά και μάλιστα χαράματα.
Αντί για αυτό, στο οποίο μας οδηγεί η πρακτική σας, εμείς δεχτήκατε την πρόταση του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Πλειοψηφίας και του Πρωθυπουργού να πάμε καλύτερα.
Αλλά το γεγονός ότι η Πλειοψηφία δεν εναρμονίζεται με την Κυβέρνηση είναι πρωτοφανές. Δεν
έχει ξανασυμβεί! Και συνιστά αυτή η αδυναμία εναρμόνισης λειτουργίας μια κοινοβουλευτική
νόθα κατάσταση.
Και η παραφροσύνη κοινοβουλευτικά και θεσμικά –και τελειώνω εδώ- να λέμε ότι
στηρίζω την Κυβέρνηση, αλλά καταψηφίζω τις βασικές της πολιτικές επιλογές, οδηγεί και σε
αυτές τις θεσμικές και κοινοβουλευτικές ανακολουθίες που ζούμε σήμερα.
Πρέπει με το παράδειγμα αυτών των δύο πολύ αρνητικών ημερών να βάλει μυαλό η
Πλειοψηφία και να οδηγήσει τα πράγματα σε λειτουργικότερες διαδρομές. Δεν μπορεί να
συνεχίσουμε έτσι.
Και φαντάζομαι, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία μέχρι το πρωί με αυτό
το ύφος των τοποθετήσεων και του δήθεν λεγκαλισμού. Γιατί ούτε καν λεγκαλισμός δεν είναι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λοβέρδο, θα αντιπαρέλθω τις εκφράσεις
που μετήλθατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Δεν έχει νόημα να απαντάτε στον καθένα ξεχωριστά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βαρεμένε, δεν σας έδωσα ακόμα τον
λόγο. Θα σας δώσω τον λόγο αμέσως μετά.
Κύριε Λοβέρδο, κάνατε δύο αναφορές. Θα αντιπαρέλθω τις εκφράσεις των οποίων
μετήλθατε. Θεωρώ ότι όλη αυτή η ψυχιατρικοποίηση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας και της
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πολιτικής ζωής εξυπηρετεί φασίζουσες καταστάσεις. Δεν σας το αποδίδω, αλλά επειδή
συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης εκεί επιδίδονται, όπως και πολιτικά κόμματα –δεν σας το
αποδίδω προσωπικά-, αντιπαρέρχομαι τις εκφράσεις που μετήλθατε.
Θέλω δύο διευκρινήσεις να κάνουμε σε σχέση με τον κανονισμό της Βουλής. Ο
Κανονισμός της Βουλής ρητώς ορίζει ότι οι συνεδριάσεις οποιουδήποτε οργάνου της Βουλής,
εφόσον δεν συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών, καλύπτονται, χάριν ακριβώς των σκοπών της
ενημέρωσης των πολιτών για το κοινοβουλευτικό έργο, που είναι οι βασικοί σκοποί για τους
οποίους υπάρχει και το Κανάλι της Βουλής.
Επιπλέον, κατάλαβα ότι θα θέλατε να έχουν συνεδριάσει οι επιτροπές πριν καν έρθουν οι
Πρόεδροί τους από τις έδρες τους και κατά δεύτερον κατάλαβα ότι υπολαμβάνετε ως δεδομένο ότι
υπάρχει αποχρών λόγος για τον οποίο πρέπει να έχει ψηφιστεί πλήρως το νομοσχέδιο αυτό το
οποίο εισάγεται, αύριο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτό, κυρία Πρόεδρε, θα το εκτιμήσει η αρμόδια Επιτροπή. Η
Κυβέρνηση θα προτείνει κατεπείγουσα διαδικασία και η Επιτροπή ή θα το απορρίψει ή θα το
δεχτεί. Άρα δεν υπολαμβάνεται τίποτα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλω να σας ενημερώσω, λοιπόν, ότι δεν έχει
περιέλθει –τουλάχιστον σε δική μου γνώση- ο ειδικός λόγος που έχει συντρέξει χθες και σύμφωνα
με τον οποίο επιβάλεται η ψήφιση του νομοσχεδίου μέχρι και αύριο.
Στο ερώτημά μου προς τον Πρωθυπουργό στη χθεσινή μας επικοινωνία σχετικά με το τι
συνέτρεξε που άλλαξε τα πράγματα από τις 31 Ιουλίου, όπου όλα τα δεδομένα ήταν γνωστά, ο
κύριος Πρωθυπουργός με παρέπεμψε στον κύριο Υπουργό Οικονομικών, στον οποίο θα ζητούσε
να επικοινωνούσε μαζί μου για να μου διευκρινίσει ποιος είναι ο λόγος. Δεν υπήρξε τέτοια
επικοινωνία. Δεν αναφέρεται σε κανένα έγγραφο ούτε του Πρωθυπουργού ούτε του Γενικού
Γραμματέως της Κυβέρνησης ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να έχουν όλα ψηφιστεί μέχρι αύριο.
Ζήτησα να παρίσταται εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, προκειμένου να διευκρινίσει ποιος
είναι αυτός ο λόγος που συνέτρεξε αίφνης χθες. Διότι, όταν εισάγεται κατά αυτόν τον τρόπο και σε
κλειστή Βουλή, για θερινή ανάπαυση, ένα νομοσχέδιο τόσο σοβαρό με την επίκληση
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κατεπείγοντος, το οποίο μάλιστα προσδιορίζεται στην 13η του Αυγούστου, και το νομοσχέδιο
διανέμεται το απόγευμα, στην πραγματικότητα, της 12ης Αυγούστου, πρέπει να εξηγηθεί ο λόγος.
Δεν παρίσταται δυστυχώς ούτε και σήμερα εκπρόσωπος της Κυβέρνησης αλλά θα σας
παρακαλούσα να μην υπολαμβάνετε ως δεδομένα πράγματα που είναι ζητούμενα και πράγματα τα
οποία πρέπει να εξεταστούν πάρα πολύ αυστηρά ακριβώς λόγω των εγγυήσεων που πρέπει να
παρέχει η κοινοβουλευτική λειτουργία για τη Δημοκρατία και τη διαφάνεια.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρεμένος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, αφού διαλέγετε τη λύση να απαντάτε στον
καθένα μας, σας χρωστώ μια φράση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ξαναζητάτε τον λόγο, λοιπόν. Σας τον δίνω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μια φράση:
Κυρία Πρόεδρε, επειδή η διαδικασία του κατεπείγοντος είναι μια διαδικασία που
αξιολογείται, το πρώτον, όχι από εσάς ούτε από τη Διάσκεψη, αλλά από την οποιαδήποτε
Κυβέρνηση –δεν έχω κανένα λόγο να υποστηρίξω την Κυβέρνηση Τσίπρα, το αντίθετο μάλιστα–
και αξιολογείται μετά από την πρόταση του αρμόδιου Υπουργού από την αρμόδια Επιτροπή της
Βουλής, η συζήτηση αυτή θα γίνει αύριο. Έπρεπε να έχει γίνει σήμερα, κατά τη γνώμη μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λοβέρδο, να γίνει από απόντες
Βουλευτές;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν υπολαμβάνω, λοιπόν, τίποτα με λανθασμένο τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με Βουλευτές φαντάσματα να γίνει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας θυμίζω τι γράφει ο Κανονισμός της Βουλής.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν τελειώνουμε έτσι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τι θα γίνει ρε παιδιά; Τι θα
γίνει τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Λοβέρδο, δεν γίνεται έτσι συζήτηση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, αλλά δεν συμβάλλετε έτσι στη συζήτηση.
Συμβάλλετε στην οχλαγωγία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μου απαντάει, κύριε Βαρεμένε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λοβέρδο, ολοκληρώσατε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν ξέρω αν με ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας άκουσα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πάντως αυτά που ήθελα να πω τα είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούμε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν μπορείτε, κυρία Πρόεδρε, αυτό που είπα τώρα εγώ να μην
το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε. Καταφανώς το γνωρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ποιο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ότι η αξιολόγηση αυτή γίνεται αρμοδίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βεβαίως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ούτε από εσάς γίνεται ούτε από τη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για να γίνει αρμοδίως, πρέπει οι Επιτροπές να
μπορούν να λειτουργήσουν, οι Πρόεδροι τους να βρίσκονται στην Αθήνα και τα μέλη τους επίσης
και να έχουν διαβάσει το νομοσχέδιο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν μπορείτε να χρεώνετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία και στη
Διάσκεψη των Προέδρων την αδυναμία σας ως Προέδρου να συνεργαστείτε με την Κυβέρνηση.
Είναι ένα από τα καθήκοντά σας αυτό και της Κυβέρνησης με εσάς και εσάς με την Κυβέρνηση.
Είναι καθήκον σας αυτό, για να υπάρχει πολίτευμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θεσμικό καθήκον, κύριε Λοβέρδο, είναι η
συνεννόηση.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Υπάρχει Αντιπρόεδρος.
Δεν χρειάζεται ο Πρόεδρος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα πάρει τέλος ο
διάλογος, κυρία Πρόεδρε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θεσμικό καθήκον είναι η συνεννόηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν υπάρχει περίπτωση…
(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και στο πλαίσιο αυτής της συνεννόησης
δημιουργείται και μια βάση εμπιστοσύνης. Όταν διαρρηγνύεται η εμπιστοσύνη, διότι
παραβιάζονται οι συνεννοήσεις, από κει και πέρα πρέπει να είναι σαφές ακριβώς ποιοι ή ποιος
ευθύνεται για τις παραβιάσεις.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρεμένος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι διαδικασία αυτή που
ακολουθούμε. Ειπώθηκε ότι οι αρμοδιότητες είναι λειτουργικές, αλλά κι ένα απλό σωματείο να
ήμασταν, πιο αποτελεσματικά θα οργανώναμε τη δουλειά μας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το
πράγμα.
Δυο κουβέντες θέλω να πω εγώ: Ήμουν μεταξύ αυτών που υπέγραψαν, των δώδεκα. Κι
επειδή πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας, είχαμε υπογράψει. Είχα υπογράψει με ποιο
σκεπτικό; Ειπώθηκε ήδη, δεν θα σας κουράσω: να εκμεταλλευτούμε και τη σημερινή μέρα, να
διαχωρίσουμε τις δύο διαδικασίες Επιτροπών και Ολομέλειας, επ’ ωφελεία του διαλόγου και της
οργάνωσης. Δεν έγινε. Πάμε παρακάτω τώρα.
Η πρότασή μου, λοιπόν, είναι ότι εφόσον τέθηκε θέμα –γιατί κι εγώ συμφωνώ ότι η
δημοσιότητα δεν μπορεί να είναι «α λα καρτ»- επ’ αυτού να αποφανθεί η Διάσκεψη των Προέδρων
και να προχωρήσουμε στην οργάνωση της δουλειάς μας. Όποιος συνάδελφος συμφωνεί μαζί μου,
να το κάνουμε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βαρεμένε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ήταν απολύτως διαδικαστική η πρότασή
μου. Έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, είναι σαφές. Θα τοποθετηθούν όλοι.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης.
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με το άρθρο 61 του
Συντάγματος, ως Βουλευτής είστε ανεύθυνη. Είναι εγκληματικό να είστε και ως Πρόεδρος της
Βουλής. Νομίζω ότι οι στιγμές είναι πάρα πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιείτε φθηνά κόλπα
και να μην θέτετε τη συζήτηση αρχικά επί της διαδικασίας και επί του γεγονότος ότι υπάρχει
ζωντανή σύνδεση. Εμείς δεν είμαστε και δεν θα ήμασταν αντίθετοι στο να υπάρχει ζωντανή
σύνδεση. Θα ήταν, όμως, ενδιαφέρον να καταλάβουμε για ποιον λόγο δεν υπήρχε και σε άλλες
συνεδριάσεις.
Διότι μιλάτε για εμπιστοσύνη, για παράδειγμα, ενώ εσείς μας εξιστορήσατε τη διαδικασία
έλλειψης εμπιστοσύνης σε μια επιστολή, η οποία συνεννοηθήκαμε να υπογραφεί μέσω της απλής
γραφής του ονόματός μας κάτω απ’ αυτήν την επιστολή, πράγμα που συμφωνήσαμε εγώ
προσωπικά με τον κ. Φίλη και άλλοι, όπως ακούω, με το γραφείο του κ. Μπαλάφα ή με τον ίδιο
τον κ. Μπαλάφα.
Μιλάτε για το γεγονός ότι δεν θα προλάβουν να έρθουν οι Πρόεδροι των Επιτροπών πίσω,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις, σε συνεδριάσεις που ήταν κλειστές, όταν ζητούσαμε να διευκολυνθούν
οι Βουλευτές της επαρχίας, λέγατε πάλι με το γνωστό σας ύφος: «Έχουν τίποτα καλύτερο να
κάνουν οι Βουλευτές της επαρχίας ή όποιοι Βουλευτές, από το να είναι εδώ στη Βουλή κατά τις
συνεδριάσεις της;».
Πρώτον, η Διάσκεψη των Προέδρων δεν έχει καμία αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Κανονισμού, για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών. Εσείς παραπέμπετε το νομοσχέδιο και
θα μπορούσατε να παραπέμψετε και αυτό το νομοσχέδιο, έστω μετά τις δύο ή στις δώδεκα ή στις
τέσσερις η ώρα στις όποιες Επιτροπές θα ήταν αρμόδιες, ώστε να συζητηθεί σήμερα. Η
Κυβέρνηση έκανε μια προσπάθεια να μην χρησιμοποιηθεί ξανά η παράτυπη διαδικασία της
υπερκατεπείγουσας συζήτησης των νομοσχεδίων, που είναι παρά τις όποιες προβλέψεις του
Κανονισμού της Βουλής. Εσείς εξωθείτε τη συζήτηση σε μια διαδικασία, η οποία θα είναι
χειρότερη και πιο σύντομη από αυτή που θα μπορούσε να ήταν σε άλλες περιπτώσεις.
Επίσης, στην τελευταία συζήτηση της Διάσκεψης των Προέδρων –και γι’ αυτόν το λόγο
υπάρχει το ερώτημα γιατί δεν είχαμε και τότε τη δημόσια συζήτηση, ώστε να μπορεί να κρίνει και
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ο ελληνικός λαός ή όποιος μας βλέπει για το κατά πόσον ισχύουν αυτά που λέμε– είχε τεθεί το
ζήτημα ότι η Βουλή θα άνοιγε αυτόματα στην περίπτωση που η Κυβέρνηση έθετε ζήτημα
νομοθετικής λειτουργίας. Στο κάτω κάτω δεν υπάρχει κλείσιμο της Βουλής. Δεν κλείσαμε τη
Βουλή, απλώς δεν προγραμματίσαμε νομοθετικό έργο. Στην περίπτωση που έρθει νομοθετικό
έργο, η Διάσκεψη των Προέδρων μόνο το νομοθετικό έργο της Ολομέλειας προγραμματίζει. Λέω
ξανά για την αρμοδιότητα για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών. Οι Επιτροπές μπορούν να
συνεδριάσουν και με Αντιπροέδρους. Είναι εδώ εξάλλου και Αντιπρόεδροι ως αντιπρόσωποι.
Συνεπώς, θα μπορούσατε αυτόματα να το παραπέμψετε, όταν το νομοσχέδιο ήταν έτοιμο,
στη σημερινή συνεδρίαση των συναρμοδίων Επιτροπών με τους ανθρώπους που θα ήταν.
Εξάλλου, σε πλείστες όσες περιπτώσεις δεν προεδρεύουν οι Πρόεδροι, αλλά οι Αντιπρόεδροι. Έτσι
θα είχε λυθεί το θέμα και θα είχαμε μια ουσιαστικότερη συζήτηση.
Επιμένετε να χρησιμοποιείτε για πολιτικές σκοπιμότητες το αξίωμά σας. Είναι ένα
πολιτειακό αξίωμα και όχι ένα πολιτικό αξίωμα. Η Κοινοβουλευτική μας Δημοκρατία εδράζεται
στην ισορροπία μεταξύ των πολιτικών αξιωμάτων, που είναι εριστικά αξιώματα και μέσα από την
πολιτική μάχη προωθούν τη χώρα, και των πολιτειακών αξιωμάτων, που είναι ενωτικά αξιώματα,
είναι αξιώματα, τα οποία αντισταθμίζουν τις έριδες που φυσικά οδηγούν τα πολιτικά κόμματα και
οι πολιτικοί αρχηγοί. Παραβλέπετε αυτήν την ισορροπία και οδηγείτε σε μια ανισόρροπη
λειτουργία του Συντάγματος.
Είναι, νομίζω, καθήκον όλων των πολιτικών ομάδων να δώσουν λύση και στο επίπεδο του
προβλήματος αυτού, το οποίο έχει τεθεί, αλλά ίσως να πρέπει να σκεφτούμε καταξιωμένους
θεσμούς σε άλλα κοινοβούλια ή στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπως του Συνηγόρου του
Κοινοβουλευτισμού, ο οποίος βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις να λύνονται αντιγνωμίες, σε
περιπτώσεις οι οποίες δηλαδή οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες έχουν έριδες σε σχέση με την ορθή
τήρηση του Κανονισμού της Βουλής για τη λειτουργία.
Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε και τέτοιου είδους θεσμούς, για να μπορέσουμε
να προχωρήσουμε, γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε με αυτήν τη διαδικασία.
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Κλείνω, λέγοντας ότι επιμένουμε ότι αν αυτό το νομοσχέδιο ήταν πολιτικά συμπαθές προς
εσάς, τότε δεν θα δημιουργούσατε κανένα κώλυμα και δεν είχατε κανένα λόγο να γίνει στις 21.30΄
ώρα η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Στην πραγματικότητα έχετε πάρει την
αντιπροσωπεία – όχι την αποκλειστική, αλλά είστε αντιπρόσωπος του κ. Σόιμπλε στη χώρα μας.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Μα, τι ακούμε τώρα, κυρία
Πρόεδρε; Αντιπρόσωπος του Σόιμπλε! Είναι δυνατόν;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ο κ. Σόιμπλε κι εσείς είστε οι μόνοι οι οποίοι δεν
θέλουν να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να μην ψηφιστεί αύριο, ώστε να
μπορέσει –αυτό θέλει ο κ. Σόιμπλε– να έχει το πρόσχημα να μην μας δοθεί η χρηματοδότηση, να
μην λυθούν τα χέρια τα χρηματοδοτικά της Κυβέρνησης και να μπορέσει να δώσει μόνο το δάνειο«γέφυρα» και να εγκλωβίσει την Κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα συμπράττετε, εκούσια ή
ακούσια –εμένα ποσώς με ενδιαφέρει– με τις δυνάμεις αυτές της συντήρησης της Ευρώπης, οι
οποίες θέλουν να αποτύχει αυτή η προσπάθεια της χώρας μας επιτέλους να φύγει από την κρίση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Θεοχάρη, χαίρομαι που δεν είστε εσείς
εκπρόσωπος του κ. Σόιμπλε. Περιμένουμε και τη συμμετοχή του Ποταμιού στην Επιτροπή για τις
Γερμανικές Οφειλές, όπου μέχρι τώρα αρνείστε να συμμετάσχετε.
Επειδή είπατε πολλές ανακρίβειες σας διορθώνω. Πρώτον, είμαι η πρώτη και η μόνη
Πρόεδρος της Βουλής που μίλησε για διαφάνεια στη Διάσκεψη των Προέδρων. Έχω πει κατ’
επανάληψη ότι πρέπει να διανέμονται τα Πρακτικά και μάλιστα ξεκινήσαμε να το κάνουμε από
την προηγούμενη Διάσκεψη. Ούτως ή άλλως μέλη της Διάσκεψης έχουν αναλάβει τον ρόλο, όπως
κάνετε τώρα εκεί με το τάμπλετ, διαρκούσης της Διάσκεψης να διοχετεύουν παραπολιτικά ή και
την επομένη της Διάσκεψης…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ελπίζω να μην αναφέρεστε σε εμένα. Δεν το έχω
κάνει ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): … ή και την επομένη της Διάσκεψης, όπως
έκανε ο κ. Γρηγοράκος στην προηγούμενη συνεδρίαση, να εμφανίζονται σε τηλεοπτικά μέσα,
όπως το MEGA, και να κάνουν τον ανταποκριτή της Διάσκεψης.
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ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν έχει ανάγκη το
τάμπλετ. Μας βλέπουν από την τηλεόραση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επομένως, είναι καλύτερα να είναι όλα διαφανή
και για εμένα η πρόταση είναι να είναι μονίμως δημόσια η συνεδρίαση της Διάσκεψης. Διότι είναι
πάντοτε…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σε αυτό θα συμφωνούσαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Γιατί είναι πάντοτε προτιμότερη η διαφάνεια
και πάντοτε προτιμότερη η αλήθεια από το ψέμα.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ωραία. Βάλτε αυτήν την
πρόταση σε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σε σχέση με τη διαδικασία…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να τοποθετηθούμε κι εμείς; Έχετε είκοσι λεπτά
εσείς, δεκαπέντε ο κ. Λοβέρδος. Να τοποθετηθούμε κι εμείς!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Διαμαντόπουλε, θα τοποθετηθείτε όλοι.
Θα τοποθετηθείτε όλοι με ίσους όρους.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε, αλλά περίμενα τουλάχιστον η
δημόσια – είχα την ελπίδα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το μικρόφωνό σας είναι κλειστό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είχα την ελπίδα, συμμετέχοντας αρκετές φορές
πριν, αντικαθιστώντας…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει τον λόγο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Καραθανασόπουλε, πριν δεν είδα να
έχετε κάποια ένσταση, εκτός αν συμφωνούσατε με αυτά που έλεγαν οι προηγούμενοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Άσ’ τα αυτά, ρε προβοκάτορα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, προσέξτε τις εκφράσεις σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Α ναι; Είμαι προβοκάτορας; Σε παρακαλώ
τώρα. Έχουμε δει όλοι τη συμπεριφορά σου.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Καραθανασόπουλε, τις εκφράσεις σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κάντε με «ντα»!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, έχουμε συνηθίσει. Έχει γίνει κι άλλες
φορές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κάντε με «ντα»!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων, με συγχωρείτε που διέκοψα,
αλλά δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό. Να είμαστε λίγο σύντομοι στις τοποθετήσεις μας, για
να μιλήσουμε κι εμείς. Εκτός αν οι παλαιότεροι κι αυτοί που έχουν διατελέσει και διατελούν
Πρόεδροι, κύριε Κακλαμάνη, έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε όσοι ώρα θέλουν και να διακόπτουν
όποτε θέλουν.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν τοποθετήθηκα.
Ζήτησα ό,τι ζήτησε και ο κ. Βαρεμένος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό. Κύριε Θεοχάρη, σας διαβάζω από
τα Πρακτικά της προηγούμενης Διάσκεψης, γιατί ψευδώς εν γνώσει σας αναφέρατε ότι δήθεν δεν
αποφάσισε η Διάσκεψη το κλείσιμο της Βουλής.
Σελίδα 8 των Πρακτικών της Διάσκεψης της 3ης Αυγούστου: «Ομοφώνως, επίσης,
αποφασίζουμε για τη διακοπή των εργασιών, για τη μη συνεδρίαση της Ολομέλειας και των
Επιτροπών από τις 6 μέχρι και τις 16 Αυγούστου, πράγμα που σημαίνει ότι ο ανακοινωθείς
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή».
Στη δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας που έγινε την Παρασκευή ο κ. Νικήτας
Κακλαμάνης, Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, ανακοίνωσε στο Σώμα: «Κύριοι συνάδελφοι, όπως θα
γνωρίζετε, με ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, η Βουλή κλείνει για επτά
εργάσιμες ημέρες, μέχρι τις 16 Αυγούστου 2015».
Να είστε πιο προσεκτικός, λοιπόν, γιατί αυτά αποφασίσαμε και αυτά έλαβαν υπ’ όψιν τους
και οι Βουλευτές που έφυγαν για τις επαρχίες τους ή για τις διακοπές, για την αναψυχή τους, και οι
οποίοι δικαιούνται στη συζήτηση του νομοσχεδίου να τοποθετηθούν, διότι βρίσκονται εδώ
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εκπροσωπώντας πολίτες που τους εξέλεξαν όχι για να είναι απόντες, αλλά για να είναι παρόντες,
όχι για να είναι αδιάβαστοι, αλλά για να είναι διαβασμένοι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τώρα θα είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Φίλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Είμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Γνωρίζουμε όλοι υπό ποίες συνθήκες
νομοθετούμε και υπό ποίες συνθήκες είμαστε αναγκασμένοι να λάβουμε αποφάσεις, προκειμένου
να βγάλουμε τη χώρα από μια μεγάλη κρίση στην οποία έχει περιέλθει.
Γνωρίζει και η κυρία Πρόεδρος της Βουλής ότι υπήρξε αίτημα του κυρίου Πρωθυπουργού
να συνεδριάσει η Βουλή, προκειμένου χθες και σήμερα, σήμερα και αύριο να συζητήσει επί του
προτεινομένου νομοσχεδίου που αφορά τη δανειοδότηση της χώρας και τα άλλα προαπαιτούμενα
μέτρα.
Απ’ ό,τι πληροφορήθηκα από τον Τύπο –και νομίζω ότι όλοι τα γνωρίζουμε αυτά– ο
κύριος Πρωθυπουργός ενημέρωσε και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και ζήτησε τη συνεννόηση,
την πολιτική συνεννόηση, προκειμένου η διαδικασία στη Βουλή να προχωρήσει με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος και υπήρξε συνεννόηση με τα πολιτικά κόμματα.
Αυτή άλλωστε η συνεννόηση εκφράζεται και με το κείμενο της πλειοψηφίας των μελών
της Διάσκεψης, το οποίο κατατέθηκε σήμερα, προκειμένου να συνεδριάσει νωρίτερα η Διάσκεψη.
Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό αυτό.
Όμως, ενώ εμείς για διάφορους λόγους –και μπορώ να επινοήσω και άλλα επιχειρήματα
απ’ αυτά που ακούστηκαν– αρνηθήκαμε να συνεδριάσουμε σήμερα και να ενημερωθούμε και να
τοποθετηθούμε επί του νομοσχεδίου, άλλες δυνάμεις, αντίρροπες ή και εχθρικές προς την ελληνική
προσπάθεια, δραστηριοποιούνται σε άλλα κοινοβούλια της Ευρώπης για να ματαιώσουν την
επιχειρούμενη σύναψη της δανειακής σύμβασης. Ξανά από τον Τύπο διάβασα τι συμβαίνει στο
Γερμανικό Κοινοβούλιο, την αντίδραση του κ. Σόιμπλε, αλλά και της κ. Μέρκελ και Βουλευτών
του

κυβερνώντος

Χριστιανοδημοκρατικού

Κόμματος,

αλλά

και

του

SPD,

του

Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που ανάγκασε τον κ. Πιτέλα σήμερα, τον Πρόεδρο των
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Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, αλλά και τον κ. Σουλτς, τον Πρόεδρο της Ευρωβουλής, σοσιαλιστή και
αυτόν, να απευθύνουν δημόσια προειδοποίηση και παρότρυνση προς το SPD να μην συμπράξει με
το σχέδιο κωλυσιεργίας ή ματαίωσης ψηφοφορίας στη γερμανική Βουλή, που επιχειρεί ο κ.
Σόιμπλε και άλλοι χριστιανοδημοκράτες Βουλευτές, αλλά να προχωρήσει στη συμφωνία που έχει
συναφθεί στη Σύνοδο Κορυφής ανάμεσα στην Ελλάδα και τα άλλα μέλη της Ευρωζώνης.
Δηλαδή δεν είμαστε μόνοι μας. Και βεβαίως έχει σημασία η διαδικασία και όλοι θέλουμε
να προχωρήσει με τον πιο δημοκρατικό και διαφανή τρόπο, αλλά –επαναλαμβάνω– δεν είμαστε
μόνοι μας. Υπάρχουν ανάγκες και η πρώτιστη ανάγκη είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών
και η ικανοποίηση του μείζονος αιτήματος της επαναλειτουργίας της οικονομίας.
Βεβαίως, όλα αυτά τα ζητήματα μέσα σε μια κατάσταση συνθηκών εκτάκτου ανάγκης, θα
έλεγε κανένας, τα συνυπολογίζουμε και τα συνεκτιμάμε. Θα ήταν, όμως, λάθος να δίνουμε την
εντύπωση και μεταξύ μας ότι είναι ένα ζήτημα εσωτερικής λειτουργίας της Βουλής αυτό που
συζητάμε σήμερα. Όχι. Είναι ένα ζήτημα εθνικής πορείας και λαϊκής ανάγκης. Γι’ αυτό θα
μιλήσουμε και αύριο στη Βουλή όλοι και θα κρίνει ο ελληνικός λαός υπό ποιες συνθήκες
αναγκαζόμαστε εξαναγκαζόμαστε να νομοθετήσουμε ικανοποιώντας την υπέρτερη ανάγκη στην
οποία αναφέρθηκε νωρίτερα και αφορά την προάσπιση λαϊκών και εθνικών συμφερόντων.
Δεύτερο θέμα: Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα όσα είπε η κυρία Πρόεδρος. Δεν θα ήθελα
να κάνω σχολιασμό. Ο καθένας έχει το ύφος του, το σέβομαι. Έχει τον τρόπο να
επιχειρηματολογεί. Δεν συμφωνώ με τα επιχειρήματα, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θεωρώ ότι η
κυρία Πρόεδρος έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη δημοκρατική λειτουργία της Βουλής απ’ ό,τι
όλοι εμείς. Όλοι το ίδιο ενδιαφέρον έχουμε.
Όμως, δύο φράσεις θέλω να τις σημειώσω, διότι δημιουργούν ένα πρόβλημα, κατά τη
γνώμη μου, ένα πρόβλημα θεσμικής λειτουργίας. Η κυρία Πρόεδρος, σχεδόν με απροκάλυπτη
επιθετικότητα προς την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό προσωπικά, μίλησε για έλλειψη
εμπιστοσύνης και για αδυναμία συνεννόησης. Αν έτσι αισθάνεται, είναι προφανές ότι δεν μπορεί
να διαδραματίσει το θεσμικό της ρόλο. Ελπίζω να ήταν μια φράση που την είπε εν τη ρύμη του
λόγου της. Είναι όμως πολύ σοβαρό θέμα η προταθείσα από τον Πρωθυπουργό και ψηφισθείσα
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από το κυβερνών κόμμα και άλλα κόμματα Πρόεδρος της Βουλής να λέει σήμερα σε δημόσια
ακρόαση από το Κανάλι της Βουλής –και να επιδιώκει αυτό το πράγμα σήμερα να ακουστεί δίκην
διαγγέλματος– ότι υφίσταται θέμα έλλειψης εμπιστοσύνης από τον Πρωθυπουργό και την
Κυβέρνηση και αδυναμία συνεννόησης. Αυτό, αν το εννοεί, είναι θρυαλλίδα θεσμικών
παρεμβάσεων και –πάρα πολύ σημαντικό– θα ήθελα να το πάρει πίσω η κυρία Πρόεδρος και να
πει ότι δεν το εννοούσε και να τελειώσει εδώ η συζήτηση αυτή.
Τώρα, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ υπό τις συνθήκες που καταλαβαίνουν και οι πολίτες
–και η συνεδρίαση αυτή με τις συνεχείς διακοπές και παρεκβάσεις δεν τιμά τη δημοσιότητα, την
αναγκαία δημοσιότητα που πρέπει να έχει η λειτουργία της Βουλής– για να συζητήσουμε ένα θέμα
που θα έπρεπε μέσα σε δέκα λεπτά να το έχουμε αποφασίσει. Ποιες διαδικασίες τελικώς, με
δεδομένο ότι υπήρξε παρελκυστική τακτική στο ζήτημα της συνεδρίασης της Διάσκεψης των
Προέδρων σήμερα, θα ακολουθήσουμε αύριο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εκ μέρους τίνος υπήρξε η παρελκυστική
τακτική, κύριε Φίλη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Θα ολοκληρώσω και θα ακούσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να διευκρινίσετε, όμως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Θα ακούσετε. Θα διευκρινίσω, βεβαίως, κυρία Πρόεδρε.
Αύριο, λοιπόν, η πρότασή μας είναι –δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ολονυχτία
σήμερα, το καταλαβαίνουμε– να ξεκινήσει νωρίς, 9-10 το πρωί το αργότερο, η κοινή συνεδρίαση
των συναρμοδίων Επιτροπών, να ολοκληρωθεί η διαδικασία τους μέχρι τις 2 το μεσημέρι, να
υπάρξει μια μικρή, δύωρη το πολύ, διακοπή της λειτουργίας της Βουλής, για να υπάρξουν
διαδικασίες που ξέρουμε με τη Διάσκεψη των Προέδρων, προκειμένου να αποφανθούν οι
Επιτροπές και η Διάσκεψη των Προέδρων επί του αιτήματος των Επιτροπών για το έκτακτο, το
κατεπείγον του νομοθετήματος, και η Ολομέλεια της Βουλής να συνεδριάσει από τις 4 έως τις 12
το βράδυ.
Αυτή είναι η πρόταση που κάνουμε και πιστεύουμε ότι αν αξιοποιούσαμε και τη σημερινή
ημέρα, θα ήταν ακόμα καλύτερη με μεγαλύτερη άνεση και δημοκρατική δυνατότητα ανάπτυξης
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των επιχειρημάτων για ένα θέμα το οποίο δημιουργεί αντίθετες απόψεις, όπως είναι σαφές. Αλλά
δεν συνέβη δυστυχώς και δεν συνέβη διότι –επαναλαμβάνω– αυτό είναι ευθύνη που βαρύνει
προσωπικά την κυρία Πρόεδρο για δύο λόγους:
Πρώτον, το νομοσχέδιο κατετέθη στις 12 το βράδυ. Είχε διανεμηθεί ήδη το πρωί στις 4,
υπάρχει στα e-mail όλων των μελών της Βουλής. Θα μπορούσε να υπάρξει μια ανάγνωση και να
είχαμε σήμερα το μεσημέρι από τις 2 και μετά μια μεγάλη συνεδρίαση μέχρι τις 12 το βράδυ των
Επιτροπών. Και θα διαβάζαμε και θα είχαμε τη δυνατότητα ενός καλύτερου, πιο άνετου,
δημοκρατικού διαλόγου, που θα μπορούσε να συνεχιστεί και αύριο το πρωί.
Εδώ έγινε το παν απ’ ό,τι φαίνεται –ελπίζω όχι με σκοπιμότητα, επειδή υπάρχει δηλωμένη
διαφωνία, αλλά πάντως συνέβη αυτό το πράγμα– να μην αξιοποιηθεί μια ολόκληρη ημέρα για την
ενημέρωση των Βουλευτών, της Βουλής, αλλά και των πολιτών, διότι οι συνεδριάσεις, όπως
ξέρετε, είναι δημόσιες, δεν είναι κεκλεισμένων των θυρών.
Είναι αλήθεια ότι πιθανόν να έλειπαν κάποιοι Πρόεδροι. Υπάρχουν αντικαταστάτες, οι
οποίοι είναι εδώ, Αντιπρόεδροι κ.λπ., αρχαιότερα μέλη των Επιτροπών. Προβλέπει ο Κανονισμός
πώς λειτουργούν οι Επιτροπές. Θα μπορούσαν να έρθουν και οι Πρόεδροι των Επιτροπών.
Υπάρχουν και εξελιγμένα μέσα μεταφοράς. Δεν είναι ο αραμπάς σήμερα.
Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό που συνέβη σήμερα, ενισχύει μια αντίληψη
διεκπεραιωτικού χαρακτήρα για τη λειτουργία της Βουλής και μια αντίληψη κακώς εννοούμενης,
κατά τη γνώμη μου, προεδροκεντρικής λειτουργίας. Όντως ο Κανονισμός που φτιάχτηκε από τις
δυνάμεις του δικομματισμού σε αυτό το μοντέλο παραπέμπει, μιας προεδροκεντρικής λειτουργίας,
αλλά μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση δεν είναι δυνατόν να ασκείται με τον χειρότερο
τρόπο, με μια τέτοιου είδους λειτουργίας της Βουλής, επαναλαμβάνω, γύρω από ένα πρόσωπο,
προεδροκεντρική.
Νομίζω ότι το επιχείρημα ότι επανακατατέθηκε η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους το μεσημέρι δεν αναιρεί ότι ήταν έτοιμο το νομοθέτημα, το σχέδιο νόμου. Μπορεί αύριο
να κατατεθούν και οι τροπολογίες, με βάση τον Κανονισμό. Δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο κορμός
επί του οποίου συζητούμε και ο οποίος ανά πάσα στιγμή με βάση την κοινοβουλευτική διαδικασία
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μπορεί να εμπλουτίζεται ήταν γνωστός ή θα ήταν δυνατόν να είναι γνωστός. Είχε διανεμηθεί σε
όλους τους Βουλευτές από σήμερα τα χαράματα. Γιατί να χάσουμε όλη την ημέρα και μάλιστα
γιατί να μετατρέψουμε μια τυπική, διαδικαστική συνεδρίαση, όπως θα έπρεπε να είναι σήμερα
αυτή η συνάντηση, σε μια μάχη χαρακωμάτων;
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι υπέρ της διαφάνειας είμαστε. Στο ίδιο
κόμμα ανήκουμε. Έχουμε δώσει αυτές τις μάχες. Διαφάνεια ναι, όχι επιλεκτική ενημέρωση. Είναι
γεγονός ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση, που θα έλεγε κανείς ότι ήταν μια ιδιόμορφη
συνεδρίαση στη Διάσκεψη των Προέδρων, που αφορούσε τον ορισμό των μελών μιας ανεξάρτητης
αρχής, όπως είναι το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, και που θα είχε κάποιο ευρύτερο ενδιαφέρον για
την κοινή γνώμη και θα προσιδίαζε αυτή η συνεδρίαση στον ρόλο της Επιτροπής του
Κοινοβουλίου που αφορά ουσιαστικές αρμοδιότητες και όχι εσωτερικού χαρακτήρα λειτουργικές
συζητήσεις, δεν υπήρξε πρόταση από την πλευρά σας να είναι δημόσια αυτή η συζήτηση.
Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι μέχρι στιγμής έχουμε κάνει είκοσι μία συνεδριάσεις η
Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά τα Πρακτικά τα απομαγνητοφωνημένα δεν έχουν διανεμηθεί
ακόμα των προηγουμένων συνεδριάσεων. Και αυτό είναι στοιχείο διαφάνειας.
Και σε προηγούμενη διαδικασία, όταν άνοιξε μόνο του το μηχάνημα της τηλεόρασης της
Βουλής, με δική σας πρωτοβουλία το κλείσατε και διεκόπη για μισή ώρα η συνεδρίαση. Δεν λέω
ότι το κάνατε μόνη σας. Όλοι μαζί το κάναμε. Κι επειδή όλοι μαζί το κάναμε τότε να το κάνουμε
τώρα όλοι μαζί διαφορετικά. Καμία αντίρρηση. Να βγαίνουν τα Πρακτικά και να είναι διαφανής η
διαδικασία. Καμία αντίρρηση, με μια μικρή, θα έλεγα, όχι επιφύλαξη, αλλά με μια μικρή δεύτερη
σκέψη: πολλές φορές η κάμερα είναι εις βάρος της ουσίας. Να μην μετατρέπουμε τη Διάσκεψη
των Προέδρων σε μια μικρή απομίμηση της Ολομέλειας της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει αυτό
είναι θέμα ευθύνης. Θα κρίνουν οι πολίτες που ακούνε τι λέει ο καθένας, πώς σέβεται ο καθένας
τον άλλο και κυρίως πώς σεβόμαστε όλοι τον θεσμικό μας ρόλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Φίλη.
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Θα ήθελα κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, να σας παρακαλέσω να μην προβαίνετε ούτε σε
ερμηνείες ούτε σε διερμηνείες του τι κάνω και τι λέω ως Πρόεδρος της Βουλής. Ως Πρόεδρος της
Βουλής πραγματικά δεν αισθάνομαι καθόλου άσχημα, γιατί λέω ακριβώς τα ίδια που έλεγα ως
Βουλευτής. Και επίσης δεν αισθάνομαι καθόλου άσχημα, γιατί μου επιτίθενται ακριβώς οι ίδιο
εκπρόσωποι της διαπλοκής που μου επετίθεντο και ως Βουλευτή. Προστέθηκαν, δυστυχώς, σε
αυτούς και κάποιοι όψιμοι εκπρόσωποι της νεοδιαπλοκής και κάποιοι φερέλπιδες διαπλεκόμενοι,
που ονειρεύονται τον νέο αυριανισμό και θέλουν να χαϊδέψουν αυτιά.
Επίσης, επειδή παρίσταστε στη Διάσκεψη αυτή ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην οποία ανήκουμε έντεκα από τα είκοσι δύο μέλη της Διάσκεψης,
θα παρακαλούσα στις τοποθετήσεις σας να λαμβάνετε μέριμνα ούτως ώστε να διευκρινίζετε ποια
από αυτά τα οποία λέτε εκπροσωπούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα και ποια εκπροσωπούν
προσωπικές σας απόψεις.
Το λέω διότι, βεβαίως, ανήκουμε στο ίδιο κόμμα. Δυστυχώς, κατ’ επανάληψη μου έχετε
επιτεθεί ισχυριζόμενος ότι φλερτάρω με ένα άλλο κόμμα και μάλιστα με τη Χρυσή Αυγή.
Επιπλέον δε αυτή τη στιγμή επικαλείστε την επιλογή του Πρωθυπουργού να με προτείνει ως
Πρόεδρο της Βουλής. Και θέλω να σας πω ότι θέλω να πιστεύω ότι η επιλογή του Πρωθυπουργού
να με προτείνει ως Πρόεδρο της Βουλής ήταν ακριβώς επειδή γνώριζε ότι στα ζητήματα
διαδικασίας δημοκρατικής, κοινοβουλευτικής λειτουργίας και διαφύλαξης της κοινοβουλευτικής
λειτουργίας του πολιτεύματος δεν επρόκειτο να κάνω εκπτώσεις όποιος κι αν τις ζητούσε, ακόμα
και ο ίδιος. Αυτήν την πεποίθηση έχω.
Ουδέποτε σε κανέναν έδωσα να καταλάβει ή να υπονοήσει ή να ελπίσει ότι επρόκειτο από
τη θέση της Προέδρου της Βουλής να λέω άλλα από εκείνα τα οποία έλεγα ως Βουλευτής. Ανήκω
σε μια Κοινοβουλευτική Ομάδα η οποία δεν συναίνεσε σε κανένα κατεπείγον σε όλη την
προηγούμενη περίοδο, σε μια Κοινοβουλευτική Ομάδα, η οποία με εισηγητή τον σημερινό
Υπουργό

Οικονομικών

αποχώρησε

από

πολλές

διαδικασίες

κατεπείγοντος,

σε

μια

Κοινοβουλευτική Ομάδα η οποία υπέβαλε πρόταση μομφής κατά του Υπουργού Οικονομικών κ.
Στουρνάρα για το σκανδαλώδες κατεπείγον του Μαρτίου του 2014 και όταν ο τότε Πρόεδρος της
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Βουλής κ. Μεϊμαράκης, σημερινός Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αρνήθηκε να
εισαγάγει την πρόταση μομφής, για να μην επιβραδύνει το κατεπείγον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα
στην οποία ανήκω, κύριε Φίλη, και ανήκετε και εσείς αυτήν την περίοδο, υπέβαλε πρόταση
μομφής κατά του τότε Προέδρου της Βουλής, λέγοντας ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν μπορεί να
λειτουργεί ως υφυπουργείο της Κυβέρνησης.
Επομένως, θα σας παρακαλούσα για μεγαλύτερη εγκράτεια, λιγότερες προκλήσεις και
προσκλήσεις περί ανάκλησης τοποθετήσεων, λιγότερες παρερμηνείες. Και θα σας πω το εξής: Ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του λέει τα εξής:
«Η πρόθεσή μου, ώστε να μην υπάρχουν δικαιολογημένες αντιδράσεις για το πιεστικό
χρονοδιάγραμμα είναι να κατατεθεί σήμερα» -δηλαδή χθες, στις 2 η ώρα, που απέστειλε αυτή την
επιστολή– «το σχετικό νομοσχέδιο για να διανεμηθεί εγκαίρως στους Βουλευτές. Στη συνέχεια» αφού δηλαδή εκατετίθετο χθες και διανεμόταν εγκαίρως- «μπορούν να συνεδριάσουν οι αρμόδιες
επιτροπές».
Επειδή είναι προκλητικό να μιλάτε για παρελκυστική τακτική, σας ενημερώνω για τα εξής:
Οι υπηρεσίες ενημερώθηκαν αμέσως μόλις έλαβα γνώση της πρόθεσης της Κυβέρνησης να είναι
σε επιφυλακή.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ξανά τα ίδια; Μας τα
είπατε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, πόσο χρόνο χρειάζεστε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην διακόπτετε.
Και ανέμεναν την κατάθεση του νομοσχεδίου, η οποία έγινε στις 00.03΄. Θα ζητήσω να
σας διανεμηθεί το έγγραφο αυτό:
«Σήμερα 12 Αυγούστου 2015 και ώρα 00.03΄ ο κ. Ανδρέας Ποτάκης, Προϊστάμενος
νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ενεχείρισε στην κυρία Ελένη Τζίνη,
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου, και παρουσία της κ. Αντιγόνης
Περηφάνου, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, και παρουσία της κ. Κατερίνας
Ξηρουχάκη, Προϊστασμενης του Τμήματος Νομοθετικής Λειτουργίας, καθώς και των υπαλλήλων
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Στέλλας Χαϊνά, Λαμπρινής Αδαμοπούλου και Αλίκης Μπιρμπίλη, το σχέδιο νόμου με τίτλο:
«Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», το οποίο
συνυπογράφεται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ιωάννη Δραγασάκη, και από τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Βούτση, Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: (Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ να ησυχάσετε, κύριε Θεοχάρη.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Να ενημερωθούν οι
συνάδελφοι ότι είναι μεθοδευμένη η κωλυσιεργία να περάσει η 12η απόψε και να μην ψηφιστεί το
νομοσχέδιο αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μα, τι λέτε, κύριε Κακλαμάνη; Ελάτε τώρα.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σας ενημερώνω. Αυτό
κάνει η κυρία, κύριε Φίλη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σημείωση: Αφού η Υπηρεσία Νομοθετικού
Έργου ήλεγξε ότι το σχέδιο νόμου συνοδεύεται από την αιτιολογική έκθεση, τον πίνακα
καταργούμενων τροποποιούμενων διατάξεων, το σχέδιο νόμου, την Έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν το είπατε καλά, κύριε
Κακλαμάνη. Είναι 00.03΄, όχι 12 και 03΄.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Όπως λέμε 007.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): ...και την Έκθεση Συνεπειών των Ρυθμίσεων,
προέβη στην καταχώρησή τους στο βιβλίο Νομοσχεδίων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Γιατί τα διαβάζετε αυτά,
κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Γιατί με διακόπτετε, κύριε Κακλαμάνη;
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ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Γιατί μας τα διαβάζετε;
Σας διακόπτω και σας καταγγέλλω ότι θέλετε να πάμε πάλι 12 και 3 και να μην ψηφιστεί το
νομοσχέδιο αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αστειεύεστε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αυτό θέλετε να κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καλά, εντάξει. Εσείς που διακόπτετε, τι θέλετε;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αυτό θέλετε να κάνετε.
Να τη χαιρόσαστε, κύριοι συνάδελφοι. Και δεν θα σκάσουμε εμείς. Εσείς πρέπει να σκάτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κακλαμάνη, αρκετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Εσύ την έχεις ψηφίσει. Εμείς να την χαιρόμαστε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σημειώνουμε ότι ο κ. Ανδρέας Ποτάκης,
Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης σε έκθεση
εγχειρίσεως που προσκόμισε κατέγραψε ως ημέρα κατάθεσης την 11η Αυγούστου 2015 και ως ώρα
κατάθεσης του νομοσχεδίου 23.55΄, ενώ το νομοσχέδιο κατατέθηκε στις 12 Αυγούστου 2015 και
ώρα 00.03΄ και υπογράφουν η κυρία Ελένη Τζίνη, η κυρία Αντιγόνη Περηφάνου, η κυρία
Κατερίνα Ξηρουχάκη, η κυρία Στέλλα Χαϊνά, η κυρία Λαμπρινή Αδαμοπούλου, η κυρία Αλίκη
Μπιρμπίλη. Αυτά για τα περί παρελκύσεως.
Εν συνεχεία υπάρχει η αρίθμηση του νομοσχεδίου. Διότι θα πρέπει να ξέρετε, κύριοι
συνάδελφοι και κυρίες συνάδελφοι, ότι το νομοσχέδιο και η νομοθετική λειτουργία δεν είναι
διαδικασία κουτσουλιάς, έχει μια προεργασία. Το νομοσχέδιο, λοιπόν, άρχισε να αριθμείται στις
00.20΄, ολοκληρώθηκε η αρίθμησή του στη 1.17΄. Το σύνολο των σελίδων του ήταν τριακόσιες
ογδόντα πέντε, εκ των οποίων η Αιτιολογική Έκθεση ήταν οι σαράντα επτά σελίδες, οι
καταργούμενες, τροποποιούμενες διατάξεις οι εκατόν έξι, το σχέδιο νόμου οι διακόσιες μία
σελίδες, η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οι δεκαεπτά σελίδες και η Έκθεση
Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων οι δεκατέσσερις σελίδες. Η διαδικασία κατάθεσηςπαραλαβής-καταχώρισης στο αντίστοιχο βιβλίο και ανάρτησης του νομοσχεδίου στο Ηλεκτρονικό
Πρόγραμμα «Πάπυρος» ξεκίνησε στις 1.22΄ και ολοκληρώθηκε στις 2.06΄ στις 12/8, με την
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αρχειοθέτηση στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα «Πάπυρος». Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις
2.19΄ με την ανάρτηση του νομοσχεδίου στο site της Βουλής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σε τι γραμματοσειρά είναι;
(Θόρυβος στην αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αν θέλετε να μιλάτε, κύριε Θεοχάρη, κύριε
Λυκούδη, κύριε Κακλαμάνη και κύριε Μητσοτάκη, μπορείτε να εξέλθετε της αιθούσης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Προσπαθούμε να
σπάσουμε αυτήν την κατάσταση, να μην πάμε σε ψυχίατρο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Έχετε την εντύπωση ότι
σας ακούει κανείς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η ηλεκτρονική διανομή του σχεδίου νόμου
ξεκίνησε στις 3.59΄ τα ξημερώματα και περατώθηκε στις 3.59΄, αλλά είκοσι ηλεκτρονικές θυρίδες
Βουλευτών δεν έλαβαν το mail, διότι ήταν κλειστές. Η παράδοση του πρώτου αντιγράφου του
νομοσχεδίου στο Γραφείο της Προέδρου έγινε 4.21΄. Η έντυπη αναπαραγωγή του νομοσχεδίου
ξεκίνησε στις 4.10΄ και περατώθηκε στις 9.35΄. Η διανομή του νομοσχεδίου στις θυρίδες των
Βουλευτών των κομμάτων ξεκίνησε στις 9.45΄ και περατώθηκε στις 10.40΄. Στις 12.10΄
κατατέθηκε από υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ορθή επανάληψη της υπ’
αριθμόν της 63/12-8-15 επιστολής του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης κ. Σαγιά για τον
χαρακτηρισμό του νομοσχεδίου ως κατεπείγοντος. Στις 12.37΄ -το μεσημέρι– κατατέθηκε από
υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης διαβιβαστικό έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Κυβέρνησης κ. Σαγιά με ορθή επανάληψη της Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους και δεύτερον, ειδική έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 3 του
Συντάγματος, που δεν είχε καθόλου υποβληθεί κατά την κατάθεση του ως άνω νομοσχεδίου.
Στις 13.30΄ ολοκληρώθηκε η έντυπη αναπαραγωγή της επιστολής του Γενικού Γραμματέα
της Κυβέρνησης κ. Σαγιά –για σήμερα μιλάμε- για τον χαρακτηρισμό του νομοσχεδίου ως
κατεπείγοντος, καθώς και του διαβιβαστικού εγγράφου του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης,
κ. Σαγιά, πρώτον με ορθή επανάληψη της Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
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δεύτερον με Ειδική Έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 3 του Συντάγματος, που δεν
είχε υποβληθεί κατά την κατάθεση του ως άνω νομοσχεδίου. Η διανομή των ως άνω
συμπληρωματικών εγγράφων ξεκίνησε στις 13.30΄ και περατώθηκε στις 14.05΄. Η ηλεκτρονική
διανομή των ως άνω συμπληρωματικών εγγράφων ξεκίνησε στις 15.40΄ και περατώθηκε στις
15.40΄. Είκοσι μία ηλεκτρονικές θυρίδες Βουλευτών δεν έλαβαν το mail.
Παρακαλώ και τα δύο έγγραφα αυτά να διανεμηθούν, να καταχωριστούν στα Πρακτικά
της Διάσκεψης, το ίδιο και η επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού.
(Στο σημείο αυτό και περί ώρα 23.10΄ η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου
καταθέτει για διανομή στα μέλη της Διάσκεψης και των Προέδρων και για καταχώριση στα
Πρακτικά της συνεδρίασης τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με δεδομένα, λοιπόν, αυτά είναι πρόδηλο ότι
όχι απλώς δεν υπάρχει παρέλκυση και εσείς οφείλετε να ανακαλέσετε αυτήν την έκφραση, κύριε
Φίλη, αλλά αντίθετα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ερωτηματικό για ποιο λόγο στήθηκε αυτό το
σκηνικό των δήθεν προσχωμάτων που δήθεν βάζει η Πρόεδρος της Βουλής, όταν η Πρόεδρος της
Βουλής έχει μεριμνήσει ούτως ώστε να υπάρξει και ταχύτατη, με ξενύχτι βεβαίως των υπαλλήλων,
διανομή του νομοσχεδίου, αλλά κι έχει ζητήσει από την Κυβέρνηση, η οποία διαβεβαίωνε ότι δεν
θα υπάρξει διαδικασία, να μην αιφνιδιαστεί η Βουλή.
Αυτού του είδους οι εκφράσεις, δεν μπορούν να γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο ανεκτές.
Προσωπικά δεν θα τις ανεχτώ και δεν θα ανεχτώ άλλο αυτήν τη σπέκουλα την οποία έχουν
ξεκινήσει τα γνωστά media της διαπλοκής και συνεχίζουν κάποιοι νεόκοποι της διαπλοκής και της
παραπληροφόρησης, όπως μια λεγόμενη αντιμνημονιακή εφημερίδα, η οποία καταφέρεται με
χυδαίο τρόπο και με προσωπικές αναφορές εναντίον μου, η γνωστή ΚΟΝΤΡΑ NEWS του
νεόκοπου κυβερνητικού –υποτίθεται- υπερασπιστή, και όπως κάποια ηλεκτρονικά sites που
εμφανίζονται με ανείπωτες αναρτήσεις να επιτίθενται με χυδαίο τρόπο, την ώρα που είναι γνωστό
πού πρόσκεινται και πώς συντηρούνται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο επί της
διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω, κύριε Τσουκαλά, τον λόγο.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, επειδή απαντήσατε σε εμένα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Με συγχωρείτε, η χρήση του χρόνου…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω να κάνω ένα ερώτημα δέκα
δευτερολέπτων επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, κύριε Τσουκαλά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Είναι δημοκρατία να μονοπωλείτε το μικρόφωνο για μια
ολόκληρη νύχτα; Είναι δημοκρατία αυτό;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βαρεμένε, παίρνετε το λόγο για
πολλοστή φορά εκτός διαδικασίας και με ρωτάτε αν είναι δημοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μα, ποια διαδικασία; Υπάρχει διαδικασία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ένα ερώτημα επί της διαδικασίας
για δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω: Είναι τώρα 11.25΄. Στην
περίπτωση που έχουμε περάσει τις 12, μήπως υπάρξει πρόβλημα νομικό, ουσιαστικό, διαδικαστικό
ή οτιδήποτε, για να αρχίσουν οι Επιτροπές αύριο το πρωί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τι πρόβλημα να υπάρξει, κύριε Τσουκαλά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δεν ξέρω. Μήπως χρειάζεται να είναι άλλη μέρα,
μήπως χρειάζεται να περάσουν ορισμένες ώρες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, κύριε Τσουκαλά. Προφανώς, σας
ενέπνευσε σε αυτήν την ερώτηση ο κ. Κακλαμάνης. Δεν υπάρχουν τέτοια κωλύματα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δεν με ενέπνευσε κανείς. Ένα ερώτημα ήθελα να
κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν υπάρχουν τέτοια κωλύματα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ωραία, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η Διάσκεψη αποφασίζει. Αυτό που καλείται η
Διάσκεψη σήμερα να αποφασίσει είναι το άνοιγμα της Βουλής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν αποφασίζει η Διάσκεψη για τις Επιτροπές. Το
ξέρετε πολύ καλά ότι δεν αποφασίζει η Διάσκεψη για τις Επιτροπές. Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι το άνοιγμα της Βουλής, διότι η Διάσκεψη
έκλεισε τη Βουλή.
Τώρα, τον λόγο έχει ο κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα
και άλλη φορά και θα το πω και σήμερα ότι ο καθένας μας –πάντως μιλώ για τους Ανεξάρτητους
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Έλληνες, αλλά πιστεύω ότι είναι αυτονόητο– εδώ, επειδή λέγεται Διάσκεψη των Προέδρων, ο
καθένας μας εκπροσωπεί όχι ένα μέρος ούτε τις δικές του απόψεις ούτε την εκλογική του
περιφέρεια. Εγώ, λοιπόν, εδώ εκπροσωπώ τους Ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμμένο, ο
οποίος δέχτηκε τα όσα επιχειρήματα τού είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τον τρόπο που θα
πρέπει να γίνει η συζήτηση στο Κοινοβούλιο, για τις προτεραιότητες, για τις αναγκαιότητες, τις
δυσκολίες ή για τα χρονικά περιθώρια.
Για τούτο, όταν το πρωί ο κ. Φίλης με αναζήτησε και μου είπε αν συμφωνούν οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες και αν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και το δικό μου όνομα σε αυτόν τον
κατάλογο, του είπα «βεβαίως». Ήμουν στην Πάτρα όταν για το θέμα της υπογραφής με κάλεσε η
κυρία Τζίνη. Πρωτοφανές κι αυτό. Πιστεύω ότι γνωρίζετε πολλές φορές πως η εντολή και η
εξουσιοδότηση μπορεί να γίνει και χωρίς την υπογραφή, αρκεί αυτή να ισχύει. Δηλαδή άκουσα
σήμερα με έκπληξη για τον κ. Μητρόπουλο. Αν κατάλαβα καλά, ο κ. Μητρόπουλος λέει ότι κακώς
είναι εκεί το όνομά του. Εμένα είναι πολύ καλώς εκεί το όνομά μου. Ήξερα τι έλεγα με τον κ.
Φίλη.
Επιπλέον, σήμερα εδώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο από εκείνο που δέχτηκε
και ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και που, όπως πληροφορήθηκα και το ακούω και εδώ
αλλά το διάβασα και στις εφημερίδες, αποδέχτηκαν και οι άλλοι Πολιτικοί Αρχηγοί με τους
οποίους μίλησε ο Πρωθυπουργός.
Όμως, παρόλα αυτά, πώς λύνονται τα ζητήματα; Με την ψηφοφορία. Το βάζουμε λοιπόν
σε ψηφοφορία και ακούγονται βεβαίως τα επιχειρήματα. Έτσι τελειώνει, νομίζω δημοκρατικά, μια
διαδικασία σαν τη σημερινή.
(Στο σημείο αυτό και περί ώρα 23.30΄ διανέμονται τα προαναφερθέντα και κατατεθέντα
έγγραφα στα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων)
Εγώ θέλω από την αρχή λοιπόν να σας πω ότι θα ψηφίσω –όχι «θα», ψηφίζω ήδη– την
πρόταση που κατέθεσε ο κ. Φίλης και θα αποχωρήσω μετά την τοποθέτησή μου. Γιατί από πολύ
πρωί, από την ώρα που ήρθε το νομοσχέδιο, συνεργάτες των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κυρίως
άμισθοι, μελετούν για λογαριασμό της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και εμού, που θα είμαι
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Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, και όποιου άλλου κληθεί να πάρει αύριο τον λόγο. Γιατί πολύ
σωστά είπε η κυρία Πρόεδρος ότι χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολύ χρόνο. Άρα με το
να κάτσω εδώ δύο-τρεις ώρες και να μην πάω να διαβάσω για να κάνω το κύριο καθήκον μου,
θεωρώ ότι δεν θα έχω να προσφέρω κάτι περισσότερο.
Θα πω όμως δυο τρία πράγματα ακόμα, γιατί βλέπω στο κινητό μου πάρα πολλά
μηνύματα. Χαίρομαι από τη μία, γιατί ο κόσμος, ο λαός παρακολουθεί το Κανάλι της Βουλής και
αυτό οφείλεται πράγματι στο ενδιαφέρον πια των συνεδριάσεων. Θα μου επιτρέψετε όμως να
επαναλάβω ότι μάλλον σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στο ενδιαφέρον που έδειξε η
σημερινή Πρόεδρος, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία σήμερα, όπως
αντιλαμβάνεστε, σε αρκετά σημεία θα διαφωνήσω.
Δηλαδή, εάν ήταν προεδροκεντρική, όπως είπε ο κ. Φίλης, η προηγούμενη λειτουργία της
Βουλής, κύριε Φίλη, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να πει κανένας σήμερα. Και το λέω, γιατί έχω την
τιμή από το εκλογικό σώμα να βρίσκομαι πάρα πολλά χρόνια εδώ. Λέω λοιπόν ότι όποτε έχουμε
δύο μέτρα και δύο σταθμά αδικούμε και την ουσία των υποθέσεων, αλλά αδικούμε και τα
πρόσωπά μας. Σήμερα κάνουμε αυτό.
Πράγματι σήμερα ανοίξαμε τις κάμερες της Βουλής, γιατί μπορεί να νιώσαμε ότι μας
αδίκησαν τις προηγούμενες ώρες – την κυρία Πρόεδρο δηλαδή αδίκησαν, όχι εμάς τους
υπολοίπους. Όμως, σήμερα γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση; Σήμερα τι ρωτάει ο κόσμος;
Φαντάζομαι ότι δεν έστειλαν μόνο σε μένα τώρα e-mail και sms στο κινητό μου. Κι εσείς αν
ανοίξετε τα δικά σας θα δείτε ότι λέει ο κόσμος: Τώρα τι συζητάτε ακριβώς; Τι είναι εκείνο που
σας κάνει να διαφωνείτε; Μπορεί να έχετε περισσότερο χρόνο, η πρόταση που έρχεται δίνει
περισσότερο ή λογιότερο χρόνο. Η πρόταση της πλειοψηφίας, λοιπόν, των μελών της Διάσκεψης
των Προέδρων –και το λέω για εκείνους που τώρα μας παρακολουθούν από τις τηλεοράσεις τους–
έλεγε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Πέρασε λοιπόν όλο το απόγευμα σήμερα
άκαρπο.
Ερωτώ ευθέως: Στις Επιτροπές έχει σταλεί το νομοσχέδιο; Αν το είπατε, σας ζητώ
συγγνώμη που δεν το άκουσα. Έχει πάει στις Επιτροπές; Για εμάς τους Βουλευτές είπατε και με
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τρόπο αναλυτικό. Στις Επιτροπές έχει πάει; Αν θέλετε να απαντήσουν, αν επιτρέπετε, εκτός αν το
ξέρετε, να μου πείτε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Νικολόπουλε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε να μου πείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, βεβαίως. Καταρχάς να σας ρωτήσω κι εγώ
κάτι αν μου επιτρέπετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ποια ώρα ήρθατε από την Αχαΐα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Από την Πάτρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Από την πατρίδα σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ρώτησα τον κ. Φίλη, του λέω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ποια ώρα εσείς επιστρέψατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ έφτασα εδώ στις 14.00΄, στον σταθμό του
ΚΤΕΛ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εσείς φτάσατε στα ΚΤΕΛ στις 14.00΄, άρα θα
ήσασταν διαθέσιμος μετά τις 15.00΄-16.00΄.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το λέω, γιατί ο κ. Θεοχάρης ζητούσε τη
σύγκληση στις 12.00΄και κατέθεσε αίτημα στις 12.40΄.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε δίκιο, γι’ αυτό και ρώτησα τον κ. Φίλη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλω να πω ότι είστε μεταξύ των τριών που
προσήλθαν και υπέγραψαν. Εσείς έχετε υπογράψει, από ό,τι με ενημέρωσαν, γύρω στις 17.30΄.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και όταν ερωτηθήκατε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε ειδοποιήθηκα βέβαια. Δεν ειδοποιήθηκα
νωρίτερα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εγώ ζήτησα να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη της
Διάσκεψης, διότι κατατέθηκε ένα αίτημα χωρίς υπογραφές από έναν συνεργάτη Αντιπροέδρου,
που δεν προσδιορίζει ούτε ποια ώρα ζητείται να γίνει η συνεδρίαση, ούτε είναι σαφές αν
υπογράφουν όλοι. Και τελικώς ο καθένας εννοούσε άλλη ώρα να γίνει η συνεδρίαση.
Όμως, κύριε Νικολόπουλε, στις 12.40΄ κατετέθη το αίτημα αυτό, στις 13.00΄ συνεδρίαζε
το Πολιτικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι αργά, που αναζητούντο τα μέλη της
Διάσκεψης και δεν μπορούσαν να προσέλθουν και γι’ αυτό ουδείς προσήλθε να…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και να μας βρείτε
μπορούσατε και θα ερχόμασταν και εγώ και ο κ. Μητσοτάκης εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, κύριε Κακλαμάνη. Ελάτε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μην απαντάτε για εμάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στις 16.00΄…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μην απαντάτε για εμάς!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην διακόπτετε, κύριε Κακλαμάνη. Δεν σας
ωφελεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εδώ ήμασταν.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ξέρετε ποια είναι τα
γραφεία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και ξέρετε και τα τηλέφωνα. Μην απαντάτε για
εμάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το γεγονός είναι ότι με τη φυσική του παρουσία
κανένα μέλος της Διάσκεψης από αυτά που ζητούσαν να γίνει προηγουμένως Διάσκεψη προσήλθε,
πλην των τριών μελών, δηλαδή του κ. Νικολόπουλου, που προσήλθε στις 17.30΄ και έγραψε ότι
ζητά το συντομότερο δυνατόν, του κ. Θεοχάρη, που προσήλθε στις 17.30΄κι είπε ότι επιθυμούσε να
γίνει στις 12.00΄η Διάσκεψη, και του κ. Τσουκαλά, που προσήλθε επίσης κάποια στιγμή –δεν μου
έχετε εδώ σημειώσει– και ο οποίος είπε ότι ζητεί να αναφερθεί η Διάσκεψη στην κοινοβουλευτική
ομάδα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να με συμπεριλάβετε κι εμένα. Από τις 12.00΄ ήμουν εδώ
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, εγώ
ήμουν από τις 9.30΄ το πρωί εδώ και δεν προσκλήθηκα να προσέλθω πουθενά. Γιατί το λέτε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εγώ έχω αντίθετη ενημέρωση από τις
Υπηρεσίες και δεν έχω λόγο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν σας άκουσα. Για
ξαναπείτε το αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για ποιο λόγο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ξαναπείτε το αυτό, ότι με
διαψεύδετε, το ότι προσκλήθηκα και δεν προσήλθα, δηλαδή, και λέω ψέματα. Ξαναπείτε το!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τι ύφος είναι αυτό, κύριε Λυκούδη; Πού το
μάθατε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ύφος; Δεν σας άκουσα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτό το ύφος και αυτό …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Το δικό σας ύφος, το
οποίο είναι απαράδεκτο από την ώρα που ξεκινήσαμε, δεν μπορεί να συγκριθεί με το δικό μου,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να σας θυμίσω το αίτημα σας να γίνουν
συνεδριάσεις για το bulling …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μα τι λέτε τώρα; Τι σχέση
έχει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): … και να σας πω ότι αυτό το οποίο κάνετε,
αυτός ο τσαμπουκάς, να έχετε πάρει τον λόγο χωρίς να σας έχω δώσει τον λόγο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ποιος τσαμπουκάς τώρα;
Δεν ξέρετε τι λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …και να προκαλείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο
λέγεται ακριβώς bulling.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Λέτε μονίμως ψέματα.
Ψεύδεστε ασυστόλως. Ντρέπεστε εκ των υστέρων για το ότι ψεύδεστε και προσπαθείτε να
δικαιολογηθείτε. Δεν μπορείτε να δικαιολογηθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λυκούδη, δεν έχω για τίποτα να ντραπώ
στη ζωή μου, εν αντιθέσει με πολλούς και πολλές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μα τι λέτε; Δεν ξέρω τι
έχετε κάνει ή τι θα κάνετε. Τώρα ψεύδεστε ασυστόλως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λυκούδη…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σήμερα ψεύδεστε
ασυστόλως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Τζίνη, σας παρακαλώ, ενημερώστε τη
Διάσκεψη ποιες ήταν οι επικοινωνίες με τον κ. Λυκούδη…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι, πείτε μου. Για πείτε
μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …και αν προσήλθε ή δεν προσήλθε,
προκείμενου να υπογράψει. Σας παρακαλώ πείτε ποια είναι η ενημέρωση που έχω εγώ από εσάς,
γιατί εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση δική μου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Προφανώς, ναι, τώρα να
μου πει η κ. Τζίνη. Πείτε μου λοιπόν.
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ μίλησα χθες για τη σύγκληση της Διασκέψεως
μαζί σας αυτοπροσώπως…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Βεβαίως, ναι.
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: … και σήμερα προσπάθησα στο κινητό και δεν σας βρήκα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ξαναπείτε για άλλη μία
φορά στην κυρία Πρόεδρο ότι προσπαθήσατε και δεν με βρήκατε. Ξαναπείτε το, να το ακούσει, να
μην ψεύδεται.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λυκούδη, ακριβώς αυτό είπα, ότι δεν
ανευρέθητε, ότι δεν κατέστη δυνατό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είπατε ότι προσκλήθηκα
και δεν προσήλθα, σε άπταιστα ελληνικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Τζίνη, σας παρακαλώ, διευκρινίστε:
Αναζητήθηκε ο κ. Λυκούδης; Ενημερώθηκε να επικοινωνήσει;
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Αναζητήθηκε. Εγώ άφησα μήνυμα στο κινητό. Δεν είπα ότι μίλησα με
τον ίδιο τον κ. Λυκούδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αφήσατε μήνυμα στο κινητό του. Εντάξει.
Αρκεί. Ας μην υποβάλλουμε άλλο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Τζίνη, ειλικρινά δεν
ήθελα να σας διαψεύσω, αλλά δεν έπρεπε να το πείτε αυτό. Διότι μήνυμα δικό σας στο κινητό δεν
έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εντάξει, κύριε Λυκούδη, εντάξει τώρα. Δεν έχει
η Πρόεδρος κάποιο λόγο να ισχυρίζεται πράγματα τα οποία…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Τζίνη, εγώ μήνυμα
δικό σας δεν βρήκα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορώ να συνεχίσω, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Νικολόπουλος. Ρωτήσατε, κύριε
Νικολόπουλε…
(Θόρυβος στην αίθουσα)
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): (Δεν ακούστηκε) … αντί
να αναλάβει τις ευθύνες της!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να σεβαστείτε όλοι ότι και η κυρία Τζίνη και η
κυρία Περιφάνου και ο κ. Χριστόπουλος είναι άυπνοι όλη νύχτα ακριβώς λόγω της υποτιθέμενης
παρελκύσεως.
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Κύριε Νικολόπουλε, για να σταλεί η πρόσκληση στις Επιτροπές προϋποτίθεται να
πάρουμε εδώ την απόφαση ότι ανοίγει η Βουλή. Επομένως, με το που λάβει η Διάσκεψη αυτήν την
απόφαση, θα σταλεί και η πρόσκληση στις Επιτροπές και θα ειδοποιηθούν οι Βουλευτές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν την λαμβάνουμε τώρα, κυρία Πρόεδρε; Να ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα τοποθετηθούν όλοι, κύριε Λοβέρδο, γιατί
εσείς μιλήσατε τρεις φορές και υπάρχουν συνάδελφοί σας που δεν μίλησαν – και μάλιστα
μιλήσατε πρώτος, ενώ εκπροσωπείτε το τελευταίο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προς ώρας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Προς ώρας, ναι, όσο υπάρχει αυτή η
κοινοβουλευτική αποτύπωση. Στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο μπορεί και κάποιοι να μην
είναι στη Βουλή. Μπορεί να είναι άλλοι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Βεβαίως, αυτό το τελευταίο μπορεί να γίνει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να συνεχίσω, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λοιπόν τον λόγο έχει…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συγγνώμη, κύριε Νικολόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με διακόψατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, μου ζητήσατε να σας διακόψω, για να σας
απαντήσω. Ελάτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γιατί ήρθατε στις 14.00΄;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ρώτησα λοιπόν τον κ. Φίλη, γιατί θυμάμαι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συγγνώμη, κύριε Νικολόπουλε.
Επειδή το ειρωνεύεστε, κύριε Λοβέρδο, εμείς είμαστε όλοι Βουλευτές Αθηνών. Υπάρχουν
συνάδελφοί μας, οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην επαρχία και τους οποίους διαβεβαιώσαμε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στην περιφέρεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ζωή

Κωνσταντοπούλου):

Στην

περιφέρεια. Και

τους οποίους

διαβεβαιώσαμε και μάλιστα λάβαμε απόφαση ότι δεν θα συνεδριάσει η Βουλή. Μάλιστα, ο κ.
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Νικολόπουλος και νωρίς ήρθε, που ήρθε στις 14.00΄. Ο κ. Μητρόπουλος είδατε ότι ήρθε στις
21.15΄. Και υπάρχουν συνάδελφοί μας που τώρα πασχίζουν να έρθουν στη Βουλή και όλους πρέπει
να τους σκεφτούμε. Άρα μην ειρωνευόμαστε, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γι’ αυτό κι εγώ τον ρώτησα αν σταμάτησε να πιει καφέ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ο κ. Μητρόπουλος εκλέγεται στο υπόλοιπο Αττικής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, κύριε Νικολόπουλε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, γιατί πρέπει και να πάει να διαβάσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, έλεγα ότι όταν έχουμε δύο μέτρα και
δύο σταθμά αδικούμε και την ουσία των υποθέσεων και τους εαυτούς μας. Και το είπα, γιατί θέλω
να πω πως σήμερα, χωρίς να μας ρωτήσετε, είπατε αυτή τη συνεδρίαση, που δεν την καλύπτει το
Κανάλι της Βουλής, που είναι μυστική, που μέχρι σήμερα είχε το προνόμιο μόνο το «ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ» να δημοσιεύει τα Πρακτικά… Και να σας πω την αλήθεια, επειδή και τις δύο φορές είχε
διαλόγους στους οποίους ήμουν και εγώ, περίμενα ότι θα είχατε ρωτήσει τις Υπηρεσίες πώς έγινε.
Εγώ δεν πήρα ποτέ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Οφείλω να σας πω, επειδή το λέτε και δεν το
έχω αντιληφθεί, ότι δεν είναι εις γνώση μου. Σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε. Επ’ ουδενί
επιτρέπεται να διοχετεύονται και να διαρρέουν Πρακτικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί οι βουλευτές δεν τα έχουμε. Σήμερα, δηλαδή,
την κυρία Τζίνη την παρακάλεσα για να πάρω το αντίγραφο της επιστολής που υπέγραφα και
έπρεπε να το πω πολλές φορές για να μου το δώσει, γιατί υπάρχει μια… – Ας μη μείνουμε σε αυτό,
όμως.
Λέω ότι το πρώτο που θα έπρεπε ίσως να πούμε σήμερα, όπως καταλαβαίνουν όσοι έχουν
την υπομονή και μας παρακολουθούν από τους συμπατριώτες μας, είναι ότι ξεκινούν και πάλι οι
εργασίες της Βουλής. Και δεν το έχουμε πάρει απόφαση. Το δεύτερο είναι τι θα κάνουμε για να
κερδίσουμε χρόνο, για να δοθεί μεγαλύτερη δυνατότητα λοιπόν σε συνάδελφους. Το τρίτο είναι
πόσο πιο σύντομα θα λέγαμε όλα τα διαδικαστικά, για να πάει όποιος θέλει να διαβάσει. Ο
Ανδρέας είπε να του αναγνωρίσουμε ότι είναι μελετηρός, αλλά εμένα με κοροϊδεύει γιατί θέλω να
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πάω σε ανθρώπους που είναι άμισθοι και δουλεύουν για λογαριασμό μας, για να φτιάξουν μια
επιχειρηματολογία.
Ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να πω ότι πράγματι το πρώτο καθήκον του Βουλευτή –και
είναι μια έκφραση που συχνά πυκνά τη λέτε εσείς– είναι να είναι στη Βουλή, όταν τραβούν οι
διαδικασίες. Εσείς, όντως διαφορετικά από άλλες Περιόδους, θέλετε να υπάρχει και άνεση στους
ομιλητές, ακόμα και αν μπορεί να παραβιάζεται ολίγον ο Κανονισμός ή ό,τι έχει συμφωνηθεί
στους χρόνους – και καλά κάνετε. Εσείς λοιπόν που λέτε αυτά, νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν θα
πρέπει να επικαλείστε αυτό το επιχείρημα, ότι κάποιοι από εμάς είχαμε είτε προγραμματίσει
διακοπές ή άλλα. Εγώ είχα θλιβερό καθήκον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, και συλλυπητήρια, κύριε Νικολόπουλε, για
τη μητέρα σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Θεώρησα όμως ότι έπρεπε να γίνει αυτό. Από την ώρα που ο κ. Φίλης μου το είπε, του
είπα: «Να φύγω τώρα;» και μου είπε: «Να φύγεις τώρα». Και μου κάνει εντύπωση και θέλω να το
πω αυτό, γιατί το είπα δημόσια και θέλω να το πω και τώρα που είστε μπροστά. Μα η επιστολή
ήρθε στις 12.00΄. Τότε κατετέθη η δικιά μας. Κάτι τέτοιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ποια επιστολή;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Των Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η ανυπόγραφη; Στις 12.40΄.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Στις 12.40΄; Μπορεί. Κι υπήρχε λοιπόν η πρόταση να
συνεδριάσει νωρίς το απόγευμα. Δεν είχε ώρα, αλλά έλεγε να συνεδριάσει νωρίς το απόγευμα.
Όταν με πήρε η κ. Τζίνη, της είπα, με αυτό το γνωστό στιλ που ξέρετε ότι έχω: «Μα μου κάνεις
πλάκα, κυρία Τζίνη; Με παίρνεις στις 17.30΄, να μου πεις τι ώρα θέλω να συνεδριάσει η Διάσκεψη,
όταν λέει η πρόταση η γραπτή να συνεδριάσει νωρίς, και με ρωτάς στις 17.30΄; Εγώ τι να σου πω
τώρα στις 17.30΄; Στις 17.35΄; Στις 17.40΄;»
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα κλίμα που δεν κολακεύει κανέναν μας –πιστέψτε με– λίγο
«της κολοκυθιάς», ότι κάποιος ήθελε κάτι να πει, να το πάει λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω. Εγώ,
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ακόμα κι αν αυτό δεν συμβαίνει από κανέναν, οφείλω να το επισημάνω, να το υπογραμμίσω. Γιατί
ακουστήκαν με λεπτομέρεια πώς κύλησαν σήμερα οι χρόνοι και οι διαδικασίες, με μια εξοντωτική
λεπτομέρεια. Αλλά όντως αυτό είναι εκείνο που σήμερα επικράτησε από εκείνους. Και σας ζηλεύω
που εσείς ακόμα έχετε αυτό το προνόμιο να σας κατηγορούν και να σας ψέγουν εκείνοι που σας
έψεγαν και προχθές. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν στη θέση σας, δεν σας κρύβω, αλλά βλέπετε
δεν την έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα.
Κλείνοντας, λοιπόν, θέλω να πω το εξής: Λέει σήμερα η ΑΥΓΗ, η οποία δεν είναι ούτε
των ΑΝΕΛ ούτε της Νέας Δημοκρατίας: «Διάσταση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και την
Πρόεδρο της Βουλής διαπιστώνεται όσον αφορά τη διαδικασία για τη συζήτηση του
νομοσχεδίου». Αυτό κάνουμε τώρα. Αποκλείεται η Πρόεδρος της Βουλής να μην το είδε –γιατί
έτσι ξεκινά το ρεπορτάζ– και να μην προβληματίστηκε και οι κινήσεις που κάνει να μην είναι
συνειδήτες κινήσεις ενός προσώπου βαθιά πολιτικοποιημένου και συνειδητοποιημένου.
Προφανώς, λοιπόν, δεν επείσθη η Πρόεδρος της Βουλής –παρότι εδώ η πλειοψηφία
ενυπογράφως λέει ότι εμείς, κυρία Πρόεδρε, θέλαμε να έχει ξεκινήσει ήδη και να έχει πάει στις
Επιτροπές– από όσα λέει ο Πρωθυπουργός.
Διαβάσατε ένα κομμάτι από την επιστολή. Και λέει εδώ: «Επισημαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας,
αφού ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς», λέει τα άρθρα, λέει το Σύνταγμα, λέει τον
Κανονισμό και λέει μετά ότι «η κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλει την άμεση σύγκλιση της
Ολομέλειας της Βουλής» -αυτό το λέω τώρα για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που μας
παρακολουθούν- «προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες για την επικύρωση της
συμφωνίας και την εκταμίευση της πρώτης προβλεπόμενης δόσης».
Κυρία Πρόεδρε, εμείς ψηφίζουμε την πρόταση του κ. Φίλη και…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τώρα τι νόημα έχει;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ποια πρόταση; Δεν υπάρχει πρόταση του κ. Φίλη. Δεν
είναι αρμοδιότητα της Διάσκεψης αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυριάκο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αφήστε τον κ. Νικολόπουλο να τοποθετηθεί.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι σήμερα εκτός από το να πούμε ότι
ξεκινάμε τις εργασίες…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αυτό είναι το μόνο που θα μπορούσε να πει η Διάσκεψη
σήμερα, αγαπητέ συνάδελφε, και θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει σε πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τον λόγο, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τον πήρα. Δεν πειράζει, κυρία Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Νικολόπουλε, διευκρινιστικά, αυτό που
νομίζετε ότι λέει το έγγραφο που υπογράψατε εξ αποστάσεως, δηλαδή σήμερα νωρίς το απόγευμα,
δεν είναι αυτό που λέει το έγγραφο. Το έγγραφο λέει σήμερα το μεσημέρι το νωρίτερο δυνατό.
Θέλω να πω δηλαδή, κύριε Νικολόπουλε, ότι μεταξύ μας…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, επειδή μας βλέπουν, δεν λέει και νωρίς το
απόγευμα να συνεδριάσει η Επιτροπή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λέει τα εξής: «Ζητούμε να συνεδριάσει η
Διάσκεψη των Προέδρων σήμερα το μεσημέρι το νωρίτερο δυνατό αντί τις 21.30΄.».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ώστε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): «Η επίσπευση της συνεδρίασης θα δώσει τη
δυνατότητα να συγκληθούν οι αντίστοιχες Επιτροπές σήμερα Τέταρτη».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι «νωρίς το απόγευμα» και τίποτε άλλο. Το
λέω για το εξής: Αυτό το έγγραφο, κύριε Νικολόπουλε, ευθέως σας λέω ότι κατά την άποψή μου
δεν υπηρετεί τις αρχές με βάση τις οποίες πρέπει να λειτουργούμε. Γιατί; Διότι εγώ φρόντισα από
χθες όλα τα μέλη της Διάσκεψης να ειδοποιηθούν για σήμερα και κανένα μέλος της Διάσκεψης δεν
εξέφρασε την παραμικρή αντίρρηση εχθές, αλλά ούτε και σήμερα μέχρι τις 12.40΄.
Αντίθετα υπήρξαν μέλη της Διάσκεψης που δεν ξέραμε καν αν έχουν ειδοποιηθεί και εδώ
μιλούμε για ένα συλλογικό όργανο. Εγώ ακριβώς επειδή δεν είμαι μονοπρόσωπο όργανο στη
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Διάσκεψη, συγκαλώ τη Διάσκεψη, αλλά έχω την ευθύνη όλοι όσοι συμμετέχουν να είναι εγκαίρως
ειδοποιημένοι και να μπορούν να παρίστανται.
Θέλω να σας πω ότι εχθές επικοινώνησα με όλους τους Προέδρους των Επιτροπών, που
είναι συναρμόδιες, δηλαδή με την κυρία Αμμανατίδου, που είναι της Παραγωγής και Εμπορίου,
τον κ. Σαμοΐλη, που είναι της Επιτροπής Οικονομικών, τον κ. Κριτσωτάκη, που είναι της
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης. Τον κ. Ζερδελή δεν τον βρήκα. Μιλήσαμε
αργά το βράδυ, που είδε την κλήση μου. Όλοι τους βρίσκονταν εκτός Αθηνών και θα ήταν άκρως
παραβιαστικό να συγκαλείται η Διάσκεψη των Προέδρων χωρίς να υπάρχει η εγγύηση ότι όλα τα
μέλη μπορούν να προσέλθουν.
Δεν σας το αποδίδω προσωπικά, διότι μπορώ να υποψιαστώ ακριβώς πώς σας ετέθη το
ζήτημα και είπατε «ναι, βεβαίως», αλλά η άποψή μου είναι ότι αυτό το έγγραφο, το οποίο χωρίς
καμία προειδοποίηση, χωρίς να πάρει κάνεις τη Διάσκεψη, την κυρία Τζίνη, και να πει «Ζητούμε
νωρίτερα Διάσκεψη», χωρίς να επικοινωνήσει κανείς με εμένα, ως Πρόεδρο της Βουλής, και να πει
«Ζητούμε να γίνει νωρίτερα Διάσκεψη»…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σας βρίσκουμε; Δεν σας
βρίσκουμε. Εδώ δεν σας βρίσκει ο Πρωθυπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): … κατετέθη στις 12.40΄σε άλλη Γραμματεία
από αυτή που έπρεπε, δηλαδή στην Ειδική Γραμματεία και όχι στη Γραμματεία της Διάσκεψης.
Στην κυρία Τζίνη από τον κ. Κοτσορώνη διαβιβάστηκε στις 15.40΄ και αμέσως ειδοποιήθηκε η
κυρία Τζίνη να επικοινωνήσει μαζί σας.
Εάν υπήρχε η πραγματική πρόθεση να υπάρξει νωρίτερα Διάσκεψη και όχι να
εξοικονομηθεί ένα επιχείρημα ότι κάποιος βάζει προσκόμματα και κάποιος παρελκύει, θα είχαν
γίνει άλλα καλόπιστα πράγματα, κύριε Νικολόπουλε. Αυτό δεν ήταν καλόπιστο έγγραφο ούτε
καλόπιστη ενέργεια. Κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, πριν καν εγώ ενημερωθώ, και
υπηρέτησε αυτό το οποίο από εχθές εξυφαίνεται, ότι υπάρχει μια κακή Πρόεδρος, που δεν
περιφρουρεί την κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά βάζει τρικλοποδιές και προσκόμματα.
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Και, ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό, όταν η συγκεκριμένη Προέδρος, εγώ,
έχω πολύ διαφανή τρόπο επικοινωνίας μαζί σας και με τον Πρωθυπουργό και με τους πάντες. Αυτό
ακριβώς που σκέφτομαι και πιστεύω, το λέω. Από τις 31 Ιουλίου το είπα στον Πρωθυπουργό, ο
οποίος με διαβεβαίωνε ότι δεν θα υπάρξει διαδικασία, και ζήτησα, αν υπάρξει, να μην υπάρξει
αιφνιδιασμός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μας τα είπατε αυτά. Γιατί τα λέτε πέντε φορές; Τα
είπατε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Έλα επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας λέω λοιπόν ότι όταν κατατίθενται πέντε
γραμμές που δεν λένε ποια ώρα να συνεδριάσει, αλλά γενικώς να συνεδριάσει νωρίτερα, όταν το
μεσοδιάστημα το «νωρίτερα» περιλαμβάνει συνεδριάσεις τριών κομμάτων –της Νέας
Δημοκρατίας από τις 13.00΄, του ΣΥΡΙΖΑ από τις 16.00΄ και του Ποταμιού από τις 19.00΄αναζητούνται οι φερόμενοι ως υπογράφοντες και οι μισοί ανευρίσκονται ενώ οι άλλοι μισοί δεν
ανευρίσκονται…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ποιοι φερόμενοι; Όχι φερόμενοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μόνο τρεις ήσασταν που ήρθατε και
υπογράψατε. Είναι προς τιμήν σας ότι το πράξατε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είκοσι ένα άτομα δεν
μπορούν να συνεδριάζουν όποια ώρα, χωρίς ειδοποίηση, όταν έχει υπάρξει η συντομότερη δυνατή
ειδοποίηση και καμία βλάβη.
Σημείωσα ότι είστε υπέρ, αν κατάλαβα καλά, κύριε Νικολόπουλε, της δημοσιότητας των
συνεδριάσεων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πολύ ωραία. Και κατέγραψα και αυτό που...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο που ήθελα να με ρωτήσετε πριν να αρχίσουν οι
κάμερες. Έτσι; Για να σας το πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το καταγράφω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κι εγώ θα ήθελα αυτά που λέμε εδώ μέσα, όταν
κάποιοι τα αναπαράγουν, να τα αναπαράγουν με ακρίβεια και όχι να τα παραποιούν, αλλά
δυστυχώς είμαστε…
Επίσης, καταλαβαίνω ότι είστε υπέρ του να ανοίξει η Βουλή και να συνεδριάσουν οι
αρμόδιες Επιτροπές αύριο το πρωί. Ο κ. Φίλης μίλησε για 9.00-10.00΄το πρωί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είπε και για την Ολομέλεια. Θα πούμε και για την
Ολομέλεια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, για την Ολομέλεια θα πούμε όταν οι
Επιτροπές συνεδριάσουν και τοποθετηθούν.
Θα ήθελα να δώσω τώρα τον λόγο στον κ. Καραθανασόπουλο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Καραθανασόπουλε, μου επιτρέπετε με την ανοχή
σας να τοποθετηθώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη, δεν έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:

Παρακαλώ,

ζήτησα

την

άδεια

του

κ.

Καραθανασόπουλου να προηγηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Από μένα ζητάτε τον λόγο κι εγώ θα…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Από τον κ. Καραθανασόπουλο. Με τη δική του ανοχή θα
προηγηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα προεδρεύσει λέτε ο κ. Καραθανασόπουλος;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι από τον κ. Καραθανασόπουλο
πρέπει να ζητήσω την άδεια, όχι από εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ζωή

Κωνσταντοπούλου):

Καλώς,

συνεννοηθείτε

με

τον

κ.

Καραθανασόπουλο και ενημερώστε με.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ωραία. Έχετε αντίρρηση, κύριε Καραθανασόπουλε, να
προηγηθώ, για προσωπικούς λόγους; Δεν θα αργήσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αφού δεν έχει αντίρρηση, ελάτε.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μάλιστα. Θα ήταν καλό, κυρία Πρόεδρε, να τηρείται και
μια σταθερή διαδικασία για τον τρόπο με τον οποίον λαμβάνουμε το λόγο, να τηρείται
τουλάχιστον η κοινοβουλευτική τάξη των κομμάτων και να μην καθορίζετε τη σειρά με δικιά σας
επιλογή. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος.
Ως προς το ζήτημα της δημοσιότητος, είμαι υπέρμαχος της δημοσιότητας, αλλά προφανώς
η δημοσιότητα δεν μπορεί να είναι «α λα καρτ». Και πάντως η δημοσιότητα δεν μπορεί να
αποφασίζεται προσωπικά από εσάς χωρίς να ερωτάται η Διάσκεψη – πράγμα το οποίο κάνατε
σήμερα και μονολογήσατε και έχετε μιλήσει πολύ παραπάνω από ό,τι όλα τα μέλη της Διάσκεψης
αθροιστικά. Βεβαίως εάν είχαμε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πρέπει να σας δώσει την άδειά του και ο κ.
Διαμαντόπουλος, γιατί είστε μετά από τον κ. Διαμαντόπουλο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν το γνώριζα αυτό. Κύριε Διαμαντόπουλε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η αριστοκρατία σας, κύριε Μητσοτάκη, αυτή
που σας διέπει εδώ και τόσα χρόνια…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι, ναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Διαμαντόπουλε, στο μικρόφωνο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι, ναι, πείτε ό,τι έχετε να πείτε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το λέτε εσείς τόσην ώρα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:

Εντάξει,

θα

είμαι

σύντομος,

λοιπόν,

κύριε

Διαμαντόπουλε. Εξάλλου έχει μιλήσει, εάν δεν κάνω λάθος, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν
είναι; Λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχουμε εφαρμόσει τη σειρά της
κοινοβουλευτική τάξης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν πειράζει. Να την εφαρμόζετε, λοιπόν, από εδώ και
στο εξής, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχει μιλήσει και εκπρόσωπος της Νέα
Δημοκρατίας. Ελάτε.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν έχει μιλήσει κανείς εκπρόσωπος της Νέας
Δημοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Κακλαμάνης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν του έχετε δώσει τον λόγο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν είμαι εδώ ως
εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι εδώ ως Αντιπρόεδρος, σας υπενθυμίζω. Εκπρόσωπος
είναι ο ομιλών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Απαντήσατε για τα θέματα του Πολιτικού
Συμβουλίου. Οπότε μόνον ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσατε να έχετε
παρέμβει.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εμείς τιμάμε τους
θεσμούς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Λοιπόν, επανέρχομαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε. κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εάν βέβαια αναμεταδιδόντουσαν όλες οι συνεδριάσεις
από την αρχή λειτουργίας της Διάσκεψης, φαντάζομαι ότι κάποιοι επιμελείς τηλεθεατές του
Καναλιού της Βουλής θα θυμόντουσαν ενδεχομένως τον σαρδόνιο τρόπο με τον οποίον
απορρίπτατε την προοπτική αυτή η Βουλή να ψηφίσει τρίτο μνημόνιο. Οπότε ενδεχομένως να
κατανοούσαν και τη δύσκολη θέση στην οποία έχετε περιέλθει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δημοσίως, κύριε Μητσοτάκη, την έχω
απορρίψει αυτή την προοπτική. Δεν είναι μυστικό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι, οπότε καταλαβαίνω και τη δύσκολη θέση στην
οποία έχετε προσωπικά περιέλθει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να εξάγετε τα δικά σας
εσωκομματικά προβλήματα στην Διάσκεψη των Προέδρων.
Τώρα, ως προς τα ζητήματα εμπιστοσύνης, είναι τουλάχιστον ειρωνικό, ξέρετε, κυρία
Πρόεδρε, να αναφέρεστε εσείς σε εμπιστοσύνη, όταν έχετε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σας για
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να διαρρήξετε την εμπιστοσύνη με την οποία η συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής σας
περιέβαλε. Ό,τι μπορείτε έχετε κάνει, για να την διαρρήξετε αυτή την εμπιστοσύνη.
Και φαντάζομαι ότι με την αναμετάδοση της σημερινής συνεδρίασης, όσοι μπήκαν στον
κόπο να την παρακολουθήσουν, ενδεχομένως να έβγαλαν τα συμπεράσματά τους για τον τρόπο με
τον οποίον ασκείτε τα καθήκοντα σας και κατά την προεδρία της Διάσκεψης των Προέδρων, με
την οποία οργανώνεται ο τρόπος λειτουργίας της Βουλής. Ενδεχομένως και από αύριο να αυξηθεί
σημαντικά ο αριθμός των πολιτών που θα προσυπογράψουν τη σχετική διαδικτυακή πρωτοβουλία
για την αποπομπή σας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αφού θα ξέρουν ότι τη στηρίζετε ο κ. Βενιζέλος
και εσείς, είναι βέβαιο ότι θα συρρεύσουν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εγώ δεν την στηρίζω προσωπικά, αλλά βρίσκω
ενδιαφέρον το γεγονός…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τιμή μου να προσκαλείτε σε πρόταση μομφής ο
κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και εσείς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι τριάντα
χιλιάδες πολίτες μπήκαν στον κόπο διαδικτυακά να υπογράψουν μια πρωτοβουλία για την
αποπομπή σας. Είναι πρωτοφανές. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και σίγουρα πρέπει να είστε
εξαιρετικά υπερήφανη για αυτή την πρωτιά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πάντως θα περίμενε κανείς να έχετε το θάρρος
να υποβάλετε εσείς πρόταση μομφής…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί με διακόπτετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …και όχι να προσκαλείτε πολίτες…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί με διακόπτετε, κυρία Πρόεδρε; Καταλαβαίνω τον
εκνευρισμό σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ζωή

Κωνσταντοπούλου):

Βέβαια

οι

δημοσιογράφοι

της

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ και του ΣΚΑΪ δεν είναι ακριβώς πολίτες που στηρίζουν την πρόταση μομφής…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αλλά θα έπρεπε να είχατε τουλάχιστον το
θάρρος και την ευπρέπεια την πρόταση μομφής αυτή, την οποία αναγγέλλετε εδώ και έξι μήνες να
την υποβάλλετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είναι πολλοί, ξέρετε, κυρία Πρόεδρε, τριάντα χιλιάδες
πολίτες, που μπήκαν στον κόπο να ζητήσουν την αποπομπή σας. Καταλαβαίνω ότι αυτό σας
προκαλεί κάποιον εκνευρισμό και κάποια ανησυχία. Είναι εξάλλου διάχυτος ο εκνευρισμός σας
στη σημερινή συνεδρίαση.
Τώρα, αυτή η συνεδρίαση θα έπρεπε να είχε κρατήσει πέντε λεπτά ακριβώς. Ένα
αντικείμενο έχουμε σήμερα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά: να αποφασίσει η Διάσκεψη την
επαναλειτουργία της Βουλής. Και από εκεί και πέρα να παραπέμψετε το σχετικό νομοσχέδιο στις
αρμόδιες Επιτροπές. Όλα τα υπόλοιπα ένα πολύ βολικό επικοινωνιακό σόου.
Εγώ λοιπόν για να είμαι απολύτως συγκεκριμένος, γιατί θα πρέπει να αποχωρήσω –έχω κι
άλλα πράγματα να κάνω– δεν πρόκειται να διαφωνήσω προφανώς με το άνοιγμα της Βουλής.
Υπερψηφίζω να ανοίξει η Βουλή με απόφαση της Διάσκεψης και σας καλώ να παραπέμψετε το
νομοσχέδιο στην αρμόδια Επιτροπή.
Είναι αβέβαιο αν απαιτείτο Διάσκεψη των Προέδρων για να αποφασίσει το άνοιγμα της
Βουλής, καθώς στη συζήτηση η οποία είχε γίνει, είχε συζητηθεί το γεγονός ότι αυτόματα θα άνοιγε
η Βουλή σε περίπτωση νομοθετικού έργου. Να τα θυμόμαστε αυτά, κυρία Πρόεδρε, για να μην
λέτε τα πράγματα και να διαβάζετε Πρακτικά όπως σας βολεύουν. Δεν χρειαζόταν καν να γίνει
αυτή η Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά είναι σαφές ότι έναν στόχο έχετε μόνο: θέλετε να
καθυστερήσετε τη διαδικασία με κάθε τρόπο. Όποιος παρακολούθησε σήμερα όλη αυτή την
παρωδία συνεδρίασης νομίζω ότι έβγαλε τα συμπεράσματα του.
Λοιπόν, εγώ ψηφίζω υπέρ του ανοίγματος της Βουλής. Παραπέμψτε στην Επιτροπή το
σχετικό νομοσχέδιο και αφήστε την Επιτροπή να αποφασίσει, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο
Κανονισμός της Βουλής, για το κατεπείγον.
Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε ξανά στην επόμενη Διάσκεψη των
Προέδρων, η οποία θα συγκληθεί για να αποφασίσει το πότε θα συνεδριάσει η Ολομέλεια. Όσο για
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όλα τα υπόλοιπα, κυρία Πρόεδρε, έχουν περάσει δύο ώρες και δέκα λεπτά για να συζητάμε
ανούσια θέματα, μόνο και μόνο για να καθυστερήσετε μια διαδικασία η οποία νομοτελειακά θα
γίνει.
Είναι όμως εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι αναμεταδίδεται η σημερινή συνεδρίαση και
νομίζω ότι πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι θα μπήκαν στον κόπο να την παρακολουθήσουν,
μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για την πραγματική σας ατζέντα και για τον τρόπο με
τον οποίο αντιμετωπίζετε τα καθήκοντα της Προέδρου της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη, στα καθήκοντά μου ως
Προέδρου της Βουλής είναι να διασφαλίσω ότι ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο δεν θα εισαχθεί σε
μια άδεια Βουλή, δεν θα στερηθεί κανένας Βουλευτής το δικαίωμα και τη δυνατότητα να διαβάσει
το νομοσχέδιο και να τοποθετηθεί και δεν θα υπάρξει διαδικασία κοινοβουλευτική κατά
παραβίαση των βασικών συνταγματικών αρχών. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου κατά το Σύνταγμα
και αυτή συμβαίνει να είναι και η θέση μου διαχρονικά ως Βουλευτή. Κι έτσι δεν έχω καμία
δυσκολία, γιατί τα ίδια έλεγα πριν, τα ίδια λέω και τώρα – καμία απολύτως δυσκολία και καμία
δυσχέρεια. Σε δυσχέρεια μπορεί να βρίσκεστε κάποιοι οι οποίοι κατά καιρούς αναγκάζεστε να
αναδιπλώνεστε ή να βρίσκεστε να λέτε τα αντίθετα από εκείνα τα οποία λέγατε.
Όσο για τα περί πρότασης μομφής, που είπατε ειρήσθω εν παρόδω, θέλω να σας πω ότι
είναι γνωστό ότι Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ, άμα τη αναγγελία του ονόματός μου ως
προτεινόμενης ως Προέδρου της Βουλής, προβήκατε σε λαύρες δημόσιες τοποθετήσεις εναντίον
μου. Μην παριστάνετε λοιπόν ότι δήθεν…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πώς το λέτε αυτό; Πώς το λέτε αυτό, όταν σας ψήφισαν
Βουλευτές και των τριών κομμάτων, κυρία Πρόεδρε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Το ξέχασε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην παριστάνετε λοιπόν ότι δήθεν με
περιβάλλετε με εμπιστοσύνη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το ξεχάσατε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καθόλου δεν το ξέχασα.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί υποτιμάτε τους Βουλευτές που σας ψήφισαν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καθόλου δεν το ξέχασα και…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δυστυχώς, κάνετε λάθος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κάνετε μεγάλο λάθος γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …και έχω…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Για άλλη μία φορά ψεύδεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …και έχω την πεποίθηση, κύριε Μητσοτάκη,
ότι ελπίζατε πως ψηφίζοντάς με θα ξεχνούσα εκείνα τα όποια έλεγα και τα οποία πρεσβεύω.
Αμέσως μετρά τη διαπίστωση ότι δεν επρόκειτο ούτε τις ποινικές δικογραφίες να ξεχάσω, ούτε την
υπόθεση SIEMENS, κύριε Μητσοτάκη, ούτε το νόμο περί ευθύνης Υπουργών…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …ούτε τη λίστα Λαγκάρντ, ούτε τον έλεγχο του
χρέους…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τινάζετε στον αέρα τη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …ούτε τα υποβρύχια, αμέσως μετά επανήλθατε
στην καταγγελιολογία και στην προτασεολογία περί μομφής. Κάντε την αυτή την πρόταση που
τόσο πολύ την θέλετε και τόσο πολύ διακαώς επιθυμείτε να κατατεθεί και μην βάζετε μπροστά…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μην ανησυχείτε, κυρία Πρόεδρε. Προσέξτε, διότι
μπορεί να έχετε το προνόμιο, ξέρετε, να είστε η πρώτη Πρόεδρος Βουλής, η οποία θα αποπεμφθεί
από τη θέση της.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην βάζετε μπροστά…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κάνετε λάθος και τινάζουμε στον αέρα τη
συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην βάζετε μπροστά…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Προσέξτε τι ζητάτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για προσέξτε λίγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην βάζετε μπροστά…
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Προσέξτε. Προσέξτε τι ζητάτε. Και τριάντα χιλιάδες
πολίτες, τους οποίους προσβάλετε σήμερα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην βάζετε μπροστά…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: …και των οποίων ο αριθμός με βεβαιότητα θα αυξηθεί
αύριο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην βάζετε μπροστά πρόσωπα που ξέρετε πού
εργάζονται, σε ποια μέσα ενημέρωσης…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τριάντα χιλιάδες πολίτες τους προσβάλετε με αυτό τον
τρόπο; Εσείς δεν είστε θιασώτης της άμεσης δημοκρατίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …πού βρίσκονται να εργάζονται και πώς
προωθούνται.
Ελάτε, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν σας αρέσουν αυτές οι διαδικασίες, κυρία Πρόεδρε;
Μόνο όταν σας βολεύουν; Περισσότεροι υπέγραψαν την πρόταση μομφή σας από όσους σας
ψήφισαν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σας δώσαμε τη σειρά μας, κύριε Μητσοτάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη, είμαι υπέρ της δημοκρατίας,
ναι. Είμαι όμως και λίγο προσεκτική με την ηλεκτρονική δημοκρατία. Και θα έπρεπε εσείς να
έχετε μάθει το μάθημα, γιατί έμαθα ότι στο όνομά σας έχει απεστάλη ένα e-mail κι αναγκαστήκατε
να προστρέξετε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, γιατί φαινόσασταν εσείς να αποστέλλετε
ένα mail, που αφορούσε κι εμένα ως Πρόεδρο της Βουλής, το οποίο αποποιηθήκατε. Να είμαστε
λίγο προσεκτικοί λοιπόν με τα ηλεκτρονικά μέσα και κατά τα λοιπά οι διαδικασίες όλες θα
ακολουθηθούν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Καταλαβαίνω τη δυσκολία στην οποία έχετε περιέλθει,
κυρία Πρόεδρε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κι εγώ σε εσάς.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εξέρχεται από την αίθουσα)
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Παρακαλώ, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτον, ως ΚΚΕ στο ερώτημα αν θα πρέπει
να είναι δημόσιες ή όχι οι συνεδριάσεις και της Διάσκεψης των Προέδρων λέμε «ναι». Αλλά
βάζουμε ένα μεγάλο ερώτημα: Γιατί τώρα και όχι από χθες; Συντρέχει κανένας ιδιαίτερα λόγος και
σοβαρός; Εμείς, ως ΚΚΕ, δεν είδαμε κανέναν απολύτως λόγο σήμερα να είναι δημόσια η
συνεδρίαση, γιατί δεν μας απασχολεί αν ήταν στο παρά τρία ή στο και τρία. Και έγινε πάρα πολύ
κουβέντα για το «πάρα τρία και τρία», για να χαθεί η ουσία.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν είδαμε κανέναν απολύτως λόγο, η
δημόσια συνεδρία, εάν θα πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να είναι «α λα καρτ». Πρέπει να είναι για το
σύνολο των συνεδριάσεων, εκτός εάν υπάρχει …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτή είναι και η εισήγησή μου. Αυτή είναι η
πρότασή μου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, δεν σας επιτρέπω να με
διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μόνο στον κ. Μητσοτάκη επιτρέπετε. Ελάτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας επιτρέπω να με διακόπτετε.
Άρα, λέμε να υπάρχουν ανοιχτές συνεδριάσεις, αλλά όχι «α λα καρτ», εκτός και αν
συντρέχει λόγος να μην είναι δημόσιες. Ένα το κρατούμενο.
Δεύτερον, η σημερινή δημόσια συνεδρίαση ήταν δικιά σας προσωπική απόφαση. Δεν είχε
προηγηθεί απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, Άρα είναι μια αυθαίρετη απόφαση. Δεύτερο
κρατούμενο αυτό.
Βεβαίως καταλαβαίνουμε πολύ καλά για ποιο λόγο προχωρήσατε σε αυτή την αυθαιρεσία.
Γιατί το έχετε ανάγκη να κάνετε ένα ακόμη σόου φλύαρο και ανούσιο. Άλλωστε, ως Προέδρος και
εξαιτίας του ρόλου σας αποτελείτε ένα βολικό άλλοθι για την Κυβέρνηση. Με διαφορά τερτίπια –
άλλοι τα ονομάζουν τρικλοποδιές, προσκόμματα– αυτού του είδους δεν πρόκειται να αλλάξει
τίποτα από την ουσία. Το νομοσχέδιο θα έρθει και θα συζητηθεί και επειδή υπάρχει μια τεράστια
πλειοψηφία, θα ψηφιστεί.

[68]

Από αυτή την άποψη, αποτελείτε βολικό άλλοθι, γιατί ακριβώς παίζετε το παιχνίδι της
Κυβέρνησης. Το ένα χέρι νίβει το άλλο, για να κοροϊδεύετε τον λαό. Και η Κυβέρνηση και εσείς
ως Πρόεδρος τον λαό κοροϊδεύετε, τον αποπροσανατολίζετε. Κάνετε ένα τέτοιο σόου
αποπροσανατολιστικό.
Εμείς, λοιπόν, ως ΚΚΕ, δεν συναινούμε και θεωρούμε ότι δεν συντρέχει κανείς απολύτως
λόγος για να ανοίξει η Βουλή. Και μακάρι να ήταν στο χέρι μας ποτέ να μην συζητηθεί το τρίτο
μνημόνιο, το οποίο είναι πολύ πιο βάρβαρο, πολύ πιο αντιδραστικό.
Και από αυτή την άποψη βεβαίως δεν συμφωνούμε και με την πρόταση της Κυβέρνησης
να έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και το καταγγέλλουμε. Άρα δεν συμφωνούμε και με την
πρόταση του κ. Φίλη.
Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με τέτοιου είδους τερτίπια και προσκόμματα για το ποτέ
και αν θα συζητηθεί και πώς θα συζητηθεί, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι μέσα από
κοινοβουλευτικές διαδικασίες, γιατί είναι δοσμένος ο συσχετισμός και διαμορφωμένη η θέληση να
υπερψηφιστεί και θα υπερψηφιστεί μέσα από αυτές τις διαδικασίες.
Εμάς αυτό που μας απασχολεί ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας –και τελειώνω με
αυτό– είναι να μην γίνει αποδεκτό το παρόν νομοσχέδιο, το νέο μνημόνιο, στη λαϊκή συνείδηση.
Μόνο έτσι μπορούν να αποτραπούν και να ανατραπούν από τη λαϊκή πάλη οι επιπτώσεις του
μνημονίου του τρίτου, όπως και των προηγουμένων δύο μνημονίων, και βεβαίως να υπάρξει και
μια ριζική αλλαγή των συσχετισμών των δυνάμεων προς όφελος του ΚΚΕ. Τελεία και παύλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Καραθανασόπουλε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας επιτρέπω να με σχολιάσετε τώρα.
Έχετε το δικαίωμα της δευτερολογίας σας, εφόσον τελειώσουν οι τοποθετήσεις, να σχολιάσετε
οτιδήποτε θέλετε από αυτά που ακούστηκαν. Τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Καραθανασόπουλε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ακούω τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δικαίωμα σας να μην ακούτε. Δεν είναι
δικαίωμα σας όμως να συμπεριφέρεστε αντικοινοβουλευτικά.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορείτε να τα πείτε μετά. Δεν έχετε το
δικαίωμα μετά από οποιαδήποτε τοποθέτηση να σχολιάζετε τον ομιλητή. Δεν έχετε αυτό το
προνόμιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και εσείς δεν έχετε το δικαίωμα όρθιος να
εμποδίζετε να εκφραστεί ο οποιοσδήποτε άλλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορείτε να το κάνετε στο τέλος της
συνεδρίασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας. Εγώ θέλω
να διευκρινίσετε το εξής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω απολύτως κανέναν εκνευρισμό. Δεν
σας επιτρέπω να με σχολιάσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κοιτάξτε, στη Δημοκρατία δεν μπορείτε να
εμποδίζετε οποιονδήποτε να εκφραστεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορείτε να τοποθετηθείτε μετά, γιατί
υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και εσείς ως Πρόεδρος της Βουλής πρέπει να την τηρείτε και όχι
να την παραβιάζετε. Μετά την τοποθέτηση όλων των ομιλητών έχετε το δικαίωμα να λάβετε τον
λόγο, να κλείσετε τη συζήτηση και να απαντήσετε σε όλα τα ζητήματα που έβαλαν οι ομιλητές in
bloco, ενιαία, και όχι κάθε φορά, μετά από κάθε ομιλητή να παίρνετε το λόγο. Εγώ λοιπόν αυτό το
δικαίωμα δεν σας το δίνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λοιπόν, ολοκληρώσατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς έχετε ανάγκη να ολοκληρώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ωραία. Ήθελα πρώτα από όλα να σας πω ότι θα
πρέπει να προσέξετε τις εκφράσεις τις οποίες μετέρχεστε.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι επικοινώνησα με τον κ. Παφίλη, στη θέση του
οποίου παρίστασθε σήμερα, και μου γνωστοποίησε ότι ακριβώς λόγω της επίσπευσης της
Διάσκεψης δεν θα μπορούσε και δεν θα προλάβαινε καν να είναι παρών σήμερα. Και θα ήθελα να
διευκρινίσετε, επειδή παρίστασθε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ και επειδή
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ειπώθηκε και δημοσιεύθηκε ότι το Κόμμα σας θα είχε προσυπογράψει το αίτημα για συντομότερη
σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων και επειδή σήμερα, τώρα, κάνατε μια διαφορετική
τοποθέτηση, θα ήθελα απλώς να διευκρινίσετε εάν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό.
Κατά τα λοιπά, να είστε λίγο πιο κόσμιος και πιο ευπρεπής. Με τον τρόπο που σας
απευθύνομαι να απευθύνεστε κι εσείς. Ελάτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτον, δεν σας επιτρέπω να κάνετε
υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο μιλάω και για το τι θα πω. Δεύτερον, ο κ. Παφίλης δεν
μπορούσε και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ήρθα εγώ. Άρα δεν υπήρχε κανένα απολύτως
πρόβλημα για το πότε θα γινόταν η Διάσκεψη των Προέδρων. Από το πρωί δηλαδή μέχρι το βράδυ
μπορούσαμε να είμαστε εδώ πέρα οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ. Άρα, δεν υπάρχει καμία απολύτως
δικαιολογία και δεν υπάρχει και λόγος καμίας αναφοράς στον κ. Παφίλη, ότι δεν μπορούσε. Το
ΚΚΕ θα ήταν εδώ με τους εκπροσώπους, τον Αντιπρόεδρο και τον Κοινοβουλευτικό του
Εκπρόσωπο οποιαδήποτε ώρα και αν συνεδρίαζε το Προεδρείο από τις 9.00΄ το πρωί σήμερα μέχρι
και την ώρα που είμαστε εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν ήταν αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα ήταν…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί μιλήσατε για τον κ. Παφίλη και
αφήσατε να διαφανεί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Καραθανασόπουλε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ. Δεν σας επιτρέπω να με
διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Καραθανασόπουλε, είπατε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα απαντήσει, κυρία
Πρόεδρε. Κάντε λίγη υπομονή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Γιατί έχετε τέτοιον εκνευρισμό;
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σε διέκοψα. Θα ολοκληρώσω. Άσε με
επιτέλους! Αν είναι δυνατόν, σε κάθε φράση να με διακόπτεις! Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα! Δεν το
καταλαβαίνεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στον ενικό θα μιλάτε σε άλλο επίπεδο και σε
άλλο πλαίσιο, κύριε Καραθανασόπουλε. Και τις εκφράσεις που προηγουμένως μετήλθατε κατά του
συναδέλφου του κ. Διαμαντόπουλου, επίσης δεν θα τις επαναλάβετε. Και με ήπιο τόνο παρακαλώ
ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να πείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ό,τι και να κάνετε, δεν πρόκειται να με
τσαντίσετε. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς είμαστε πολύ καθαροί. Οποιαδήποτε ώρα
μπορούσαμε να είμαστε διαθέσιμοι για τη σύγκληση του Προεδρείου. Άρα καμία σπέκουλα
απέναντι στο ΚΚΕ. Και δεύτερον, είχαμε διαφωνήσει με την επίσπευση των διαδικασιών και με το
άνοιγμα της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σαφές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η θέση του Κόμματος είναι καθαρή. Την
επαναλάβαμε και τώρα. Βεβαίως δεν εξαρτάται από τη δικιά μας ψήφο εάν θα ανοίξει ή όχι η
Βουλή, γιατί η διαδικασία και η πλειοψηφία είναι δεδομένη. Ως θέση όμως καταγγέλλουμε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιος λόγος επίσπευσης των
διαδικασιών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σαφές.
Τον λόγο έχει ο κ. Διαμαντόπουλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει να ομολογήσω πως όταν πληροφορήθηκα για τη δημόσια μετάδοση της συζήτησης
της Διάσκεψης των Προέδρων, ήλπιζα πως λόγω των φώτων της δημοσιότητας θα αλλάξουν οι
συμπεριφορές κάποιων εδώ μέσα. Με θλίψη διαπίστωσα ότι δεν έγινε τίποτα από αυτό. Το ίδιο
στιλ, οι ίδιοι τόνοι –επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί ακούστηκαν εις βάρος μου και χειρότερα–
χαχανητά, γελάκια, ειρωνείες, διακοπές συνέχεια. Όσες φορές έχω αντικαταστήσει τον σύντροφο
Σαμοΐλη…
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(Θόρυβος στην αίθουσα)
Παρακαλώ, σύντροφοι του ΚΚΕ, να μην μιλάτε μεταξύ σας. Ενοχλείτε, δεν μπορώ να
μιλήσω. Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μα, δεν σας ενοχλούν
τόσα που γίνονται σε αυτή την αίθουσα δυόμισι ώρες τώρα, αυτό σας ενόχλησε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, σύντροφε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτά τα τόσα που τον ενοχλούν λέει, κύριε
Λαμπρούλη. Ελάτε, κύριε Διαμαντόπουλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Πολύ ευαίσθητα είναι τα
αυτιά σας. Έλεος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, πολύ ευαίσθητος είστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλλον είναι αμοιβαία η ευαισθησία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά, στα γουναράδικα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Συνεχίζετε. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Το
τι διαμείβεται μέσα στη Διάσκεψη των Προέδρων, αυτά που έχω ζήσει, ήλπιζα ότι θα
σταματήσουν. Με θλίψη διαπίστωσα ότι συνεχίζονται. Οι ίδιοι και με τις ίδιες συμπεριφορές
συνεχίζουν. Ήταν καλό αυτά να αποκαλυφθούν στον κόσμο, να δουν ακριβώς τι γίνεται. Και είναι
ακόμη καλύτερο προφανώς, γιατί αν θέλει κάποιος να έχει μια Διάσκεψη να σκεφτεί με
περισσότερη άνεση, θα πρέπει να την προφυλάσσει, όχι αυτό το έκτρωμα που γινόταν και
εμφανιζόταν ο καθένας να λέει την άποψή του και να μεταφέρει με όποιον τρόπο έχει συζητηθεί
κάτι και πώς, με εμπρηστικές εκφράσεις όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα.
Περνάω στο δεύτερο θέμα: Με μεγάλη θλίψη πάλι διαπίστωσα πως οι συναδέλφισσες και
οι συνάδελφοι της Διάσκεψης των Προέδρων αγνοούν παντελώς τι θα πει να ζεις, να εκλέγεσαι και
να αντιπροσωπεύεις ανθρώπους που ζουν στην περιφέρεια. Ο σύντροφος Σαμοΐλης δεν μπόρεσε να
είναι εδώ. Εγώ κατάφερα να είμαι. Δεν θα κατάφερνα να ήμουν παρών, εάν είχε αποδεχτεί με μια
διαδικασία fast track η Διάσκεψη των Προέδρων να συνεδριάσει νωρίς. Διπλή θλίψη, γιατί αυτό
ξεκίνησε από συντρόφους δικούς μου. Παρακαλώ αυτό να μην ξαναγίνει. Να το λαμβάνετε υπόψη,
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διότι αυτοί που υπέγραψαν ή φέρονται πως υπέγραψαν είναι είτε από την Αθήνα είτε μπορεί να
εκλέγονται σε κοντινούς νομούς, αλλά ζουν στην Αθήνα, είτε εκλέγονται σε όμορους νομούς.
Υπάρχουμε και εμείς σε ακριτικούς νομούς και κάνουμε το παν να βρισκόμαστε παντού στην ώρα
μας και όποτε μας χρειάζεται και η Βουλή και ο λαός τον οποίο αντιπροσωπεύουμε.
Τώρα θέλω να κάνω άλλο ένα σχόλιο, το οποίο είναι αιχμηρό, αλλά δεν μπορώ να μην το
πω. Ελπίζω να υπήρξε κάποια δυσκολία, γιατί ενώ εγώ ενημερώθηκα ότι θα αντικαταστήσω από
το πρωί –από τις 11 η ώρα μου ζητήθηκε να αντικαταστήσω και ενημέρωσα– γιατί δεν έφτασε
ποτέ ενημέρωση σε εμένα πως αιτούνται σύντροφοί μου και άλλοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες
να ξεκινήσει πιο νωρίς η Διάσκεψη των Προέδρων. Ελπίζω κάτι να συνέβη τεχνικά και να μην
μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή μαζί μου, διότι ήρθαν σε επαφή με Βουλευτές των άλλων
κομμάτων. Μπορεί ο δίαυλος επικοινωνίας να είναι ευκολότερος.
Τώρα θέλω να μιλήσω για την ουσία και κλείνω όσο πιο σύντομα μπορώ. Θα γινόταν η
Διάσκεψη των Προέδρων νωρίς, ώστε να συζητούσαν οι Επιτροπές ήδη. Τι; Κοιτάξτε να δείτε. Δεν
ζήλεψα τη δόξα του κ. Χρυσοχοΐδη ποτέ. Μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά έχει δηλώσει, προς τιμήν
του θα έλεγα –αν και προς τιμήν του δεν ήταν αυτό που έκανε– πως δεν έχει προλάβει να διαβάσει
το μνημόνιο.
Θεωρούμε εμείς εδώ, οι οποίοι είμαστε και Πρόεδροι στις Επιτροπές οι οποίες θα
εμπλέκονταν, ή Αντιπρόεδροι, πως θα διαβάζαμε από τα ξημερώματα, θα ταξιδεύαμε, θα
ερχόμασταν εδώ, θα περνούσαμε αυτήν την διαδικασία την πολύωρη και επίπονη και μετά θα
πηγαίναμε διαβασμένοι στις Επιτροπές να προεδρεύσουμε κιόλας; Το αφήνω στην κρίση του
κόσμου που ακούει και ειδικότερα αναφέρομαι στο κόμμα με το οποίο έχω εκλεγεί. Διότι οι άλλοι,
θιασώτες του «ναι», οι άλλοι, θιασώτες των μνημονίων, όσο και να επικαλούνται τώρα ότι είναι
αντίθετοι και αρνητικοί αυτό ήθελαν και αυτό εισπράττουν.
Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο νωρίς η συνεδρίαση των Επιτροπών, ούτως
ώστε να μπορέσουν να τοποθετηθούν περισσότερες και περισσότεροι συναδέλφισσες και
συνάδελφοι. Η δική μου πρόθεση –δεν είναι πρόταση, πρόθεση- θα ήταν ολόκληρη η μέρα η
αυριανή να αναλωθεί στις Επιτροπές, διότι η άλλη διαδικασία στην Ολομέλεια έχουμε δει πως δεν
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ωφελεί τόσο τους Βουλευτές του Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό. Δεν μιλάμε πλέον για
προαπαιτούμενο, μιλάμε για την ίδια ουσιαστικά τη συμφωνία, οπότε θα ήταν χρήσιμο να γίνει
αυτό, για να μπορέσουμε πραγματικά σε αυτούς που απευθυνόμαστε, στον λαό, να μπορούμε να
τους κοιτάξουμε στα μάτια και να πούμε ότι ξέραμε καταρχήν τι ψηφίσαμε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Διαμαντόπουλο,
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, που παρίσταται αντί του Προέδρου του κ.
Σαμοΐλη, που φτάνει αύριο στην Αθήνα από την Κέρκυρα.
Θα σας επισημάνω πάντως, κύριε συνάδελφε, ότι βεβαίως πολιτικώς ορθά πράττοντας
είπατε «οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι δεν καταλαβαίνουν τι θα πει να είσαι Βουλευτής
επαρχίας». Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει συναδέλφισσα από τα παριστάμενα μέλη, δηλαδή την
κ. Χαραλαμπίδου, την κ. Αμμανατίδου και εμένα, που να ισχυρίστηκε ότι ο Βουλευτής της
περιφέρειας οφείλει να είναι διιστάμενος, να είναι κλωνοποιημένος και να ανταποκρίνεται στα
καθήκοντά του.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν μου επιτρέπεται μισό λεπτό να κάνω ένα
σχόλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή ίσως από κεκτημένη ταχύτητα –και
αναφέρομαι πάλι στην Αριστερά– αναφερόμαστε συνεχώς μέσα στο Κοινοβούλιο και λέμε «ο
συνάδελφος», ας κάνουμε και ένα λάθος δηλαδή να αναφερόμαστε a priori σε αυτό, ότι υπάρχουν
συναδέλφισσες, συνάδελφοι, συντρόφισσες, σύντροφοι, κυρίες και κύριοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σωστά.
Τον λόγο έχει η κ. Χαραλαμπίδου, η Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

(Γ΄

Αντιπρόεδρος

της

Βουλής):

Εντελώς

τηλεγραφικά, μια που αρκετή ώρα συζητάμε, όχι επί της ουσίας βεβαίως, αλλά επί της διαδικασίας,
θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια.
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Πρώτα από όλα θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου σαν Αντιπρόεδρος της Βουλής
να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της Βουλής που ξενύχτησαν όλο το βράδυ χθες, που ήταν στις
επάλξεις εδώ για να εξυπηρετήσουν τους Βουλευτές και εμάς βέβαια, για να έχουμε τη δυνατότητα
σήμερα προς το μεσημέρι να έχουμε σε έντυπη μορφή ένα νομοσχέδιο πολλών σελίδων, το οποίο
είναι και πολύ προβληματικό, γιατί για να το καταλάβεις και να το διαβάσεις και να κατανοήσεις τι
κρύβεται πίσω από αυτό θα πρέπει να το συνδυάσεις και με άλλα νομοθετήματα προηγούμενων
χρόνων.
Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι συζητάμε και νομίζω ότι δεν συζητάμε σε καλή
βάση. Κρίνοντας από τη συζήτηση, υπάρχει διαδικασία προσκόμματος; Η σημερινή Διάσκεψη των
Προέδρων σήμερα που ειδοποιηθήκαμε σήμερα οι περισσότεροι από χθες το απόγευμα που
συζητάει την επαναλειτουργία της Βουλής, μια που εμείς αποφασίσαμε το κλείσιμο της Βουλής, τι
σημαίνει πρακτικά; Δεν σημαίνει διευκόλυνση;
Εγώ παραδείγματος χάρη, προσωπικά, θα έλεγα να μην ανοίξει ποτέ η Βουλή αν πρόκειται
να ψηφιστεί αυτό το μνημόνιο, γιατί περί δανειακής σύμβασης και μνημονίου επρόκειτο και θα
συντασσόμουν με αυτό που εξέφρασε προηγούμενα ο κ. Καραθανασόπουλος. Ωστόσο, όμως, είμαι
εδώ και θα προτείνω ή θα συναινέσω σε μια πρόταση που ακούστηκε, ακριβώς γιατί δεν θέλω να
δημιουργήσω κανένα πρόσχημα.
Τρίτο σχόλιο σε ό,τι αφορά τη δημοσιότητα: Θεωρώ ότι πρέπει όλες οι λειτουργίες της
Βουλής να είναι σε πλήρη διαφάνεια. Πολλές φορές έχουν πέσει και έχουμε πέσει θύματα
παραπληροφόρησης ή εσκεμμένης πληροφόρησης σε συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε
ό,τι διαδραματίζεται πίσω από την κλειστή αίθουσα, από την αίθουσα αυτή και με κλειστές τις
κάμερες, πράγματα που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς ή συγκεκριμένα μέσα. Νομίζω ότι
το καλύτερο από όλα είναι οι συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων να είναι ανοιχτές και να
υπάρχει εξαίρεση μόνο όταν υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση με προσωπικά δεδομένα των
Βουλευτών.
Επί της ουσίας τώρα, ακούστηκαν προτάσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε, νομίζω
ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε ώρα έναρξης της συζήτησης των Επιτροπών αύριο στις 9.30΄ το
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πρωί, να πούμε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί γύρω στο μεσημέρι, δηλαδή 14.00΄, 15.00΄,
15.30΄ έστω. Εγώ θεωρώ –δεν ξέρω αν γίνεται βέβαια, δεν έχω εντρυφήσει τόσο στον Κανονισμό
της Βουλής, νέα Αντιπρόεδρος είμαι– αν γίνεται, ότι δεν πρέπει να πραγματοποιήσουμε αύριο τη
Διάσκεψη –δεν ξέρω εάν γίνεται, αυτό εσείς το ξέρετε καλύτερα– και να ορίσουμε ως ώρα έναρξης
της Ολομέλειας αν βέβαια οι Επιτροπές ξεκινήσουν και καταλήξουν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Χαραλαμπίδου, για να σας….
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Επιτρέψτε μου, κυρία
Πρόεδρε, τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εάν βέβαια οι
Επιτροπές συμφωνήσουν και συναινέσουν στη διαδικασία του κατεπείγοντος να πάμε στην
Ολομέλεια γύρω στις 18.00΄ το απόγευμα, για να ολοκληρωθεί μέσα στο δεκάωρο.
Θέλω πάντως, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να επισημάνω ότι είναι η τρίτη
φορά που έρχεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κάτι το οποίο βέβαια διαφέρει από τα δύο
προηγούμενα. Αφορά –και σωστά είπε ο κ. Φίλης ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε– τις λαϊκές
ανάγκες. Αυτό αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες, αλλά από αρνητική μεριά. Εγώ έριξα μια ματιά
μόνο σε ό,τι αφορά τα συνταξιοδοτικά και αναζήτησα από το πρωί τέσσερις φορές τον κ.
Μητρόπουλο, ως πιο ειδικό, να μου εξηγήσει δύο πράγματα, που δεν τα έχω καταλάβει ακόμα και
τώρα.
Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση –πάλι με μια ματιά, σας λέω εγώ που από το
πρωί το διαβάζω– με την απελευθέρωση της ενέργειας, παραδείγματος χάρη με το φυσικό αέριο.
Δεν καταλαβαίνω τίποτε. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τίποτε!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Όσο και να διαβάζεις….
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρακαλώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν είναι θέμα χρόνου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα βοηθηθούμε και
από τις τοποθετήσεις αύριο προφανώς.

[77]

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πάντως, παρακαλώ τον κ. Θεοχάρη, τέτοιου
είδους σχόλια να μην τα επαναλάβει. Ακούστηκε μέχρι εδώ.
Συνεχίστε, κυρία Χαραλαμπίδου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Υπάρχουν μια σειρά
ζητήματα που σας λέω εγώ από το πρωί –γιατί ήρθα το πρωί εδώ από την περιφέρειά μου– δεν τα
κατανοώ. Δεν ξέρω. Ακόμα και μερικές λέξεις δεν τις κατανοώ. Ειλικρινά σας το λέω. Και είμαι
και πολλά χρόνια στο κίνημα. Είναι απαράδεκτο το γεγονός να υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες.
Επίσης, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός όταν θα πάει στην Ολομέλεια να μην
δίνεται η δυνατότητα σε πέντε Βουλευτές να μιλήσουν, γιατί αυτό έγινε την προηγούμενη φορά.
Αν θυμάστε, ακόμα και οι εισηγητές δεν έκαναν και δευτερολογίες. Αυτό μας τιμάει; Εγώ
προσωπικά ντρέπομαι που είμαι Αντιπρόεδρος μιας Βουλής που δεν δίνει τη δυνατότητα στους
Βουλευτές να διαβάσουν και να κατανοήσουν τι πρόκειται να συμβεί και δεν δίνεται η δυνατότητα
στους Βουλευτές στην Ολομέλεια να τοποθετηθούν.
Σε κάθε περίπτωση όμως, ακριβώς γιατί δεν είμαι της λογικής –και πιστεύω ότι κανένας σε
αυτήν την Αίθουσα δεν είναι λογικής, αλλά θέλει να τηρούνται οι διαδικασίες– να πάμε με αυτήν
την διαδικασία, λέω να ξεκινήσουμε στις 9.30΄, για να κερδίσουμε έστω και το μισάωρο, να μην
πάμε δηλαδή στις 10.00΄, να τελειώσουμε προς το μεσημέρι, προς το απόγευμα και κατά τις
18.00΄, 18.30΄ το απόγευμα, αν υπάρχει δυνατότητα –δεν το ξέρω, θα το διευκρινίσει η κυρία
Πρόεδρος– να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε την κ. Χαραλαμπίδου.
Έχουμε ακόμα τον κ. Λυκούδη, την κ. Αμμανατίδου, τον κ. Λαγό, τον κ. Ζερδελή και τον
κ. Κριτσωτάκη.
Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω, για να το ξέρουμε όλοι και να το ξέρουν και οι πολίτες, ότι
κυριαρχικά επί του αν θα δεχτούν τη διαδικασία του κατεπείγοντος αποφασίζουν οι Επιτροπές με
την προβλεπόμενη πλειοψηφία των μελών τους, όχι με εικαζόμενες πλειοψηφίες, και κυριαρχικά
επίσης, αν γίνει δεκτό το κατεπείγον από τις Επιτροπές, τότε θα συγκληθεί η Διάσκεψη των
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Προέδρων για να συγκαλέσει την Ολομέλεια. Κυριαρχικά και πάλι η Ολομέλεια θα αποφασίσει για
τη διαδικασία της, αν θα κάνει δεκτό το κατεπείγον.
Αυτό το οποίο τώρα μπορούμε να εξετάσουμε είναι αν δεχόμαστε το αίτημα της
Κυβέρνησης να ανοίξει η Βουλή εσπευσμένα.
Θα σας πω, κυρία Χαραλαμπίδου, ότι προσωπικά από τη στιγμή που κατατίθεται ένα
τέτοιο σχέδιο νόμου, εγώ θα επιθυμούσα και ως Βουλευτής και ως Πρόεδρος της Βουλής, αφού
υπάρχουν όλες αυτές οι μέρες μέχρι τις 20 Αυγούστου και αφού είναι επηρεαζόμενες τόσες και
τόσες κοινωνικές ομάδες, να μπορέσουν οι Επιτροπές ξεκινώντας αύριο να καλέσουν φορείς, να
ακουστεί η κοινωνία, γιατί ακριβώς για την κοινωνία είμαστε εδώ και οι πολίτες μας έχουν στείλει,
και να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που διαμεσολαβεί μέχρι τις 20, ώστε να υπάρξει ουσιαστική
κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτό είχα πει και στη Διάσκεψη που κάναμε στις 3 Αυγούστου, για
να είμαστε απολύτως σαφείς και συνεπείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Λυκούδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εγώ δεν θα επεκτείνω το σημερινό βασανιστήριο ούτε κατά ένα λεπτό. Συμφωνώ με
την πρόταση του κ. Φίλη, να κάνουμε αύριο το πρωί τις συνεδριάσεις των Επιτροπών και αν
μπορούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να περάσουμε στη διαδικασία της Ολομέλειας μετά το
μεσημέρι.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Λυκούδη.
Θα σας παρακαλέσω, όταν αναφέρεστε σε κοινοβουλευτικές λειτουργίες και διαδικασίες,
να μην τις παρομοιάζετε με τα βασανιστήρια. Τα βασανιστήρια είναι άλλη διαδικασία και διεθνής
έγκλημα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Το μόνο που δεν υπήρξε
σήμερα είναι κοινοβουλευτική διαδικασία. Ένα απίστευτο βασανιστήριο ήταν.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ζωή

Κωνσταντοπούλου):

Ποιος

βασανίζεται,

κύριε

Λυκούδη;

Βασανίζονται οι εκπρόσωποι της Διάσκεψης, που καλούνται να αποφασίσουν για το τρίτο
μνημόνιο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μας βασανίζεται εσείς,
κυρία Πρόεδρε. δυστυχώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βασανίζεστε; Είναι υποχρέωσή μας να είμαστε
εδώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Έχω την εντύπωση ότι
επειδή τελείωσα γρήγορα, δεν σας αρέσει. Θέλετε να με προκαλέσετε για να έχουμε περισσότερο
χρόνο αντιπαράθεσης. Δεν θα σας κάνω τη χάρη. Έχω τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι υποχρέωσή μας όλων να είμαστε εδώ και
η κοινοβουλευτική διαδικασία δεν είναι βασανιστήριο. Αν κάποιοι θέλουν να την κάνουν είτε
προσχηματική είτε εικονική ή αν κάποιοι θέλουν να παραδώσουμε τη σφραγίδα της Βουλής, ως
Πρόεδρος της Βουλής…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σας λέω ότι έχω τελειώσει.
Όσο και να με προκαλείτε, δεν θα συνεχίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν απευθύνομαι σε εσάς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το
βασανιστήριο πρέπει να τελειώσει. Αφήστε να πάρει τον λόγο άλλος συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν απευθύνομαι σε εσάς.
Ως Πρόεδρος της Βουλής τη σφραγίδα της Βουλής για να σφραγίζει ο κ. Σόιμπλε δεν την
παραδίδω. Αν μου κάνετε πρόταση μομφής και θελήσετε να παραδώσετε τη σφραγίδα της Βουλής,
από εκεί και πέρα θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες.
Τον λόγο έχει η κ. Αμμανατίδου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Απλά θα σχολιάσω εγώ αυτό που είπατε για τον κ. Σόιμπλε, γιατί θα ήθελα να θυμίσω ότι
στην προτελευταία ψηφοφορία πέρασε –ήταν από τα προαπαιτούμενα, για να κλείσει η πέμπτη
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αξιολόγηση του δευτέρου μνημονίου του Σαμαρά– εκείνο το άρθρο που έλεγε ότι θα πρέπει η
ελληνική Βουλή, η εκάστοτε κυβέρνηση να στέλνει πρώτα προς έγκριση στους δανειστές τα
νομοσχέδια και μετά να έρχονται στην ελληνική Βουλή. Οπότε εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα,
κυρία Πρόεδρε.
Τώρα, αυτή η διαδικασία σίγουρα έχει να κάνει με το άνοιγμα της Βουλής, όπως είχε
αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων. Εγώ συμφωνώ στο να ανοίξει. Δεν έχω λόγο να μην το
κάνω. Βέβαια, το σοβαρότερο θέμα είναι ότι ανοίγουμε για το τρίτο, πιο σκληρό μνημόνιο, ένα
μνημόνιο, το οποίο πραγματικά εάν δεν ήταν το κόμμα μου στην Κυβέρνηση, γνωρίζουμε όλοι τις
αντιδράσεις συνολικά της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Είμαι και παλιά Βουλευτής, τα έχω
ζήσει, τα έχω καταγγείλει και αυτό που έρχεται πραγματικά είναι ό,τι πιο σκληρό και θα έπρεπε να
έρχεται και με άλλες διαδικασίες.
Κατατέθηκε με τον τρόπο που κατατέθηκε. Υπάρχουν συνάδελφοι –κάποιοι το λέτε
περιφέρεια, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, το λέω επαρχία, γιατί στην επαρχία ζω και δεν είναι
υποτιμητικό αυτό, είναι η επαρχία που σώζει και τα αστικά κέντρα– στην επαρχία, είναι
συνάδελφοι στο εξωτερικό. Ήταν αυτό το δεκαήμερο που κλείσαμε, με το δεδομένο ότι κάποιοι θα
πάρουν τις οικογένειες τους και θα πάνε ίσως και διακοπές, κάποιοι δεν μπόρεσαν να έρθουν.
Φαντάζομαι ότι αύριο το πρωί θα μπορέσουν να είναι εδώ οι περισσότεροι Βουλευτές.
Το θέμα είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο –και δεν είναι οι 380 σελίδες– που σε παραπέμπει
αλλού. Δεν έχουμε όλοι τις γνώσεις για όλα τα πράγματα, που σημαίνει ότι θέλουμε ο καθένας μας
απίστευτο χρόνο, δηλαδή τελειώνοντας από εδώ οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα το ξαναπιάσουμε
στα χέρια, για να έχουμε αύριο μια πρώτη τοποθέτηση στην Επιτροπή. Πρώτη και τελευταία
μάλλον, γιατί στην Ολομέλεια σίγουρα δεν πρόκειται να μιλήσει κανένας, παρόλο ότι προβλέπεται
η διαδικασία η δεκάωρη.
Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να δούμε και ένα άλλο θέμα. Νομίζω ότι κατατέθηκε ήδη ένα
αίτημα στην Ειδική Γραμματεία της Βουλής από τους αρτοποιούς, οι οποίοι θίγονται μέσα από την
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και θέλουν αύριο ακρόαση, όπως είχαμε κάνει την άλλη φορά στον
Κώδικα Πολιτική Δικονομίας, που είχαν έρθει οι δικηγόροι. Θέλουν οι αρτοποιοί ακρόαση, διότι
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διαλύεται το επάγγελμά τους. Και βέβαια, δεν θα είναι και οι μόνοι. Είναι οι αγρότες, είναι τα
τεχνικά επαγγέλματα, είναι πάρα πολλές ομάδες. Βασικά είναι όλη η κοινωνία εδώ μέσα που
πλήττεται βάναυσα. Το λέω αυτό, διότι το έχω αντιπαλέψει όλο αυτό το μνημόνιο και δυστυχώς
έρχεται από μια κυβέρνηση της Αριστεράς.
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για αύριο το πρωί εισηγούμαι και
εγώ να έρθει στις 9.30΄. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, όμως, λίγο τη διαδικασία. Εάν συμφωνήσουμε
εδώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η διαδικασία βάσει του Κανονισμού, γιατί το έθεσε η κ.
Χαραλαμπίδου ως ερώτημα, είναι να τελειώσουν οι Επιτροπές. Βγαίνει το Πρακτικό από τις
Επιτροπές, αναρτάται, κατόπιν πρέπει να γίνει η Διάσκεψη των Προέδρων, να αναρτηθεί ως
ημερήσια διάταξη και κατόπιν να ξεκινήσουμε. Εάν πούμε ότι αυτό παρακάμπτεται, εάν το
συμφωνήσει εδώ η Διάσκεψη, εντάξει, αλλά αυτή είναι η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε και ούτε θα
το παρακάμψουμε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ:

Ωραία.

Απαντώ

στην

κ.

Χαραλαμπίδου, η οποία μίλησε για τις διαδικασίες. Αυτήν τη διαδικασία όμως ακολουθήσαμε και
όλες τις προηγούμενες φορές, γιατί μέσα στους έξι μήνες τελικά είχαμε πάρα πολλά κατεπείγοντα
με διαδικασίες εξπρές, που δεν μας τιμούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Αμμανατίδου, ευχαριστούμε. Και με την
ιδιότητά σας της μίας εκ των τεσσάρων συναρμοδίων Επιτροπών, της Επιτροπής Παραγωγής και
Εμπορίου, καταλαβαίνω ότι και εσείς δεν έχετε ακόμα μπορέσει να ολοκληρώσετε την
επεξεργασία του νομοσχεδίου, όπως όλοι μας. Καταλαβαίνω επίσης από την τοποθέτησή σας ότι
δεν θα μπορούσε και η δική σας Επιτροπή να συγκληθεί νωρίτερα από αύριο.
Αυτή ήταν και η δική μου αίσθηση και πεποίθηση από όλη την επικοινωνία και από όλη τη
διαδικασία. Είπατε και κάτι σημαντικό, ότι υπάρχουν συνάδελφοί μας που είναι στο εξωτερικό
έχοντας υπολογίσει ότι αυτές ήταν οι μέρες που δεν θα λειτουργούσε η Βουλή, όπως εμείς
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ανακοινώσαμε σύμφωνα με το αίτημα της Κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα όλα αυτά
συνεκτιμώνται.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαγός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ.
Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια πράγματα που ακούσαμε. Καταρχήν, να τονίσω ότι η θέση
της Χρυσής Αυγής και η δική μου η προσωπική είναι ότι το να μεταδίδεται η Διάσκεψη των
Προέδρων δημόσια από την τηλεόραση είναι κάτι που θα έπρεπε ήδη να γίνεται. Εμείς απορούμε
και απορούσαμε πάντα γιατί δεν γινόταν αυτό. Θα πρέπει να ξεκινήσει, αφού ξεκίνησε από
σήμερα, και να μην έχει διακοπές πάνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά να είναι συγκεκριμένο αυτό
το οποίο θα γίνεται. Νομίζω ότι δεν έχουμε ούτε να φοβηθούμε ούτε να κρύψουμε τίποτα, οπότε
πρέπει να ακούγονται τα πάντα που είναι να ειπωθούν.
Ένα δεύτερο θέμα που έχω να σχολιάσω είναι ότι βλέπω –και όχι μόνο σήμερα– ένα κλίμα
εναντίον της Προέδρου της Βουλής πάρα πολύ έντονο. Η ρητορική ερώτηση που έχω να κάνω
είναι: Εάν, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί σε μια τόσο καίρια θέση έναν άνθρωπο, μια
Πρόεδρο της Βουλής, στην οποία μετά από δύο, μετά από τρεις μήνες ίσως δεν έχει εμπιστοσύνη,
τότε μας δείχνει ότι η κρίση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας μάλλον δεν είναι η καλύτερη. Ή κάτι
τον έχει πειράξει στη στάση της Προέδρου, το οποίο δεν περίμενε, ή η κρίση του –επαναλαμβάνωδεν είναι σωστή, άρα αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι Πρωθυπουργός της Ελλάδας και να
παίρνει τόσο κρίσιμες αποφάσεις, όπως καλείται αυτή τη στιγμή να πάρει.
Προφανώς μάλλον το ότι δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση μάς το δείχνει και το
γεγονός ότι απαίτησε και ζήτησε ένα δημοψήφισμα πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Η απάντηση
που έδωσε ο ελληνικός λαός ήταν συγκεκριμένη και η στάση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος
αλλοίωσε τελείως αυτό το οποίο του ζήτησε ο ελληνικός λαός.
Επίσης, άκουσα –και δυστυχώς δεν είναι εδώ- τον κ. Μητσοτάκη πριν από λίγο να είναι
υπέρ της Δημοκρατίας και να μιλάει για κάποιες υπογραφές που μαζεύονται στο διαδίκτυο. Πολύ
κρίση δημοκρατίας έχει πιάσει και αυτόν και την παράταξη του. Ξέχασαν, όμως, ότι αυτοί ήταν
που οδήγησαν τον Αρχηγό της τρίτης πολιτικής στην Ελλάδα και αρκετούς Βουλευτές, μεταξύ των
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οποίων και εγώ, στη φυλακή μη υπολογίζοντας 450.000 Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, ας αποφασίσει ο
κ. Μητσοτάκης και το κόμμα του κατά πόσο και πότε θα σέβεται τους Έλληνες συμπολίτες μας και
πότε θα τους γράφει στα παλιά του τα παπούτσια.
Επίσης, επειδή έτυχε να είμαι στη Διάσκεψη των Προέδρων και την περασμένη φορά, η
κουβέντα που ακούσαμε και η συζήτηση που κάναμε ήταν ότι αποφασίστηκε να κλείσει η Βουλή.
Τώρα, τι τερτίπια είναι αυτά μετά από επτά, οκτώ μέρες, που συζητάμε ότι δεν είπαμε να κλείσει η
Βουλή, αλλά είπαμε να μείνει μισάνοικτη και όταν γίνει κάτι να ανοίξει τελείως, αυτά εγώ
ειλικρινά σας μιλάω δεν τα καταλαβαίνω. Είχαμε πάρει μια απόφαση να κλείσει η Βουλή μετά από
απόφαση του Πρωθυπουργού. Αυτό ήταν. Αυτό συζητήσαμε. Σήμερα βλέπω ότι λέτε τελείως
διαφορετικά πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνω καθόλου και δεν τα κατανοώ.
Αν ήταν στο χέρι της Χρυσής Αυγής να ζητήσει να μην ανοίξει η Βουλή για να μην
ψηφιστεί αυτό το απαράδεκτοι τρίτο μνημόνιο, φυσικά και θα το κάναμε. Δυστυχώς όμως δεν είναι
στο χέρι μας και ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν είναι δεδομένο
πού θα καταλήξουν. Όλοι ξέρουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη πλειοψηφία από Βουλευτές οι οποίοι θα
ψηφίσουν. Άρα, αυτά τα οποία συζητάμε δυστυχώς δεν έχουν κανένα νόημα.
Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω, μια και γίνεται αυτή η κουβέντα εδώ, ότι σέβομαι απόλυτα
ιδεολογικούς αντιπάλους και αντίπαλες παρατάξεις και ανθρώπους οι οποίοι αυτά που έλεγαν
συνεχίζουν και τα λένε. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που στελέχη και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
κυρίως παλαιότεροι, οι οποίοι μέχρι τις 24 Ιανουαρίου διατυμπάνιζαν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια,
διατυμπάνιζαν ότι η Ελλάδα πρέπει να γλιτώσει από αυτόν τον όλεθρο στον οποίο έχει περιέλθει
σήμερα, έξι-επτά μήνες μετά, έχουν γίνει μνημονικότεροι από τους μνημονιακούς. Αυτό
πραγματικά μου έχει δημιουργήσει κατάπληξη και δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Είναι μάλλον η
τέχνη της πολιτικής, όποιος θέλει να αλλοιώνει ό,τι θέλει να αλλοιώνει, να αλλάζει αυτό που έλεγε
πριν από δέκα μέρες, να τα μεταφέρει διαφορετικά σήμερα και να είναι και ο καλός της υπόθεσης.
Πραγματικά, αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι και δεν θα το δεχτώ ποτέ.
Θα ήθελα να τελειώσω με κάτι άλλο. Προσπαθούμε εδώ και δυόμισι ώρες, τρεις περίπου,
να καταλήξουμε σε δύο απλά βασικά πράγματα. Δυστυχώς, δεν τα έχουμε καταφέρει και η ζωή
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συνεχίζεται. Κατά τα άλλα έχει πέσει ο κλήρος σε εμάς που είμαστε εδώ να σώσουμε τον ελληνικό
λαό και να σώσουμε και την πατρίδα μας από αυτές τις δύσκολες στιγμές τις οποίες περνάει.
Δυστυχώς, φοβάμαι ότι έχει ατυχήσει ο ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Ζερδελής, ο οποίος είναι
Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, μίας εκ των τεσσάρων συναρμοδίων
Επιτροπών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μάλλον, θα πρέπει να θεωρήσω τον εαυτό μου ευτυχή που είμαι Πρόεδρος της Επιτροπής,
για τον απλούστατο λόγο γιατί μπορούσα να έχω την ατυχία να είμαι εισηγητής στο νομοσχέδιο.
Το λέω ατυχία, διότι σχετικά με το sms το οποίο έλαβα τα χαράματα, στις 4.00΄ η ώρα το πρωί, ότι
κατατέθηκε νομοσχέδιο, θα πρέπει να αντιληφθούν και οι συνάδελφοι μου ότι αυτό είναι αδύνατον
να συμπίπτει η ώρα που έλαβα το sms με την έναρξη μελέτης ενός νομοσχεδίου 385 σελίδων.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι θα βρισκόμουν στη δύσκολη θέση να είχα αρνηθεί τη θέση του
εισηγητού και ίσως αυτό κάποιοι συνάδελφοι να το εκλάμβαναν ως κωλυσιεργία. Κωλυσιεργία δεν
είναι, κυρία Πρόεδρε. Είναι μια αδυναμία και μάλιστα είναι μια αδυναμία της αστικής μας
δημοκρατίας, η οποία έχει εκπέσει. Αυτή είναι η διαπίστωσή μου και η σημερινή συνεδρίαση είναι
ένα αποδεικτικό στοιχείο αυτής της έκπτωσης.
Θα ήθελα, λοιπόν, να κάνω και μερικές επισημάνσεις, αν μου επιτρέπετε – δεν θα σας
καθυστερήσω. Όλοι εδώ πέρα, δεν θα υπάρχει κανένας από τους συναδέλφους, οι οποίοι θα
μπορούσαν να ισχυριστούν ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι ουσιαστικό. Διότι και σε βάθος
χρόνου, αλλά και τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία θα ρυθμίζει αυτό εδώ το νομοσχέδιο,
ρυθμίζουν τις τύχες και τις ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας.
Θα έπρεπε λοιπόν επί της ουσίας. παρόλο ότι η Επιτροπή η δική μας η Διάσκεψη δεν
αποφαίνεται για το κατεπείγον και είναι της Επιτροπής αρμοδιότητα αυτή που θα τεθεί στην κρίση
της αύριο, θα ήθελα να πω ότι με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εδώ πέρα εκπίπτει η
δημοκρατία, γιατί δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε επί της ουσίας.
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Το άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι σε ό,τι αφορά τις διαρροές και θα έλεγα τη
δημοσιότητα με τη μετάδοση από το κανάλι της Βουλής. Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι
υπάρχουν επιλεκτικές διαρροές από τις προηγούμενες είκοσι μία συνεδριάσεις της Επιτροπής. Θα
έλεγα λοιπόν ότι αυτή ή θα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία και αυτοί οι οποίοι δίνουν αυτές τις
πληροφορίες να σταματήσουν να το κάνουν, ειδάλλως θα πρέπει οι συνεδριάσεις να είναι δημόσιες
και να μεταδίδονται όπως και η σημερινή.
Ένα άλλο το οποίο θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς εκτός μικροφώνου άκουσα σχόλια κατά
συναδέλφων εδώ μέσα –δεν έχει σημασία ποιοι τα είπαν και σε ποιους απευθύνονται– τα οποία
είναι ειρωνικά, υποτιμητικά και απαξιωτικά. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν
προωθεί τη δημοκρατία, δεν προωθεί τον διάλογο, δεν περιφρουρεί την αστική δημοκρατία με τον
τρόπο που εμείς έχουμε την ευθύνη να την περιφρουρούμε, δεν δημιουργεί θετικό πρόσημο,
ελκτικό του κοινοβουλευτισμού μας ως προς αυτούς οι οποίοι μας παρακολουθούν. Και θα ήθελα
από τη θέση του απλού μέλους της Επιτροπής να παρακαλέσω τους συναδέλφους να μην το
επαναλαμβάνουν. Είναι κάτι το οποίο με δυσαρεστεί και θα με αναγκάσει να εγκαταλείψω την
αίθουσα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούμε, κύριε Ζερδελή.
Τον λόγο έχει ο τέταρτος εκ των Προέδρων των συναρμοδίων Επιτροπών. Μέχρι στιγμής
και οι δύο Πρόεδροι και ο ένας Αντιπρόεδρος των συναρμοδίων Επιτροπών έχουν με πολλή
σαφήνεια εκθέσει όλες τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει δρομολογηθεί η διαδικασία. Ήταν νομίζω
πολύ κατατοπιστική, κύριε Ζερδελή, η τοποθέτησή σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Κριτσωτάκης, τέταρτος εκ των Προέδρων των συναρμοδίων
Επιτροπών, γιατί η όλη συζήτηση είναι για τέσσερις Επιτροπές που πρέπει να συνεδριάσουν.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Είμαι ο τελευταίος ομιλητής. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή
κακό αυτό.
Εγώ θα πω για το πρώτο θέμα ότι φαίνεται ότι είναι αναγκαίο να είναι δημόσιες οι
συνεδριάσεις, παρά το ότι δεν υπάρχει τίποτα που να είναι μόνο καλό και να μην έχει και κακό.
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Δυστυχώς, όταν συνεδριάζουμε δημόσια δεν μπορούν να γίνονται διαρροές, διότι όλα είναι στο
φως, είναι πάνω από το τραπέζι. Αλλά, από την άλλη μεριά, μπορεί να γίνονται και ορισμένα σόου,
όπως λένε ορισμένοι. Καλύτερα να γίνεται το δεύτερο και να εκτίθεται όποιος τα κάνει, παρά να
κρύβονται ή να εμφανίζονται πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβώς τα αληθή.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είμαι –πάλι, μάλλον, δυστυχώς- ένας από τους έξι
από τους εκατόν σαράντα εννέα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αντιμετωπίσει και τα τρία
μνημόνια, τούτο που έρχεται και τα άλλα δύο, και η παρατήρηση που έχω να κάνω είναι η εξής:
Πρώτον, δεν αρνήθηκε ποτέ κανείς ότι είναι βαριά, άδικα, ταξικά, αλλά κυρίως αναποτελεσματικά
τα προηγούμενα δύο και δεν ξέρω γιατί τούτο το τρίτο θα είναι διαφορετικό. Κανείς δεν έχει
αποδείξει μέχρι στιγμής ότι μπορεί να είναι. Θα μου πείτε στη ζωή όλα γίνονται, μερικά όμως δεν
προβλέπονται.
Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι αυτά που είχα πει τις προηγούμενες φορές, τα
πίστευα. Και αφού εξακολουθώ να τα πιστεύω, θα τα πω και τούτη τη φορά. Και έτσι απαντιέται
εκείνο το θέμα που λένε κάποιοι, ότι η διαδικασία του κατεπείγοντος είναι για να απαντήσει στις
ανάγκες τις λαϊκές. Εγώ θα έλεγα ότι αν είναι όπως τα προηγούμενα δύο –που θα είναι, και ίσως
είναι και βαρύτερο– τότε δεν απαντάει ή, αν θέλετε, απαντάει αρνητικά.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι ένα θέμα που είναι διεκπεραιωτικό ή τυπικό ή
διαδικαστικό το ό,τι κουβεντιάζουμε απόψε εδώ. Αλλά έχω την εντύπωση –και να μην πω μέχρι
την σιγουριά, παρά το ότι είμαι ως άνθρωπος από αυτούς που βάζουν και στις βεβαιότητές τους
ακόμη ερωτηματικά– ότι είναι βαθιά δημοκρατικό και ότι γίνονται παραβιάσεις της δημοκρατίας.
Απόψε περιστράφηκε κατά πολύ η συζήτηση γύρω από το αν κερδίζαμε μερικές ώρες,
ίσως και αρκετές ώρες, αν καταφέρναμε να φέρουμε τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων
το μεσημέρι και ξεχάσαμε το βασικό, δηλαδή ότι αυτή η διαδικασία, όλα τα μνημόνια έρχονται με
τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δηλαδή χωρίς μελέτη και χωρίς διάβασμα κιόλας πολλές φορές,
χωρίς φορείς, δεν εκφράζεται δηλαδή η κοινωνία, αλλά μόνο διά των αντιπροσώπων της, ημών.
Θα έλεγα επίσης ότι αυτά τα πράγματα καθορίζουν την τύχη της χώρας για τρία έτη –λένε σε
τούτο το τρίτο μνημόνιο, αλλά εγώ θα έλεγα και για κάποιες δεκαετίες, διότι θα πάει μέχρι το

[87]

2070– και όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς τις απαραίτητες δημοκρατικές διαδικασίες, που τις φυλάμε,
φαίνεται, για άλλα πράγματα, που δεν είναι τόσο σοβαρά. Θα έλεγα ότι αυτό, αν δεν είναι όνειδος,
αν δεν είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα είμαστε ευτυχείς που το ζήσαμε και συμμετείχαμε σε
αυτό, τότε τι είναι;
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης θα
πω ότι εγώ δεν το έχω μελετήσει. Έχω κάνει μια προσπάθεια να το διαβάσω. Έχω κάνει μια
εποπτεία και έχω κάνει ένα μάζεμα. Δυστυχώς –αυτό θα το πω, γιατί φαντάζομαι θα το έχουν
πάθει και άλλοι– διαβάζουμε από τις εφημερίδες πράγματα που μπορεί να είναι σωστά, αλλά και
πράγματα που ίσως να μην είναι σωστά, διότι κάποιοι που τα επεξεργάζονται καλοπροαίρετα ή
ακόμα και κακοπροαίρετα –ποιος θα μου το αποκλείσει αυτό;- και έχουν βάλει ορισμένα
πράγματα, που τα παίρνουμε εμείς αμάσητα, διότι δεν προλαβαίνουμε με αυτές τις διαδικασίες να
το διαβάσουμε ή να το μελετήσουμε.
Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα εδώ που θα μπορούσε κανείς να συζητήσει.
Έχουν ανατραπεί τα προγράμματα των κομμάτων που έχουν ψηφίσει τα μνημόνια διαχρονικά. Και
το ΠΑΣΟΚ το διατυμπάνισε σε όλους τους τόνους ότι η ιδεολογία μας, η πολιτική δεν είναι αυτό
που θέλουμε. Και η Νέα Δημοκρατία, που ξεκίνησε αρνητικά και κατέληξε θετικά, αλλά και ο
ΣΥΡΙΖΑ, που το πρόγραμμα του καμία σχέση δεν έχει με αυτό που σήμερα θα ψηφιστεί και θα
εφαρμοστεί κιόλας δυστυχώς. Εάν εφαρμοστεί – μακάρι να μην γίνει.
Ακούστηκε και μια λέξη, ότι βασανιζόμαστε εμείς εδώ. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω σε
αυτό. Μπορούσε να είναι καλύτερη η διαδικασία, αλλά εκείνος που βασανίζεται δεν είναι ο
Βουλευτής, ο οποίος έχει και κάποια πράγματα. Εκείνος που βασανίζεται από τα μνημόνια και από
όλα αυτά που κάνουμε εμείς εδώ είναι κυρίως ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον στα δύο
προηγούμενα και αν δεν διαψευστούν οι λογικοί και η λογική, νομίζω ότι θα υπάρξει και σε αυτό.
Ακούσαμε και τερατολογίες. Ακούσαμε ότι εδώ υπάρχει εκπρόσωπος του Σόιμπλε σε
αυτήν την Αίθουσα. Προσέξτε: Δεν είναι αυτοί που έχουν ψηφίσει τα δύο μνημόνια και
συνεπέστατοι θα ψηφίσουν και το τρίτο, αλλά είναι εκείνοι που είναι ενάντια στο μνημόνιο. Αυτό
δηλαδή αρκεί για να γίνει καμία εσωτερική έκρηξη στους εγκεφάλους μας, στον δικό μου
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τουλάχιστον. Νομίζω ότι δεν στέκει και δεν αρμόζει. Ευτυχώς, που μας ακούν όμως, για να
κρίνουν κιόλας όσοι μπορούν και όσοι αντέχουν να ακούσουν.
Τελειώνοντας λέω το εξής: Εντάξει, να ανοίξει η Βουλή αύριο. Δεν μπορούμε να το
αρνηθούμε αυτό. Εμείς πήραμε την απόφαση να κλείσει, πρέπει να την πάρουμε οπωσδήποτε και
εκεί δεν υπάρχει ψόγος. Να ξεκινήσει αύριο στις 10.00΄ η συνεδρίαση των τεσσάρων Επιτροπών,
αλλά δυστυχώς με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κάποιοι θα εκτεθούν, όταν η διαδικασία είναι
τέτοια που δεν θα προλάβει κανείς να μιλήσει ή να πει αυτά που πρέπει και έτσι όπως πρέπει. Να
αποφασιστεί, λοιπόν, εκεί το κατεπείγον και όποιος ψηφίσει θετικά θα πάρει και το βάρος και την
ευθύνη και θα καταγραφεί.
Τέλος, νομίζω ότι θα παρθεί και εκεί η απόφαση για το πώς θα πάει παρακάτω. Ας την
πάρουν αυτοί που έχουν την πλειοψηφία και αυτοί που τέλος πάντων θέλουν ας μειοψηφήσουν, για
να προχωρήσουμε.
Η διαδικασία η αποψινή μπορούσε όντως να είναι μικρότερη, μπορούσε να είναι
αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη, αλλά δεν μας φταίνε οι διαδικασίες αυτές, μας φταίνε
αυτές οι διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί και εκεί θα είναι το πρόβλημα. Τουλάχιστον, θα
καταγραφούν όλα αυτά και ας ελπίσουμε κάποτε να είναι τα πράγματα καλύτερα και εμείς να
κριθούμε όπως πρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Κριτσωτάκη.
Καταγράφω, λοιπόν, ότι και οι τέσσερις Πρόεδροι των συναρμοδίων Επιτροπών μιλούν
για σύγκληση των Επιτροπών τους αύριο το πρωί. Η θέση η δική μου είναι ότι από τη στιγμή που
ζητείται άνοιγμα της Βουλής η Διάσκεψη πρέπει να αποφασίσει να ανοίξει η Βουλή, αφού έγινε
όλη η απαιτούμενη διαδικασία και όχι μια Διάσκεψη «φάντασμα», ούτε Επιτροπές «φάντασμα».
Από εκεί και πέρα αύριο το αν θα ακολουθηθεί ή δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία του
κατεπείγοντος θα τεθεί ενώπιον των Επιτροπών, θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και αν
οι συνάδελφοί μας έχουν μπορέσει –ελπίζω να έχουν μπορέσει– να προσέλθουν. Ελπίζω να μην
υπάρξει παράδειγμα και περίπτωση Βουλευτή που λόγω αυτής της αιφνιδιαστικής κίνησης δεν θα
μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αυτό δεν τιμά κανένα κοινοβούλιο και καμία δημοκρατία.
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Θέλω να πω ότι θα θέσω τώρα τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Θέλω, όμως, να πω ότι ως
Πρόεδρος της Βουλής οφείλω να εγγυώμαι ότι και οι τριακόσιοι Βουλευτές, όχι ο ένας, όχι οι
πλειοψηφίες όπως διαμορφώνονται ή μεταλλάσσονται, αλλά και οι τριακόσιοι Βουλευτές έχουν τη
δυνατότητα και την ευχέρεια να μπορέσουν και να μελετήσουν τα νομοσχέδια και να εκφραστούν.
Διότι εδώ οι Βουλευτές δεν είναι εξ ιδίου ονόματος. Βρίσκονται εδώ εκπροσωπώντας τους πολίτες
που τους ψήφισαν και δεν τους ψήφισαν για να συναινούν σιωπούντες, τους ψήφισαν για να
τοποθετούνται, για να εκφράζονται, για να ενημερώνονται.
Το παράδειγμα Βουλευτών και μάλιστα Υπουργών που εκ των υστέρων ομολόγησαν ότι
αδιάβαστοι έβαλαν τη χώρα στο μνημόνιο είναι ένα παράδειγμα ιστορικής εμπειρίας, που
επιβάλλει σε όλους απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα που είναι καταγεγραμμένη να
σταθούμε με ευθύνη και ο καθένας να πει εάν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να
επαναλαμβάνεται.
Αύριο στην Επιτροπή εγώ θα ζητήσω να τοποθετηθώ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει Βουλευτής
που αύριο το πρωί θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα του νομοσχεδίου και θα είναι όνειδος μετά από
ημέρες να ερχόμαστε ή να έρχονται Βουλευτές και να λένε «δεν κατάλαβα ότι περιείχετο και αυτό
μέσα στο νομοσχέδιο».
Επίσης, θεωρώ ότι το να υπάρξει μια διαδικασία που δίνει την εντύπωση ότι τελικώς δεν
πρέπει να ενημερωθούν οι Βουλευτές επαρκώς ή οι πολίτες επαρκώς, είναι κάτι που πρέπει τη
Διάσκεψη των Προέδρων να την προβληματίσει. Η 13η Αυγούστου δεν είναι μια ημερομηνία…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Δώστε μας λίγο χρόνο να τελειώσουμε, να πάμε να
διαβάσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βαρεμένε, που θέλετε λίγο χρόνο για να
πάτε να διαβάσετε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Επειδή μας το συστήνετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελπίζω αύριο, κύριε Βαρεμένε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: … (δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είστε Πρόεδρος Επιτροπής, κύριε Βαρεμένε!
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Τι σημαίνει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σημαίνει ότι αν θέλετε τον λόγο, μπορείτε να
ζητήσετε τον λόγο. Εντάξει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Καταλαβαίνετε…; (δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εάν θέλετε τον λόγο, μπορείτε να ζητήσετε τον
λόγο. Εγώ ασκώ τα καθήκοντά μου εδώ, όχι από το MEGA, τον ANTENNA και άλλα ευαγή
ιδρύματα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, καταχράστε του μικροφώνου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επειδή μιλήσατε για κατάχρηση μικροφώνου…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μετατρέπετε το Κανάλι της Βουλής σε προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βαρεμένε, δεν σας επιτρέπω! Αυτά τα
οποία λέτε τα λέει ένα κόμμα της Βουλής και λέγεται Το Ποτάμι. Σας ευχαριστώ που τα
υιοθετείται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Να μην προτρέχει η γλώσσα της διανοίας σας.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Έχει το θράσος και
μιλάει!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατά τα λοιπά, για οτιδήποτε θέλετε για το
Κανάλι της Βουλής, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να συμβάλλετε στη λειτουργία της Βουλής. Δεν έχει
υπάρξει προηγούμενη Περίοδος που να είναι τόσο συλλογικές οι διαδικασίες και τόσο
συμμετοχικές.
Και για να λύσω την απορία ή την παρατήρηση κάποιων, γιατί η Διάσκεψη σε
προηγούμενες περιόδους δεν γινόταν δημόσια, σας λέω ότι συνέβαινε γιατί πάρα πολλές φορές
ήταν εικονική και δεν πραγματοποιείτο καν και φτάναμε σε ολομέλειες χωρίς να γνωρίζουν οι
εκπρόσωποι των κομμάτων, και ακόμα και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τι είχε αποφασιστεί
ερήμην τους και εν αγνοία τους.
Τώρα, το ένα ζήτημα είναι σε σχέση με την μετάδοση των συνεδριάσεων της Διάσκεψης.
Τα περισσότερα μέλη της Διάσκεψης τοποθετήθηκαν θετικά. Η εισήγησή μου είναι αρχής
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γενομένης από σήμερα και για όλες τις επόμενες Διασκέψεις, με την εξαίρεση των διαδικασιών
που εκ του νόμου γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, όταν αφορούν δηλαδή προσωπικές
διαδικασίες, προσωπικά δεδομένα κλπ., να είναι δημόσια η συνεδρίαση της Διάσκεψης. Το θέτω
λοιπόν σε ψηφοφορία και παρακαλώ, όποιοι τίθενται υπέρ αυτής της πρότασης να…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, μισό λεπτό πριν μπείτε στην ψηφοφορία
μπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, κύριε Κριτσωτάκη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Δεν είναι ακριβώς θέμα της Διάσκεψης των Προέδρων,
αλλά είναι θέμα ουσίας: Επειδή δεν έχει υπάρξει πολιτική συμφωνία, αλλά μόνο η τεχνική
συμφωνία με τους δανειστές –εγώ δεν είμαι νομικός, έχω κάνει μια προσπάθεια να πάρω γνώμες
από νομικούς, δεν είναι οριστικό αυτό που μου έχουν πει, αλλά μου το έχουν πει– αυτό είναι ένα
πρόβλημα. Είδα και μια συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης σε ένα δελτίο ειδήσεων,
που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να είναι λάθος, που λέει ότι αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα.
Λέω ότι μαζί με όλα τα υπόλοιπα που λέμε τώρα εδώ για τη διαδικασία, για τη δημοκρατία και για
τα υπόλοιπα, αν και αυτό ανακύψει, είναι ένα σοβαρό θέμα. Θα μου πείτε: Θα το λύσει η
Διάσκεψη των Προέδρων; Προφανώς όχι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έβαζε σε ψηφοφορία τη διαδικασία της δημοσιότητας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ναι, αλλά είπα πριν, επειδή είναι το κλείσιμο, για να μην
κλείσει και επειδή το κρατούσα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αφήστε τον να ολοκληρώσει. Μην τον
διακόπτετε. Κύριε Λοβέρδο και κύριε Φίλη…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Θα ήθελα απλώς να καταγραφεί. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κριτσωτάκη, θα ήθελα να είναι σαφές ότι
η Διάσκεψη αυτό το οποίο αντιμετωπίζει είναι ένα κατατεθέν σχέδιο νόμου. Το τι συγκροτεί αυτό
το σχέδιο νόμου, αν αποτυπώνει συμφωνία, αν υπάρχει το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας ή
δεν υπάρχει, εάν αυτό αντιπροσωπεύει και τι, όλα αυτά θα λυθούν. Δυστυχώς, δεν έχουμε
εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, μολονότι το ζήτησα. Όλα αυτά αύριο θα διαλευκανθούν, όπως θα
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πρέπει να διαλευκανθεί ο λόγος για τον οποίο ζητείται με τόσο κατεπείγουσα διαδικασία η
ψήφιση. Στο έγγραφο που κατατέθηκε και εφέρετο να υπογράφεται από δώδεκα, ήδη αποδείχθηκε
ότι δεν υπογραφόταν και από όλους…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Υπάρχει γνωμοδότηση
του Αρείου Πάγου που λέει ότι όταν έχεις δώσει την έγκρισή σου, δεν χρειάζεται να υπάρχει
υπογραφή. Το γνωρίζετε, γιατί είστε έγκριτη νομικός, και το λέτε και το ξαναλέτε. Υπάρχουν οι
υπογραφές επομένως όλων μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν υπάρχει κανενός η υπογραφή.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όλων μας, με βάση την
γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου. Έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Γιατί διακόπτετε;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Γιατί έτσι μου αρέσει,
όπως με διακόπτετε και εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μάλιστα. Προφανώς…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Έχετε το προνόμιο να
διακόπτετε εσείς μόνο και να λέτε και ανακρίβειες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχω το δυσμενές προνόμιο να διευθύνω τη
Διάσκεψη.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κανένα προνόμιο δεν
έχετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το δυσμενές!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Νομίζετε ότι μπορείτε να
τα πάρετε μόνη σας. Νομίζετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ακούστε λίγο. Μεταξύ των δώδεκα προσώπων
αναφέρεται ο κ. Μητρόπουλος. Ο κ. Μητρόπουλος είπε με σαφήνεια ότι ουδέποτε παρέσχε την
εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται..
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Πλην κ. Μητρόπουλου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Άρα, περιττή η παρέμβασή σας.
Ο κ. Μητρόπουλος παρεμπιπτόντως είναι ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Βουλής, δηλαδή
εκείνος ο οποίος θα αναπλήρωνε την Πρόεδρο σε μια Διάσκεψη η οποία θα γινόταν ερήμην της
Προέδρου.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Πού τέτοια τύχη να την
είχαμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για να φτάσουμε στον τέταρτο Αντιπρόεδρο,
έπρεπε να κωλύονται όλοι οι προηγούμενοι.
Κατά τα λοιπά, θέλω να τονίσω ότι στο έγγραφο αυτό αναφέρεται η συνεδρίαση του
EUROGROUP την Παρασκευή 14/8/2015. Η συνεδρίαση του EUROGROUP την Παρασκευή
14/8/2015 δεν αποτελεί λόγο που επικαλείται ούτε ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του ούτε ο
Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης στην επιστολή του. Επομένως, αυτό παραμένει να
διασαφηνιστεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τα είπαμε αυτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όχι εδώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Από εκεί και πέρα εγώ σας είπα και την πλήρη
ενημέρωση που έχω. Ζήτησα από τον Πρωθυπουργό να διευκρινίσει ποιο είναι το επιπλέον. Με
παρέπεμψε στον κ. Τσακαλώτο, που θα επικοινωνούσε. Δεν έχει επικοινωνήσει ο κ. Τσακαλώτος.
Από εκεί και πέρα το πρώτο ερώτημα και αίτημα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Τσουκαλά, σας παρακαλώ επειδή δεν
μπορώ να ομιλώ την ώρα που εσείς εξανίσταστε, σας παρακαλώ λίγο να ηρεμήσουμε για να
κάνουμε συνεδρίαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δεν είναι αντικείμενο συζήτησης, αυτό είναι το
ζήτημα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Τσουκαλά, δεν προβλέπεται αυτός ο
τρόπος. Εάν θέλετε να σας δώσω τον λόγο μπορώ να σας δώσω τον λόγο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εντάξει, αλλά θα καταλάβετε ότι είμαστε ένα
πολυμελές όργανο και υπάρχουν κάποιοι κανόνες στις διαδικασίες. Εγώ δεν αρνήθηκα σε κανέναν
τον λόγο. Σας παρακαλώ εάν θέλετε τον λόγο, να σας δώσω τον λόγο. Θέλετε τον λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν θέλετε τον λόγο.
Το πρώτο που τίθεται σε ψηφοφορία είναι αν θα είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις της
Διάσκεψης. Δική μου πρόταση είναι όλα στο φως. Αρκετά με την παραπληροφόρηση και την
παραποίηση, δημόσιες συνεδριάσεις και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν και να μην
παραπληροφορούνται.
Όποιοι είναι υπέρ της πρότασης αυτής, για δημόσιες γενικά συνεδριάσεις, να το δηλώσουν
διά της ανατάσεως της χειρός.
(Στο σημείο αυτό σηκώνουν το χέρι τους όλα τα παρόντα μέλη της Διάσκεψης)
Όποιοι είναι κατά της πρότασης.
(Στο σημείο αυτό δεν σήκωσε κανένα μέλος της Διάσκεψης το χέρι του)
Όποιοι δηλώνουν ΠΑΡΩΝ.
(Στο σημείο αυτό δεν σήκωσε κανένα μέλος της Διάσκεψης το χέρι του)
Επομένως, ομόφωνα, αν δεν κάνω λάθος, η Διάσκεψη αποφασίζει οι συνεδριάσεις της να
είναι δημόσιες και νομίζω ότι αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική σελίδα στην κοινοβουλευτική
ιστορία. Σιγά-σιγά όλα θα αρχίσουν να είναι διαφανή.
Το δεύτερο που τίθεται σε ψηφοφορία είναι εάν θα ανοίξει η Βουλή, αν δηλαδή θα θέσει η
Διάσκεψη ένα τέλος στη διακοπή την οποία είχε αποφασίσει στις 3 Αυγούστου του 2015, διακοπή
την οποία αποφάσισε με αίτημα του Πρωθυπουργού και εισήγησή μου. Και τώρα με αίτημα του
Πρωθυπουργού και θετική δική μου εισήγηση προτείνω να αποφασίσουμε ότι ανοίγει ξανά η
Βουλή.
Όποιοι είναι υπέρ του να ανοίξει η Βουλή να το δηλώσουν διά της ανατάσεως της χειρός.
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(Στο σημείο αυτό σηκώνουν το χέρι τους τα μέλη της Διάσκεψης που είναι υπέρ της
προαναφερθείσας πρότασης)
Όποιοι είναι κατά του να ανοίξει η Βουλή.
(Στο σημείο αυτό σηκώνει το χέρι του ο κ. Γεώργιος Λαμπρούλης, Ζ΄ Αντιπρόεδρος της
Βουλής)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Λαμπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Το «κατά» είναι στη
λογική της αρχικής μας τοποθέτησης προκειμένου να μην συζητηθεί αυτό το τρίτο μνημόνιο, όχι
γενικά. Μην το πάρουμε και το ανοίξουμε το θέμα, ότι το ΚΚΕ είναι κατά του να ανοίξει η Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σωστά. Κάνετε καλά που το διευκρινίζετε. Και
εγώ ομοίως διευκρινιστικά για την ψήφο μου λέω ότι με δεδομένο ότι υπάρχει κατατεθειμένο
νομοσχέδιο, πράγμα που σημαίνει ότι ή θα ξεκινήσει η συζήτησή του αύριο ή θα ξεκινήσει τη
Δευτέρα, προκρίνω να ξεκινήσει η συζήτησή του αύριο, να υπάρξει εκμετάλλευση όλου του
χρόνου, ώστε να κληθούν οι φορείς και να ολοκληρωθεί, όπως επιθυμούσε εν αρχή η Κυβέρνηση,
την άλλη εβδομάδα. Διευκρινίζω και εγώ την ψήφο μου, διότι η ψήφος μου δεν σημαίνει να
ανοίξει η Βουλή και να ψηφίζει στο άψε σβήσε αύριο με διαδικασίες fast track. Αν και κάποιος
άλλος θέλει να κάνει διευκρίνιση ψήφου εννοείται ότι είναι επιτρεπτό.
Με αυτά τα δεδομένα επομένως, η Βουλή ανοίγει με απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων κατά πλειοψηφία, λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις των Προέδρων των Επιτροπών,
καθώς επίσης και το γεγονός ότι αύριο το πρωί, από ό,τι ξέρω, στις 9.00΄ η ώρα θα βρίσκεται στην
Αθήνα και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, που είναι ίσως, θα έλεγε, κανείς η
κύρια Επιτροπή την οποία αφορά το νομοσχέδιο, αν και υπάρχει πλήρης συνάφεια του
νομοσχεδίου και με την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και με την Επιτροπή Παραγωγής και
Εμπορίου και με την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ώρα είναι 1.00΄, λαμβάνοντας
υπόψη όλα όσα εξετέθησαν, σας ενημερώνω ότι θα συγκαλέσω τις συναρμόδιες Επιτροπές για τις
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9.30΄ το πρωί και θα ειδοποιηθούν οι Βουλευτές. Ήδη είναι δημόσια η Διάσκεψη και
ειδοποιούνται. Από εκεί και πέρα όλα τα λοιπά ζητήματα θα τεθούν ενώπιον των Επιτροπών.
Αυτά προβλέπει η Δημοκρατία. Ελπίζω να διδαχθούμε μέσα από τις κοινοβουλευτικές
διαδικασίες και ελπίζω να μην ξανακούσω, ειδικά από Βουλευτές της Αριστεράς, ότι μπορούν οι
Επιτροπές να συνεδριάζουν χωρίς τους Προέδρους τους, ότι μπορεί η Βουλή να συνεδριάζει χωρίς
τους Βουλευτές της και ότι μπορούν αποφάσεις για το μέλλον του ελληνικού λαού να παίρνονται
για τις επόμενες δεκαετίες, χωρίς στοιχειωδώς να υπάρχει μια εγγύηση ενημέρωσης των
Βουλευτών και των πολιτών.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αυτά τα λέτε και μεταξύ
σας, δεν χρειάζεται εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αν δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση…
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ:

Να

ευχαριστήσουμε

και

τις

υπηρεσίες της Βουλής που έχουν και από εδώ και πέρα δρόμο, δεν τελειώνουν εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Προεδρείο δεν έχει κάποιο άλλο θέμα. Αν
δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.
(Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, και περί ώρα 1.05΄, λύθηκε
η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

[97]

ΕΛΕΝΗ Γ. ΤΖΙΝΗ
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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