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Αθήνα, σήµερα στις 28 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.16’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΒΑΪΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 27.9.2011
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΣΚΑ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης
27ης Σεπτεµβρίου 2011 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο
του σχεδίου νόµου: «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων – Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της σύµβασης – Πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των
τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο των επίκαιρων ερωτήσεων της Πέµπτης 29 Σεπτεµβρίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1323/26-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ιωάννη Βούρου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε την ανάγκη διατήρησης των ιατρών και των χώρων
υγείας του Ταµείου Αλληλοβοήθειας Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ).
2. Η µε αριθµό 1321/26-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κόλλια προς τους
Υπουργούς Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα προβλήµατα
που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις σχολείων.
3. Η µε αριθµό 1331/26-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους της επιχείρησης «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε».
4. Η µε αριθµό 1328/26-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την παρουσία του
τουρκικού ερευνητικού σκάφους Πιρί Ρέις στην περιοχή του Καστελόριζου.
5. Η µε αριθµό 1327/26-9-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ηρούς Διώτη
προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη διασφάλιση της λειτουργίας της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης.

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1315/26-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Σπυρίδωνος
Βούγια προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση της σιδηροδροµικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλώρινας.
2. Η µε αριθµό 1322/26-9-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Όλγας Κεφαλογιάννη προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη θέσπισης κανόνων για τις δηµόσιες συναθροίσεις.
3. Η µε αριθµό 1332/26-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
εργαζοµένων της βιοµηχανίας ΑΒΕΞ στην Πάτρα.
4. Η µε αριθµό 1329/26-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλία Πολατίδη
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξάλειψης του παραεµπορίου.
5. Η µε αριθµό 1326/26-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Προστασίας του
Πολίτη, σχετικά µε τα ναυάγια µε τοξικά- πυρηνικά απόβλητα στη
Μεσόγειο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος και
άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
22.9.2011 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση.
Προτείνω να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής, επί των
άρθρων και των τροπολογιών ως µία ενότητα µε σχετική άνεση
χρόνου.
Στο σηµείο αυτό θα σας ενηµερώσω ότι από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό µε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των
Ελλήνων αναφορικά µε τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου αυτού του σχεδίου νόµου ορίζεται ως ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής Α’ Αθήνας του ΛΑΟΣ κ. Αθανάσιος Πλεύ-
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ρης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης.
Επίσης, µε επιστολή από τον κ. Αλέξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχα για το ίδιο
νοµοσχέδιο ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Βασίλειος
Μουλόπουλος.
Στο σηµείο αυτό, το λόγο έχει ο αξιότιµος Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων κ. Παπαϊωάννου, για να παρουσιάσει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω κάποιες νοµοτεχνικές παρατηρήσεις να κάνω. Τη µία, που έχει µεγαλύτερη ουσία, θα την
αναλύσω σύντοµα και θα διανεµηθούν.
Ξεκινάω µε τον τίτλου του σχεδίου νόµου, στον οποίο προσθέτουµε «και άλλες διατάξεις».
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου, στο
τέλος του δευτέρου εδαφίου, µετά τις λέξεις «δηµόσιο τοµέα»
τίθεται κόµµα και προστίθεται η φράση «εφαρµοζοµένων αναλόγως ως προς τους τελευταίους των διατάξεων των άρθρων 188
και 193 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας».
Στην τροπολογία που κατατέθηκε µε γενικό αριθµό 544 και ειδικό 48, στην παράγραφο 3, πρώτον, στην πρώτη σειρά µετά τη
λέξη «εκκρεµούν» προστίθεται η φράση: «σε οποιοδήποτε στάδιο
είτε της προδικασίας είτε της διαδικασίας στο ακροατήριο» και
δεύτερον, στο τέλος αυτής της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση οι ποινικές υποθέσεις που έχουν
προσδιοριστεί να εκδικασθούν µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2011 από το
Διοικητικό Εφετείο Κρήτης παραµένουν και εκδικάζονται από το
δικαστήριο αυτό». Είναι φανερό ότι έχει να κάνει µε τα λειτουργικά προβλήµατα των δύο εφετείων, για να έχουµε όσο το δυνατόν γρηγορότερα αποφάσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, στην τροπολογία που κατατέθηκε µε γενικό αριθµό
545 και ειδικό 49, προστίθεται παράγραφος µε αριθµό «2» και το
κείµενο της ως άνω τροπολογίας αριθµείται ως παράγραφος «1»,
ως εξής: «Η παράγραφος 5 του άρθρου 64 του ν. 3900/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωµής των δαπανών για την αντιµετώπιση των αναγκών της
παραγράφου 1 καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος ελέγχου
των απολογιστικών στοιχείων της διαχείρισης του ποσού της ετήσιας επιχορήγησης των ως άνω δικαστηρίων».
Θα σας µοιράσω και την προηγούµενη διάταξη του ν. 3900. Το
τελευταίο έχει να κάνει µε το εξής. Στο άρθρο 64 δώσαµε τη δυνατότητα στα µεγάλα δικαστήρια να µπορούν να έχουν κάποιες
δαπάνες για τη λειτουργικότητά τους, παραδείγµατος χάριν να
πάρουν φωτοτυπικά µηχανήµατα, να πάρουν χαρτιά ή οτιδήποτε
άλλο έχει να κάνει µε τη λειτουργία τους.
Παρατηρήθηκε, όµως, ότι υπήρχε ένα ζήτηµα σε σχέση µε τη
διαδικασία και το δηµόσιο λογιστικό. Οι δύο Πρόεδροι, του Συµβουλίου της Επικρατείας και του ελεγκτικού συνεδρίου, ζήτησαν
να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις για να είµαστε νοµότυποι. Δεν
πρόκειται περί πρόσθετης δαπάνης, απλώς µόνο πρέπει να εξειδικευτούν κάποια πράγµατα µε κοινή απόφαση των δύο Υπουργών.
Γι’ αυτό παρακαλώ να δεχθείτε και αυτή την παρέµβαση που
γίνεται αυτή τη στιγµή, που θα έπρεπε να είχε κατατεθεί και ως
τροπολογία, αλλά επειδή έλειπε και ο Υπουργός Οικονοµικών
στο εξωτερικό, δεν µου δόθηκε η δυνατότητα να το κάνω. Θα
σας δώσω, όµως, και αυτά και τις προηγούµενες διατάξεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µετά από επιστολή που έχουµε από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου, αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος και άλλες διατάξεις» ορίζεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κ. Χαλβατζή
ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Αντώνης Σκυλλάκος.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας κ. Μαρία Σκραφνάκη.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς τα
τελευταία χρόνια η χώρα µας έχει ταλαιπωρηθεί από µεγάλα πολιτικά σκάνδαλα διαφθοράς.
Η έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης, η προστασία που παρέχει στους πολιτικούς το άρθρο 86 του Συντάγµατος, αλλά και
οι µεγάλες καθυστερήσεις στην απονοµή της δικαιοσύνης έχουν
ως αποτέλεσµα κανένα από τα σκάνδαλα διαφθοράς να µην έχει
ακόµα οριστικώς διαλευκανθεί, παρ’ όλο που πολλά από αυτά
έχουν γίνει χρόνια πριν. Η εµπιστοσύνη των πολιτών απέναντι
στην πολιτική και τους πολιτικούς έχει κλονιστεί, οι θεσµοί έχουν
απαξιωθεί και η ανοµία θεωρείται από τους πολίτες κάτι φυσιολογικό, αφού όσοι παρανοµούν δεν τιµωρούνται.
Με αυτό το νοµοσχέδιο γίνεται γρήγορο ξεκαθάρισµα των
υποθέσεων διαφθοράς που ταλαιπωρούν τον τόπο. Έτσι, όσοι
πολιτικοί και κρατικοί αξιωµατούχοι είναι ένοχοι τιµωρούνται γρήγορα, αλλά και εκείνοι που είναι αθώοι δεν ταλαιπωρούνται για
µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Βουλή έχει ψηφίσει νόµους
για την επιτάχυνση της ποινικής, πολιτικής και διοικητικής δικαιοσύνης, οι οποίες όµως ακόµα δεν έχουν αποδώσει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Στην ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπεται ήδη ότι ο εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου δικαιούται σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης
να διατάσει τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της
υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
Επίσης, προβλέπει τη δυνατότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης
σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να ζητήσει από τον εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου να παραγγείλει τη διενέργεια ανάκρισης και
την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
Ακόµη, µε το ν. 3849/2010 προβλέφθηκε ότι για τα εγκλήµατα
διαφθοράς που τελούνται από υπαλλήλους, η διεξαγωγή της
ανάκρισης και η εισαγωγή στο ακροατήριο γίνεται κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα.
Όλες οι παραπάνω ισχύουσες διατάξεις δεν έχουν αποδώσει
µέχρι στιγµής τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για τη διαλεύκανση των τόσο σοβαρών υποθέσεων που ταλαιπωρούν τον τόπο
µας. Επειδή, λοιπόν, δεν λύθηκαν τα θέµατα της επιτάχυνσης της
εκδίκασης των σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς, η Κυβέρνηση
µε το παρόν νοµοσχέδιο δείχνει την αποφασιστική της βούληση
για την πάταξη της διαφθοράς των πολιτικών προσώπων και την
ικανοποίηση του κοινού περί δικαίου αισθήµατος.
Το παρόν νοµοσχέδιο βάζει τέλος στην αδράνεια και την κωλυσιεργία της ελληνικής δικαιοσύνης µε τη δηµιουργία ποινικών
δικών εξπρές για κακουργήµατα που έχουν διαπράξει πολιτικοί
και κρατικοί αξιωµατούχοι, χωρίς βέβαια να γίνεται έκπτωση στην
ποιότητα του αποτελέσµατος και στα δικαιώµατα των κατηγορουµένων και ορίζει µε απολύτως σαφή τρόπο ποιες υποθέσεις
δικάζονται κατά προτεραιότητα και ποιο ακριβώς είναι το περιεχόµενο της κατά προτεραιότητας εκδίκασής τους.
Ας συγχαρούµε, λοιπόν, τον Υπουργό για τη νοµοθετική πρωτοβουλία που παίρνει, προκειµένου να έχουµε τη γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών
αξιωµατούχων και των υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Είναι σαφές ότι ο πολιτικός κόσµος πρέπει πρώτος να
δίνει το καλό παράδειγµα για την εδραίωση του αισθήµατος δικαιοσύνης.
Επίσης, πρέπει να επαινέσουµε την πρωτοβουλία που έχει
πάρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και έχει ανοίξει διάλογο µε τα
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ανώτατα δικαστήρια της χώρας, για να επιλυθούν τα σοβαρά
προβλήµατα στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Ας επικεντρωθούµε τώρα στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1, στις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου
εντάσσονται:
Πρώτον, όλα τα κακουργήµατα αρµοδιότητας του τριµελούς
εφετείου, τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθµίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τα οποία διαπράττουν
Υπουργοί και Υφυπουργοί κατά τη διάρκεια της θητείας τους
επωφελούµενοι την ιδιότητά τους, την ευκαιρία που τους δίνει η
θέση τους και τα πλεονεκτήµατα που αυτή τους προσφέρει. Η
ρύθµιση αυτή αφορά και εκείνους που έχουν παύσει να είναι
Υπουργοί ή Υφυπουργοί.
Δεύτερον, κακουργήµατα τα οποία διαπράττουν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους επωφελούµενοι από την ιδιότητά
τους Βουλευτές, Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων, δηµοσίων οργανισµών και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τη διοίκηση των
οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το κράτος, καθώς και αιρετά µονοπρόσωπα όργανα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
εφόσον τα κακουργήµατα αυτά υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα του Τριµελούς Εφετείου.
Τρίτον, κακουργήµατα αρµοδιότητας του τριµελούς εφετείου
ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή µείζονος δηµοσίου συµφέροντος, ακόµα και αν οι κατηγορούµενοι δεν φέρουν
κάποια από τα παραπάνω αξιώµατα αλλά είναι απλοί πολίτες.
Ο χαρακτηρισµός της υπόθεσης ως ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή µείζονος δηµοσίου συµφέροντος γίνεται
από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου µε πράξη που εκδίδει.
Στη συνέχεια µε το άρθρο 2 καθορίζεται η διαδικασία άσκησης της ποινικής δίωξης για τις παραπάνω υποθέσεις. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι απλούστερη και συντοµότερη.
Συγκεκριµένα ο εισαγγελέας παραγγέλνει κύρια ανάκριση, η
οποία ενεργείται από πρόεδρο πρωτοδικών και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων µηνών. Η ανάκριση µπορεί να παραταθεί από το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο µε βούλευµα, ειδικά
αιτιολογηµένο εφάπαξ µέχρι δυο µήνες εάν υπάρχουν σοβαροί
λόγοι.
Κατ’ εξαίρεση µπορεί να διαταχθεί και προκαταρκτική εξέταση
η οποία να διενεργείται αποκλειστικά από εισαγγελέα πρωτοδικών και ολοκληρώνεται εντός δυο µηνών. Ακόµη δίδεται η δυνατότητα στο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο να χωρίσει την
υπόθεση, εάν αυτό βοηθάει στην ασφαλέστερη διάγνωση της
αλήθειας ή την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης.
Έτσι οι πτυχές των υποθέσεων που έχουν ωριµάσει, χωρίζονται από την υπόλοιπη δικογραφία και παραπέµπονται προς εκδίκαση κατά απόλυτη προτεραιότητα, κάτι το οποίο είναι πάρα
πολύ σηµαντικό.
Επίσης, στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι για την έγκαιρη και αποτελεσµατική ολοκλήρωση της προδικασίας οι επιλαµβανόµενοι
δικαστικοί λειτουργοί απαλλάσσονται όλων των άλλων καθηκόντων τους και προβλέπεται να υποστηρίζονται από τον απαιτούµενο αριθµό γραµµατέων και ειδικών επιστηµόνων ή
πραγµατογνωµόνων. Έτσι οι δικαστές αυτοί αφοσιώνονται σε
αυτές τις υποθέσεις που τους ανατίθενται, ώστε να µπορούν να
επιτελέσουν το έργο τους στις προθεσµίες που προβλέπει ο
νόµος.
Επιπλέον, θεσπίζεται η υποχρέωση της αρχής καταπολέµησης
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
του εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος και κάθε δηµόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου από όλους τους δηµόσιους οργανισµούς,
να βοηθούν και να δίνουν όποιο στοιχείο τους ζητηθεί.
Τέλος, µε διάταξη του ανακριτή και του εισαγγελέα µπορεί να
αρθεί το φορολογικό, το τραπεζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο, να ανοιχθούν οι θυρίδες του κατηγορουµένου, ακόµη και
όσα είναι κοινά µε άλλα πρόσωπα, καθώς και να διαταχθεί η απαγόρευση κινήσεων κάθε είδους λογαριασµών, τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων του κατηγορουµένου, όταν υπάρχουν
βάσιµες υπόνοιες ότι οι συγκεκριµένοι λογαριασµοί ή οι θυρίδες
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περιέχουν χρήµατα ή αντικείµενα που προέρχονται από την τέλεση του ερευνώµενου εγκλήµατος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 η περαίωση της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το Συµβούλιο Εφετών µε βούλευµα. Η δικογραφία
διαβιβάζεται από τον ανακριτή στον εισαγγελέα εφετών, ο
οποίος µέσα σε προθεσµία ενός µήνα την εισάγει µε πρότασή
του στο Συµβούλιο Εφετών, το οποίο πάλι µέσα σε ένα µήνα αποφαίνεται για το εάν θα απαγγελθεί κατηγορία ή όχι.
Η συζήτηση της υπόθεσης στο Συµβούλιο των Εφετών πρώτον, συµβάλλει στην ορθή διάγνωση και κρίση της υπόθεσης στο
ακροατήριο και δεύτερον, η µεσολάβηση ενός τέτοιου δικαστικού σχηµατισµού παρέχει τα εχέγγυα της ενδελεχούς εκτίµησης
του αποδεικτικού υλικού πριν εισαχθεί η υπόθεση στο ακροατήριο.
Στη συνέχεια στο άρθρο 4 προσδιορίζεται η διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων του άρθρου 1. Συγκεκριµένα, σύµφωνα
µε το άρθρο 4, ο ορισµός δικασίµου γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα και το πολύ εντός δυο µηνών από τη διαβίβαση της
δικογραφίας από το Συµβούλιο Εφετών στον εισαγγελέα.
Κατά την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων δεν επιτρέπεται η
χορήγηση αναβολής. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο µπορεί να διατάξει διακοπή της δίκης το πολύ για δεκαπέντε µέρες. Σε περίπτωση, όµως, που µετά τη διακοπή η δίκη
δεν µπορεί να συνεχιστεί, αναβάλλεται και προσδιορίζεται η συνέχισή της εντός δυο µηνών όπου προεδρεύει ο ίδιος δικαστής
που είχε οριστεί αρχικά.
Σε περίπτωση που ασκηθεί έφεση η υπόθεση εισάγεται κατά
απόλυτη προτεραιότητα στο αρµόδιο δευτεροβάθµιο δικαστήριο
και ορίζεται δικάσιµος από τον αρµόδιο εισαγγελέα εντός δυο
µηνών από τη διαβίβαση των εγγράφων σε αυτόν.
Η αυτοτέλεια της παραπάνω διαδικασίας ορίζεται στο άρθρο
5, σύµφωνα µε το οποίο η παραπάνω ποινική διαδικασία είναι
ανεξάρτητη από τη διαδικασία που γίνεται στη Βουλή, σύµφωνα
µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος.
Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται διαφορετικά µε το παρόν
σχέδιο νόµου εφαρµόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος Ποινικού
Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 6.
Σηµαντικό, επίσης, είναι ότι µε το άρθρο 7 η εκδίκαση των υποθέσεων που υπάγονται στο άρθρο 1 και σήµερα εκκρεµούν σε
οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και σε οποιοδήποτε βαθµό, συνεχίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου -αυτού, δηλαδή, που θα ψηφίσουµε τώρα- η ισχύς του
οποίου αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 8.
Θεωρώ ότι το σχέδιο νόµου που συζητάµε είναι στη σωστή κατεύθυνση, γι’ αυτό προτείνω την υπερψήφισή του, διότι θα βελτιώσει και θα επιταχύνει την εκδίκαση των υποθέσεων διαφθοράς
που αφορούν πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς αξιωµατούχους
και αυτά που ήδη εκκρεµούν στη δικαιοσύνη και ελπίζω µε την
επερχόµενη Αναθεώρηση του Συντάγµατος στο άρθρο 86 και την
κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, να έχουµε άµεσα αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση των υποθέσεων διαφθοράς των πολιτικών προσώπων, ώστε να ανακτηθεί η σχέση εµπιστοσύνης
µεταξύ πολίτη και πολιτικού και να δοθεί το καλό παράδειγµα,
ώστε να µη µένει ατιµώρητη η παρανοµία.
Σχετικά µε τις τροπολογίες που φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η πρώτη αφορά τους ασκούµενους δικηγόρους, για τους
οποίους ήδη µε τη διάταξη του άρθρου 33 του ν. 3910/2011,
όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το άρθρο 68 του ν. 3994/2011,
µπορεί µέρος της άσκησής τους διάρκειας έως έξι µηνών να γίνει
στο πολιτικό και διοικητικό εφετείο ή πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη εισαγγελία ή στο ειρηνοδικείο της έδρας του δικηγορικού
συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραµµένος ο ασκούµενος.
Με την παρούσα τροπολογία προβλέπεται ότι ο συνολικός
αριθµός και η κατανοµή των ασκουµένων δικηγόρων στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες της Ελλάδας, η διαδικασία και ο τρόπος επιλογής των ασκουµένων, η έναρξη και η διάρκεια της
άσκησής τους, η εξειδίκευση των καθηκόντων τους και ο τρόπος
καταβολής της αµοιβής τους θα καθοριστεί µε κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με τη ρύθµιση αυτή προλαµβάνεται τυχόν υπέρβαση των δυνατοτήτων του επιχειρησιακού προγράµµατος, καθώς και ενδεχόµενες ανισότητες κατά τον καταµερισµό του συνολικού
αριθµού των ασκουµένων δικηγόρων στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες της χώρας.
Η επόµενη τροπολογία αφορά την εκδίκαση εκκρεµών πολιτικών και ποινικών υποθέσεων στα καινούργια εφετεία και όχι στα
µεταβατικά. Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να επαινέσουµε την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία να ιδρύσει τέσσερα νέα εφετεία στην Ελλάδα, υλοποιώντας τη
δέσµευση του Πρωθυπουργού, αλλά και την απόφαση του
Αρείου Πάγου και τα αιτήµατα των φορέων και των δικηγορικών
συλλόγων στις αντίστοιχες περιοχές, προκειµένου να επιτύχουµε
την ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης.
Ως προς την τροπολογία που έρχεται, στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι η εκδίκαση των υποθέσεων που θα εκδικαστούν µετά
τις 16 Σεπτεµβρίου του 2011 στις µεταβατικές έδρες του Εφετείου Αθηνών, της Χαλκίδας και του Εφετείου Αιγαίου, σε Μυτιλήνη και Χίο, θα εκδικαστούν στα νέα Εφετεία Εύβοιας και
βορείου Αιγαίου αντίστοιχα, µε τις νέες δικαστικές συνθέσεις των
νέων εφετείων.
Επίσης, µε τις παραγράφους 2 και 3 ορίζεται ότι οι πολιτικές
και ποινικές υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των Εφετείων
Αθηνών, Πατρών, Αιγαίου µεταφέρονται και εκδικάζονται από τα
νέα Εφετεία Ευβοίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, βορείου Αιγαίου, τα οποία καθίστανται πλέον αρµόδια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ εξαίρεση, όµως, οι ποινικές υποθέσεις που εκκρεµούν
στο Εφετείο δυτικής Κρήτης ορίζεται ότι θα συνεχιστούν να εκδικάζονται εκεί µέχρι τις 31.12.2011 και ακολούθως, θα αρχίσουν
να εκδικάζονται στο Εφετείο ανατολικής Κρήτης.
Όµως, κύριε Υπουργέ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου και
οι εφέτες προτείνουν να συνεχιστεί για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα -και πέραν, δηλαδή, της 31.12.2011- η εκδίκαση των ήδη
προσδιορισµένων υποθέσεων στο Εφετείο δυτικής Κρήτης.
Ο λόγος είναι απλός. Εδώ και τρία χρόνια οι δικηγόροι του
Ηρακλείου απείχαν από την εκδίκαση των υποθέσεών τους στο
Εφετείο δυτικής Κρήτης µε αποτέλεσµα να έχουν συσσωρευθεί
χιλιάδες υποθέσεις στα Χανιά, πολλές εκ των οποίων παραγράφονται. Ζητάει, λοιπόν, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου οι
υποθέσεις αυτές, που έχουν προσδιοριστεί στα Χανιά, να συνεχίσουν να εκδικάζονται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στα
Χανιά, ωσότου οργανωθεί και στελεχωθεί πλήρως το νεοσύστατο
Εφετείο ανατολικής Κρήτης.
Δείτε το. Έχουµε κάνει αγώνα για να γίνει το νέο εφετείο,
αλλά εδώ έχουµε µία ιδιαίτερη περίπτωση.
Δείτε το, κύριε Υπουργέ. Θεωρώ ότι και οι δύο αυτές τροπολογίες είναι σωστές, γι’ αυτό και προτείνω να τις υπερψηφίσουµε. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
κι εµείς, κυρία Σκραφνάκη.
Ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, Βουλευτής
Ηλείας, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας έχει το λόγο, για δεκαπέντε
λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναµφίβολα, η νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδηλώνεται µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο,
ανταποκρίνεται σε ένα αίτηµα που προβάλλεται από πολλές
πλευρές και κυρίως –θα έλεγα- ένα αίτηµα που έχει µια παλλαϊκή
αποδοχή, δηλαδή, την ανάγκη της ταχείας εκκαθάρισης των υποθέσεων που έχουν σχέση µε τη διαφθορά των πολιτικών ή των
κρατικών αξιωµατούχων, αλλά και των υποθέσεων εκείνων, οι
οποίες εµφανίζονται ως αξιόποινες πράξεις που αφορούν µείζον
δηµόσιο συµφέρον ή εµφανίζουν µεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον.
Σ’ αυτό το αίτηµα ορθά επιλέγεται ως απάντηση µια ειδική ποινική διαδικασία, η οποία ορίζει ταχύτατες ουσιαστικά προθεσµίες
όσον αφορά και την εξέλιξη της προδικασίας και την εισαγωγή
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των ποινικών υποθέσεων στο ακροατήριο.
Όµως –το είπαµε και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του
νοµοσχεδίου στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή- εδώ δηµιουργούνται ζητήµατα που έχουν να κάνουν σχετικά µε το αν
στη συγκεκριµένη περίπτωση αντικείµενο αυτής της νοµοθετικής
πρωτοβουλίας είναι η απάντηση σ’ αυτό το αίτηµα που περιέγραψα πιο πολύ ή µάλλον η Κυβέρνηση προσπαθεί να ανταποκριθεί και σε κάποια άλλα αιτήµατα, τα οποία τεχνητά ή πλαστά
προβάλλονται και, βέβαια, είναι φορτισµένα από την προσωρινότητα µιας επικαιρότητας, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε ρυθµίσεις που δεν θα µακροηµερεύσουν.
Το λέω αυτό κυρίως έχοντας στο µυαλό µου την παράγραφο
3 του άρθρου 1, όπου εκεί, µε πράξη του εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, µπορεί να παίρνει το χαρακτήρα της υπόθεσης που
αφορά το κοινωνικό συµφέρον ή παρουσιάζει έντονο και µείζον
κοινωνικό ενδιαφέρον κάθε πράξη που κρίνεται από αυτόν τον
συγκεκριµένο ανώτατο δικαστικό λειτουργό, χωρίς καµµία άλλη
εξάρτηση από οποιαδήποτε αντικειµενική διαδικασία.
Το είπαµε και το επαναλαµβάνουµε ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο
του να εµφανίζεται κάθε φορά µία υπόθεση µε µία επικοινωνιακή
διόγκωση τεχνητή και, βέβαια, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
ο οποίος οφείλει να είναι ευαίσθητος, κάθε φορά να εκδίδει µία
πράξη µε την οποία αυτή τη συγκεκριµένη υπόθεση που παίρνει
αυτές τις τεχνητές διαστάσεις να την εισάγει για να δικαστεί µε
τη συγκεκριµένη ειδική ποινική διαδικασία.
Εδώ αίφνης γεννιέται ένα πελώριο ερώτηµα. Αυτοί οι κατηγορούµενοι, οι οποίοι καλούνται κάτω από αυτές τις τεχνητές συνθήκες να αντιµετωπίσουν κατηγορίες, δεν είναι άξιοι προστασίας
µε βάση το Σύνταγµα και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου; Δεν θα πρέπει εδώ να έχουµε λάβει µία
πρόνοια, ώστε να µην γίνονται καταχρήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, ακριβώς γιατί θα πρέπει η πολιτεία και ειδικά η δικαιοσύνη να προστατεύει και τα δικαιώµατα των κατηγορουµένων,
αλλά κυρίως να µεριµνά για την ορθή εφαρµογή συνταγµατικών
διατάξεων που περιφρουρούν τον πυρήνα των ατοµικών ελευθεριών και των δικαιωµάτων του ανθρώπου; Γι’ αυτό ακριβώς
έχουµε τηρήσει ζωηρή επιφύλαξη για την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 1.
Βέβαια, δεν θα αντισταθώ στον πειρασµό να σχολιάσω και τον
τρόπο µε τον οποίο προσετέθη στην περίπτωση των κακουργηµάτων της παραγράφου 2 και η περίπτωση εκείνη όπου διαπράττονται αυτού του είδους τα κακουργήµατα που υπάγονται στην
αρµοδιότητα του τριµελούς εφετείου και των Βουλευτών.
Θεωρώ ότι αυτή η ρύθµιση αποτελεί µία παραχώρηση σε ένα
νοσηρό κλίµα, το οποίο καλλιεργείται κάθε φορά που κάποιοι οι
οποίοι δεν έχουν καµµία κοινωνική και δηµοκρατική νοµιµοποίηση θέλουν -είτε για λόγους εντυπώσεων είτε για λόγους που
έχουν σχέση µε κάποιες εν εξελίξει πανουργίες σε θέµατα είτε
της πολιτικής είτε της κοινωνίας- να δηµιουργούν την εντύπωση
ότι αυτό το Κοινοβούλιο που σήµερα δέχεται κατά κύριο λόγο
την οργή των αγανακτισµένων πολιτών είναι ένα συλλογικό όργανο στο οποίο συµµετέχει µια σειρά πολιτικών που έχουν προνόµια και δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να απολαµβάνουν
αθέµιτα ή απαράδεκτα κάποιες πολύ µεγάλες παραχωρήσεις,
που πολλές φορές -κατά τη γνώµη και συναδέλφων ακόµα- αγγίζουν τα όρια της σκανδαλώδους εύνοιας.
Επιτέλους, κάπου πρέπει να µπει φραγµός σε όλη αυτήν τη φιλολογία. Και αν µεν κάποιοι είτε από ευήθεια είτε από ανοησία,
προκειµένου να χαρούν τον εαυτό τους να κάνει δηλώσεις σε τηλεοπτικούς σταθµούς ή να απολαύσουν την υπογραφή τους σε
έντυπα, φυλλάδια, προβαίνουν σε τέτοιου είδους δηλώσεις,
θεωρώ ότι εµείς εδώ και κυρίως ο Πρόεδρος της Νοµοθετικής
Εξουσίας, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να δίνει
κάθε φορά αποστοµωτικές απαντήσεις, εκτός εάν κάποιοι ελαυνόµενοι από πιο πονηρά ελατήρια και κίνητρα δηµιουργούν -ή
τουλάχιστον είναι εντεταλµένοι να δηµιουργούν- ένα κλίµα το
οποίο θα διευκολύνει τη µετάβαση στην επόµενη ιστορική φάση
ζωής του Κοινοβουλίου της Ελλάδας.
Εκείνοι δηλαδή δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προδιαθέτουν και το λαό, αλλά και εκείνους τους παράγοντες που επενεργούν επάνω στο λαό, είτε µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
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είτε µε άλλης κατηγορίας εξουσίες, ούτως ώστε η σύνθεση των
εποµένων Βουλών να µην αποτελείται από πραγµατικούς αντιπροσώπους του λαού, οι οποίοι βεβαίως –καθένας χωριστά και
όλοι µαζί- αποτελούν, συναπαρτίζουν και δίνουν τη δυνατότητα
της λειτουργίας στον κορυφαίο δηµοκρατικό θεσµό µέσω του
οποίου εκφράζεται η λαϊκή κυριαρχία.
Επαναλαµβάνω ότι αυτοί δηµιουργούν αυτές τις προϋποθέσεις για την επιλογή ή τη στρατολόγηση ενός νέου τύπου ανθρωπολογικού, ιδεολογικού πολιτικού -και βέβαια όχι χαρισµατικούτου Βουλευτή του µέλλοντος, δηλαδή τη στρατολόγηση κάποιων ασπόνδυλων µαλακίων, τα οποία θα είναι σε θέση να λένε
ή ένα «ναι» ή ένα «όχι» σε επιταγές παραγόντων που δεν έχουν
καµµία δηµοκρατική νοµιµοποίηση και οι οποίοι επιµένουν να δηλητηριάζουν καθηµερινά µε τα φερέφωνά τους και τα «παπαγαλάκια» τους αυτήν τη χιλιοταλαιπωρηµένη ελληνική δηµοκρατία.
Είναι µια δηµοκρατία η οποία λειτουργεί και θα λειτουργεί,
εφόσον σε αυτή την Αίθουσα υπάρχουν αντιπρόσωποι του λαού
που τιµάνε και την αποστολή τους, αλλά κυρίως ανταποκρίνονται
στην υψίστη τιµή που τους έκανε ο λαός να τους στείλει εδώ
αντιπροσώπους του. Γιατί ποτέ κανένας δεν θα φτάσει στο σηµείο αυτή τη δηµοκρατία να τη µειώσει εάν κάποιοι, οι οποίοι
έχουν µία υπερεθνική οντότητα ή υπηρετούν τη λεγόµενη παγκοσµιοποίηση της αγοράς και της επικοινωνίας δεν θα αποφασίσουν να µας εισάγουν –όπως είπα προηγουµένως- σε µία
καινούργια φάση κατανόησης αλλά και οργάνωσης των δηµοκρατικών τρόπων διακυβέρνησης.
Δυστυχώς, λυπούµαι που το λέω, αλλά και µε τη βοήθεια κάποιων εξ ηµών γίνεται πλέον πιο εύκολος ο δρόµος για να περάσουµε από τη δηµοκρατία του κυρίαρχου λαού στη δηµοκρατία
του πλήθους, από τη δηµοκρατία η οποία ασκείται µε εθνικό
τρόπο στη λεγόµενη µεταεθνική δηµοκρατία, στη δηµοκρατία
όπου αυτός που κυριαρχεί δεν θα είναι ο λαός ο οµοιογενής,
αυτός που έχει µια ελληνική ταυτότητα και µία πολιτισµική ιδιοπροσωπία, αλλά θα είναι µια µάζα η οποία θα άγεται και θα φέρεται από τα πάθη της στιγµής και βέβαια θα ελαύνεται πολλές
φορές και από ταπεινότητες τις οποίες εκµεταλλεύονται κάποιοι,
που έχουν τη δυνατότητα µέσω των συστηµάτων επικοινωνίας
να τις οδηγούν στα άκρα.
Παρ’ όλο που σ’ αυτό το νοµοσχέδιο είµαστε θετικοί και το είπαµε, είµαι υποχρεωµένος, κύριε Υπουργέ, αυτές τις σκέψεις
να τις διατυπώσω, γιατί θεωρώ ότι πίσω από αυτές τις σκέψεις
πρέπει να οχυρώσουµε την άµυνα της δηµοκρατίας εναντίον
εκείνων, οι οποίοι χωρίς καµµία λαϊκή νοµιµοποίηση καθηµερινά
τη δηλητηριάζουν.
Βέβαια, θα έλεγα ότι ο οποιοσδήποτε σε αυτή την Αίθουσα θα
πρέπει, εκτός από µία κλασική και στοιχειώδη οµολογία πίστεως
στις διαδικασίες που οργανώνουν το πολίτευµα της δηµοκρατίας
και το κάνουν να λειτουργεί, τουλάχιστον να διαθέτει και για τον
εαυτό του µια αυτοεκτίµηση. Θα πρέπει να διαθέτει για τον εαυτό
του µε το θεσµικό ρόλο που του έχει εµπιστευτεί ο λαός µία µεγαλύτερη ευπρέπεια και να αγωνίζεται για µία στενά και αδιαπραγµάτευτα εννοούµενη αξιοπρέπεια.
Θεωρώ λοιπόν ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει –για
να περάσω και σε µια επόµενη φάση της επεξεργασίας αυτού
του νοµοσχεδίου- να σας πω ότι θα επιµείνουµε στην αντίρρηση
που έχουµε για την παράγραφο 1 του άρθρου 2 γιατί θεωρούµε
ότι επίσης δεν βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση η κατ’ εξαίρεση παραγγελία της προκαταρκτικής εξέτασης, δηλαδή κατ’
απόκλιση µε αυτό που ισχύει στο άρθρο 43 για όλες τις υποθέσεις. Θα µπορούσε να έχει εξοικονοµηθεί αυτή η ειδική ποινική
διαδικασία κατά καλύτερο τρόπο εάν ήταν υποχρεωτική η προκαταρκτική αλλά είχε τον περιορισµό µιας συντοµότερης προθεσµίας. Γιατί αντιλαµβάνεστε κάτω από συνθήκες τις οποίες θα
προσδιορίζει και θα προδιαγράφει η δυνατότητα που υπάρχει ο
οποιοσδήποτε να βρίσκεται στο µάτι του κυκλώνα επειδή κάποιοι
τον έκαναν στόχο, να έχουµε και άσκηση ποινικής δίωξης χωρίς
καµµία προηγούµενη διαδικασία, µόνο και µόνο επειδή κατατέθηκε µία αναφορά ή µία µήνυση στον αρµόδιο εισαγγελέα.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένα στάδιο προδικασίας στο
οποίο να γίνεται η συλλογή των επαρκών ενδείξεων. Εφόσον
πλέον, έστω σε αυτή τη συντοµότατη διαδικασία, ο εισαγγελέας
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αποκτήσει και σχηµατίσει πεποίθηση ότι συντρέχουν αυτές οι
επαρκείς ενδείξεις, τότε να ασκεί ποινική δίωξη και τότε να
εµπλέκεται σε όλη τη δοκιµασία µιας τέτοιας ταλαιπωρίας ο κατηγορούµενος.
Επίσης, θα ήθελα εκτός των άλλων -δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω τα είπε πάρα πολύ ορθά και πάρα πολύ σωστά η εκλεκτή
συνάδελφος που προλάλησε εµού- να σας επισηµάνω ότι αντίρρηση έχουµε και στη διάταξη του άρθρου 7.
Θεωρώ, ακριβώς γιατί εισάγετε µία εξαιρετική ποινική διαδικασία, ότι αυτή ειδικά τη µεταχείριση θα πρέπει να την εφαρµόζει
η δικαιοσύνη και η πολιτεία από τότε που θα ισχύσει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου ως νόµος ή τουλάχιστον για εκείνες τις
υποθέσεις που βρίσκονται τουλάχιστον στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Αυτό είναι µία δίκαιη αντιµετώπιση των κινδύνων που διατρέχουν κάποιοι άνθρωποι που ήδη βρίσκονται επί
δύο και τρία χρόνια σε µία διαδικασία προανακριτική ή ανακριτική και µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει κάτι που να τους οδηγεί µε
ταχύτερους ρυθµούς προς την εκδίκαση των υποθέσεών τους.
Θα ήταν, λοιπόν, µία ασυγχώρητη παραχώρηση σε ανεπιεικείς
λύσεις η αντιµετώπιση κατά τον τρόπο που φέρεται να το προβλέπει η συγκεκριµένη διάταξη.
Καταλήγοντας, λοιπόν, θα σας παρακαλούσα τουλάχιστον σ’
αυτήν την περίπτωση να κάνετε µία παραχώρηση και να δεχθείτε
να ισχύει η συγκεκριµένη διάταξη για εκείνες µόνο τις υποθέσεις
από όσες εκκρεµούν και βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Κατά τα λοιπά συµφωνούµε και το ψηφίζουµε, εκτός από
αυτές τις τρεις περιπτώσεις που είπα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εµείς ευχαριστούµε
ιδιαιτέρως τον κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα για την ευπρέπεια του
κοινοβουλευτικού του λόγου, µε ιδιαίτερη έµφαση σ’ αυτόν τον
κίνδυνο της µεταεθνικής δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει για δεκαπέντε λεπτά ο Βουλευτής Λάρισας και
ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αντώνης Σκυλλάκος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα
σκάνδαλα µας απασχολούν επί δεκαετίες. Τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον τα σκάνδαλα ήταν κεντρικό ζήτηµα, ζήτηµα
προτεραιότητας στην πολιτική και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Μάλιστα, υπήρχε µια αντιπαράθεση, ανάλογα µε τη
θέση στην οποία βρισκόταν καθένα από τα κόµµατα, στην Πλειοψηφία ή τη Μειοψηφία, για να δείξουν ότι ο αντίπαλος κάνει περισσότερα σκάνδαλα και ότι αυτοί οι ίδιοι είναι καθαροί ή εν
πάση περιπτώσει µπορεί κάποιος να τους καταλογίσει λιγότερες
ευθύνες. Αυτό οδήγησε και σε έναν ανταγωνισµό ανάµεσα στα
δύο κόµµατα για το ποιος θα προτείνει ή θα φέρει στη Βουλή για
ψήφιση µέτρα διαφάνειας ή µέτρα αντιµετώπισης της διαφθοράς. Και έχουν παρθεί αρκετά µέτρα και έχουν ψηφιστεί επανειληµµένα διατάξεις, οι οποίες στην πορεία τροποποιούνται, γι’
αυτό το ζήτηµα της αντιµετώπισης της διαπλοκής και της διαφθοράς, χωρίς όµως ουσιαστικά αποτελέσµατα.
Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η τελευταία µε την υπόθεση της «SIEMENS», την εξέλιξη της οποίας -επιτρέψτε µου την
έκφραση- έχει κράξει το πανελλήνιο µε τις συγκεκριµένες ευθύνες αυτών τους οποίους γνωρίζουµε και για τους οποίους είναι
σίγουρος ο λαός ότι είναι µπλεγµένοι µέχρι την κορυφή στην
υπόθεση αυτή.
Εγώ έτυχε να είµαι στην υπόθεση µε τα υποβρύχια και αντιµετώπισα τη συµφωνία των δύο µεγάλων κοµµάτων να διαχωριστεί
αυτή η υπόθεση για τους Υπουργούς που ήταν µετά τον κ. Τσοχατζόπουλο. Μελετήσαµε, ψάξαµε, ήρθε το ΣΔΟΕ και κατέθεσε
ότι όσον αφορά τα αντισταθµιστικά, δεν εκτελέστηκαν και ότι φέρονται πλαστά εκτελεσµένα και υπάρχει ευθύνη για 250.000.000
και άλλα τόσα περίπου φορολογικές παραβάσεις, που θα προέβλεπαν πρόστιµο 250.000.000.
Αυτά περιλήφθηκαν στις εκθέσεις µας και τελείωσε αυτή η
υπόθεση. Όµως, όπως µας δηλώθηκε εκεί µέσα και όπως διαβάσαµε και εµείς, δεν υπάρχουν πλέον ευθύνες.
Γιατί; Γιατί ήρθε ο νόµος Βενιζέλου, ο οποίος ουσιαστικά κα-
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τάργησε κάθε ευθύνη. Αυτή είναι η ουσία του ζητήµατος.
Όταν αντιµετωπίζονται έτσι τα σκάνδαλα, τι να πούµε σήµερα
εδώ πέρα; Για ένα σοβαρό ζήτηµα, όπως είναι το δηµοψήφισµα,
οι διαρροές από την κυβερνώσα παράταξη είναι ότι θα ασχοληθεί κυρίως ή αν όχι κυρίως σε µεγάλο βαθµό και µε ερωτήσεις
που αφορούν τα ζητήµατα της διαφάνειας, µε όλες τις συνέπειες
που µπορεί να υπάρξουν –αρνητικές και αντιδραστικές- στο πολιτικό µας σύστηµα µε την παρέµβαση στη λειτουργία των κοµµάτων.
Όλα αυτά µας οδηγούν στο ότι το νοµοσχέδιο που έχουµε
µπροστά µας, ανεξάρτητα από προθέσεις –εγώ να πω ότι υπάρχουν οι αγαθότερες προθέσεις από την πλευρά του Υπουργούπαίρνει επικοινωνιακό χαρακτήρα. Δεν θα έχουµε καµµία σοβαρή
αλλαγή στην κατάσταση.
Τώρα το ότι σέρνονται υποθέσεις και ότι χρειάζεται επιτάχυνση είναι γεγονός. Γενικότερα χρειάζεται επιτάχυνση. Αναγκαζόµαστε να παίρνουµε ειδικά µέτρα, κατ’ απόκλιση των γενικών
κανόνων, επειδή δεν προσλαµβάνεται προσωπικό. Δεν προσλαµβάνονται δικαστές. Δεν προσλαµβάνονται υπάλληλοι. Δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδοµές.
Δύο παρατηρήσεις: Πρώτον, είναι επικίνδυνο, κατά τη γνώµη
µας. Δεν είναι σωστό να κάνουµε αποκλίσεις από τους γενικούς
κανόνες. Αυτό όλο το νοµοσχέδιο αποτελεί απόκλιση. Δεύτερον,
όχι στο όνοµα της συγκυρίας να περιορίζουµε ασφυκτικά τις εγγυήσεις για τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου. Να περιορίζονται οι εγγυήσεις για έρευνα καλύτερη της υπόθεσης για δίκαιη
δίκη. Οι παρατηρήσεις µας, λοιπόν, έχουν να κάνουν µε αυτήν
την υπόθεση.
Επί της αρχής, λοιπόν, για όλους τους λόγους που ανέφερα
ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Βάλαµε το εξής ερώτηµα, για το οποίο δεν πήραµε απάντηση:
Για τους Υπουργούς χρειάζεται να υπάρχει κακούργηµα, πέρα
απ’ αυτά του άρθρου 86 και αυτά που πηγαίνουν στα µεικτά ορκωτά εφετεία, κακουργήµατα τριµελούς εφετείου. Ποια κακουργήµατα; Αυτά τα οποία έγιναν κατά τη θητεία του Υπουργού.
Δηλαδή το κρίσιµο ζήτηµα είναι αν είναι εντός ή εκτός της θητείας και όχι αν αξιοποιήσει ή αν δεν θα αξιοποιήσει την ιδιότητά
του. Για τους άλλους αξιωµατούχους πρέπει να αξιοποίησαν την
ιδιότητά τους και σωστά.
Υπάρχει ένα ερώτηµα: Καθιερώνουµε, ανοίγουµε δρόµο για
την αντικειµενική ευθύνη; Είναι πλευρά αντικειµενικής ευθύνης.
Το βάζουν αυτό και οι δικαστές. Έχει να κάνει και µε τα λεγόµενα
υπηρεσιακά αδικήµατα, όπως παραδείγµατος χάριν η παθητική
δωροδοκία.
Η πιο σηµαντική διαφωνία µας στο άρθρο 1 είναι και αυτή που
ακούστηκε και πριν, να µπορεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
να φέρνει σε δίκες εξπρές κακουργήµατα, κατηγορίες εν πάση
περιπτώσει, µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Κατ’ αρχήν, ποιος είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στον
οποίο δίνουµε τέτοια εξουσία; Είναι αδέκαστος; Κατά τεκµήριο,
ναι. Όµως, στην πράξη είδατε τι γίνεται σε κάθε τετραετία. Όσοι
ψάξουν τα Πρακτικά θα δείτε καταγγελίες της εκάστοτε αντιπολίτευσης, συνήθως, για τον πρόεδρο και για τον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου. Πολλές φορές αυτές οι καταγγελίες δεν έχουν
µόνο αντιπολιτευτικό χαρακτήρα. Είναι και βάσιµες. Αυτό συµβαίνει, επειδή είναι επιλεγµένος µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο από
την εκάστοτε πλειοψηφία, από την εκάστοτε Κυβέρνηση. Αυτό
δεν άλλαξε.
Μπορεί να συµβούν δύο τινά: Πρώτον, τα κανάλια, όπως ειπώθηκε –και σωστά- µπορεί να µεγεθύνουν ένα πρόβληµα και λόγω
της αντιπαράθεσης των κοµµάτων και ο εισαγγελέας, κάτω από
την πίεση της κοινής γνώµης, να χαρακτηρίσει ένα κακούργηµα
ως µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και να πάει σε δίκη εξπρές.
Ή το δεύτερο, το κοινωνικό ενδιαφέρον να είναι εφεύρεση του
εισαγγελέα, να υπάρχει πολιτική σκοπιµότητα δηλαδή. Τίποτα
δεν µπορούµε να αποκλείσουµε. Δεν συµφωνούµε, λοιπόν, µε
αυτή την παράγραφο και γι’ αυτό και δεν θα ψηφίσουµε το
άρθρο 1. Λέµε «ΟΧΙ» στο άρθρο 1.
Στο άρθρο 2 ήταν σχεδόν υποχρεωτική η προκαταρκτική εξέταση µέχρι σήµερα µε το σχετικό ν. 3904/2010. Τώρα καταργείται
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η προανάκριση, που ήταν µέχρι σήµερα δυνητική µε την ισχύουσα νοµοθεσία -όχι υποχρεωτική βέβαια, αλλά δυνητική- και καταργείται στην πράξη ή µάλλον κατ’ εξαίρεση θα εφαρµόζεται,
σπάνια δηλαδή, η προκαταρκτική εξέταση, παύει να είναι υποχρεωτική. Πώς θα ερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση; Ο ν.
3904/2010 έκανε σχεδόν υποχρεωτική την προκαταρκτική εξέταση για να εξασφαλίσει τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου,
για να ψαχτεί η υπόθεση σε βάθος. Δεν συµφωνούµε, λοιπόν, µε
αυτό που λέει εντός δύο µηνών ότι πρέπει να ολοκληρωθεί
ακόµα κι όταν κατ’ εξαίρεση υπάρξει εντός δύο µηνών.
Δεν συµφωνούµε µε τον περιορισµό της κύριας ανάκρισης
από οκτώ σε τέσσερις µήνες, πολύ περισσότερο που και η προκαταρκτική εξέταση µπορεί και να µην ισχύει. Στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν θα υπάρξει προκαταρκτική εξέταση και πολύ
περισσότερο που ως τώρα ήταν οκτώ µήνες και τώρα θα έχουµε
ένα σωρό πραγµατογνώµονες, συµβούλους και άλλους ειδικούς
οι οποίοι θα πρέπει να ασχοληθούν µε το αντικείµενο. Δεν συµφωνούµε, λοιπόν, µε τη σύµπτυξη των διαδικασιών.
Δεν συµφωνούµε στο άρθρο 2, επίσης, µε το πάγωµα των λογαριασµών, το πάγωµα των θυρίδων, δηλαδή να µην µπορεί να
ανοίξουν τις θυρίδες, χωρίς να υπάρχει αιτιολογηµένη διάταξη.
Ενώ για την άρση των απορρήτων τραπεζικοχρηµατοπιστωτικού
χρειάζεται αιτιολογηµένη διάταξη, εδώ πέρα τουλάχιστον πρέπει
να µπει αυτό, να µην υπάρχει αυθαιρεσία. Μάλιστα, επεκτείνεται
και σε συγγενείς, σε παιδιά, στον περίγυρο του καθενός. Τα λέω
αυτά γιατί δεν αφορά µόνο τους Υπουργούς, η διάταξη αφορά
και τους Βουλευτές και πρέπει να το λάβουµε κι αυτό υπ’ όψιν.
Παρεµπιπτόντως το λέω, για να πείσω για την ανάγκη να αλλάξει
αυτή η διάταξη, να υπάρχουν µεγαλύτερες εγγυήσεις. Δεν θα το
ψηφίσουµε το άρθρο 2.
Στο άρθρο 3 σωστά πρέπει η υπόθεση να περάσει από το Συµβούλιο Εφετών και να υπάρξει βούλευµα για να παραπεµφθεί η
υπόθεση στο ακροατήριο. Η χρονική διάρκεια είναι ένας µήνας
στον Εισαγγελέα Εφετών και ένας µήνας στο Συµβούλιο. Είναι
πολύ λίγος ο χρόνος και το κυριότερο δεν έχει δικαίωµα προσφυγής κατά του βουλεύµατος. Χάνει το δικαίωµα της άσκησης
ενδίκου µέσου ο κατηγορούµενος.
Επειδή όλα αυτά που είπα, οι συνοπτικές διαδικασίες, οι εγγυήσεις και τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου κατ’ εξαίρεση
περιορίζονται και αυτό µπορεί να ανοίξει το δρόµο αύριο και για
µια σειρά άλλες υποθέσεις, ανάλογα µε τις εξελίξεις της πολιτικής αντιπαράθεσης και µε το πώς θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν ενέργειες, κινήµατα τα οποία δεν θα είναι αρεστά στην
εκάστοτε εξουσία, δεν πρέπει να ανοίξουµε τέτοιες πόρτες. Γι’
αυτό στο άρθρο 3 εµείς λέµε «ΟΧΙ».
Υπάρχει µία διάταξη στο άρθρο 5 που καταργεί τη χορήγηση
αναβολής, πάµε σε διακοπή. Εδώ υπάρχει ένα αντικειµενικό πρόβληµα, ότι εάν λείπει ο µάρτυρας, αν είναι άρρωστος θα πάµε σε
διακοπή; Και άµα δεν βγει από το νοσοκοµείο στο χρονικό διάστηµα που ορίζει η διάταξη;
Το ζήτηµα να καταργηθούν οι αναβολές υφίσταται µόνο αν
υπάρχουν δικαστές και αίθουσες. Σήµερα αναγκαστικά λήγουν
το ωράριο εργασίας στις τρεις το µεσηµέρι. Καλά κάνουν και αρνούνται τις πιέσεις να δεχθούν ωράριο επ’ αόριστον, όπως ήταν
παλιότερα.
Σήµερα δεν υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις. Είµαστε αντίθετοι µε αυτήν τη διάταξη και θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ».
Επίσης, «ΠΑΡΩΝ» θα ψηφίσουµε και στις άλλες διατάξεις. Θα
ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» και στην τροπολογία που αφορά τη µεταφορά των υποθέσεων στα εφετεία κι αυτό όχι για να µη µεταφερθούν, αλλά γιατί το πιο σηµαντικό ζήτηµα είναι να υπάρξει
προσωπικό των εφετείων. Αυτό σηµαίνει προσλήψεις, πράγµα
που δεν θα γίνει και θα έχουµε λύσεις εκ των ενόντων.
Είµαστε αντίθετοι µε τη διάταξη που αφορά τον καθορισµό λεπτοµερειών σε σχέση µε τους ασκούµενους δικηγόρους εντός
των δικαστηρίων. Είµαστε αντίθετοι γενικά µε το θεσµό της
άσκησης των δικηγόρων. Έχουν πάρει ένα πτυχίο οι άνθρωποι.
Νοµίζετε ότι γίνεται ουσιαστική άσκηση; Είναι σπάνιες τέτοιες
περιπτώσεις. Απλώς κυλάει ο χρόνος σε ένα δικηγορικό γραφείο,
για να δώσουν κάποιες τυπικές εξετάσεις και να πάρουν το πτυχίο τους. Αυτό δεν θεωρείται άσκηση.

17785

Κατά την άποψή µας, η άσκηση θα έπρεπε να είναι τµήµα των
σπουδών, εντός της Νοµικής Σχολής, να πηγαίνουν στα δικαστήρια, να παρακολουθούν υποθέσεις, να προετοιµάζουν σχέδια δικογράφων κ.λπ.. Δεν συµφωνούµε οι ασκούµενοι δικηγόροι να
πηγαίνουν στα δικαστήρια, πολύ περισσότερο που είναι και µια
µορφή παροχής µαύρης εργασίας. Δεν γίνονται προσλήψεις και
χρησιµοποιούµε ασκούµενους δικηγόρους. Είµαστε εντελώς
αντίθετοι µε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αντώνη Σκυλλάκο.
Ο φέρελπις Βουλευτής Α’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανάσιος Πλεύρης έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά η πολιτική ζωή της
χώρας έχει ταλαιπωρηθεί σε µεγάλο βαθµό τουλάχιστον από το
2007 που βρισκόµαστε ως κόµµα στο ελληνικό Κοινοβούλιο –
βγήκαν όµως και οι παθογένειες των προηγουµένων ετών- από
τα σκάνδαλα του πολιτικού κόσµου. Προσπαθεί η Κυβέρνηση να
φέρει ένα νοµοσχέδιο, το οποίο θεωρείται επαρκές, προκειµένου
να µπορέσει να δώσει µια επιτάχυνση σ’ ένα στάδιο αυτών των
πολιτικών υποθέσεων που δεν υπάγονται στο άρθρο 86 και να
υπάρξει κάποιο αποτέλεσµα.
Η βασική θέση την οποία εκφράζουµε –και έχουµε εκφράσει
κατά καιρούς- είναι ότι δεν ήταν προβληµατικό ή τουλάχιστον
δεν ήταν το µόνο προβληµατικό θέµα το άρθρο 86. Οι σύντοµες
παραγραφές, η εξάλειψη του αξιοποίνου, δηµιούργησαν κάποιο
πρόβληµα. Πρωτίστως, όµως, ήταν η απουσία πολιτικής βούλησης. Διότι πολλά από τα σκάνδαλα τα οποία γνωρίζουµε τώρα,
είχαν αποκαλυφθεί όσο έτρεχαν οι παραγραφές και συνάδελφοι
Βουλευτές δεν επέλεξαν λόγω των ηγεσιών τους, να οδηγήσουν
σε κάθαρση τις υποθέσεις. Παραδείγµατος χάριν, η τότε Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ και ο τότε Πρωθυπουργός κ. Σηµίτης, ευθύνονται για την παραγραφή των αδικηµάτων του
Χρηµατιστηρίου. Και όταν λέµε ο τότε Πρωθυπουργός και οι τότε
Βουλευτές σηµαίνει ότι όσοι ήταν Βουλευτές και τυχόν µπορεί
να είναι τώρα Βουλευτές και δεν κίνησαν τη διαδικασία εκείνη τη
χρονική στιγµή, δεν µπορεί να επικαλούνται το άρθρο 86. Το
ΠΑΣΟΚ είχε τη δυνατότητα τότε να βρει, αν υπήρχαν πολιτικοί οι
οποίοι έφταιξαν και έπρεπε να µπουν στη φυλακή και δεν το
έκανε συνειδητά.
Το ίδιο έκανε η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε το
θέµα της «SIEMENS». Το θέµα της «SIEMENS» προέκυψε πριν
επέλθει εξάλειψη του αξιοποίνου, πριν επέλθουν παραγραφές.
Για το γεγονός ότι αρχικά η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ και εν συνεχεία η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας έκριναν ότι δεν έπρεπε να επιληφθούν αυτών των θεµάτων, δεν έφταιξε κανένα άρθρο 86. Το άρθρο 86 και πέντε και
δέκα και δεκαπέντε χρόνια να είχε, εάν δεν υπήρχε η πολιτική
βούληση να διερευνηθούν αυτές οι υποθέσεις, τότε δεν θα είχαν
διερευνηθεί ακόµα και αν υπήρχαν οι τακτικές παραγραφές του
κοινού Ποινικού Κώδικα.
Συνεπώς πρέπει να δούµε ποια είναι η πορεία µίας αρχικά στη
βάση της καλής διάταξης, διότι δεν πρέπει να ερχόµαστε τώρα
και να «πετροβολούµε» τις διατάξεις του Συντάγµατος, που
έχουν να κάνουν µε την ευθύνη του Υπουργού. Είναι µία στη
βάση της καλή διάταξη το να µη µένουν ανοικτά θέµατα ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτή
ήταν η βάση της, δηλαδή ένας Υπουργός να µπορεί να υπογράφει υπουργικές αποφάσεις και να αισθάνεται µία ασφάλεια, ώστε
να µην έχουµε το φαινόµενο που έχουµε σήµερα, κύριοι συνάδελφοι. Επτά σταθµοί του µετρό είναι έτοιµοι αυτήν τη στιγµή
που µιλάµε –ο «ΑΝΤ-1» το είχε σε ρεπορτάζ- και επειδή τα φανάρια στους σταθµούς αυτούς τα έχει η «SIEMENS», δεν υπογράφει ο Υπουργός για να µπουν τα φανάρια και επτά σταθµοί
µένουν κλειστοί διότι σου λέει: «Άµα βάλω την υπογραφή µου,
αύριο το πρωί σίγουρα κάποιοι θα κάνουν µία προκαταρκτική επιτροπή». Εκεί φτάσαµε. Όσο επικίνδυνη είναι η κουβέντα για τα
σκάνδαλα και η κάλυψη των σκανδάλων, άλλο τόσο επικίνδυνη
είναι η σκανδαλολογία.
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Στο Βατοπέδι, λόγου χάριν, υπάρχει το γεγονός ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ήθελε να βγάλει ζηµιά 2-3 δισεκατοµµυρίων ευρώ που δεν έβγαινε από πουθενά. Εδώ πέρα
υπάρχει ευθύνη των Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., διότι όταν έκλεισε
η ειδική επιτροπή, έκλεισε µε µία απόφαση. Τη θυµάται και ο κ.
Σκυλλάκος. Ποια απόφαση; Ότι ανεξάρτητοι οίκοι θα εκτιµήσουν
τη λίµνη και τις ανταλλαγές. Ένας χρόνος πέρασε και δεν έχουν
δοθεί σ’ αυτούς τους ανεξάρτητους οίκους που τους επέλεξε η
επιτροπή. Προσέξτε: Είπαµε ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, τους επιλέξαµε και µέχρι σήµερα δεν έχουν πάρει τους φακέλους. Μου
απαντά ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι δεν είναι αρµοδιότητα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, διότι οι αποφάσεις αυτής της ειδικής
επιτροπής είναι αρµοδιότητα της Βουλής.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έτσι είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Συνεπώς ο Πρόεδρος της Βουλής ευθύνεται που δεν υλοποιεί την απόφαση της επιτροπής. Έχει ευθύνη ο Πρόεδρος της Βουλής και αντίστοιχα διά του Προέδρου
της Βουλής όλο το Σώµα. Πήραµε αποφάσεις να κάνουµε εκτιµήσεις και έχει περάσει ένας χρόνος και δεν κάνατε τίποτα και
αύριο θα πάνε κατηγορούµενοι οι ιερείς, οι οποίοι έχουν εκτιµήσεις και οι εκτιµήσεις των ιερέων λένε ότι δεν υπάρχει διαφορά
και το ελληνικό δηµόσιο θα εµφανιστεί και θα πει η πλευρά της
µονής ότι φοβούνται να κάνουν τις εκτιµήσεις, ότι το αποφάσισαν
και δεν το υλοποιούν.
Συνεπώς βλέπουµε όχι ότι δεν υπήρξαν θέµατα σ’ αυτή την
υπόθεση, αλλά ότι όταν προσπαθούµε να εξοντώσουµε τον πολιτικό αντίπαλο στο επίπεδο των σκανδάλων όταν αυτά είναι
υπαρκτά και την έκτασή τους τη φτάνουµε σε τόσο µεγάλο
βαθµό ώστε να προκαλέσουµε το µεγαλύτερο κακό, µετά ας µην
απορούµε µ’ αυτό που γίνεται στην κοινή γνώµη, διότι σκάνδαλα
υπήρξαν, ευθύνες υπήρξαν. Δεν ήµουν σ’ αυτήν την εξεταστική
επιτροπή, αλλά θεωρώ ότι η «SIEMENS» ήταν η «κορωνίδα» των
σκανδάλων, αλλά από την άλλη πλευρά µε το να βλέπουµε κάθε
φορά που περπατάµε κι ένα σκάνδαλο απλώς και µόνο για πολιτικούς λόγους, έτσι έφτασε εδώ πέρα το πράγµα.
Βλέπουµε λοιπόν ότι απουσιάζει η πολιτική βούληση να φτάσουµε στην άκρη. Για µένα το Βατοπέδι είναι κραυγαλέα περίπτωση και το λέω. Το γεγονός ότι η Βουλή δεν κάνει µέχρι
σήµερα τις εκτιµήσεις δείχνει ότι δεν την ενδιαφέρει η αλήθεια,
διότι το ΠΑΣΟΚ ξέρει ότι αν γίνουν οι εκτιµήσεις, αποκλίσεις µπορεί να βγουν, αλλά δεν θα βγουν τα νούµερα που έλεγε και το
έφεραν στην εξουσία και τότε θα πρέπει να απαντήσει στον ελληνικό λαό.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Το έγκληµα πάντως είναι σε
βαθµό κακουργήµατος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Το «βαθµός κακουργήµατος» σηµαίνει ζηµιά εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Ποιος την αµφισβητεί;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Αυτό θα το δούµε στην πορεία, θα το
πουν τα δικαστήρια, κύριε Μπεντενιώτη, όµως είναι διαφορετικό
να βγει απ’ αυτή την υπόθεση και απ’ αυτό το σκάνδαλο ότι η
ζηµιά του δηµοσίου είναι της τάξεως των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ και διαφορετικό να βγει ότι είναι της τάξεως των τριών
δισεκατοµµυρίων ευρώ που γράφει το πόρισµά σας στην πρώτη
εξεταστική επιτροπή. Διαφορετικά πράγµατα. Να το φτάσουµε
στο πραγµατικό του σηµείο, εγώ αυτό ζητώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Τα σκάνδαλα πρέπει να τα φτάνουµε στα υπαρκτά τους σηµεία. Να µη δηµιουργούµε…
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Προσπαθείτε να το αποχαρακτηρίσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Δεν το αποχαρακτηρίζω. Όµως, κύριε
Μπεντενιώτη, υπάρχει ένα πραγµατικό γεγονός. Ο Πρόεδρος της
Βουλής –ο οποίος είναι από τη δική σας Κοινοβουλευτική Οµάδαπρέπει να απαντήσει. Παράλογο είναι αυτό που σας λέω; Και δεν
το έχουµε ζητήσει µόνο εµείς. Σύσσωµη η Αντιπολίτευση –απείχε
τότε η Νέα Δηµοκρατία- και ο κ. Σκυλλάκος και ο κ. Δρίτσας το
ζητούσε. Τους επιλέξαµε, κάναµε και κλήρωση, κύριοι συνάδελφοι. Είπαµε «το τάδε ακίνητο σ’ αυτόν τον οίκο». Και αφού πήραµε αυτή την απόφαση έχει περάσει ένας χρόνος και
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πληροφορούµαστε ότι δεν έχει κινηθεί η διαδικασία.
Αυτό το πράγµα δεν είναι σκάνδαλο; Δεν είναι σκάνδαλο το
γεγονός ότι η Βουλή δεν υλοποιεί τις αποφάσεις που έχει πάρει
η ειδική επιτροπή; Δεν είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι µέχρι σήµερα δε µας ενδιαφέρει ως Βουλή να µάθουµε ποια είναι η ακριβής ζηµιά του δηµοσίου; Πώς θα τη µάθουµε την ακριβή ζηµιά;
Υποθετικά; Θα τη µάθουµε µε τους οίκους αξιολόγησης. Γιατί
δεν τους βάζουµε; Όσο, λοιπόν, δεν τους βάζετε είστε εκτεθειµένοι.
Αλλά εγώ από αλλού ήθελα να ξεκινήσω και να φτάσω. Τελικά
όλα είναι θέµα πολιτικής βούλησης. Και το θέµα είναι να υπάρχει
ειλικρίνεια να βρούµε την αλήθεια, είτε ως προς την αποκάλυψη
των σκανδάλων είτε και να βγούµε να πούµε ότι αυτό που φαινόταν ως σκάνδαλο δεν είχε την διάσταση που νοµίζαµε. Και αυτό
για µένα είναι εξίσου σηµαντικό σε ένα Κοινοβούλιο. Να έχουµε
το θάρρος όταν ερευνήσουµε µια υπόθεση να πούµε «Κύριοι, οι
δηµοσιογράφοι επειδή πουλούσε, ήθελαν να το πάνε εκεί. Η υπόθεση είναι αυτή, είναι η συγκεκριµένη». Δε λέω ότι αποχαρακτηρίζω µια υπόθεση, αλλά το να βάζουµε τις υποθέσεις στην
πραγµατική τους διάσταση, το να ζητάµε να τιµωρηθούν αυτοί
που πραγµατικά έχουν ευθύνη, είναι διαφορετικό.
Έρχεστε, κύριε Υπουργέ, τώρα να ρυθµίσετε ένα θέµα. Εµείς
θεωρούµε λοιπόν και το ξεκαθαρίζουµε, ότι αν υπήρχε η ειλικρινής πολιτική βούληση οι υπεύθυνοι των σκανδάλων θα είχαν τιµωρηθεί. Η Νέα Δηµοκρατία λόγου χάριν αν είχε µείνει µέσα στις
ψηφοφορίες που είχε προκαλέσει τότε το ΠΑΣΟΚ, θα είχε φτάσει
η υπόθεση στο ειδικό δικαστήριο και δε θα είχαµε ένα δικαστικό
συµβούλιο να λέει «εξάλειψη αξιοποίνου». Άρα, οι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας χρεώνονται αυτή την απουσία τους. Και
δεν µπορούν να βγαίνουν να λένε τώρα φταίει το άρθρο 86. Όχι.
Φταίει έκαστος ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας που δέχθηκε
την εντολή του τότε Πρωθυπουργού και δεν ήταν µέσα στην ψηφοφορία. Αυτό το χρεώνεται ο καθένας προσωπικά. Δεν µπορούν οι Βουλευτές να επικαλούνται το θεσµικό πλαίσιο. Γιατί
πολλές φορές αρεσκόµαστε να βγαίνουµε και να λέµε ότι υπάρχει ένα κακό θεσµικό πλαίσιο.
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε υπάρχουν πάνω πενήντα πέντε
υποθέσεις της τρέχουσας Συνόδου και είκοσι οκτώ της προηγουµένης. Συνολικά είναι ογδόντα τρεις οι υποθέσεις που έχουν
έρθει. Άλλες είναι τελείως ποινικά αδιάφορες, άλλες έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Ο χρόνος ολοκληρώνεται σε τέσσερις
µέρες. Συνεπώς, αν σ’ αυτές τις ογδόντα τρεις υποθέσεις υπήρξε
κάποια υπόθεση για την οποία έπρεπε να γίνει προκαταρκτική,
δεν µπορούµε να επικαλούµαστε το άρθρο 86, τη στιγµή που ο
εισαγγελέας τις έχει στείλει εδώ και έξι, επτά, οκτώ µήνες. Εγώ
τις έχω µελετήσει. Άλλες τις έχω δει τελείως ποινικά αδιάφορες.
Είναι κάποιες µηνυτήριες αναφορές που δεν έχουν βάση και κάποιες άλλες έχουν µια βάση. Εκεί δεν µπορούµε να επικαλεστούµε ότι µας φταίει το άρθρο 86. Εδώ ήταν οι φάκελοι. Ένα
χρόνο ήταν. Τα κόµµατα που είχαν τους τριάντα Βουλευτές, αν
έκαναν αξιολόγηση, θα µπορούσαν να τους φτάσουν.
Το νοµοσχέδιο που τώρα φέρνετε εµείς θα το ψηφίσουµε επί
της αρχής, κύριε Υπουργέ. Θα το ψηφίσουµε, όχι γιατί τρέφουµε
την ελπίδα ότι θα λύσει όλα τα θέµατα, αλλά τουλάχιστον έχει
ένα συµβολισµό. Θα δεχθώ ότι είναι και επικοινωνιακός ο συµβολισµός. Έχει, όµως, και µια ουσία.
Η ουσία κατά την άποψή µας βρίσκεται στο άρθρο 2, κατά το
οποίο διευκολύνεται σε πολλές περιπτώσεις αυτός που διενεργεί
την ανάκριση να είναι απαλλαγµένος από άλλες υποθέσεις και
έτσι να πούµε ότι θα τρέξει περισσότερο τις διαδικασίες. Διότι,
δυστυχώς, ακόµα και στις πολυσυζητηµένες υποθέσεις κατηγορήθηκαν ανακριτές ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Κανείς
δεν είπε ότι αυτοί οι ανακριτές µαζί µε την κυρίαρχη υπόθεση
είχαν και επτά-οκτώ άλλες υποθέσεις να τρέξουν.
Δεν είχε µεριµνήσει κανένας. Κι εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν νοµοθετική πρωτοβουλία. Ήταν θέµα και των δικαστηρίων. Έτρεχαν, όµως, πολλές υποθέσεις. Δηλαδή, όταν εδώ ασχολήθηκαν
είκοσι πέντε Βουλευτές µε το θέµα της «SIEMENS» και χρειάστηκαν ένα χρόνο και πλέον για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσµα,
ένας άνθρωπος, που είχε και οκτώ, εννιά άλλους φακέλους, θα
ήθελε παραπάνω χρόνο.
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Στο άρθρο 2, λοιπόν, βρίσκονται σωστές ρυθµίσεις.
Οι παρατηρήσεις που έχουµε να κάνουµε είναι οι εξής:
Αναφορικά µε το άρθρο 1, εµείς διαφωνούµε µε την παράγραφο γ’, κύριε Υπουργέ. Θεωρούµε ότι δεν πρέπει να µπει αυτή
η διαδικασία. Ας µείνει ο παράγοντας που θέλετε. Η πολιτική ζωή
του τόπου να έχει µία επιτάχυνση. Μη βάζουµε διαδικασίες όπου
θα ασκείται µία πίεση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου βάσει
και της δηµοσιότητας. Φανταστείτε, δηλαδή, τώρα ένα κανάλι το
οποίο θα βγάζει ένα σκάνδαλο που δεν έχει σχέση µε την πολιτική ζωή και που µπορεί να είναι πόλεµος επιχειρηµατικών συµφερόντων -κι αν δούµε τα κανάλια, γνωρίζοντας και ποιος είναι
πίσω από κάθε κανάλι, βλέπουµε αυτή την κόντρα- κάθε µέρα να
λέει, «Γιατί ο εισαγγελέας δεν επιλαµβάνεται της διαδικασίας
αφού είναι µείζον κοινωνικό θέµα;», επειδή θα θέλει να θίξει ο
ένας καναλάρχης τον αντίπαλό του επιχειρηµατία σε άλλα συµφέροντα. Μην µπούµε σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι το κοµµάτι των πολιτικών προσώπων.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να δείτε πάλι το θέµα των Βουλευτών. Πιστεύω ότι κακώς µπαίνει στην περίπτωση β’. Και θα
σας εξηγήσω γιατί: Για τους γενικούς, ειδικούς γραµµατείς θέλουµε να κινείται γρήγορα η διαδικασία στα θέµατα που έχουν
σχέση µε τα καθήκοντά τους. Το να µπουν οι Βουλευτές -που
ήταν πρόταση της κ. Σκραφνάκη και τη δεχθήκαµε- δεν έχει
σχέση µε το κοµµάτι των καθηκόντων τους. Έχει σχέση µε το γεγονός ότι η υπόθεση για ένα Βουλευτή πρέπει να ολοκληρώνεται
γρήγορα, για να µπορεί να βρίσκεται στην πολιτική ζωή του
τόπου. Και φέραµε το παράδειγµα του συναδέλφου του κ. Μαντούβαλου. Είναι διαδικασία που δεν µπορεί να διαρκεί επτά,
οκτώ χρόνια. Πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Όταν εσείς το βάζετε,
σε σχέση µε τα καθήκοντα του Βουλευτή, ποια είναι τα καθήκοντα του Βουλευτή; Αφού ο Βουλευτής δεν ασκεί εκτελεστική
εξουσία, για να συνδυαστεί κάποιο κακούργηµα µε τα καθήκοντά
του. Πρέπει να φύγει από εκεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Το νόηµα στους Βουλευτές έχει να κάνει όχι σε σχέση µε τα
καθήκοντά τους, αλλά σε σχέση µε κακουργήµατα που υπάρχουν. Και επειδή ο άλλος είναι Βουλευτής και επειδή η πολιτική
ζωή του τόπου δεν πρέπει να ταλαιπωρείται, πρέπει γρήγορα να
εκδικαστεί η υπόθεσή του. Δηλαδή, αν ένας Βουλευτής έχει ένα
θέµα µε µία απάτη άσχετη µε τα καθήκοντά του, πρέπει να εκδικαστεί γρήγορα η υπόθεση, για να µπορεί αυτός να συµµετέχει
στην πολιτική ζωή του τόπου.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Συµφωνώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Αυτό λίγο να διορθωθεί, «…τα οποία
διαπράττουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούµενοι από την ιδιότητά τους Βουλευτές». Αυτό πρέπει να πάει
στους άλλους. Γενικοί, ειδικοί γραµµατείς. Οι Βουλευτές να είναι
αυτοτελώς.
Το άρθρο 2 θα το ψηφίσουµε, αν κι έχουµε ένσταση στο κοµµάτι της απουσίας της προκαταρκτικής εξέτασης. Είναι ένας περιορισµός των δικαιωµάτων του κατηγορουµένου. Η αλήθεια
είναι ότι η προκαταρκτική εξέταση τη βάση της την είχε στο ότι
όταν ο άλλος είναι γνωστό πρόσωπο, να µην του ασκείται απευθείας ποινική δίωξη. Τώρα κάνουµε µία µεταστροφή. Υπάρχει
προκαταρκτική εξέταση για όλους τους άλλους. Θεωρώ, όµως,
ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, γιατί πάλι δίνεται η δυνατότητα
να γίνει.
Εκεί που διαφωνούµε είναι µε τις προθεσµίες. Πρώτα – πρώτα
αυτές οι προθεσµίες είναι ενδεικτικές. Δεν θα τηρηθούν από τα
δικαστήρια.
Επί της ουσίας, κύριε Υπουργέ, εµείς θέλουµε να γίνει µία
καλή ανάκριση. Δεν µπορούµε να λέµε ότι η ανάκριση για ένα
σκάνδαλο θα ολοκληρωθεί σε δύο ή σε τέσσερις µήνες. Μπορεί
η υπόθεση να είναι τέτοια που να θέλει δικαστική συνδροµή από
το εξωτερικό. Δεν µπορεί να ολοκληρώνεται σε αυτά τα χρονικά
πλαίσια. Και ποιο είναι το επικίνδυνο; Στην πίεσή του ο ανακριτής
να ολοκληρώσει την ανάκριση, να µην κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, εύκολα να την ολοκληρώσει και να πει, ας πάει η
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υπόθεση στο δικαστήριο, να τη λύσει το δικαστήριο.
Η σωστή και καλή ανάκριση είναι και προνόµιο της δικαιοσύνης, αλλά και δικαίωµα του κατηγορουµένου. Ο κατηγορούµενος
θέλει να έχει µία σωστή ανάκριση, που µπορεί να διαρκέσει πολύ
χρόνο. Δεν µπορώ να πιστέψω, δηλαδή, ότι οι υποθέσεις τις
οποίες συζητήσαµε, θα µπορούσαν να ολοκληρωθούν στις διαδικασίες τις οποίες λέτε εδώ πέρα.
Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πιστεύουµε ότι είναι σε εντελώς λανθασµένη κατεύθυνση.
Το άρθρο 3 είναι σηµαντικό, γιατί η διαδικασία ολοκληρώνεται
µε βούλευµα και όχι µε απευθείας κλήση, οπότε έτσι σε µεγάλο
βαθµό καλύπτουµε και το κενό το οποίο υπάρχει από την απουσία προκαταρτικής εξέτασης.
Το άρθρο 4 θα το καταψηφίσουµε. Εµείς, δεν πιστεύουµε στη
λογική που σας είπαµε ούτε στη σύντµηση των προθεσµιών ούτε
στον περιορισµό των αναβολών, σ’ όλο αυτό το πιεσµένο πλαίσιο
που γίνεται. Αυτά πρέπει να τα κρίνουν τα δικαστήρια. Μπορεί
το δικαστήριο να κρίνει ότι µια υπόθεση χρειάζεται αναβολή προκειµένου να υπάρξει καλύτερη δικανική κρίση. Δεν µπορούµε να
τους λέµε: «αυτός είναι ο περιορισµός, τότε θα ολοκληρώσετε».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος -για να ολοκληρώσω- έχουµε έντονη ένσταση στο
άρθρο 5, σας το είχαµε πει, δηµιουργεί πρόβληµα. Από τη στιγµή
που λέτε ότι απευθυνόµαστε σε κακουργήµατα που δεν σχετίζονται µε το άρθρο 86, έρχεστε εδώ στο άρθρο 5 και λέτε: «Η ενώπιον της Βουλής σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος
διαδικασία δεν εµποδίζει την άσκηση ποινικής δίωξης». Μα, τι
σχέση έχει; Αφού ξεκινήσαµε και λέµε ότι είναι κακουργήµατα
που δεν σχετίζονται µε το 86;
Εδώ, κοιτάξτε πρόβληµα! Να το φέρουµε σε παράδειγµα και
να ολοκληρώσω. Έχω κάνει κατάχρηση του χρόνου, αλλά η συζήτηση γίνεται σε µια συνεδρίαση, οπότε υποχρεωτικά χρειαζόµαστε παραπάνω χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε. Δεν υπάρχει υποχρεωτικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Περίπτωση Τσοχατζόπουλου: Η Βουλή εδώ έκρινε ότι είχε αρµοδιότητα και για τη δωροδοκία και για το ξέπλυµα βρώµικου
χρήµατος για τα υποβρύχια. Με βάση αυτήν τη διάταξη που λέτε,
θα µπορούσε η τακτική δικαιοσύνη να πει -επειδή είναι προδήλως
αβάσιµη η θέση της Βουλής ότι έχει αρµοδιότητα για το ξέπλυµα
βρώµικου χρήµατος- ότι κινώ εγώ τη διαδικασία αυτοτελώς και
να έτρεχαν δύο παράλληλες διαδικασίες για το ίδιο αντικείµενο
µε κίνδυνο να οδηγηθούµε σε διαφορετικές υποθέσεις. Δεν πρέπει να µπει. Ξεκαθαρίζεται από το άρθρο 1 αυτό. Λέτε «κακουργήµατα που δεν έχουν σχέση µε το άρθρο 86». Μην λέτε µετά
ότι µπορεί να τρέχουν οι διαδικασίες.
Εµείς επί της αρχής θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Στα άρθρα
θα καταψηφίσουµε το άρθρο 4 και το άρθρο 5. Δεν τρέφουµε
αυταπάτες ότι αυτό θα προχωρήσει την όλη διαδικασία, αλλά
τουλάχιστον η ενίσχυση του ανακριτή και ο συµβολισµός από
µόνα τους έχουν την αξία, για να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Αθανάσιε Πλεύρη. Δικαιολογήσατε το «φέρελπις»
που είπα, κερδίσατε και το εύελπις!
Ο κ. Βασίλειος Μουλόπουλος, Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικός αγορητής σήµερα, ένας εξαίρετος συνάδελφος
έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά επίσης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι η
δεύτερη προσπάθεια µέσα σε λίγους µήνες από την Κυβέρνηση
να βελτιώσει -υποτίθεται- το νόµο περί ευθύνης Υπουργών. Και
αυτή, όµως, η προσπάθεια όπως και η προηγούµενη, είναι περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα, είναι περισσότερο διατύπωση καλών προθέσεων και εξευµενισµού της κοινής γνώµης και
πολύ λίγη είναι η ουσία.
Δυστυχώς, η ιστορία µε τα σκάνδαλα, µε τις εξεταστικές και
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µε την απόδοση ευθύνης σε Υπουργούς έχει καταντήσει φαρσοκωµωδία. Νοµίζω ότι και οι προηγούµενοι συνάδελφοι το επεσήµαναν αυτό. Όλες έγιναν µε πολιτικές σκοπιµότητες και όχι για
να ρίξουν άπλετο φως. Όλες έγιναν, για να χτυπηθεί ο πολιτικός
αντίπαλος και όχι για να υπάρξει κάθαρση. Όλες, κύριοι συνάδελφοι, κατέληξαν στο ότι µαζί τα έφαγαν τα δύο κόµµατα εξουσίας. Δηλαδή, υπήρξε έγκληµα, αλλά χωρίς τιµωρία. Γιατί; Γιατί
δεν υπήρξε η πολιτική βούληση για τιµωρία. Όλοι το ξέρουµε ότι
έγιναν µε τη συναινετική επιλογή των κοµµάτων εξουσίας,
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, για να κουκουλώσουν τις υποθέσεις διαφθοράς των κυβερνήσεών τους. Αυτή είναι η ιστορία µε
τις εξεταστικές.
Αυτό εξάλλου υπογραµµίζει και η αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου που σήµερα συζητάµε. Η αλήθεια είναι -τονίζεται στη
δεύτερη παράγραφο της αιτιολογικής έκθεσης- ότι κανένα από
τα σκάνδαλα αυτά δεν έχει ακόµα οριστικώς διαλευκανθεί, µολονότι η αποκάλυψη πολλών ανατρέχει αρκετά χρόνια πριν.
Και συνεχίζει ο συντάκτης της αιτιολογικής έκθεσης στο ίδιο
πνεύµα: «Ως αιτία καταγράφονται η έλλειψη ισχυρής πολιτικής
βούλησης, οι διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος, αλλά
και η χρόνια αδυναµία της δικαιοσύνης µε τις µεγάλες καθυστερήσεις στην απονοµή της».
Η αλήθεια είναι ότι όποια φόρµουλα και αν εφεύρουµε, όποια
χρυσή τοµή και να βρεθεί για το ζήτηµα αυτό θα παραµείνει πρωτίστως πολιτικό και κατόπιν νοµοτεχνικό. Τα οµόλογα, το Βατοπέδι, η «SIEMENS» –κυρίως η «SIEMENS»- τα υποβρύχια, οι
υποκλοπές, το ακόµη άγνωστο κόστος των Ολυµπιακών Αγώνων,
το C4I, κουκουλώθηκαν, όχι επειδή ήταν κακός ο νόµος, αλλά
επειδή δεν υπήρξε πολιτική βούληση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Όλοι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα γνωρίζουµε ότι υπήρξε –και
αυτό σε πολλές υποθέσεις αυτής της Βουλής έγινε εµφανές- συγκάλυψη και συµβιβασµός. Οι συντάκτες των νοµοθετικών ρυθµίσεων της αιτιολογικής έκθεσης και φυσικά η ηγεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης οµολογούν έµµεσα αυτήν τη λογική
συµψηφισµού και συµβιβασµού.
Και σε αυτό το νοµοσχέδιο, όπως και στο προηγούµενο, παραµένουν ατελείς προσπάθειες και ταυτόχρονα ατελέσφορες και
µάλλον έρχονται να προκαλέσουν περισσότερα προβλήµατα απ’
όσα υποτίθεται ότι θέλουν να λύσουν –επαναλαµβάνω- όχι
επειδή ο νόµος ή ορισµένες διατάξεις του είναι καλές ή κακές,
αλλά γιατί παρά τις καλές προθέσεις –να το αναγνωρίσω αυτό,
κύριε Υπουργέ- και παρά τη σχετική παραδοχή στην αιτιολογική
έκθεση, η πολιτική βούληση για πάταξη της πολιτικής διαφθοράς
παραµένει ακόµα ζητούµενο.
Για παράδειγµα, είναι εξαιρετικά αµφίβολης χρησιµότητας και
ενδεχοµένως επικίνδυνη η διάταξη που δίνει την εξουσία στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να χαρακτηρίζει τις υποθέσεις και
να τις παραπέµπει αναλόγως. Υπάρχει για εµάς δυσπιστία. Δεν
πιστεύουµε στην ουδετερότητα της δικαιοσύνης. Υπάρχει εύλογη δυσπιστία για την πολιτική αµεροληψία της δικαστικής
αυτής εξουσίας, χωρίς αντικειµενικά κριτήρια, χωρίς ρητές και
δεσµευτικές αναφορές που θα προοικονοµούν και θα κατευθύνουν την κρίση του ανώτατου δικαστικού λειτουργού και δεν θα
θέτουν ζητήµατα για τον τρόπο µε τον οποίο κρίνει και χαρακτηρίζει και παρεµβαίνει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να σας θυµίσω µε ποιο τρόπο
έγινε δεκτή η τοποθέτηση και η κρίση του τότε εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου κ. Σανιδά, σχετικά µε το σκάνδαλο των δοµηµένων
οµολόγων. Η υπόθεση έκλεισε άρον-άρον ως προς το σκέλος
των ευθυνών πολιτικών προσώπων.
Στη διάταξη αυτή ενυπάρχει το στοιχείο της αυθαιρεσίας και
της προσωπικής κρίσης, χωρίς να οριοθετούνται µε τρόπο διαφανή και κατηγορηµατικό τα στοιχεία εκείνα που θα κατευθύνουν, θα συνδράµουν, θα καθορίσουν τη στάση του εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου. Εξαιρετικά προβληµατικός είναι και ο διαχωρισµός των υποθέσεων ανάλογα µε το αδίκηµα, διαχωρισµός µε
κριτήριο τη νεφελώδη έννοια της τέλεσης των αδικηµάτων στο
πλαίσιο ή όχι των καθηκόντων του πολιτικού προσώπου ή του
κρατικού αξιωµατούχου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα να κάνω µια ερώτηση: Αν οι εκάστοτε Υπουργοί που
υπέπεσαν στα αδικήµατα, δεν ήταν Υπουργοί, θα είχε τελεστεί,
κύριοι συνάδελφοι, το αδίκηµα; Είναι η πολιτική, η κυβερνητική
θέση που γέννησε τη διαφθορά, δεν ήταν το πρόσωπο. Με άλλα
λόγια, θεωρούµε ότι τα αδικήµατα αυτά, που και το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να διαχωρίσει κατά τη διάρκεια της ανακριτικής
εξέτασης και της εκδίκασής τους, σε κάθε περίπτωση συνδέονται µε την άσκηση των καθηκόντων του εκάστοτε ενδεχόµενου
Υπουργού, δηµόσιου λειτουργού ή κρατικού αξιωµατούχου.
Η διαφορά για εµάς είναι απόρροια της συγκεκριµένης πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών που έθεσε τα ιδιωτικά συµφέροντα υπεράνω του δηµόσιου συµφέροντος και µετέτρεψε το
κράτος ουσιαστικά σε ανώνυµη εταιρεία. Είναι η πολιτική της διαφθοράς και των ελαστικών συνειδήσεων, ορισµένων πολιτικών
και ορισµένων κοµµάτων και όχι όπως θέλουµε να λέµε και όπως
δυστυχώς η κοινή γνώµη έχει δεχθεί ότι αφορά το σύνολο της
πολιτικής.
Διακρίνουµε και σε αυτό το νοµοσχέδιο, όπως και στο προηγούµενο περί ευθύνης Υπουργών, µια προσπάθεια η Βουλή να
απεκδυθεί των ευθυνών της και να πετάξει το µπαλάκι στους δικαστές είτε είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σε αυτό το
νοµοσχέδιο είτε το δικαστικό συµβούλιο στο προηγούµενο.
Το ζήτηµα, λοιπόν, δεν είναι να διαχωριστούν ορισµένα αδικήµατα που θα εξετάζονται και θα εκτιµούνται µε τον χ’ τρόπο από
την τακτική δικαιοσύνη και να υπάρχουν άλλα αδικήµατα που θα
θεωρούνται εκείνα που συνδέονται µε την τέλεση καθηκόντων
και θα εξετάζονται από τη Βουλή µε τον ψ’ τρόπο και κάτω από
το πρίσµα της συνταγµατικής πρόβλεψης του άρθρου 86. Εδώ
πιστεύω ότι υπάρχει και ένα στοιχείο που προσκρούει στις ανάλογες διατάξεις του καταστατικού χάρτη της χώρας. Θα προκληθεί σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη, καθώς δύο διαδικασίες θα
εξελίσσονται παράλληλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελλοχεύει ο κίνδυνος εκτροχιασµού. Το πρόβληµα αυτό το έζησα εγώ µόλις µερικούς µήνες νωρίτερα και στο στάδιο της προδικασίας, καθώς και οι άλλοι
συνάδελφοι που ασχοληθήκαµε µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
που αφορά τις συµβάσεις για την προµήθεια των υποβρυχίων,
τον εκσυγχρονισµό των υποβρυχίων «214» και «209», την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και τα αντισταθµιστικά
ωφελήµατα.
Για εµάς, η λύση, όπως έχει διατυπωθεί και στο παρελθόν, θα
ήταν χωρίς καθυστέρηση, έπειτα από µία και µόνη συνεδρίαση
της προς τούτο συσταθείσας εξεταστικής επιτροπής, να αναπέµπεται ο φάκελος της δικογραφίας που έρχεται στη Βουλή, στον
εισαγγελικό λειτουργό που έχει αναλάβει την ανάκληση και κατόπιν να επιλαµβάνεται ο φυσικός δικαστής, χωρίς να εµπλέκονται προσωπικές, υποκειµενικές αξιολογικές κρίσεις για το πόσο
κοινωνικού ενδιαφέροντος ή όχι είναι η υπόθεση, χωρίς να επέρχεται διάσπαση ως προς την ποινική εξέταση και την αντιµετώπιση της υπόθεσης.
Εξίσου ολισθηρές και µε έντονη την οσµή της αντισυνταγµατικότητας είναι οι διατάξεις για τη χορήγηση αναβολής µόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως επίσης και για την κατίσχυση των
νέων αυτών διατάξεων σε σχέση µε τις παλαιότερες στην περίπτωση που βρίσκονται αυτήν τη στιγµή οι διαδικασίες δίωξης,
προδικασίας, εις στο ακροατήριο κατά το χρόνο δηµοσίευσης.
Και στις δύο περιπτώσεις τίθεται ζήτηµα παραβίασης της αρχής
της ισότητας, ενώ και η κατίσχυση των νέων διατάξεων που δυσχεραίνουν τη θέση του κατηγορουµένου παραβιάζουν τη θεµελιώδη αρχή του Ποινικού Δικαίου για την ασφάλεια δικαίου και
την υπερίσχυση των ευνοϊκότερων για τον κατηγορούµενο και
των ενεχόµενων διατάξεων. Προβληµατικές δείχνουν και οι διατάξεις για την αποκλειστική ενασχόληση των δικαστικών λειτουργών µε τις υποθέσεις αυτές, µε τη συνακόλουθη στρατολόγηση
δικαστικών υπαλλήλων.
Επίσης, πρακτικά ανεφάρµοστες είναι οι διατάξεις για την προθεσµία του ενός µηνός στην περάτωση της ανακριτικής διαδικασίας. Το χρονικό αυτό πλαίσιο είναι ασφυκτικό και πιστεύω ότι
περισσότερο θα δηµιουργήσει προβλήµατα, παρά θα λύσει. Θα
έχουµε φαινόµενα ατελούς προδικαστικής κρίσης και συνεπαγόµενης αρνησιδικίας.
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Κύριε Υπουργέ, διακρίνουµε την καλή πρόθεση να υπάρξει δίκαιη, σύντοµη, καταληκτική κρίση για όλες τις υποθέσεις διαφθοράς που ταλαιπωρούν το δηµόσιο βίο, εκθέτουν το πολιτικό
σύστηµα και προσβάλλουν τον Έλληνα πολίτη. Επαναλαµβάνω,
όµως, ότι το πρόβληµα δεν έγκειται στους καλούς ή κακούς νόµους, ούτε στο ασφυκτικό πλαίσιο του άρθρου 86. Εντοπίζονται
πρωτίστως στην έλλειψη της πολιτικής βούλησης και µετά στις
διατάξεις του άρθρου 86, ένα άρθρο για το οποίο πιστεύω ότι
όλοι συµφωνούµε ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο της
επόµενης Αναθεώρησης.
Για όλα τα παραπάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» επί της
αρχής, «ΟΧΙ» στα άρθρα 1, 2 και 3, «ΝΑΙ» στην τροπολογία για
τα εφετεία και «ΠΑΡΩΝ» στα υπόλοιπα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ τον κ.
Βασίλειο Μουλόπουλο, ειδικό αγορητή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των αγορητών επί της αρχής.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βλατής, Βουλευτής Κοζάνης του
ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητούµε στη Βουλή είναι, κατά τη γνώµη µου, εξαιρετικά σηµαντικό, διότι επιχειρεί να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της διαφθοράς
πολιτικών και κρατικών αξιωµατούχων, ένα ζήτηµα που έχει ταλανίσει την ελληνική κοινωνία ουκ ολίγες φορές την τελευταία
και όχι µόνο δεκαετία.
Εάν ανατρέξουµε πολλές δεκαετίες πίσω, το ζήτηµα µπαίνει
και ξαναµπαίνει. Πρόκειται για ένα ζήτηµα που έχει οδηγήσει στη
συνολική απαξίωση του πολιτικού κόσµου της χώρας, ένα ζήτηµα
που µας έχει καταδικάσει όλους στη συνείδηση του ελληνικού
λαού ως κλέφτες, ψεύτες, υποκριτές και ό,τι άλλο περιλαµβάνουν τα συνθήµατα, των οποίων δέκτες γινόµαστε καθηµερινά.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν αποτελεί απλώς µία προσπάθεια να δείξουµε ότι κάνουµε κάτι για τα µάτια του κόσµου, όπως
κάποιοι υποστηρίζουν. Πρόκειται για µία σοβαρή προσπάθεια
από την πλευρά της πολιτείας να συνδράµει στη διαφάνεια. Η δε
συναίνεση των πολιτικών κοµµάτων που στην πλειονότητά τους
στην αρµόδια επιτροπή υπερψήφισαν επί της αρχής το νοµοσχέδιο, δηλώνει µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν τίθεται απλώς
ζήτηµα αλλαγής του θεσµικού πλαισίου, αλλά ουσιαστικής πολιτικής βούλησης να µπει τέλος στις µέχρι σήµερα κωλυσιεργίες
της δικαιοσύνης κάθε φορά που κάποιος Υπουργός ή άλλος
αξιωµατούχος βρισκόταν ενώπιόν της.
Υπό το πρίσµα αυτό, το παρόν σχέδιο νόµου επιχειρεί την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας αναφορικά µε κακουργηµατικές πράξεις, µε υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες εµπλέκονται
πολιτικά πρόσωπα, Υπουργοί, Υφυπουργοί, αλλά και Βουλευτές
–βάσει της προσθήκης του Υπουργού µετά από αίτηµα Βουλευτών κατά τη β’ ανάγνωση- κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
επωφελούµενοι της ιδιότητάς τους, αλλά και αναλόγων πράξεων
που τελέσθηκαν από δηµόσιους λειτουργούς. Ο στόχος σαφής
και αυτονόητος: να σταµατήσει το αίσθηµα ατιµωρησίας στο κοινωνικό σύνολο από την έγκαιρη εκδίκαση των πράξεων αυτών
και επιτέλους, να αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται και κατά συνέπεια, να τιµωρηθεί ο δράστης ανεξαρτήτως
της ιδιότητάς του, όπως κάθε Έλληνας πολίτης.
Με το νοµοσχέδιο αυτό εισάγονται επίσης, ειδικές ταχύρυθµες
διαδικασίες για κακουργήµατα που διαπράττει σειρά κρατικών
αξιωµατούχων κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων τους.
Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις αφορούν τα κακουργήµατα που
διαπράττουν επωφελούµενοι από την ιδιότητά τους οι γενικοί και
ειδικοί γραµµατείς Υπουργείων, οι διευθύνοντες σύµβουλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι διευθύνοντες σύµβουλοι
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των οποίων τη διοίκηση
ορίζει το κράτος, καθώς και αιρετά µονοπρόσωπα όργανα των
ΟΤΑ.
Οι νέες ρυθµίσεις καθιερώνουν την υποχρεωτική σύντοµη περαίωση των παραπάνω υποθέσεων, τόσο στην προδικασία, όσο
και στο ακροατήριο. Συγκεκριµένα, θεσπίζεται υποχρεωτική ολο-
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κλήρωση της ανάκρισης για τα κακουργήµατα αυτά το πολύ σε
τέσσερις µήνες. Μάλιστα, οι δικαστικοί λειτουργοί που θα αναλαµβάνουν τέτοιες υποθέσεις απαλλάσσονται αυτοµάτως από
όλες τις άλλες υποχρεώσεις τους, ώστε να αντεπεξέλθουν στις
σύντοµες προθεσµίες, χωρίς να επικαλούνται το φόρτο δουλειάς.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, ο ανακριτής και ο
εισαγγελέας πληµµελειοδικών θα µπορούν να διατάξουν την
άρση του φορολογικού τραπεζικού χρηµατιστηριακού απορρήτου, καθώς και την απαγόρευση κάθε κίνησης λογαριασµών τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, ακόµα και εάν αυτά
βρίσκονται σε κοινή κατοχή µε άλλο πρόσωπο της οικογενείας
του κατηγορουµένου, γιατί το κατηγορούµε αυτό.
Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, ο εισαγγελέας εφετών
θα είναι υποχρεωµένος µέσα σε ένα µήνα να υποβάλει πρόταση
παραπεµπτική ή απαλλακτική στο αρµόδιο Συµβούλιο Εφετών.
Μάλιστα το Τριµελές Εφετείο κατά την εκδίκαση των εν λόγω
υποθέσεων στο ακροατήριο απαγορεύεται να χορηγήσει αναβολή, ενώ η διακοπή επιτρέπεται για δεκαπέντε µέρες µόνο.
Ο εισαγγελέας υποχρεούται να ορίσει δικάσιµο κατά απόλυτη
προτεραιότητα, ενώ ακόµη και εάν η Βουλή διενεργεί παράλληλη
διαδικασία στο πλαίσιο της υπόθεσης µε βάση το άρθρο 86 του
Συντάγµατος, η διαδικασία ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης δεν
θα αναστέλλεται, αλλά θα εξελίσσεται κανονικά.
Σε ό,τι αφορά τα κακουργήµατα των Υπουργών, Υφυπουργών,
αυτά εντάσσονται στις νέες ρυθµίσεις, αν δεν υπάγονται στο
άρθρο 86 του Συντάγµατος, το οποίο καθιερώνει ειδική διαδικασία και το οποίο βέβαια, θα αποτελέσει αντικείµενο άλλης διαδικασίας κατά την αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Εδώ νοµίζω ότι οφείλουµε να σταθούµε, γιατί είναι ένα από τα
σοβαρότερα άρθρα του σχεδίου νόµου, στο άρθρο 1. Κατ’ αρχάς
η παράγραφος α’ του άρθρου 1, που αφορά τη διάπραξη κακουργήµατος από Υπουργό ή Υφυπουργό κατά τη διάρκεια της
θητείας, µε την εξαίρεση βέβαια του άρθρου 86, είναι αρκετά ξεκάθαρη ερµηνευτικά.
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αξιόποινες πράξεις, κακουργηµατικές που είναι εντελώς άσχετες µε τα υπουργικά καθήκοντα
ενός Υπουργού. Αυτές δεν υπάγονται στη διάταξη του άρθρου
86 του Συντάγµατος και θα εκδικάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Βέβαια, όλος ο κόσµος θεωρεί πως είναι απλώς αυτονόητο ότι
θα πρέπει να µην προστατεύονται οι Υπουργοί λόγω ιδιότητας,
αν έχουν τελέσει τέτοιου είδους αδικήµατα. Το αυτονόητο βέβαια τώρα, κάλλιο αργά παρά ποτέ, νοµοθετείται ξεκάθαρα και
είναι και αυτό ένδειξη ύπαρξης ισχυρής πολιτικής βούλησης.
Θα σταθώ για ένα λεπτό στην τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου, που αφορά τα κακουργήµατα ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή µείζονος δηµοσίου συµφέροντος. Μεγάλη
συζήτηση έγινε στην επιτροπή γι’ αυτό, επειδή οι εν λόγω χαρακτηρισµοί θα γίνονται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κάποιοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης έκριναν ότι οι εισαγγελείς
δεν είναι αδέκαστοι και συνεπώς γιατί να κρίνουν αυτοί. Συµφωνώ, δεν είναι. Δεν είναι, όµως, και κανένας από εµάς. Και αν
αποφάσιζε ο εκάστοτε Υπουργός, θα υπήρχε πάντοτε θέµα κοµµατικού συµφέροντος. Και αν αποφάσιζε ολόκληρο συµβούλιο
δικαστών, θα συντηρούσαµε την κωλυσιεργία που ισχύει σήµερα.
Θέλω να πιστεύω ότι για ζητήµατα τόσο σοβαρά και όταν
όντως τίθεται θέµα δηµοσίου συµφέροντος, ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα υπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο.
Σε ό,τι δε αφορά την επιφύλαξη κάποιων συναδέλφων ότι το
κοινωνικό ενδιαφέρον στη χώρα µας καθορίζεται από τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης, δεν θα διαφωνήσω. Ωστόσο, αν πρόκειται
απλώς για τεχνητά δηµιουργούµενο κλίµα, είµαι βέβαιος ότι αν
το αντιλαµβανόµαστε εµείς, τότε θα το αντιλαµβάνεται και ο εισαγγελέας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή το τελευταίο διάστηµα
όλα σχεδόν τα νοµοσχέδια που έρχονται στη Βουλή είναι ιδιαίτερης βαρύτητας και θα διαµορφώσουν την οικονοµική και κοινωνική και πολιτική ζωή στη χώρα µας για την επόµενη δεκαετία,
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θεωρώ ότι είναι χρέος µας να µην αναλωνόµαστε σε επικοινωνιακά τερτίπια για δήθεν διαφωνίες χωρίς πραγµατική ουσία,
γιατί θα είναι λάθος, κύριοι συνάδελφοι, να µην υπερψηφιστεί το
παρόν νοµοσχέδιο από το σύνολο του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Και αν ακόµα κάποιοι θεωρούν ότι είναι ένα µικρό βήµα, ας συνεργαστούµε αυτό το βήµα να το µεγαλώσουµε όλοι µαζί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Βλατή, Βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευτής της Α’
Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ο εισηγητής µας κ. Τζαβάρας εξέθεσε ότι η Νέα Δηµοκρατία ψηφίζει επί της αρχής το υπό
συζήτηση σχέδιο νόµου, µε ορισµένες επιφυλάξεις στα άρθρα,
κάποιες από τις οποίες θα επισηµάνω και εγώ.
Οφείλω, όµως, να εξηγήσω για λόγους ιστορικούς, γιατί όταν
ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο τα Πρακτικά της Βουλής είναι εκείνα
τα οποία αποτελούν τη βάση και της ερµηνείας και το τι σηµατοδοτεί αυτό το σχέδιο νόµου. Πρέπει, λοιπόν, να πω ότι αυτό το
νοµοσχέδιο παρουσιάζει µία σηµαντική ιδιοµορφία. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο θεσµοθετεί αυτονόητα πράγµατα. Πράγµατα
τα οποία και αν δεν ερχόταν αυτό το σχέδιο νόµου να ψηφιστεί,
θα µπορούσαν να γίνουν µε βάση την κείµενη νοµοθεσία. Το νοµοσχέδιο περισσότερο λειτουργεί µε όρους συµβολικούς, µηνύµατος που θέλουµε να εκπέµψουµε προς τα έξω.
Θα το πω πολύ απλούστερα. Τίποτα δεν θα χρειαζόταν σχεδόν
από αυτό το νοµοσχέδιο, για να κάνει η δικαιοσύνη καλά τη δουλειά της και γρήγορα σε περιπτώσεις που έχουν αυτήν τη σηµασία, όπως τα εγκλήµατα τα οποία περιγράφει το άρθρο 1. Από
την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι µέσα στο κλίµα στο οποίο
ζούµε, στο κλίµα αυτής της οικονοµικής κρίσης που έχει µετατραπεί και σε πολιτική κρίση και αφορά το σύνολο του πολιτικού
συστήµατος, είµαστε αναγκασµένοι να εκπέµψουµε ορισµένα
µηνύµατα για να δείξουµε ότι εµείς πρώτοι δίνουµε το παράδειγµα σε ό,τι αφορά τα του οίκου µας. Όµως, χρειάζεται να σκεφθούµε σοβαρά, µε πολύ περίσκεψη, γιατί φθάσαµε εδώ. Πώς
συµβαίνει και αναγκαζόµαστε να φέρουµε νοµοσχέδιο, το οποίο
για µία ακόµα φορά θεσµοθετεί λύσεις σχετικά µε το ζήτηµα της
διαφθοράς των πολιτικών και του πολιτικού συστήµατος;
Ότι υπάρχουν στο πολιτικό µας σύστηµα φαινόµενα διαφθοράς και παρακµής είναι αναµφισβήτητο. Είναι όµως ο κανόνας;
Κάθε άλλο. Οι έρευνες που έγιναν µέσα εδώ στη Βουλή απέδειξαν ότι λειτουργήσαµε µε όρους εντυπωσιασµού εδώ και δυο µε
τρία χρόνια περίπου. Και επειδή λειτουργήσαµε έτσι και επειδή
όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, ναι, υπάρχουν φαινόµενα
διαφθοράς, δεν είναι όµως ο κανόνας, δεν είναι όλη η χώρα διεφθαρµένη, δεν είναι όλο το πολιτικό σύστηµα διεφθαρµένο,
αφού φθάσαµε εδώ, επειδή ο κόσµος αυτά άκουγε, µε αυτά γαλουχήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, φθάνουµε και στο σηµείο να ψηφίζουµε διατάξεις σαν και αυτές που -το τονίζω- µε λίγη καλή
θέληση η ίδια η δικαιοσύνη θα µπορούσε να κάνει τη δουλειά της
µε βάση την κείµενη νοµοθεσία. Ας µας γίνει µάθηµα αυτό.
Κοιτάξτε τι συµβαίνει στον υπόλοιπο κόσµο, σε άλλες χώρες.
Είναι γνωστό ότι και εκεί υπάρχουν φαινόµενα διαφθοράς και
είναι περισσότερα από ό,τι συµβαίνει στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα. Είδατε, όµως, ποτέ να διασύρεται εν ονόµατι πολιτικών
σκοπιµοτήτων και µάλιστα µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων όλο το
πολιτικό σύστηµα; Και το λέω προς την κυβερνητική πλειοψηφία:
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και γι’ αυτά που συνέβησαν
στον τόπο θυµηθείτε ποια ήταν η συµπεριφορά σας στο παρελθόν και τι πρόκειται να συµβεί στο µέλλον. Ελάτε να το δείτε,
διότι πρέπει να γυρίσουµε λίγο πίσω. Και δεν είναι κοµµατική η
οµιλία την οποία κάνω. Την κάνω µε πολύ πόνο και πολύ περίσκεψη. Θυµάστε προ των εκλογών του 2009 τον νυν Πρωθυπουργό και τότε Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να
περιφέρεται σε όλο τον κόσµο; Δεν θα µιλήσω για τη στείρα άρνησή του, τη στείρα θέση του σχετικά µε την αντιµετώπιση της
κρίσης από την κυβέρνηση Καραµανλή. Εκείνο που µε ενόχλησε
περισσότερο τα χρόνια εκείνα ήταν η κατασυκοφάντηση της
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χώρας. Verbatim το είπε, ότι ήταν Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µιας χώρας η οποία κυλιέται στη διαφθορά, είναι διεφθαρµένο, όλο το πολιτικό σύστηµα! Και αυτά συνεχίστηκαν και
µετά, την ώρα που η Ελλάδα έδινε τη µάχη απέναντι στην οικονοµική κρίση.
Σε αυτό ακολούθησαν και διάφοροι πρόθυµοι: Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης που άκριτα όποια τυχαία υπόθεση διαφθοράς τη
βάφτιζαν πολιτικό σκάνδαλο, τη συνέδεαν µε πολιτικά πρόσωπα,
µε κορυφαία πολιτικά πρόσωπα. Το αποτέλεσµα; Από τη µια
πλευρά αυτή η άφρων πολιτική σκοπιµότης και από την άλλη η
µεγαλοποίηση µέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Φθάσαµε στο σηµείο να έχουµε αυτόν τον κόσµο από τον οποίο δύσκολα, είναι σχεδόν αδύνατο να βγάλει κανείς την πεποίθηση ότι
όλοι όσοι είναι εδώ είναι διεφθαρµένοι λίγο ως πολύ. Ιδίως αυτοί
οι λίγοι που είστε εδώ µέσα σε αυτήν την Αίθουσα ξέρετε ότι
είναι ένα µεγάλο ψέµα. Και δεν είναι µόνο ότι πλήττει εµάς,
όλους εκείνους που δεν έχουν την ευθύνη της διαφθοράς, αλλά
πλήττει το ίδιο το πολιτικό σύστηµα. Είναι όλο το πολιτικό σύστηµα έτσι για να νοµοθετούµε µε αυτούς τους όρους που νοµοθετούµε εδώ;
Άκουσα τον κ. Βενιζέλο τις προάλλες και σκέφτηκα πόσο ο καιρός και η µοίρα εκδικούνται. Τον άκουσα να λέει από αυτό το
Βήµα και στη συνέντευξή του: «Να προσέχουµε τι λέµε στην Ελλάδα, πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, επιστήµονες, γιατί µπορεί να
λέµε κάτι το οποίο ακούγεται έξω και βλάπτει τον τόπο». Τώρα
το σκέφτηκε; Και σε ποιον απευθυνόταν; Σ’ εµάς; Στον κόσµο
έξω ή στον Αρχηγό του και νυν Πρωθυπουργό, ο οποίος ακολούθησε αυτήν την τακτική την εποχή εκείνη; Δεν σκέφτηκε ο κ. Βενιζέλος ότι ο πρώτος που έβλαψε τη χώρα του ήταν ο κ.
Παπανδρέου και ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και ως Πρωθυπουργός, ο οποίος συλλήβδην απαξίωσε τον τόπο
και το πολιτικό σύστηµα µε ένα µόνο στόχο: Να γίνει Πρωθυπουργός; Το χαίρεται; Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτά πρέπει να
τα σκεφτούµε για το ότι φθάσαµε εδώ, γιατί αυτό αφορά την ποιότητα της δηµοκρατίας, αφορά το θεµέλιο της δηµοκρατίας και
εµείς είµαστε πρόσκαιροι.
Σκεφτείτε όµως το µήνυµα που δίνουµε σε εκείνους που θέλουν να έρθουν να γίνουν µέλη του πολιτικού συστήµατος. Ποιοι
θα γίνουν; Αυτοί οι οποίοι από τώρα είναι ύποπτοι ότι και αν
µπουν θα είναι και εκείνοι µέλη ενός συστήµατος το οποίο είναι
διεφθαρµένο; Ή εκείνοι οι οποίοι θα έρχονται να µπουν µέσα στη
Βουλή θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τίποτα καλύτερο
να κάνουν ούτε να χάσουν τίποτα για να γίνουν πολιτικοί; Συγγνώµη γι’ αυτήν την εξοµολόγηση, αλλά τη θεώρησα αναγκαία.
Οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Νοµοθετούµε σε δύσκολους καιρούς στέλνοντας –το τονίζω- µηνύµατα µέσα από τη
Βουλή. Αναγκαζόµαστε να το κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, µόνο για να τελειώσω λέγοντας το εξής:
Αυτό το νοµοσχέδιο θα το ψηφίσουµε, κύριε Υπουργέ, αλλά
πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τι µήνυµα στέλνουµε στους δικαστικούς λειτουργούς που θα το χειριστούν.
Πρώτα απ’ όλα τους στέλνουµε το µήνυµα –εννοώ από θετική
άποψη- ότι αυτά που λέµε θα µπορούσαν να γίνουν και χωρίς το
νοµοσχέδιο. Άρα το νοµοσχέδιο είναι ένα είδος έκφρασης ευχής,
ένα είδος αγωνίας από την πλευρά της Βουλής να τρέξει γρήγορα η δικαιοσύνη σε τέτοιες περιπτώσεις, να διαλευκάνει γρήγορα αυτές τις υποθέσεις, για να µην ταλανίζεται και το πολιτικό
σύστηµα και ενδεχοµένως άνθρωποι που κατηγορούνται άδικα.
Αλλά οι ένοχοι να κατηγορηθούν και να τιµωρηθούν το ταχύτερο
δυνατόν.
Όµως, να ξεκαθαρίσουµε κάτι για τις προθεσµίες που βάζουµε
εδώ, γιατί υπάρχουν και θέµατα δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Όσοι κατηγορούνται δεν είναι εξ ορισµού ένοχοι. Είναι θέµατα
δικαιωµάτων του ανθρώπου τα οποία θωρακίζει όχι µόνο το Σύνταγµα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου.
Λέµε, λοιπόν, στους δικαστικούς λειτουργούς ότι πρέπει να
κάνουν ό,τι µπορούν για να τελειώνουµε γρήγορα µ’ αυτές τις
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υποθέσεις, προς Θεού όµως όχι σε βάρος των δικαιωµάτων. Οι
προθεσµίες που θέτουµε είναι ενδεικτικές. Η νοµολογία των δικαστηρίων -όλων των δικαστηρίων, όχι µόνο των ποινικών- έχει
δεχθεί πως όταν τάσσεται προθεσµία για τη διεκπεραίωση διαδικαστικής, δικονοµικής υπόθεσης, αυτή είναι ενδεικτική. Αυτό
δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε µπορεί να αλλάξει.
Άρα δεν στέλνουµε το µήνυµα –µιας και βάζουµε αυτές τις
προθεσµίες που είναι ενδεικτικές- «στείλτε τα όλα στο ακροατήριο για να γλιτώσετε». Δηλαδή δεν λέµε «κάντε γρήγορα τη δουλειά σας, αλλιώς είστε εσείς υπεύθυνοι». Δεν τους πετάµε την
ευθύνη. Τους λέµε να προσπαθήσουµε όλοι µαζί.
Αν όµως τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά και τεθεί το δίληµµα ή, ορθότερα, η στάθµιση συµφερόντων, τι είναι εκείνο που
πρέπει να πρυτανεύσει; Το δικαίωµα του ανθρώπου και η αποκάλυψη της αλήθειας στην ουσία της ή η ταχύτητα και το ακροατήριο;
Λέµε ευθέως απ’ αυτή τη Βουλή ότι εκείνο που προέχει πάντα
είναι η αλήθεια. Αυτό θέλουµε να αποκαλυφθεί, όπως και να
υπάρχει τιµωρία για τους πραγµατικούς ενόχους. Σε καµµιά περίπτωση δεν είναι διαδικασία εξπρές για να πετάει ο ένας την ευθύνη στις πλάτες του άλλου και να φθάνουν στο ακροατήριο
υποθέσεις που δεν έχουν καµµία ουσία. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε, γιατί είναι µια πραγµατικότητα που δεν µπορούµε να
αγνοήσουµε.
Και το λέω αυτό γιατί η τελευταία µου παρατήρηση αφορά το
άρθρο 7. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Το ξέρουν και οι συνάδελφοι, ιδίως εκείνοι που έχουν διατελέσει είτε κρατικοί λειτουργοί
είτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, πως όταν µια διαδικασία έχει
πάρει το δρόµο της, το να µπει στο καλούπι –ας το πω έτσι- στη
φόρµουλα αυτού του νοµοσχεδίου από πλευράς ταχύτητας, είναι
κάτι που πολλές φορές είναι δύσκολο, ιδίως από ένα επίπεδο της
διαδικασίας και πέρα.
Λέει το νοµοσχέδιο όπως είναι σήµερα –και αντιλαµβάνοµαι
την πρόθεση του Υπουργού- ότι και οι διαδικασίες που είναι εκκρεµείς -ιδίως σε ό,τι αφορά την τρίτη περίπτωση του άρθρου 1,
όταν δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει χαρακτηρίσει
µια υπόθεση τέτοιας σηµασίας ώστε να υπάγεται εδώ- και οι υποθέσεις που είναι εν εκκρεµότητι, θα πρέπει και αυτές να υπαχθούν σ’ αυτό το χρονικό πλαίσιο που θέτει το νοµοσχέδιο.
Προς Θεού όµως, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, κάνω
έκκληση. Υπάρχουν υποθέσεις που εκκρεµούν εδώ και πάρα
πολύ καιρό που έχουν υπερβεί το στάδιο της προκαταρκτικής
εξέτασης. Βρίσκονται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Και όχι
µόνο στο στάδιο αυτό, αλλά στη διαδικασία των συµβουλίων.
Είναι σηµαντικές υποθέσεις.
Αν τις βάλουµε αυτές όλες συλλήβδην µέσα σ’ αυτό το καλούπι, τότε θα δείτε δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι µέσα
ακριβώς και από την πίεση που υφίστανται από τη δηµοσιότητα,
αλλά και το µήνυµα που τους στέλνουµε από εδώ, να στείλουν
τις υποθέσεις αυτές στο ακροατήριο µια και καλή, χωρίς να σκεφτούν ότι εδώ βρισκόµαστε µπροστά σε υποθέσεις που είναι εκκρεµείς για µεγάλο χρονικό διάστηµα και οι ίδιοι οι δικαστικοί
λειτουργοί που τις χειρίζονται έχουν καταστρώσει τη δουλειά
τους. Είναι εν τω περατούσθαι. Εκεί πρέπει να είµαστε προσεκτικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Σας προτείνω λοιπόν στο άρθρο 7 να βάλουµε διάταξη ότι καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς υποθέσεις εφόσον αυτές βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Από εκεί και πέρα, στην κύρια ανάκριση βεβαίως, να ληφθούν
υπ’ όψιν αυτά που λέµε στο νοµοσχέδιο, όχι όµως για υποθέσεις
που έχουν ξεπεράσει περίπου τα µέσα της κύριας ανάκρισης και
έχουν πάρει το δρόµο τους. Γιατί αλλιώς στην ουσία θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτή η ρύθµιση αποτελεί µια παρέµβαση,
ενόψει συγκεκριµένων περιπτώσεων. Και εγώ τέτοιου είδους
πρόθεση δεν θα ήθελα να καταλογίσω σε κανέναν και πολύ περισσότερο στη σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας.
Θα ήθελε να κάνει µια µικρή παρέµβαση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Μιλτιάδης
Παπαϊωάννου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
συνάδελφοι, επειδή πολλοί επανέρχεστε στο θέµα των προθεσµιών, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Πράγµατι, οι προθεσµίες,
οι οποίες µπαίνουν σε σχέση µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης,
έχουν χαρακτηριστεί από τις ολοµέλειές τους ότι είναι ενδεικτικές. Και έτσι πορεύονται αναφερόµενοι µάλιστα και στο Σύνταγµα ότι περιορίζει την ελευθερία τους στην άσκηση των
καθηκόντων τους.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτές τις προθεσµίες τις οποίες θέτουµε, δεν µπορούµε να τις δούµε ξεχωριστά και να τις αποκόψουµε από την απεριόριστη, αν θέλετε, αυτή τη στιγµή
ενασχόλησή τους. Δηλαδή, προσδιορίζουµε ότι πλέον, ασχολούνται αποκλειστικά µε αυτό το θέµα ο Πρόεδρος Πρωτοδικών ή ο
εισαγγελέας που αναλαµβάνει αυτήν την υπόθεση. Τους δίνουµε,
όχι µόνο τεχνική βοήθεια για να τελειώσουν αυτές τις υποθέσεις,
αλλά εξοπλίζονται και µε πολλές εξουσίες, αυτές που έχει ο εισαγγελέας για το ξέπλυµα «µαύρου χρήµατος», παραδείγµατος
χάριν.
Έτσι, όλα αυτά έχουν να κάνουν µε το µήνυµα ότι αυτές οι
υποθέσεις πρέπει να τελειώσουν γρήγορα –και εδώ από ό,τι
βλέπω συµφωνούν όλοι όσοι πήραν το λόγο- ταυτόχρονα όµως,
και µε τον εξοπλισµό αρµοδιοτήτων και υποδοµών, για να τελειώνουν αυτές οι υποθέσεις.
Είναι αυτονόητο ότι αν χρειαστεί, γιατί αν χρειάζεται και δικαστική συνδροµή που δεν θα έρθει από κάποια άλλη χώρα, αυτό
θα το κρίνει. Και θα το κρίνουν οι ίδιοι ελεύθερα και απεριόριστα.
Kαι αυτοί οι ίδιοι όµως, αν παραµελήσουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους µέσα στις προθεσµίες που µπορεί να τις περάσουν
για ένα µήνα, για δεκαπέντε µέρες –προτεραιότητες σηµατοδοτούµε- θα τους κρίνει κάποια στιγµή η Επιθεώρηση των Δικαστηρίων, ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.
Κατά συνέπεια, αν αυτό το σχέδιο νόµου δεν έβαζε προθεσµίες, που ισχυρίστηκαν πολλοί συνάδελφοι, δεν θα είχε νόηµα
η ύπαρξή του.
Για όλα τα άλλα θα απαντήσω µετά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Για το επτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα απαντήσω για όλα,
είπα, αφού ακούσω όλους τους συναδέλφους. Δεν θα σπεύσω
να υιοθετήσω προτάσεις, πριν ακούσω όλους τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Βουλευτής Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για επτά λεπτά.
Ορίστε, κύριε Αϊβαλιώτη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε σήµερα για πολιτικούς, οι οποίοι τσουβαλιάζονται όλοι
µαζί, ξερά και χλωρά, στο ίδιο τσουβάλι. Ακούµε τις γνωστές κατάρες: «Φταίνε οι σηµερινοί τριακόσιοι» κ.λπ..
Δεν είναι επαρκής ο τρόπος άµυνας, δικαιολόγησης, αιτιολόγησης από τον Πρόεδρο της Βουλής για όλα αυτά που ακούµε,
για τα οποία ουδόλως ευθυνόµαστε, ιδίως εµείς που είµαστε
αυτόν τον καιρό στη Βουλή. Και ντρεπόµαστε να πούµε ότι η µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης αγγίζει πλέον το 50%.
Έχουµε µισθό µηχανοδηγού του ΟΣΕ. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ντρεπόµαστε να πούµε εµείς οι Βουλευτές του Λεκανοπεδίου
Αττικής ότι κανένας δεν µας πληρώνει το ενοίκιο για το σπίτι µας.
Είναι καραµπινάτο ψέµα. Είναι καραµπινάτο ψέµα ότι εµείς οι
Βουλευτές του Λεκανοπεδίου Αττικής έχουµε δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια. Είναι σκαστό ψέµα ότι παίρνει Βουλευτής διπλή
σύνταξη. Είναι σκαστό ψέµα ότι µας πληρώνουν τέσσερα κινητά.
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Είναι ψέµατα ότι παίρνουµε 250 ευρώ, για κάθε παράσταση σε
επιτροπή. Είναι ψέµατα ότι αµειβόµασταν για τις εξεταστικές.
Όλα αυτά είναι ψέµατα ...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Για το αυτοκίνητό µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Και για το αυτοκίνητό µας και
όλα αυτά.
Λοιπόν, όλα αυτά τα ακούµε, τα ξανακούµε και δεν υπάρχει
άµυνα από το Προεδρείο της Βουλής και από τον Πρόεδρο της
Βουλής.
Την άµεση κατάργηση των προνοµίων των Ευρωβουλευτών
την έχω ζητήσει, γιατί έχουν ηγεµονικές αµοιβές στις Βρυξέλλες
και παρ’ όλα αυτά το φτωχό ελληνικό κράτος τους παρέχει αυτοκίνητο, αστυνοµικό, πέντε δηµοσίους υπαλλήλους, που τους
πληρώνει το κράτος και φυσικά δωρεάν τηλεφωνικές συνδέσεις.
Αυτά αφορούν τους Ευρωβουλευτές, οι οποίοι δεν είναι εκλεγµένοι µε σταυρό. Εµείς εδώ είµαστε εκλεγµένοι µε σταυρό και
ακούµε τα εξ αµάξης.
Όλοι, λοιπόν, αυτοί, οι οποίοι βγαίνουν στα παράθυρα και µας
τσουβαλιάζουν µαζί ξερά και χλωρά, θα πρέπει να µας πουν αν
υπάρχουν µεταξύ κάποιων που εµφανίζονται στα «παράθυρα»,
κάποιων δηµοσιογράφων, µισθοί ηγεµονικοί των 400 χιλιάδων
ευρώ. Φορολογούνται γι’ αυτά τα απίστευτα λεφτά ορισµένοι;
Χρωστάνε κάποιοι από αυτούς ΦΠΑ; Το «πόθεν έσχες» τους είναι
σε κοινή θέα, όπως είναι το δικό µου, του κ. Πολατίδη, της κ.
Σκραφνάκη, του κ. Παυλόπουλου, του κ. Μουλόπουλου, του Χαλβατζή; Σε κοινή θέα είναι το «πόθεν έσχες» µας, όποιος θέλει
µπορεί να πατήσει ένα κουµπί στο internet και να το δει.
Οι αγανακτισµένοι λοιπόν, τιµητές στα τηλεοπτικά «παράθυρα», αγανάκτησαν ποτέ µε τους ηγεµονικούς µισθούς των
golden boys, που δίνουν και διαφήµιση; Ο Βουλευτής δεν δίνει
διαφήµιση. Όµως, κάποια golden boys στις ΔΕΚΟ δίνουν διαφήµιση και παίρνουν τρεις φορές παραπάνω χρήµατα από αυτά
που παίρνουµε εµείς, οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι του ελληνικού
λαού.
Πότε αγανάκτησαν, αυτοί στα παράθυρα, µε τις λεγόµενες
ανεξάρτητες αρχές; Πότε καυτηρίασαν, για παράδειγµα, το ότι
η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων µας κόστισε το απίστευτο ποσό –κρατηθείτε!- των 30.000.000 ευρώ; Ορίστε το
χαρτί που έστειλε ο Πρόεδρος της λεγόµενης Ανεξάρτητης
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων! Τριάντα εκατοµµύρια ευρώ για δέκα χρόνια!
Πότε αγανάκτησαν, όταν ο Πρόεδρος αυτής της αρχής παίρνει
περισσότερα χρήµατα απ’ ότι παίρνει ένας Βουλευτής; Εδώ είναι
τα στοιχεία για το 2008, το 2009, το 2010. Δεν είχα αυτήν την
αµοιβή εγώ ως Βουλευτής. Πότε αγανάκτησαν όλοι αυτοί στα
παράθυρα;
Πρέπει να πω εδώ ότι ο κορυφαίος της ελληνικής δηµοσιογραφίας Γιάννης Μαρίνος έχει χαρακτηρίσει, µε άρθρο του στο
«ΒΗΜΑ», τη συγκεκριµένη αρχή ως «αρχή προστασίας εγκληµατιών» και αυτό το δικαιολογεί υπό την εξής έννοια: Όταν, για παράδειγµα, κάποιος είναι καταδικασµένος παιδεραστής και έχει
εκτίσει την ποινή του, µπορεί να γυρίσει στον τόπο που δούλευε
–παραδείγµατος χάριν, στο σχολείο- γιατί η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων δεν αφήνει να φανούν ούτε τα στοιχεία
ούτε το όνοµα αυτού του ατόµου που ήταν παιδεραστής. Αυτά
τα λέω, γιατί έχουν γραφτεί στον Τύπο. Είναι καταγεγραµµένες
απόψεις του Γιάννη Μαρίνου στο «ΒΗΜΑ».
Επειδή, λοιπόν, όλα αυτά συµβαίνουν, θα πρέπει κάποιος επιτέλους να πει ότι υπάρχουν και εκλεγµένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, οι οποίοι ακούν τα εξ αµάξης συνεχώς και
ακατάπαυστα, νοµοθετούν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και δυστυχώς, δεν έχουν την κάλυψη του Προέδρου της Βουλής.
Για να επανέλθω τώρα στο ζήτηµα, ένας αλήστου µνήµης
ξένος πρέσβης έλεγε τη δεκαετία του ’50 ότι στην Ελλάδα η
ανοργανωσιά είναι τέλεια οργανωµένη. Όµως, όσο και να ψάξει
κανείς, δεν θα βρει χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία
και η ατιµωρησία κάποιων πολιτικών να είναι τόσο τέλεια οργανωµένη. Όσο και να ψάξει κανείς, δεν θα βρει άλλη χώρα της
Ένωσης, στην οποία κανένας πολιτικός δεν µπήκε φυλακή, παρ’
ότι και τα µικρά παιδιά ξέρουν –και το οµολογούν όλοι- ότι κάποιοι απατεώνες κατέκλεψαν το σύµπαν και σήµερα κυκλοφο-
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ρούν ελεύθεροι.
Όλοι θυµούνται τη φράση «τα λεφτά υπάρχουν» του κ. Παπανδρέου. Όλοι! Τον συνοδεύει η φράση «τα λεφτά υπάρχουν». Θυµόµαστε όλοι την αποστροφή του «θα µατώσουµε», όταν µιλούσε
για κάθαρση.
Τελικά, µατώνουν όσοι δεν φταίνε. Κάθαρση δεν υπάρχει, κανένας κλέφτης δεν µπήκε στη φυλακή, κανενός δεν δηµεύθηκε
η περιουσία και έµειναν τα άγρια φορολογικά µέτρα, τα χαράτσια, οι απολύσεις στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα για έναν
λαό που δεν έκλεψε. Γιατί δεν έβαλε ο λαός τις βαριές υπογραφές, δεν έκανε ο λαός τις προµήθειες, δεν έπαιξε ο λαός παιχνίδια µε τη «SIEMENS» ή µε τις εταιρείες που φτιάχνουν
υποβρύχια που γέρνουν, τανκς, βλήµατα, αεροπλάνα και οτιδήποτε άλλο!
Μένει, λοιπόν, η πίκρα στο στόµα του πολίτη που δουλεύει, για
να στηρίζει αυτό το δικοµµατικό «µαγαζάκι» που στήθηκε κυρίως
από το 1981 –για να είµαστε ειλικρινείς- µε τους πρασινοφρουρούς, τις κλαδικές, τους αφισοκολλητές, όλους αυτούς που διορίσατε από το παράθυρο, τους «γκαουλάιτερ», τους
τραµπούκους που από τα ηµιυπόγεια βρέθηκαν µε σπίτια σε σικ
γειτονιές και είναι καλοβολεµένοι στο δηµόσιο.
Πέρυσι προσλάβατε άλλους δεκαέξι χιλιάδες –αναφέρθηκε σε
δελτίο ειδήσεων µεγάλου τηλεοπτικού σταθµού- και διώχνετε
εκατόν πενήντα χιλιάδες ανθρώπους µε αυτό το επαίσχυντο
µέτρο της εργασιακής εφεδρείας, ένα µέτρο που δυστυχώς σας
το πρόσφερε στο πιάτο η Νέα Δηµοκρατία.
Πιαστήκατε από την εργασιακή εφεδρεία και διώχνετε δεξιούς. Αυτή είναι η αλήθεια! Όµως, δεκαέξι χιλιάδες προσλάβατε
πέρυσι. Κυνηγάτε, λοιπόν, όσους δεν είναι «πασοκτζήδες» και
τους απολύετε, για να προσλάβετε χιλιάδες δικούς σας. Διώξατε
πριν ένα χρόνο τα παιδιά µε τα «STAGE», επειδή ήταν δεξιοί –
αυτή είναι η αλήθεια- και η ανύπαρκτη Νέα Δηµοκρατία, δυστυχώς, δεν ήταν εκεί για να σας σταµατήσει.
Όµως, γι’ αυτούς τους δεκαέξι χιλιάδες που πήρατε το 2010
θα µου απαντήσετε στην ερώτηση που έχω κάνει στη Βουλή
ποιοι είναι, πού προσλήφθηκαν, πότε τους πήρατε, για ποιο λόγο
και, εν πάση περιπτώσει, πού τους χώσατε στο δηµόσιο.
Αυτά είναι τα δύο παλιά κόµµατα. Με κόλπα της δεκαετίας του
’50 ξαναζωντανεύουν τον «Μαυρογιαλούρο» και τον «Καλοχαιρέτα». Είστε, λοιπόν, ένας πραγµατικός στρατός κατοχής, το
κράτος, µε «γκαουλάιτερ» τους συνδικαλιστές και τους εγκάθετούς σας στο δηµόσιο. Είστε ένας στρατός κατοχής, που πέφτετε µε λύσσα πάνω στον ιδρώτα του Έλληνα. Κάθεστε επί
δεκαετίες στις καρέκλες εξουσίας, στελέχη σας κατακλέβουν το
δηµόσιο χρήµα και µε διάφορες νοµικές οχυρώσεις και µε τερτίπια τούς βγάζετε λάδι.
Μπήκε έστω και ένα στέλεχος από αυτούς που ακούµε της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στη φυλακή; Είδατε κανέναν
Υπουργό να κάθεται στο σκαµνί; Ποτέ! Μοναδική χώρα της Ευρώπης! Δεκάδες σκάνδαλα, εκατοµµύρια η ζηµιά για το δηµόσιο,
όχι όµως ένοχοι. Δεν υπάρχουν ένοχοι! Εδώ, µέχρι και η Νιγηρία
και το Πακιστάν τιµώρησαν τη «SIEMENS» και η Ελλάδα δεν µπορεί να βάλει «τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι» σε αυτήν την παράξενη εταιρεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ρίξατε το φερετζέ ότι δήθεν έφταιγε ο Μαρκογιαννάκης και ο
Αλογοσκούφης για τη «SIEMENS», για ένα «καταπράσινο» σκάνδαλο! Προσπαθήσατε να τα φορτώσετε σε άλλους, ένα σκάνδαλο που οι εκλεκτοί σας γλίτωσαν και όλα αυτά γιατί δεν
τολµάτε να τα βάλετε µε τα «εντόσθια» του ΠΑΣΟΚ και απαλλάξατε όλους αυτούς τους δικούς σας και σήµερα φέρνετε νοµοσχέδιο για πράξεις διαφθοράς πολιτικών –τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε- και νοµίζετε ότι πιάνουν αυτά τα κόλπα που εφαρµόζατε πριν δέκα, είκοσι, τριάντα ή σαράντα χρόνια!
Δεν καταλάβατε ότι όπως έρχονται τα µπιλιετάκια για το φόρο
επιτηδεύµατος, την ίδια ώρα ο καθένας σκέπτεται κάποιους πολιτικούς που «πίνουν στην υγειά των κορόιδων». Γι’ αυτό «βουλιάξατε», επειδή δεν «αλλάξατε».
Και ενώ πριν λίγες µέρες ο συνάδελφος, κ. Ροντούλης, σας
χαρακτήρισε «ψεύτες, κλέφτες και γοµάρια», σας πείραξε ο όρος
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«γοµάρια». Οι λέξεις «ψεύτες» και «κλέφτες» σας άφησαν παντελώς αδιάφορους. Αυτή είναι η κατάντια. Γι’ αυτό και πρέπει να
φύγετε. Γίνατε έξαλλοι µε τον χαρακτηρισµό «γοµάρια» και δεν
είπατε κουβέντα για τον χαρακτηρισµό «κλέφτες» και «απατεώνες», ίσως τελικά γιατί πιστεύετε ότι είναι αλήθεια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ.
Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Χανίων, κ. Χρήστος
Μαρκογιαννάκης για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω µία γενική αναφορά
στο πρόβληµα της καθυστέρησης της απονοµής της δικαιοσύνης
στην Ελλάδα.
Θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης εάν έχει πρόθεση
να ενηµερώσει κάποια στιγµή την αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για το ποια είναι τα αποτελέσµατα των αλλεπάλληλων νοµοθετικών ρυθµίσεων, που έχουν γίνει και από τον προκάτοχό
του, αλλά και από προηγούµενους Υπουργούς, σχετικά µε νοµοσχέδια που ήρθαν στη Βουλή και έγιναν νόµοι και λέγεται ότι
έγινε µία προσπάθεια επιτάχυνσης απονοµής της δικαιοσύνης.
Πολύ φοβάµαι ότι αποτέλεσµα δεν υπάρχει. Συνεχίζεται η ίδια
κατάσταση, διότι στην πραγµατικότητα δεν έχουµε δει κατάµατα
το πρόβληµα και το τι φταίει.
Βεβαίως, υπήρξε αύξηση των υποθέσεων στα δικαστήρια, ποινικές, αστικές και διοικητικές. Παράλληλα, όµως, υπήρξε και µεγάλη αύξηση των δικαστών. Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται
αυτή η καθυστέρηση.
Πιστεύω ότι το κακό, κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται στο ότι όλοι
οι παράγοντες απονοµής της δικαιοσύνης δουλεύουν λιγότερο
απ’ ότι δούλευαν κάποτε ή απ’ ότι πρέπει να δουλεύουν. Δεν λέω
σε καµµία περίπτωση ότι πρέπει να φθάσουµε στο σηµείο, που
συνέβαινε κάποτε, που δουλεύαµε µέχρι τις 4:00’ το πρωί για να
τελειώσει το πινάκιο, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις η κόπωση µπορεί να µην επιτρέπει την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης. Αλλά όχι και αυτό που γίνεται σήµερα, να τελειώνουµε στις
15:00 η ώρα, να αφήνουµε τα µολύβια κάτω και να αναβάλλονται
υποθέσεις.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα
να πω το εξής πράγµα. Κατά την άποψή µου, κύριε Υπουργέ, δεν
χρειαζόταν να το φέρετε. Γιατί το φέρατε αυτό το νοµοσχέδιο;
Στην αιτιολογική έκθεση, την οποία διαβάσαµε όλοι, αναφέρονται πλείστες όσες διατάξεις –δεν θέλω να τις επαναλάβω- που
όχι επιτρέπουν, αλλά επιβάλλουν σε κάθε περίπτωση όταν
έχουµε υποθέσεις όπως αυτές οι οποίες περιγράφονται στο σχέδιο νόµου που συζητάµε, να κινητοποιείται είτε ο εισαγγελεύς
του Αρείου Πάγου είτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να έχουµε
το ίδιο αποτέλεσµα. Εγώ, λοιπόν, δεν µπορώ να καταλάβω για
ποιο λόγο ήρθε αυτό το νοµοσχέδιο.
Η πεποίθησή µου είναι η εξής. Επειδή η εικόνα που υπάρχει
στην κοινωνία είναι ότι το σύστηµα έχει επιδοθεί τελευταία ή, αν
θέλετε, εδώ και αρκετά χρόνια στο σπορ του κουκουλώµατος µε
µεγάλη –είναι γεγονός- επιτυχία, πρέπει να κάνουµε κάτι για να
το χρησιµοποιήσουµε ως φύλλο συκής, ως φερετζέ, επικοινωνιακά δηλαδή, ότι εδώ φέρνουµε και νόµους µε τους οποίους επιβάλλουµε στους δικαστές να κινηθούν µε ταχύτητα και να
εκδικάζονται αυτές οι υποθέσεις.
Εγώ, όµως, σας ερωτώ κύριε Υπουργέ: Αυτό είναι το πρόβληµα ή αυτό το οποίο λέει -και είναι δυστυχώς αλήθεια- όλη η
κοινωνία; Μπορείτε να µου πείτε απλούστατα για την υπόθεση
του χρηµατιστηρίου, πόσοι δικάστηκαν, πόσοι πήγαν φυλακή; Για
τις υποθέσεις των προµηθειών των Ενόπλων Δυνάµεων που τόσα
έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσες εξεταστικές επιτροπές στη
Βουλή, µπορείτε να µου πείτε ποιος πήγε φυλακή;
Για την υπόθεση της «SIEMENS», κύριοι συνάδελφοι, που
όπως λέτε ήταν –και ήταν πραγµατικά- το µεγαλύτερο σκάνδαλο,
µπορείτε να µου πείτε πού κατέληξε αυτή η έρευνα, που έκανε
µάλιστα η Βουλή; Στο γνωστό φιάσκο. Κυριολεκτικά κουκουλώθηκε η υπόθεση, προστατεύθηκαν κλέφτες και απατεώνες, για
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να πείτε, όπως είπε προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Αϊβαλιώτης,
ότι ο Μαρκογιαννάκης και ο Αλογοσκούφης ήταν εκείνοι οι οποίοι
έπρεπε να πληρώσουν γι’ αυτήν την ιστορία. Έγιναν όλα αυτά τα
καραγκιοζιλίκια, για να έρθει ευτυχώς ο Βουλευτής, ο ανώνυµος,
ο επώνυµος, ο οποίος ψήφισε εδώ µέσα, να ξεφτιλίσει –ευτυχώς
στάθηκε στα πόδια του επιτέλους- όλο αυτό το οποίο συνέβη.
Εποµένως, εάν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς και να κοιτάζουµε την κοινωνία στα µάτια, εκείνο το οποίο θα πρέπει κάνετε
εσείς προεχόντως, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτήν τη στιγµή
είναι να βγείτε και να κάνετε αυτοκριτική για λογαριασµό του πολιτικού κόσµου και να πείτε ότι έγιναν αυτές οι παραλείψεις, έγιναν αυτά τα λάθη, έγινε αυτό το «κουκούλωµα» ή αυτά τα
«κουκουλώµατα», αλλά από εδώ και πέρα, ό,τι γίνεται επιτέλους
θα γίνεται σωστά και δεν πρόκειται να υπάρξει περίπτωση σε κανέναν να χαριστεί οτιδήποτε. Αν θέλετε και όλα τα κόµµατα να
πούµε αυτό το πράγµα και όχι να βγαίνουµε τώρα µε σχέδια
νόµου και να λέµε τι θα επιταχύνουµε.
Και σήµερα, λοιπόν, µπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία. Γιατί
δεν έγινε µέχρι τώρα; Να σας πω γιατί δεν έγινε µέχρι τώρα;
Διότι δεν ήχθησαν στη δικαιοσύνη οι υποθέσεις και οι άνθρωποι,
οι οποίοι έπρεπε να κάτσουν στο εδώλιο. Και δεν έκατσαν στο
εδώλιο, διότι δεν έγιναν σοβαρές έρευνες. Για να φθάσει µια
υπόθεση στο δικαστήριο πρέπει να ερευνηθεί πρώτα είτε από
µια διοικητική αρχή είτε από µια προανακριτική αρχή είτε από
µια επιτροπή της Βουλής. Αυτό δεν έγινε ή όπου γινόταν, γίνονταν της πλάκας. Απλά γινόταν για να πούµε ότι κάτι κάναµε και
να σκεπάσουµε εκείνα τα οποία στην πραγµατικότητα είχαν συµβεί.
Άρα αυτό το νοµοσχέδιο δεν έπρεπε να έρθει καθόλου.
Ωστόσο, θα ψηφιστεί, και θα ψηφιστεί από όλους µας. Ξέρετε
γιατί; Διότι θα υπάρχουν οι καλοθελητές, οι οποίοι θα έρθουν να
πουν ότι η Νέα Δηµοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΚΕ ή οποιοδήποτε
άλλο κόµµα, όπως η Δηµοκρατική Συµµαχία, δεν ψήφισαν ένα
νοµοσχέδιο το οποίο στοχεύει στην επιτάχυνση απονοµής της
δικαιοσύνης, όταν έχουµε πολιτικούς οι οποίοι διαπράττουν αδικήµατα και ως εκ τούτου, θα µας κατηγορήσουν. Γι’ αυτό και
µόνο, προσωπικά τουλάχιστον εγώ και η Δηµοκρατική Συµµαχία
το ψηφίζουµε.
Έρχοµαι, όµως, κύριε Υπουργέ, σε µια τροπολογία την οποία
καταθέσατε και σας ερωτώ ευθέως: Η Κυβέρνησή σας γιατί µισεί
το Νοµό Χανίων και το δείχνει καθηµερινά κατ’ αυτόν τον τρόπο;
Ναι, τον µισείτε και θα σας πω το εξής πράγµα. Μέσα σε ένα εξάµηνο έχουν συµβεί τα εξής απίστευτα: Έχει φύγει το Εφετείο
από τα Χανιά, έχει φύγει το Στρατοδικείο, υποβαθµίστηκαν τα
ΕΛΤΑ, έφυγε το Στρατολογικό Γραφείο, καταργήθηκε το Κέντρο
Περιβαλλοντολογικής Ερεύνης, καταργήθηκαν τα µισά ΚΕΠ
αλλά διατηρούνται οι βάσεις από όπου ξεκινούν κάθε βράδυ τα
αεροπλάνα της Συµµαχίας για να πηγαίνουν να βοµβαρδίζουν
στη Λιβύη και να µην αφήνουν το Νοµό Χανίων και τους Χανιώτες
να ησυχάσουν.
Έχετε καταντήσει το Νοµό Χανίων να είναι σκουπιδότοπος της
Κρήτης! Εκεί τον έχετε οδηγήσει! Και έρχεστε µε αυτήν την τροπολογία να το δείξετε για άλλη µια φορά. Πώς το κάνετε αυτό
το πράγµα; Ιδρύσατε Εφετείο Ανατολικής Κρήτης.
Το προεδρικό διάταγµα, κύριοι συνάδελφοι, το οποίο αναφέρεται στην ίδρυση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, λέει το εξής
πράγµα: «Οι υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον του Εφετείου
Κρήτης για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιµος, περιέρχονται
στην αρµοδιότητα του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης». Αυτό έγινε
µετά από συζητήσεις, «για όποιες δεν έχει οριστεί δικάσιµος».
Έρχεστε σήµερα και λέτε συλλήβδην και αθρόως: «όλες τις
υποθέσεις που εκκρεµούν, είτε έχουν προσδιοριστεί είτε δεν
έχουν προσδιοριστεί, τις πηγαίνουµε στο Εφετείο Ανατολικής
Κρήτης. Εγώ ερωτώ: Η Κυβέρνηση έχει συνέχεια; Ο προηγούµενος Υπουργός Δικαιοσύνης, όταν έφτιαξε αυτό το προεδρικό διάταγµα, γιατί το έβαλε αυτό; Εγώ ερωτώ: Σε µια εποχή που η
χώρα αντιµετωπίζει όλα αυτά τα οικονοµικά προβλήµατα, ξέρετε
ότι ο προσδιορισµός µιας υποθέσεως συνεπάγεται στη συνέχεια
επιδόσεις και µια σειρά από διαδικασίες που έχουν έξοδα, κόπο,
ανθρώπους, εργατοώρες και όλα τα άλλα;
Γιατί έρχεστε, λοιπόν, σήµερα και διαπράττετε αυτό το οποίο,
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µεταξύ των άλλων, ξέρετε τι θα κάνει; Θα «ανάψει καινούργιες
φωτιές». Εκεί που λίγο τα πράγµατα είχαν ηρεµήσει όσον αφορά
το συγκεκριµένο θέµα, θα «ανάψει πάλι καινούργιες φωτιές».
Σας παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ, πάρτε το πίσω, διότι πολλά
έχετε κάνει σε βάρος του νοµού. Δείχνετε -και δεν ξέρω για ποιο
λόγο- ότι τον αντιπαθείτε και κάνετε όλα αυτά τα οποία προανέφερα. Επιτέλους, λίγη δικαιοσύνη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Ανεξάρτητο Βουλευτή Χανίων κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για µια σύντοµη παρέµβαση.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Με συγχωρείτε που
διακόπτω για ένα λεπτό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτήν
τη στιγµή να πω το αυτονόητο, γιατί ειλικρινά δεν µπορώ να καταλάβω τον κύριο συνάδελφο -που µπορεί να έχει πράγµατι δικαιολογηµένες και πρόσθετες αγωνίες για το νοµό του- που
φθάνει στο σηµείο να λέει για µια ολόκληρη Κυβέρνηση, έναν
παριστάµενο Υπουργό και Βουλευτές ότι µισούν το Νοµό Χανίων
και τον κόσµο του. Τους αγαπάµε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Η Κυβέρνησή σας είπα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Να σας πω και κάτι
άλλο;
Προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι εκφράζω πολλούς συναδέλφους
µου από το χώρο της λεγόµενης –και που είναι έτσι- παλιάς δηµοκρατικής παράταξης. Έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες και αγάπες. Από εκεί προέρχεται ο µεγάλος εθνάρχης της παράταξής
µας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Έτσι τον τιµάτε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας παρακαλώ. Αυτοί
οι χαρακτηρισµοί δεν έχουν καµµία αξία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σωστό.
Θέλω να απαντήσω σ’ αυτό το ζήτηµα. Το γεγονός ότι οι υποθέσεις αυτές µε την τροπολογία που φέρνουµε πρέπει να εκδικαστούν στο Νοµό Ηρακλείου, στο νέο Εφετείο Ηρακλείου, έχει
να κάνει µε την αποτελεσµατική λειτουργία της δικαιοσύνης στο
χώρο της κρίσης. Μας το ζήτησε ο Εισαγγελέας και ο Πρόεδρος
του Αρείου Πάγου και αυτό κάναµε.
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ακούσω και τους άλλους συναδέλφους, θα συνεννοηθώ και µε τους συνεργάτες µου, µήπως
δώσουµε µία µικρή παράταση. Δεν έχει να κάνει µε τίποτα άλλο,
παρά πώς θα τελειώσει ο όγκος των υποθέσεων, µοιραζόµενος
ανάµεσα στα δύο εφετεία το δυνατόν συντοµότερα, µε βάση τις
πραγµατικές ανάγκες των πολιτών που, επιτέλους, πρέπει να
έχουν γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης.
Τίποτε άλλο, κύριε συνάδελφε. Και µη χρησιµοποιείτε αυτούς
τους χαρακτηρισµούς, οι οποίοι πρωτίστως αδικούν εσάς κι όχι
εµάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ποιο ήταν το προσωπικό, κύριε Μαρκογιαννάκη;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ προσπάθησα να
µην κάνω κανένα σχόλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην επανέλθετε
στο θέµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αφήστε µε να σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Μαρκογιαννάκη, έχετε το λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας κάνω έκκληση: Πάρτε πίσω αυτήν τη διάταξη. Έχει ηρεµήσει ο νοµός
κάπως. Μην «ανάβετε καινούργιες φωτιές». Τίποτε άλλο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μα, πώς «ανάβω φωτιές»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαρκογιαννάκη.
Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο οµιλητών. Το λόγο έχει η κ.
Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτής Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ, για επτά
λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
συχνό φαινόµενο να τυγχάνει τέτοιας ευρείας συναίνεσης ένα
νοµοσχέδιο σ’ αυτήν την Αίθουσα, όσο το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Και είναι ενδεικτικό το γεγονός αυτό της γενικότερης βούλησης του πολιτικού κόσµου να αλλάξει, επιτέλους, αυτό
το καθεστώς ατιµωρησίας όσων διασπαθίζουν το δηµόσιο
χρήµα, όσων επίορκων ανώτερων δηµόσιων λειτουργών θεωρούν ότι µπορούν να κινούνται υπεράνω του νόµου.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, που επιτρέπει το Σύνταγµα της χώρας και
µέχρις ότου έρθει η ώρα της αναθεώρησής του, η Κυβέρνηση
αποδεικνύει την αποφασιστικότητά της να δώσει ένα τέλος στα
φαινόµενα διαφθοράς, που ταλανίζουν τη χώρα και που τόσο µεγάλο ρόλο έχουν διαδραµατίσει σε όλα όσα µας οδήγησαν σ’
αυτήν την κρίση. Δεν περνάµε µόνο κρίση οικονοµική, αλλά κρίση
κοινωνική, κρίση αξιών, κρίση εµπιστοσύνης, σε σύσσωµο το πολιτικό σύστηµα. Αν ρωτήσει κανείς τους απλούς πολίτες αυτής
της χώρας τι φταίει για όλα αυτά, οι περισσότεροι αυτό θα απαντήσουν: ότι φταίει η διαφθορά που έχει απλωθεί σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας ζωής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σκάνδαλα διαφθοράς πάντα υπήρχαν,
όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια,
όµως, το φαινόµενο έχει γίνει τόσο έντονο, που µόνιµη απορία
των πολιτών είναι γιατί, εφόσον ξεσκεπάζονται τα σκάνδαλα, κανείς από τους υπαίτιους δεν τιµωρείται, γιατί δεν βρίσκεται κανείς υπόλογος για όλα τα κακουργήµατα που διαπράττονται
ενάντια του ελληνικού λαού.
Δεν µπορούµε να περιµένουµε από τον κόσµο να συγχωρεί το
πολιτικό σύστηµα επ’ άπειρον. Έχουν περάσει πλέον αυτές οι
εποχές και, ακόµη περισσότερο, δεν µπορούµε να περιµένουµε
από τους πολίτες να δέχονται αγόγγυστα όλα τα µέτρα που αναγκαζόµαστε να πάρουµε για να σώσουµε τη χώρα, τη στιγµή που
κυκλοφορούν δίπλα µας αλώβητοι όσοι έχουν συµµετάσχει σε
σκάνδαλα διαφθοράς. Είναι κάτι που ξεπερνά κοµµατικές ταυτότητες και πολιτικές πεποιθήσεις. Είναι µια πράξη υπευθυνότητας
όλων µας, προκειµένου να εξυγιάνουµε τον τόπο.
Η ατιµωρησία έχει τις βάσεις της στην κωλυσιεργία ή την
αδράνεια πολλές φορές, της δικαιοσύνης. Τόσες υποθέσεις διαφθοράς έχουν ξεσπάσει, χωρίς να έχουν διαλευκανθεί εδώ και
χρόνια και αυτό δεν είναι µόνο ευθύνη της δικαιοσύνης, αλλά και
της ως τώρα έλλειψης πολιτικής βούλησης να αλλάξει, επιτέλους, αυτή η κατάσταση.
Η λύση, λοιπόν, αυτών που προτείνεται µε το νοµοσχέδιο είναι
να εφαρµοστεί το fast track στις ποινικές δίκες για κακουργήµατα
που έχουν διαπράξει κρατικοί αξιωµατούχοι, επωφελούµενοι της
ιδιότητάς τους, όταν αυτά δεν υπάγονται στις ρυθµίσεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος.
Και όταν µιλάµε για κρατικούς αξιωµατούχους, µιλάµε για
Υπουργούς, Υφυπουργούς, πρώην Υπουργούς, γενικούς και ειδικούς γραµµατείς Υπουργείων, προέδρους και διευθύνοντες
συµβούλους νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και
Βουλευτές κατόπιν άρσης της ασυλίας τους.
Με τη θέσπιση της δίκης-εξπρές θα εκδικάζονται υποθέσεις
διαφθοράς κατά προτεραιότητα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Πρόκειται για ένα σαφές µήνυµα, όχι µόνο προς τους
εκάστοτε κατηγορούµενους ότι πλέον δεν είναι ανεκτές τέτοιου
είδους συµπεριφορές, αλλά και προς τους πολίτες της χώρας
ότι όσοι βλάπτουν αυτήν τη χώρα τιµωρούνται µε αυστηρότητα
και ταχύτητα, που αρµόζει σε τέτοιες περιπτώσεις.
Μια καινοτοµία του νοµοσχεδίου είναι η επέκταση της δίκηςεξπρές και στα κακουργήµατα ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα
ή µείζονος δηµοσίου συµφέροντος. Η δίκη-εξπρές δηλαδή θα
εφαρµόζεται και σε περιπτώσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, χωρίς απαραίτητα να αφορά κατηγορούµενους που κατέ-
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χουν δηµόσιο αξίωµα. Μπορεί να αφορά και περιπτώσεις απλών
πολιτών.
Στην προκειµένη περίπτωση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
αποφασίζει το χαρακτηρισµό της υπόθεσης ως ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η διαδικασία που θα ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ συντοµότερη και
απλούστερη από ότι ίσχυε ως τώρα. Ο εισαγγελέας λαµβάνει τη
µήνυση, ασκεί ποινική δίωξη και παραγγέλνει ανάκριση, χωρίς
να χρειάζεται προανάκριση. Η ανάκριση γίνεται κατά απόλυτη
προτεραιότητα και ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων µηνών. Όσοι
δικαστικοί λειτουργοί αναλάβουν την υπόθεση, απαλλάσσονται
των άλλων καθηκόντων τους, για να µπορέσουν να επικεντρώσουν τις δυνάµεις τους σε αυτήν, ενώ επίσης έχουν και την απαραίτητη υποστήριξη, γραµµατειακή, επιστηµονική και από
πραγµατογνώµονες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητάµε
βρίσκεται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειµένου να
παταχθεί η διαφθορά επίορκων πολιτικών προσώπων, να επανακτήσει ο Έλληνας πολίτης την εµπιστοσύνη του στο πολιτικό σύστηµα, την πεποίθηση ότι οι κρατικοί αξιωµατούχοι δεν
εκµεταλλεύονται τη θέση τους και την ισχύ τους προς δικό τους
όφελος, να δοθεί ένα τέλος στις µίζες και στα σκάνδαλα που
αµαυρώνουν την εικόνα όλων των δηµόσιων λειτουργών και δηµιουργούν δυσπιστία, οργή και απογοήτευση στο λαό.
Βέβαια, δεν πρέπει να σταµατήσουµε εδώ την προσπάθεια. Θα
πρέπει να αναθεωρήσουµε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και να
είναι σύσσωµος ο πολιτικός κόσµος της χώρας, σύµφωνος για
την κατάργηση της υπουργικής και της βουλευτικής ασυλίας.
Δεν θα πρέπει να παραµένουν ατιµώρητοι όσοι σπιλώνουν µε τις
συµπεριφορές τους όλους εµάς, που αισθανόµαστε το βάρος
της ευθύνης µας απέναντι στον ελληνικό λαό. Ας δώσουµε απάντηση στο αµείλικτο και συνεχές ερώτηµα των πολιτών: Θα πάει,
επιτέλους, φυλακή κάποιος που λυµάνθηκε δηµόσιο χρήµα;.
Υπερψηφίζοντας το νοµοσχέδιο, κάνουµε ένα σηµαντικό βήµα
για την κάθαρση του πολιτικού συστήµατος, που τόσο πολύ απαξιώθηκε τελευταία και βεβαίως, όχι άδικα. Εµείς, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, έχουµε την ευθύνη να αποκαταστήσουµε
αυτήν τη χαµένη αξιοπιστία -δίνοντας το καλό παράδειγµα- και
να εµπεδωθεί το κοινό περί δικαίου αίσθηµα στους πολίτες.
Μπαίνουµε όλοι στο ίδιο σακί. Απολογούµαστε όλοι για φαύλες
συµπεριφορές κάποιων και βαλλόµαστε πανταχόθεν για δήθεν
προνόµια.
Αν θέλει το σύστηµα ευτελισµένους και εξαρτηµένους Βουλευτές, να το πει. Να πει ότι θέλει µόνο γόνους και πλούσιους
πολιτικούς και όχι και παιδιά της µέσης ελληνικής οικογένειας,
παιδιά αγροτών, εργατών. Ας αποφασίσει, επιτέλους, τι είδους
πολιτικό προσωπικό θέλει και ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες
τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτή Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, δηλώνω την ικανοποίησή µου που ο Υπουργός παρίσταται στο νοµοσχέδιο από την αρχή και, υποθέτω, θα µείνει
µέχρι το τέλος. Δεν µας έχει συνηθίσει η Κυβέρνηση σε αυτό.
Συνήθως εδώ έρχονται Υφυπουργοί.
Κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι δεν είναι η
καθηµερινή έντονη και ισοπεδωτική, αντιµετώπιση του πολιτικού
συστήµατος από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης η αιτία ταύτισης
της διαφθοράς µε τα πολιτικά πρόσωπα. Απλώς, επιταχύνει την
απαξίωση και του πολιτικού συστήµατος και των προσώπων.
Αυτή, είναι, όµως, µια άλλη συζήτηση.
Εκείνο που έχει σηµασία είναι να αντιληφθούµε ότι η διαφθορά
πηγάζει σε κάθε σύστηµα εξουσίας, µε το πολιτικό σύστηµα να
έχει διαµορφώσει την πιο στενή και έντονη σχέση.
Αν δείτε το ευρωβαρόµετρο που κατά καιρούς µετράει σχετικούς µε το θέµα δείκτες, όλοι θα καταλάβετε ότι το πολιτικό σύ-
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στηµα µε την ιστορία του, το παρόν του αλλά και το µέλλον του,
είναι το πιο εκτεθειµένο σε αυτήν τη σχέση.
Η διαφορά σε σχέση µε τα άλλα συστήµατα εξουσίας συνίσταται, κατά τη γνώµη µου, στο κίνητρο και την πηγή χρηµατοδότησης. Για παράδειγµα, κατά το παρελθόν το κίνητρο για το
πολιτικό σύστηµα ήταν το πελατειακό σύστηµα. Η δε πηγή χρηµατοδότησης, όπως πολύ πικρά µάθαµε σε αυτήν τη χώρα, ήταν
ο δανεισµός. Αντίστοιχα, µπορούµε να βρούµε κίνητρα και πηγές
χρηµατοδότησης στη δηµόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη κ.ο.κ..
Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, έχουν εδραιώσει στον κόσµο την
αντίληψη ότι σε αυτήν την σχέση συµµετέχουµε όλοι. Άλλος την
παράγει, άλλος την ενθαρρύνει και άλλος απλώς την αποδέχεται.
Όσο για τις εξεταστικές επιτροπές, που κατά καιρούς συγκροτούνται, ο πολίτης τις εκλαµβάνει λόγω αποτελέσµατος ως «στάχτη στα µάτια του», η δε οργή του µεγαλώνει, όταν γίνεται
προσπάθεια συµψηφισµού των ευθυνών.
Η ουσία είναι ότι ο λαός έχει πιστέψει πως τίποτα δεν γίνεται
–και αυτός είναι ένας µεγάλος κίνδυνος για τα επόµενα βήµαταή το χειρότερο δεν πιστεύει σε τίποτα. Για παράδειγµα, καταβαράθρωση της εµπιστοσύνης δεν υπάρχει µόνο στο πολιτικό σύστηµα, και σε άλλους πυλώνες, που δεν πρέπει να αφήνουµε
έξω, όπως η ίδια η δικαιοσύνη και, τώρα τελευταία, οι ευρωπαϊκοί
θεσµοί.
Σε αυτό το πλαίσιο το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα
είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρόκειται για την εκτέλεση µιας
θεµελιώδους υποχρέωσης, ενός θεµελιώδους καθήκοντος του
πολιτικού συστήµατος, εάν αφήσουµε στην άκρη το κίνητρο. Ας
παραδεχτούµε όµως ότι το κίνητρο το δηµιούργησε η σηµερινή
πολιτική συγκυρία αλλά και οι ενοχές του πολιτικού συστήµατος.
Το αυτονόητο θα ήταν να γίνονταν όλα αυτά, όπως έπρεπε και
όταν έπρεπε.
Έρχοµαι στην εκδίκαση των κακουργηµάτων που διαπράττουν, όσοι διατελούν σε θέσεις ευθύνης, οι γενικοί γραµµατείς,
οι ειδικοί γραµµατείς, οι διοικήσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, αλλά και ιδιωτικού δικαίου. Και ανοίγω εδώ µια παρένθεση για να σας ζητήσω να λύσετε την άσκηση στις εταιρείες
που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και που η διοίκησή
τους, όπως λέτε, ορίζετε από το δηµόσιο. Και όπου το δηµόσιο
ορίζει µόνο τον πρόεδρο και ο ιδιώτης είναι εκείνος που ορίζει
τον διευθύνοντα σύµβουλο, πως θα εφαρµοστεί ο νόµος; Δεν
µου φάνηκε ότι σας είναι καθαρό.
Το ζήτηµα δεν είναι πάντως το κατασταλτικό σκέλος της διαφθοράς αλλά η πρόληψή της, σύµφωνα µε αυτά που είπα και
προηγουµένως. Πρόληψη, κύριε Υπουργέ, σηµαίνει αφαίρεση
των κινήτρων. Και δυστυχώς, τα κίνητρα είναι πολλά και στο πολιτικό σύστηµα, αλλά και στην δηµόσια διοίκηση, είναι οι στρεβλώσεις και η έλλειψη ελέγχων κ.λπ.. Χρειάζεται, λοιπόν, να
γίνουν δύο πράγµατα.
Το πρώτο που χρειάζεται είναι να γίνει µια συστηµατική προσπάθεια εξάλειψης των κινήτρων αυτών στο δηµόσιο τοµέα. Εδώ
η Κυβέρνησή σας δεν έχει καταλάβει το πρόβληµα. Για παράδειγµα ο περιορισµός των δηµοσίων υπαλλήλων δεν λύνει αυτονοήτως το πρόβληµα της διαφθοράς, όπως δεν το λύνουν οι
περικοπές των προϋπολογισµών των δηµοσίων φορέων. Απλώς
την µεταβιβάζουν λίγο παρακάτω, λίγο παραπάνω.
Το δεύτερο που χρειάζεται είναι η συστηµατική προσέγγιση
του προβλήµατος, αρχίζοντας από τους θεµελιώδεις νόµους του
κράτους, το Σύνταγµα. Εδώ χρειάζονται αλλαγές µεγάλων διαστάσεων. Γιατί; Γιατί πιστεύω ότι και το Σύνταγµα αλλά και η νοµοθεσία έχουν δοµηθεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε να υπηρετούν το
ανέλεγκτο των πράξεων της νοµοθετικής και της εκτελεστικής
εξουσίας. Εδώ είναι το πρόβληµα.
Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι: Γιατί να µην µπορούµε –δεν
είµαι νοµικός και γι’ αυτό ίσως να µην µπορώ να καταλάβω- να
υποδείξουµε στην δικαιοσύνη εργαλεία για να κάνει τη δουλειά
της, αφού µέσω της νοµοθεσίας, της επιβάλλουµε να είναι ταχύτερη;
Και φέρνω σαν παράδειγµα µια διάταξη για το θέµα των απαλλοτριώσεων που είχε επιχειρηθεί να περάσει πριν αρκετά χρόνια,
σύµφωνα µε την οποία το δικαστήριο θα πρέπει να λαµβάνει υπ’
όψιν τον µέσο όρο των τιµών των µεταβιβάσεων ακινήτων, που
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έχουν γίνει σε µια περιοχή σε µια συγκεκριµένη περίοδο, προκειµένου να καθορίσει την τιµή της απαλλοτρίωσης. Η διάταξη αυτή
απαγορεύτηκε ως αντισυνταγµατική, επειδή ακριβώς η νοµοθετική εξουσία δεν πρέπει να υποδεικνύει στη δικαιοσύνη πως θα
παίξει το ρόλο της. Δεν το καταλαβαίνω.
Το θέµα αυτό, το συνδέω µε την ανάγκη αλλαγών στο Σύνταγµα, που άλλωστε, ήδη παραβιάζεται µε το πλήθος των αντισυνταγµατικών ρυθµίσεων που ψηφίζουµε. Θα δούµε στο µέλλον
πόσο πολύ νερό ρίχνουµε στον µύλο της διαφθοράς, αλλά και
πόσα «παράθυρα» ανοίγουµε στην διαφθορά, µε την κακή ποιότητα των ρυθµίσεων. Θυµάµαι παλαιότερα, πολύ πριν το 2004,
πόσα τέτοια «παράθυρα» υπήρχαν στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, τα οποία έκλεισαν µεν, αλλά όχι ερµητικά, αφού
πάντα υπάρχει η τάση του πολιτικού συστήµατος να αφήνει µια
χαραµάδα.
Θα ήθελα να προσθέσω εδώ και την έλλειψη εργαλείων. Και
αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δούµε γιατί ακόµα και αν επιβάλλεται στη δικαιοσύνη «fast track» δεν έχει τρόπο να ανταποκριθεί αφού της λείπει ακόµα και ο στοιχειώδης εξοπλισµός
πληροφορικής, προκειµένου να µπορεί να επιταχύνει τη δουλειά
της.
Κύριε Υπουργέ, µια άλλη πηγή διαφθοράς είναι και η έλλειψη
ισονοµίας, πολύ σηµαντικό για µένα. Ενώ από την µία µεριά επιβάλλονται στον πολίτη που παρανοµεί εξοντωτικές ποινές –και
σωστά τις πιο πολλές φορές- από την άλλη εκείνος βλέπει επιχειρηµατίες των ΜΜΕ, αλλά και παράγοντες των ΠΑΕ, να µην
πληρώνουν φόρους ή εισφορές, αλλά και να µην ελέγχονται.
Πρόσφατα κάποιος παράγοντας φυλακίστηκε, αµέσως µετά αποφυλακίστηκε και τώρα ψάχνουν ξανά να τον συλλάβουν.
Πώς, λοιπόν, θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα; Κατά τη γνώµη
µου, θα πρέπει κατ’ αρχάς στο δηµόσιο τοµέα, να δηµιουργηθεί
ένα πρώτο ανάχωµα στη διαφθορά, µε τη θέσπιση του αδικήµατος ως ιδιώνυµου. Για παράδειγµα, αν ο εφοριακός γνωρίζει ότι
θα απολυθεί, θα φυλακιστεί, θα χάσει την περιουσία του και τη
σύνταξή του, νοµίζω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ καλά πριν προχωρήσει σε συναλλαγή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια παρένθεση.
Όταν το 2004, µετά από είκοσι σχεδόν χρόνια στο εξωτερικό,
επέστρεψα στην Ελλάδα για να αναλάβω επιτελική θέση στο
Υπουργείο Οικονοµίας, µου είπε τότε κάποιος δύο πράγµατα.
Προσοχή, µου είπε, εκεί που θα µπεις, υπάρχουν και δύο επιπλέον κατηγορίες στελεχών. Η πρώτη αποτελείται από εκείνους
που «βοηθούν» µε το αζηµίωτο στο να αποφευχθεί ένα πρόβληµα, αυτούς τους αποκάλεσε «µασαδόρους», και η δεύτερη,
αποτελείται από εκεί που µε το αζηµίωτο επιταχύνουν τη λύση
του προβλήµατος, αυτούς τους αποκάλεσε «µιζαδόρους». Δεν
είναι τώρα ώρα για εξοµολόγηση.
Όµως, οφείλω να σας πω ότι µέσα από τη διαδροµή µου στη
δηµόσια διοίκηση, εξοργίστηκα και εξοργιζόµουν καθηµερινά
διαπιστώνοντας το πόσο εύκολο είναι να κλέψεις σε όλα τα επίπεδα. Γι’ αυτό, λοιπόν, σηµασία δεν έχει τόσο η καταστολή µέσω
τέτοιων ρυθµίσεων –που είναι πολύ σωστές- όσο η πρόληψη, δηλαδή η προσπάθεια να δηµιουργήσαουµε στεγανά, να κλείσουµε
δηλαδή τις τρύπες που υπάρχουν και που αφήνουν να κυλά το
νερό της διαφθοράς.
Ένα όπλο γι’ αυτήν τη δουλειά –το οποίο το συνέδεσα και µε
το σηµερινό σχέδιο νόµου- είναι η πληροφορική. Η πληροφορική
δεν πατάσσει τη διαφθορά, αλλά την περιορίζει.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Η ελληνική εµπειρία έχει δείξει ότι υπάρχουν θηριώδη πληροφοριακά συστήµατα, που είναι άσχηµα σχεδιασµένα και είναι
αδύνατον να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Αυτός είναι και ένας
λόγος για τον οποίο, δεν µπορούµε να κάνουµε το στοιχειώδες,
να διασταυρώσουµε δηλαδή τα ληξιαρχεία µε τα ασφαλιστικά
ταµεία, για να δούµε αν αυτός που παίρνει σύνταξη υπάρχει, και
τη δικαιούται. Όπως επίσης, δεν κάνουµε µια στοιχειώδη διασταύρωση, των στοιχείων που διαθέτουµε για τα αυτοκίνητα, µε
τα αρχεία των ασφαλιστικών εταιρειών.
Αν δεν τα κάνουµε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι σαν να απο-
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δεχόµαστε τη διαφθορά. Θυµάστε, το διαχωρισµό που έκανα
στην αρχή, µεταξύ της παραγωγής, της ενθάρρυνσης και της
αποδοχής της διαφθοράς. Αν τα κάνουµε, και αυτοπεποίθηση θα
δώσουµε στο λαό, αλλά και θα ανακτήσουµε την αξιοπιστία µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ και µετά θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω τοποθετούµενος για το θέµα της τροπολογίας που αφορά τα εφετεία.
Πρώτα απ’ όλα, βέβαια, οφείλω να επαινέσω την πολιτική του
Υπουργείου σας, την πολιτική της Κυβέρνησης για τη συνέχεια
που υπάρχει σε σχέση µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις ως προς
την απρόσκοπτη απονοµή της δικαιοσύνης και την ίδρυση των
τεσσάρων εφετείων της χώρας µας που κρίθηκαν ως απαραίτητα
από όλα τα συλλογικά όργανα της δικαιοσύνης, προκειµένου να
προωθήσουµε το στόχο, δηλαδή την απρόσκοπτη απονοµή της
δικαιοσύνης.
Θεωρώ ότι η τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί µε τη νοµοθετική βελτίωση είναι απαραίτητη, διότι θα πρέπει από κάποια
στιγµή και µετά να αρχίσει µια διαδικασία εκδίκασης και για τις
υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν.
Όµως, θα συµφωνήσω ότι υπάρχει ανάγκη το 31 Δεκεµβρίου
να παραταθεί. Θα ήταν καλό εάν µέχρι 30 Ιουνίου, που ουσιαστικά είναι η λήξη της δικαστικής περιόδου, συνεχιζόταν το ίδιο
καθεστώς για τις ορισθείσες δίκες, οπότε νοµίζω ότι θα είχαµε
µια οµαλή µετάβαση.
Εάν, όµως, υπάρχει επιµονή από την πλευρά του Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου ή οποιουδήποτε άλλου δικαστικού λειτουργού που έχει αρµοδιότητα για το θέµα, ας δείτε µια ενδιάµεση
ηµεροµηνία, γιατί το 31 Δεκεµβρίου, πράγµατι είναι ένα στενό
περιθώριο. Πρέπει να σας πω ότι ήδη ο Δεκέµβριος του 2011 έχει
κλείσει µε τις αιτήσεις που έχουν γίνει. Πάµε για Γενάρη του 2012
και µετά. Εποµένως, δείτε µια διαφορετική ηµεροµηνία, που θα
εξυπηρετεί το στόχο µας.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Να πούµε ότι πραγµατικά πρέπει να στηριχθεί
απ’ όλη τη Βουλή και απ’ όλες τις πτέρυγες, άσχετα αν πιστεύουµε ότι µπορεί να λύσει όλα τα προβλήµατα. Δεν το υποστηρίζει
κανείς. Όµως, είναι µια αποφασιστική προώθηση της εκδίκασης
πράξεων διαφθοράς για πολιτικούς και κρατικούς αξιωµατούχους, ασφαλώς στα πλαίσια και στα περιθώρια που αφήνει το
άρθρο 86 του Συντάγµατος.
Αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή υπάρχουν δεσµεύσεις από το Σύνταγµα, δεν πρέπει να µας οδηγήσει στη θέση να είµαστε αντίθετοι σε µια σηµαντική και ουσιαστική προσπάθεια, µε
συγκεκριµένα χρονικά όρια, µε συγκεκριµένη διαδικασία, µε ένα
δροµολόγιο εκδίκασης, το οποίο µπορεί να δώσει αποτέλεσµα,
ούτως ώστε να µην υπάρχει χρονοτριβή. Αυτό εξυπηρετεί και
την ανάγκη να ενηµερώνεται η κοινή γνώµη και να βλέπει αποτελέσµατα εκδίκασης υποθέσεων διαφθοράς, αλλά και τους ίδιους
οι οποίοι είναι κατηγορούµενοι. Πρέπει πραγµατικά, σε σύντοµο
χρόνο να εκδικάζονται αυτές οι υποθέσεις.
Έρχοµαι ακριβώς στο ζήτηµα που έχει να κάνει µε τη διαφθορά. Αυτή, όπως την είδαµε να εκδηλώνεται την τελευταία δεκαετία, διαπερνά όλους τους θεσµούς πολιτικούς ή µη- εξουσίας
και συναλλαγής πολίτη και συστήµατος διαχείρισης. Οφείλεται,
κυρίως, σε δύο λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι η ατιµωρησία και
ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπήρχαν, υπάρχουν και συνεχίζουν
να υπάρχουν σε σηµαντικό βαθµό θεσµικά θερµοκήπια της διαφθοράς.
Κατ’ αρχάς, θα πω για την πρώτη αιτία, την ατιµωρησία. Θα
πρέπει να δούµε ότι υπάρχει ζήτηµα από εµάς τους ίδιους. Ναι,
το άρθρο 86 προβλέπει κάποιες διαδικασίες. Είναι ο νόµος περί
ευθύνης Υπουργών. Όµως, θα πρέπει να δούµε αν υπήρξε η πολιτική βούληση απ’ αυτήν την Ολοµέλεια να εκδικαστούν µέχρι
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τέλος οι υποθέσεις. Δεν λέµε ποιος ήταν κατηγορούµενος και
ποιος όχι. Ας κατέθεταν και τα άλλα κόµµατα πορίσµατα που να
έλεγαν: Όχι, να πάνε και αυτοί και αυτοί και αυτοί και η Βουλή
πράγµατι να στείλει. Διότι η Βουλή δεν δικάζει ούτε καταγγέλλει.
Η Βουλή ανοίγει το δρόµο, για να δικαστεί από το φυσικό δικαστή ο έχων το όνοµά του, εν πάση περιπτώσει, στο κατηγορητήριο. Και αν δεν είναι σωστή η λέξη «κατηγορητήριο», στις
περιπτώσεις που υπάρχει ελεγχόµενη εµπλοκή, σε διαφθορά
κ.λπ.. Η Βουλή, όµως, δεν µπορεί να απαλλάσσει λόγω αµφιβολιών.
Θεωρώ ότι και για τους ίδιους, δηλαδή για τα συγκεκριµένα
πολιτικά πρόσωπα, που σε αυτήν την περίοδο είτε για τα Βατοπέδια είτε για τη «SIEMENS» είτε ακόµη και για τα δοµηµένα οµόλογα απασχόλησαν την εξεταστική και δεν έφθασαν µέχρι τη
δικαιοσύνη, δεν είναι καλό το «λόγω αµφιβολιών».
Εγώ τουλάχιστον αν ήµουν, το «λόγω αµφιβολιών» δεν θα τον
δεχόµουνα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Να πάµε στη δικαιοσύνη,
να ξεκαθαρίσει µέχρι τέλους αυτή η υπόθεση.
Τώρα έχουµε µε ψήφους 132, λέει, 143, 145 δεν φτάσαµε το
151, για να πάνε να δικαστούν ορισµένες περιπτώσεις. Το άρθρο
86 µας φταίει; Όχι. Φταίνε όλοι και ένας-ένας χωριστά απ’ αυτούς που δεν ψήφισαν. Και αυτοί που δεν ψήφισαν δεν µπορούν
να λένε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
Αναφέροµαι συγκεκριµένα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε –κι είναι
σωστό αυτό- ότι δεν υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση. Ναι.
Υπήρξε, όµως, από τον ίδιο ισχυρή πολιτική βούληση; Ψήφισε,
να παραπεµφθούν; Δεν ψήφισε. Άρα, λοιπόν, δεν θα κοροϊδεύουµε εδώ πέρα. Εδώ θα λέµε «τα σύκα, σύκα και τη σκάφη,
σκάφη». Δεν µας φταίει το άρθρο 86. Εµείς φταίµε. Αλλά εµείς
όλοι. Δεν απαλλαχτήκατε από την ευθύνη, επειδή καταγγείλατε
ούτε απαλλάσσεστε αν δεν ψηφίσατε. Μυστική είναι η ψηφοφορία, βέβαια, και µπορεί να ψηφίσατε, δεν το ξέρω. Αλλά σε σχέση
µε την πολιτική σας τοποθέτηση…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …τη διερεύνηση µέχρι τέλους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μέχρι τέλους!
Εν πάση περιπτώσει, κάθε σύστηµα θα έχει τα προβλήµατά
του. Όπως έχει αυτό το σύστηµα το πρόβληµα µε την έλλειψη
ισχυρής πολιτικής βούλησης ή όχι και κάθε άλλο σύστηµα µπορεί
να έχει πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο χρόνο, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε.
Αυτό είναι, λοιπόν, η ατιµωρησία, η οποία τι κάνει; Αναπαράγει
τη διάθεση και δίνει νέους δρόµους για διαφθορά και διαπλοκή.
Το δεύτερο είναι, όπως είπα, τα θεσµικά θερµοκήπια της διαφθοράς, τα κλειστά συστήµατα εξουσίας που υπάρχουν σε κάθε επίπεδο, από το κεντρικό, συγκεντρωτικό και πελατειακό κράτος,
µέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, µέχρι τη γειτονιά. Όλα αυτά κάνουµε µία προσπάθεια να χτυπηθούν, να φύγει η αδιαφάνεια από
τη µέση, να έρθει η διαύγεια, ακριβώς γιατί αποτελεί προϋπόθεση για να αλλάξει αυτό το σύστηµα, για να προλάβουµε τη διαφθορά.
Η διαύγεια, λοιπόν, είναι ένα απλό σύστηµα. Τι είναι; Ένα απλό
ηλεκτρονικό σύστηµα όπου δηµοσιεύονται όλες οι αποφάσεις
Υπουργών, γενικών γραµµατέων, δηµάρχων κ.λπ.. Έµαθα τελευταία ότι η ΚΕΔΚΕ ακόµα δεν έχει µπει σ’ αυτό το σύστηµα. Είναι
ένα ζήτηµα γιατί δεν έχει µπει. Μαθαίνουµε, λοιπόν, το κάθε
ευρώ το οποίο υπογράφει ο Υπουργός, πού πάει και έτσι µπορούµε και να τον κρίνουµε και να τον ελέγχουµε. Απλά πράγµατα, αλλά σηµαντικά στο να υπάρξει η διαφάνεια, η λογοδοσία,
η ενίσχυση και η διεύρυνση του κοινοβουλευτικού ελέγχου –το
Κοινοβούλιο είναι ένας σηµαντικός παράγοντας- και βέβαια η πολιτική της κατάργησης άχρηστων οργανισµών σε κεντρικό επίπεδο, που ούτε εκλέγονται οι ειδικοί ούτε ελέγχονται, αλλά
διορίζονται και κανείς δεν τους ελέγχει.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ στο µεγάλο θέµα που έχει να κάνει
µε την αλλαγή του εκλογικού συστήµατος, µε την αυθεντική εκπροσώπηση του πολίτη, µε τη θεσµοθέτηση µονοεδρικών περιφερειών, που θα αποτελέσει πραγµατικά µια τοµή στα πολιτικά
πράγµατα του τόπου, για να µπορεί ο Βουλευτής να εκπροσωπεί
τους πολίτες, χωρίς τη διαµεσολάβηση των ΜΜΕ. Άρα, πατάσσει
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και το ζήτηµα της διαπλοκής, το οποίο έχει αναπτυχθεί σ’ αυτό
το επίπεδο και µε την οικονοµία και µε τα ΜΜΕ και θα δίνει πραγµατικά τη δυνατότητα, χωρίς µεγάλο κόστος.
Ερχόµαστε τώρα εδώ να δούµε και τα άλλα τα οποία έρχονται
στη συνέχεια, προνόµια θεωρούµενα ή µη, σε σχέση µε τους
τριακόσιους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας να πω ότι πραγµατικά σήµερα βιώνουµε µία επίθεση στους τριακόσιους, µια κατευθυνόµενη επίθεση, συλλήβδην. Στους τριακόσιους δεν είναι όλοι ίδιοι, σαφώς. Όµως, το
πολιτικοοικονοµικό κατεστηµένο που αποφασίζει το παρασκήνιο
έχει στοχοποιήσει τους τριακόσιους. Αυτοί φταίνε. Γιατί; Γιατί εύκολα θα µας παρουσιάσει νέα πρόσωπα αύριο και θα µας πει:
αυτοί είναι οι καλοί, πάρτε τους, για να ανανεώσει την εξουσία
του και να συνεχίσει να κάνει κουµάντο. Αυτό είναι όλη η ιστορία
κι όσοι ανήκουν στους πολιτικούς που πραγµατικά θέλουν την
αυθεντική εκπροσώπηση του πολίτη και βέβαια να διατηρηθεί το
σύστηµα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας ενισχυµένο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε,
κύριε Κεγκέρογλου, αν έχετε την καλοσύνη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …µε οξυγόνωση, παραπέρα της
δηµοκρατίας και ενίσχυση των θεσµών, θα πρέπει να στηρίζουν
τέτοιες πρωτοβουλίες. Και βέβαια να πάρουµε πρωτοβουλία σύντοµα να έρθει στη Βουλή η αλλαγή του εκλογικού συστήµατος,
που θα φέρει µία νέα κατάσταση στα πολιτικά πράγµατα, περισσότερο κοντά στον πολίτη και λιγότερο κοντά στα συστήµατα
εξουσίας, διαφθοράς και διαπλοκής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου, Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, πριν απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους συναδέλφους για την υποδοχή που έκαναν στο σχέδιο
νόµου και µε τις κριτικές τους προσεγγίσεις…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν θα µιλήσετε
στο τέλος, αφού ακούσετε όλους τους συναδέλφους;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα ακούσω όλους
τους συναδέλφους και θα κάνω διορθώσεις. Θα είµαι εδώ µέχρι
το τέλος. Είπα ότι θα κάνω διορθώσεις, αφού ακούσω όλους
τους συναδέλφους. Δεν είπα ότι δεν θα µιλήσω πριν από κάποιους συναδέλφους. Νοµίζω ότι µπορώ να βοηθήσω και στην όλη
διαδικασία και γι’ αυτό πήρα τώρα το λόγο.
Το σχέδιο νόµου έχει ουσία και προφανώς στέλνει και πολλά
µηνύµατα σε πολλές κατευθύνσεις.
Το πρώτο θέµα ουσίας: Να τελειώσουµε µε το παρελθόν και
τις εκκρεµότητές του. Όχι ταφόπλακα, όχι παραγραφές εκεί που
µπορούµε να είµαστε σήµερα χρήσιµοι. Γιατί υπήρξαν παραγραφές σε σχέση µε τη λειτουργία των πολιτικών. Πρέπει να τελειώνουν και οι εκκρεµείς υποθέσεις µε άξονα πάντοτε την
προστασία των δικαιωµάτων των κατηγορουµένων και όλων των
συντελεστών της δίκης. Όσοι πρέπει να υποστούν το δικαστικό
έλεγχο, να τον υποστούν. Αυτό πρέπει να αποτελέσει αφετηρία.
Δεν τελειώνει εδώ το θέµα. Η κυριαρχία του αισθήµατος ατιµωρησίας των στελεχών του πολιτικού και διοικητικού συστήµατος,
που επικρατεί στους πολίτες, αν γίνεται και όσο γίνεται πρέπει
να ανατραπεί.
Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, των συµπολιτών µας,
έχει βαθειά ριζωµένη πεποίθηση ότι εµείς οι πολιτικοί δεν λογοδοτούµε, ότι δεν τιµωρούµαστε έστω κι αν έχουµε διαπράξει µεγάλες αξιόποινες πράξεις, ότι δεν υπήρξε εφαρµογή του νόµου
περί ευθύνης Υπουργών και ότι ήταν λάθος ο τρόπος που λειτούργησαν οι ασυλίες µέχρι σήµερα
Έχω βαθιά την αίσθηση ότι τα τελευταία δύο χρόνια η διαδικασία των ασυλιών λειτουργεί πάρα πολύ ικανοποιητικά στο Κοινοβούλιο. Θα συµφωνήσω µε όλους εκείνους τους συναδέλφους
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που ανέφεραν ότι έλλειψε η ισχυρή πολιτική βούληση, κυρίως,
από τις Κυβερνήσεις και όχι µόνο. Ανατρέχοντας σε όσες εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές έγιναν από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα, θα καταθέσω την άποψή µου ότι η
λειτουργία τους ήταν απογοητευτική, εκτός εξαιρέσεων. Δεν
θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν και δεν το κάνω γιατί νοµίζω
ότι είναι η ώρα να κοιτάξουµε στο σήµερα και στο αύριο.
Όµως, πρέπει να δούµε αυτές τις λειτουργίες. Στην επικείµενη Αναθεώρηση του Συντάγµατος ή έστω και από σήµερα,
χρειάζεται να τις βάλουµε σε µια άλλη δράση. Γιατί πολλή
τροφή έδωσαν στη σκανδαλολογία και όχι στην αναζήτηση των
πραγµατικών ενόχων των σκανδάλων, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Γιατί η σκανδαλολογία δηλητηριάζει τη δηµόσια ζωή του τόπου
και όσον αφορά την εξέλιξη της δηµοκρατίας αλλά και όσον
αφορά την ανάπτυξή του.
Τα µηνύµατα τα έχει καταγράψει η λαϊκή αντίληψη και έχει
προσδιορίσει και τους ενόχους: πρώτα και πάνω απ’ όλα το πολιτικό σύστηµα. Ο κόσµος λέει ότι για λόγους διαχρονικής αλληλεγγύης ανεχόµαστε την αξιόποινη ή και ακραία ανήθικη
συµπεριφορά στελεχών του πολιτικού συστήµατος ή και συµψηφίζουµε τέτοιες συµπεριφορές.
Προσωπικά, θέλω να καταθέσω ότι δεν δέχοµαι την τόσο κατεδαφιστική και ισοπεδωτική κριτική των υπαρκτών πολιτικών δυνάµεων της χώρας και των εκπροσώπων τους. Αναγνωρίζω
φυσικά ότι δεν είναι λίγες οι φορές που ολιγωρήσαµε στον καταλογισµό ευθυνών ή στην επίσπευση διαδικασιών που οδηγούν
στην επιβολή κυρώσεων. Αλλά αυτή η ισοπεδωτική αντίληψη αδικεί τη συνολική λειτουργία του πολιτικού συστήµατος.
Η ίδια λαϊκή αντίληψη έχει εντάξει στον κύκλο των ενόχων και
την ίδια τη δικαιοσύνη: η δικαιοσύνη δεν απονέµεται έγκαιρα και
γι’ αυτό δεν είναι αποτελεσµατική. Είναι η πρώτη παθογένεια. Η
δικαιοσύνη δεν είναι ορατή και παρούσα στον έλεγχο υποθέσεων
διαφθοράς µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος δηµοσίου συµφέροντος.
Έτσι και αν κάποτε βγαίνει η ποινή, ο κόσµος έχει την αίσθηση
ότι η δικαιοσύνη δεν δικάζει, ότι η δικαιοσύνη δεν τιµωρεί. Συµµερίζοµαι αυτή τη βαθιά ριζωµένη αντίληψη; Αναµφισβήτητα.
Υπάρχουν υποθέσεις και περίοδοι όπου η δικαιοσύνη δεν ξεπέρασε ποικίλες αγκυλώσεις και υπόγειες δεσµεύσεις και το τονίζω
αυτό. Αδράνησε κάτω από σφιχτό και ασφυκτικό εναγκαλισµό
«πλοκαµιών» και της πολιτικής εξουσίας. Η ευθύνη είναι µοιρασµένη.
Πολλοί συνάδελφοι σήµερα είπαν για την καθυστέρηση και για
τα νοµοθετικά µέτρα που ελήφθησαν στο παρελθόν. Δεν θέλω
να αδικήσω καµµία προσπάθεια. Όλες έγιναν από τους προηγούµενους συναδέλφους µου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης µε ειλικρίνεια, αλλά η κατάσταση σήµερα είναι δραµατική στο χώρο της
δικαιοσύνης.
Επειδή κάποιοι άλλοι συνάδελφοι µίλησαν για εντυπώσεις,
θέλω να τους πληροφορήσω ότι έχω επισκεφθεί το Συµβούλιο
της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και τα διοικητικά δικαστήρια.
Πήγα εγώ εκεί. Εγώ δεν µπήκα στο ποιο υπερέχει σε εξουσία και
δεν πήγα για επίσκεψη. Έµεινα για πέντε ώρες σε κάθε συνεδρίαση µαζί µε τους αντιπροέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων
της χώρας και τους αντιεισαγγελείς και µου δόθηκε η ευκαιρία
να θέσω τα ζητήµατα επί της ουσίας και να τους ακούσω. Επίσης
στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας έχουµε ακούσει όλες τις δικαστικές ενώσεις, έχω εγκύψει στα Πρακτικά, µε
µία φράση έχω ανοίξει έναν ουσιαστικό δηµοκρατικό διάλογο και
θέλω να πιστεύω ότι µέσα στον Οκτώβριο θα είµαι σε θέση να
φέρω ένα σχέδιο νόµου ως αποτέλεσµα ουσιαστικού, δηµοκρατικού διαλόγου που θα κάνει τοµές στο χώρο της απονοµής της
δικαιοσύνης. Θα πετύχει; Εκ του αποτελέσµατος. Εκείνο που εγώ
µπορώ να υποσχεθώ ως Υπουργός Δικαιοσύνης είναι µία ειλικρινή προσπάθεια στη βάση διαλόγου για να απαντήσουµε σε
πολλά χρόνια προβλήµατα.
Πάω τώρα στον τρίτο κύκλο των ενόχων και εδώ µπορώ να καταθέσω, όπως και όλοι σας, ένα µεγάλο λαϊκό ρεύµα –θα έλεγαπου σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσει τα µέσα µαζικής επικοινωνίας που δεν αναδεικνύουν τους ενόχους, που δεν επιµένουν
στην τιµωρία τους, στους πραγµατικούς ενόχους, γιατί κατα-
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σκευάζουν ενόχους και ισοπεδώνουν λογικές και πολιτικές. Μέσα
απ’ αυτήν τη λογική πάµε στην ατιµωρησία και στον µη προσδιορισµό των πραγµατικών ενόχων. Με µία φράση, σκανδαλολογούν. Σ’ όλα αυτά κάποιοι λένε την αλήθεια γιατί πρέπει να
διευρύνουν το ξεχωριστό µερίδιο από τη µεγάλη «πίτα» της
ακροαµατικότητας και της θεαµατικότητας.
Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι µόνο αυτό. Είναι και συµφέροντα, τεράστια συµφέροντα πίσω από τη λογική της ισοπέδωσης της πολιτικής ζωής του τόπου. Είναι τα µέσα ενηµέρωσης
που δεν επιβραβεύουν τις ηθικές αξίες στη δηµόσια ζωή κι έτσι
πάλι χάνονται οι ένοχοι. Υποστηρίζω ότι υπάρχουν και άνθρωποι
στα µέσα ενηµέρωσης –µπορεί να µην είναι λίγοι- που αναµφισβήτητα υπηρετούν τη λαϊκή ενηµέρωση, που θέλουν πράγµατι
να υπάρξει σωστή επικοινωνία, που θέλουν τη θεσµική λειτουργία και τη διαχρονική αξία των βασικών θεσµών της κοινωνίας.
Αυτή είναι η εικόνα.
Εµείς δεν ισοπεδώνουµε, αλλά σε κάθε περίπτωση εκείνο το
οποίο τον τελευταίο καιρό βιώνουµε και νοµίζω ότι είναι το πιο
επικίνδυνο απ’ όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι τώρα,
αφού αξιοποιούν το αίσθηµα ατιµωρησίας, εκτρέφουν µία µεγάλη, ακραία µορφή αντίδρασης που είναι η ανοµία. Βιώνουµε
προθέσεις όχι µόνο από πολιτικά κόµµατα αλλά και από µέσα
ενηµέρωσης που σε µία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο οδηγούν
το λαό µας σε µία µεθοδευµένη και ολοκληρωτική ανυπακοή στο
νόµο.
Θέλω να ξεκαθαρίσω και να πω κι εδώ τη θέση µου: Δεν αντιστέκεσαι συµµετέχοντας αδάπανα σε λαϊκίστικα και όχι λαϊκά κινήµατα όπως το «Δεν πληρώνω», όπως τα µηνύµατα για
ανυπακοή, γιατί στην ουσία, πού καταλήγουν αυτά τα δήθεν κινήµατα; Στη µετακύληση των υποχρεώσεων και των βαρών από
το χρήστη που έχει και κατέχει, στο φορολογούµενο που δεν
είναι απαραίτητα και χρήστης. Ας καθίσουµε να το µελετήσουµε
αυτό και να το συζητήσουµε νηφάλια και ψύχραιµα.
Δεν υπερασπίζεσαι, κύριε δάσκαλε, κύριε καθηγητά, τις ακαδηµαϊκές ελευθερίες καταλαµβάνοντας τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια έρευνας στο όνοµα µίας διαφορετικής
αντίληψης για το πώς θα οργανωθούν τα σύγχρονα, δηµιουργικά
και αποτελεσµατικά πανεπιστηµιακά πράγµατα.
Δεν µπορείς, δάσκαλε, να αξιώνεις σεβασµό, όταν εσύ παροτρύνεις, στο όνοµα ξεπερασµένων αντιλήψεων, την ανυπακοή
στο νόµο που ψήφισε µε συντριπτική πλειοψηφία το σύνολο των
υπαρκτών πολιτικών δυνάµεων της χώρας, της λαϊκής κυριαρχίας δηλαδή, ακόµα και αν έχεις πειστεί εσύ ο ίδιος για το δίκαιο
των αντιλήψεών σου. Γιατί τότε διαµορφώνεις στην κοινωνία να
έχει το δικαίωµα στην ανοµία. Και σε ποια πολιτεία; Σε µια πολιτεία όπου λειτουργεί η δηµοκρατία, µια Δηµοκρατία που οικοδοµήσαµε όλοι µαζί.
Ας µου επιτραπεί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω
ξεκάθαρα τη θέση µου. Έχουµε χρέος όλοι µας να ανταποκριθούµε αυτές τις δύσκολες ώρες στην κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός κράτους-δικαίου και µιας ευνοµούµενης πολιτείας. Αν
συνεχιστούν οι λογικές του «Δεν Πληρώνω» και της ανυπακοής
είναι βέβαιη η θεσµική αποδόµηση της χώρας µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και είναι η ώρα ο καθένας από εµάς, οι ηγεσίες της
χώρας, να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Ξέρω ότι ο λόγος µου έχει το στοιχείο της αγωνίας. Συµµερίζοµαι τις αγωνίες όλων σας. Θέλω να ξέρετε ότι νιώθω απλός
πολίτης στη µεγάλη στρατιά εκείνων που θέλουν να σώσουµε τη
χώρα. Και όταν λέω τη χώρα εννοώ το λαό αυτής της χώρας, δεν
εννοώ τα βουνά και τα λαγκάδια. Διεκδικούµε την οικονοµική πολιτική και κοινωνική επιβίωση όλων των Ελλήνων. Είµαι απέναντι
σε όλους εκείνους που χαιρέκακα θέλουν την επιστροφή του ελληνικού λαού και της χώρας κοντά στα απολιθώµατα χωρών και
λαών που ούτε τις ελευθερίες απόλαυσαν, ούτε τους καρπούς
της δηµιουργικής και γόνιµης ειρήνης γεύτηκαν, ούτε συµµερίστηκαν τις ρεαλιστικές και φιλόδοξες πρακτικές και ελπίδες που
µας έσπειραν οι προηγούµενες γενιές.
Υπάρχει ένα ερώτηµα. Σφάλαµε; Ναι σφάλαµε. Είµαι ξεκάθαρος. Γιατί όµως; Γιατί υπερεκτιµήσαµε ίσως τις δυνάµεις µας σε
ένα κόσµο που πήγαινε διαρκώς µπροστά και δε συναντούσε φανερά εµπόδια. Δεν αποδειχθήκαµε ιδιαίτερα συνετοί και φρόνι-
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µοι. Αυτό είναι γεγονός. Αδικήσαµε τις επόµενες γενιές στερώντας από τις δικές τους ευκαιρίες.
Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οικοδόµηµα της µεταπολιτευτικής Ελλάδας είναι ένας άθλος. Και έτσι έχει καταγραφεί. Υπάρχει επιτέλους ανάγκη να δούµε την ιστορική µας
αυτογνωσία. Πώς ιδρύθηκε, πώς οικοδοµήθηκε, πώς πορεύτηκε
αυτή η χώρα. Δεν είναι η Ελλάδα εκείνη που τα τελευταία χρόνια
µετά τη Μεταπολίτευση ξεπέρασε τη θεωρία της «ψωροκώσταινας»; Δεν έγιναν µεσαία στρώµατα δεκάδες χιλιάδες φτωχές οικογένειες;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Θα µου πείτε, πλούτισαν και κάποιοι αδικαιολογήτως. Εκεί
είναι η ευθύνη µας. Δε δηµιουργήσαµε όλοι µαζί και ο καθένας
από τη σκοπιά του την Ελλάδα των Ολυµπιακών Αγώνων; Όλα
αυτά σε µια περίοδο παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, παγκόσµιου οικονοµικού πολέµου; Εµείς βρισκόµασταν στον πυρήνα
αυτού του πολέµου. Θα τα ξεχάσουµε; Και να µη λειτουργήσουµε συνθετικά και δηµιουργικά για το αύριο και να αναλάβουµε την ευθύνη βέβαια για όσα άστοχα πράξαµε, αλλά µέσα
από τη γνήσια αυτοκριτική µας να κοιτάξουµε µπροστά;
Έτσι σ’ αυτό το πλαίσιο αγωνιώ και διεκδικώ µε την παρουσία
µου τόσα χρόνια στον πολιτικό βίο της χώρας, όπως και όλων
σας, την εθνική συνεννόηση. Μη µεταφράσετε τη θέση µου για
εθνική συνεννόηση ως έκκληση συνεργασίας σε κυβερνητικό ή
κοµµατικό ή άλλο επίπεδο. Διεκδικώ, όπως οι περισσότεροι από
εσάς την εθνική συνεννόηση στο όνοµα διαφορετικών αντιλήψεων που έχουµε, είτε για την οικονοµία, είτε για την κοινωνία,
είτε για τα τρέχοντα προβλήµατα που ως κράτος αντιµετωπίζουµε.
Ο ρόλος της Αντιπολίτευσης στις δηµοκρατίες είναι αναντικατάστατος. Να µας επικρίνετε. Να επιδιώκετε και να διευρύνετε
την αποδοκιµασία. Αλλά να δείξετε τις διαφορές µας. Να διεκδικήσετε να κυβερνήσετε τη χώρα. Όµως, η εθνική συνεννόηση
µπορεί να έχει έναν και µόνο στόχο. Να διαµορφώσει µια εθνική
οµοψυχία στη βάση, ότι η Ελλάδα πέρασε και σε άλλους καιρούς
πολύ δυσκολότερα πράγµατα και τα αντιµετώπισε γιατί υπήρχε
εθνική οµοψυχία.
Και τα διδάγµατα της ιστορίας λένε ότι οι εθνικοί διχασµοί και
οι ανιστόρητες διαιρέσεις οδηγούν τα πράγµατα στο περιθώριό
τους.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω κάτι: Αυτό το σχέδιο νόµου
προσπαθεί να φέρει διαφάνεια, προσπαθεί να καταπολεµήσει τη
διαφθορά, προσπαθεί να δώσει ταχύτητα στη δικαιοσύνη. Και
είναι µία µεγάλη προτεραιότητα. Δεν θα λυθεί το θέµα µε αυτό
το σχέδιο νόµου. Και δεν θα λυθούν όλα τα άλλα. Θα πρέπει
πάνω απ’ όλα οι δικαστές να ενστερνιστούν τη λογική και την κατεύθυνση που δίνει η Βουλή των Ελλήνων, το κυρίαρχο Σώµα
αυτήν τη στιγµή έκφρασης του ελληνικού λαού.
Γιατί το λέω αυτό: Άκουσα από πολλούς συναδέλφους –κι
έκανα και µία µικρή παρέµβαση- για το θέµα των ενδεικτικών
προθεσµιών. Κι έδωσα το πραγµατικό τους νόηµα. Πρέπει, όµως,
κάποτε και οι Έλληνες δικαστές να καταλάβουν ότι εδώ δεν βάζουµε προθεσµίες για να τους ταλαιπωρήσουµε και να τους
στραγγαλίσουµε στη λειτουργία τους. Ελεύθερους τους θέλουµε. Σεβασµό στο νόµο και στην ελεύθερη δηµιουργική τους
σκέψη. Κάποια στιγµή, όµως, πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι
υπάρχουν προτεραιότητες, υπάρχουν σηµειολογίες που η ελληνική κοινωνία θέλει τώρα να τις δει.
Κατά συνέπεια, αυτές οι υποθέσεις δηµοσίου ενδιαφέροντος
θα πρέπει να αποτελέσουν το ξεκαθάρισµα του παρελθόντος,
χωρίς να µπαίνουµε εµείς. Αν θα πρέπει κάποιοι να τιµωρηθούν
ή όχι είναι δική τους δουλειά. Σε κάθε, όµως, περίπτωση θα πρέπει οι λογαριασµοί του παρελθόντος να τελειώνουν. Θα έλεγα
ότι αυτό θα ήταν ένα καλό, νέο ξεκίνηµα για όλους µας.
Να το πω πολύ πιο απλά: Να συµφωνήσουµε ότι χρειάζεται
ένα άνοιγµα ενός ιδιότυπου αλληλόχρεου λογαριασµού. Με µία
σηµαντική διαφορά: Στις αµοιβαίες εγγραφές, δούναι και λαβείν,
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων καµµία δεν θα κατηγορείται
χωρίς αιτιολογία και χωρίς τεκµηρίωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
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Κλείνοντας, δεν αναφέροµαι σε παρελθοντολογία. Το έκανε ο
κ. Παυλόπουλος. Το έκαναν και άλλοι συνάδελφοι. Κάποιος συνάδελφος από την πλευρά του ΛΑΟΣ θέλησε να συνεχιστεί ο διάλογος που άνοιξε πριν από λίγες ηµέρες ο κ. Ροντούλης. Δεν θα
τους ακολουθήσω. Μπορούσα να διακόψω. Δεν διέκοψα. Νοµίζω
ότι ο λαός µας και οι συνθήκες απαιτούν να κοιτάζουµε το σήµερα και κυρίως το αύριο. Αυτό ζητάει ο λαός, αυτό ζητούν οι
νέες γενιές και γι’ αυτό δεν στάθηκα καθόλου στο παρελθόν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι εκ
µέρους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος θα είναι ο κ. Μαυρουδής Βορίδης.
Επίσης, ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης ζητεί
να του χορηγηθεί ολιγοήµερη άδεια προκειµένου να µεταβεί στο
εξωτερικό για προσωπικούς λόγους. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς οφείλω να πω ότι
δεν µπορεί παρά να εκφράσει κάποιος την ικανοποίησή του για
το ύφος και την προσέγγιση του παρισταµένου κυρίου Υπουργού
της Δικαιοσύνης. Με απόλυτη νηφαλιότητα υποστήριξε τις θέσεις του, κατανοητές εν πολλοίς. Και απηύθυνε παραινέσεις και
προς το Κοινοβούλιο και γενικά προς τους Έλληνες δικαστές µε
ένα ύφος το οποίο επιτρέπει τη συζήτηση και τη νηφάλια προσέγγιση των πραγµάτων.
Στο πλαίσιο αυτό και η Νέα Δηµοκρατία έχει δώσει σηµαντικά
δείγµατα γραφής και τα έθεσε υπό τη δική σας κρίση ακόµα και
σήµερα.
Εµείς επί της αρχής δηλώσαµε ότι το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα θα το ψηφίσουµε. Βεβαίως, από τον εισηγητή µας και από
τους υπόλοιπους οµιλητές τέθηκαν παρατηρήσεις, νοµίζουµε
σηµαντικές, νοµίζουµε χρήσιµες να υιοθετηθούν. Και οµολογώ
ότι περίµενα, κύριε Υπουργέ, στην οµιλία σας τουλάχιστον να υιοθετήσετε τις παρατηρήσεις τις οποίες διατύπωσε…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αν µου επιτρέπετε,
κύριε Δένδια, είπα ότι πρώτα θέλω να ακούσω όλους τους συναδέλφους. Ακολουθώ µία τακτική ως Υπουργός, για τις όποιες
διορθώσεις, αφού ακούσω όλους τους συναδέλφους. Θεωρώ ότι
είναι λάθος την ώρα που µπαίνει ένα θέµα, να απαντώ αµέσως,
«ναι, το δέχοµαι». Είναι η επιλογή µου αυτή. Απαντώ στο τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν διαφωνώ. Κατ’
αρχάς, αισθανθείτε ελεύθερος να µε διακόπτετε όταν κρίνετε.
Δεν µε ενοχλεί καθόλου.
Έχετε δίκαιο µεν και το σέβοµαι, αλλά παρακολούθηµα της
λογικής σας αυτής θα ήταν να µιλήσετε τότε και στο τέλος, διότι
το να κάνετε την τοποθέτησή σας –διότι κάθε νοήµων διάλογος
έχει την έννοια της θέσεως και της απαντήσεως- και να σας απαντώ χωρίς να ξέρω σε τι εξ αυτών θα θελήσετε στο τέλος να τοποθετηθείτε, θα µε συγχωρήσετε, νοµίζω ότι δεν είναι ωφέλιµο.
Ξέρω ότι δεν το κάνετε µε διάθεση να µην δώσετε στην Αντιπολίτευση τη δυνατότητα να τοποθετηθεί επί της θέσεως σας,
όµως θα ήθελα να σας παρακαλέσω, εφόσον θέλετε να ακολουθείτε αυτήν την τακτική –που είναι απολύτως σεβαστή, αν θέλετε,
και επαινετή- τότε αν έχετε την καλοσύνη, επιτρέψτε και σε εµένα
την παράκληση να τοποθετήστε στο τέλος, ώστε και επί των
δικών σας τοποθετήσεων να µπορέσουµε και εµείς να συνεισφέρουµε.
Εν πάση περιπτώσει όµως, εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη
σκέψη που εξέφρασαν και οι συνάδελφοι µου πριν όσον αφορά
το άρθρο 7. Νοµίζω ότι η διατύπωση του άρθρου 7, που αφορά
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όλες τις ποινικές διαδικασίες –δηλαδή, την ένταξη ποινικών διαδικασιών στις οποίες ακόµα έχει περατωθεί και η κύρια ανάκριση
ή θα µπορούσαν ακόµα να είναι προ του ακροατηρίου- να εντάσσονται σε µια νέα διαδικασία, δεν συνιστά ορθή διαδικασία απονοµής της δικαιοσύνης. Περιµένω τη θέση σας µετά και επ’
αυτού θα τοποθετηθώ.
Υπάρχει και ένα άλλο ερώτηµα, όµως, το οποίο πρέπει να απαντήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εντάξει, θα το ψηφίσουµε επί της αρχής, διότι υπάρχει και µια σηµειολογία εδώ. Να
δεχτούµε και τη σηµειολογία. Όµως, για να µπορέσουµε να
έχουµε καλούς λογαριασµούς θα πρέπει τουλάχιστον να ξεφύγουµε από τα στερεότυπα. Πολύ φοβούµαι ότι η εισαγωγή αυτού
του νοµοθετήµατος στην παρούσα χρονική συγκυρία, εν πολλοίς
περιέχει πράγµατα τα οποία δεν θα χρειαζόντουσαν καν νοµοθετική ρύθµιση. Παραδείγµατος χάριν, η ενίσχυση των δικαστικών λειτουργών στο ανακριτικό έργο. Γι’ αυτό θα αρκούσε να
υπάρχει απόφαση του προϊσταµένου του οικείου δικαστηρίου,
δεν υπάρχει κανένας λόγος να νοµοθετούµε. Δεν είναι απαραίτητη. Γιατί γίνεται, λοιπόν; Απάντηση: Γίνεται σηµειολογικά.
Πάρα πολύ ωραία.
Σηµειολογικά σηµαίνει ότι απαντώ σε ένα ερέθισµα. Ποιο είναι
το ερέθισµα στο οποίο καλούµαστε να απαντήσουµε, στο οποίο
απαντάει η κυβερνητική πρωτοβουλία; Το ερέθισµα –το είπε ο
κύριος Υπουργός στην τοποθέτησή του- είναι η γενικευµένη αντίληψη της ατιµωρησίας του πολιτικού κόσµου ή να σας το πω
κατά την άποψη που ο µέσος άνθρωπος στο δρόµο θα το λέει:
«κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει».
Τι αποδεχόµαστε ως ερέθισµα της κοινωνίας, το οποίο απαντάµε µ’ αυτό το νοµοθέτηµα; Ότι εδώ υπάρχει µια συλλογική
κατανόηση συγκάλυψης µέχρι τώρα µε την οποία δεν έτρεχαν οι
υποθέσεις, δεν απεδίδετο δικαιοσύνη και τώρα η Κυβέρνηση µε
το νοµοθέτηµα αυτό, το οποίο αφορά σε µέρος µόνο των κακουργηµάτων, βεβαίως, που είναι εκτός του άρθρου 86, κάνει
κάτι άλλο.
Να θέσω ένα παράδειγµα: Εάν ο Στρος Καν ήταν αξιωµατούχος της ελληνικής Δηµοκρατίας και η υπόθεση Στρος Καν συνέβαινε στην Ελλάδα, µ’ αυτό το νοµοθέτηµα, η υπόθεση Στρος
Καν δεν θα µπορούσε να δικαστεί γρήγορα. Θα πήγαινε στην συνήθη διαδικασία. Αυτό το εξηγώ για να φανεί πόσο περιορισµένης πραγµατικά δυνατότητος είναι να επηρεάσει τα πράγµατα.
Τι, όµως, κάνει αυτό το νοµοθέτηµα; Κάνει κάτι άλλο. Αποδέχεται ως βάση διαλόγου τη µέση αντίληψη της ατιµωρησίας
µέχρι τώρα. Και το κάνει αυτό µ’ έναν τρόπο –θα µου επιτρέψετε,
κύριε Υπουργέ- ο οποίος είναι ένοχος κατά το εξής: Εξοµοιώνει
τα πάντα και τους πάντες. Ισοπεδώνει και λέει «ναι, µέχρι σήµερα
το πολιτικό σύστηµα απολάµβανε µιας οιονεί ατιµωρησίας» και
ερχόµαστε τώρα να θεραπεύσουµε µέρος αυτής µε ένα νοµοθέτηµα, το οποίο έχει γίνει νοµοθέτηµα µε προσθήκες που ίσως δεν
ήταν –σας το είπα και πριν- µε κανένα τρόπο απαραίτητες για να
δείξουµε στην κοινωνία ότι αντιλαµβανόµαστε το ερέθισµα.
Δική µου, αν θέλετε, άποψη είναι ότι βεβαίως να ανταποκριθούµε στο ερέθισµα, αλλά µε µια ειλικρινή εξήγηση του τι ήταν
στραβό µέχρι τώρα. Και να το πούµε απλά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν είµαι εξ αυτών που έχω διάθεση να χαϊδέψω
κανενός τα αυτιά. Και αν ξαναπαρατηρηθούν –ανοίγω παρένθεση- φαινόµενα, όπως αυτά του τέλους της ανοίξεως και των
αρχών του καλοκαιριού, συναθροίσεων έξω και µουντζώµατος
του Κοινοβουλίου και συνθηµάτων σαν αυτά που ήταν στην πλατεία, εγώ θα ζητήσω από τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής να καλέσει τον κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να του πει δι’
εγκλήσεως, ποια ποινικά αδικήµατα εκτελούνται εκείνη τη στιγµή
και όσοι τα εκτελούν να συλληφθούν, διότι το Κοινοβούλιο πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να προασπίσει τον εαυτό του. Και ποιος είναι
ο εαυτός του Κοινοβουλίου; Είναι η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας,
αυτή εκφράζεται εδώ, ο ελληνικός λαός εκφράζεται εδώ.
Και για να είµαστε εξηγηµένοι: Δεν µπορεί να υβρίζονται όλοι
οι συνάδελφοι. Το 40% εξ αυτών έχουν εκλεγεί µόλις πριν από
ενάµιση δύο χρόνια. Γιατί είναι υπεύθυνοι αυτοί οι συνάδελφοι;
Εγώ δεν ανήκω σ’ αυτούς, αλλά δεν υπερασπίζοµαι έτσι τον
εαυτό µου. Γιατί πρέπει να ανέχονται αυτού του τύπου τις ύβρεις,
τις καταπτύσεις; Γιατί πρέπει να υποθηκεύεται η αρχή της λαϊκής
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κυριαρχίας εδώ εν ονόµατι κάποιας –δεν αντιλαµβάνοµαι πωςεννοούµενης κοινωνικής ειρήνης;
Για να µιλάµε όµως, καθαρά µε την κοινωνία και να της επιβάλλουµε την τήρηση του νόµου πρέπει πρώτα να είµαστε ειλικρινείς στο διάλογο. Και εξηγούµαι. Μέση ερώτηση στο δρόµο:
«Έχει πάει ποτέ κανένας Υπουργός φυλακή;». Αυτό είναι ψεύδος,
κύριοι συνάδελφοι. Έχει πάει συγκεκριµένος Υπουργός του
ΠΑΣΟΚ φυλακή για συγκεκριµένο αδίκηµα. Ναι ή όχι; Και ήταν
µόνο ο Υπουργός που πήγε φυλακή; Μήπως πήγαν και διάφοροι
κρατικοί αξιωµατούχοι της περιόδου εκείνης φυλακή; Και το
1994 …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αδίκηµα, το οποίο δεν διέπραξε. Σας µιλώ εν γνώσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν εκφέρω κρίση.
Απαντώ εις το ερώτηµα «Έχει πάει ποτέ Υπουργός φυλακή, ναι
ή όχι;». Η απάντηση είναι «ναι, έχει πάει φυλακή». Και αυτό δεν
τολµάµε να το πούµε.
Να θυµίσω. Ποια ήταν εκ των πρώτων νοµοθετικών πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ το 1993; Ήταν ο ν. 2172 του Δεκεµβρίου 1993
µε τον οποίο τι έγινε; Η απιστία από κακούργηµα έγινε πληµµέληµα. Γιατί το λέω αυτό; Δεν το λέω για να ανατρέξω στις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ τότε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μετά έγινε κακούργηµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ; Δεν
ψάχνω τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ το ’93. Λέω όµως, το εξής: Και
στην προεκλογική εκστρατεία το 1996 και στην προεκλογική εκστρατεία του 2000 το θέµα αυτό ετέθη ενώπιον της ελληνικής
κοινωνίας. Είπαµε τότε εµείς, το τότε κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας –εγώ πάλι δεν ήµουν εκεί- στην ελληνική κοινωνία: «Κύριοι,
αυτό δεν είναι σωστό, δεν πρέπει να είναι έτσι».
Το ΠΑΣΟΚ δεν πέρασε µόνο το νόµο εκείνο, πέρασε και το
νόµο 2446 για τις ΔΕΚΟ, αν θυµάστε, το 1996 µε τον οποίο δόθηκε η απίστευτη δικαιοδοσία στα διοικητικά συµβούλια και
στους διοικητές των ΔΕΚΟ να αναθέτουν απευθείας συµβάσεις
τρισεκατοµµυρίων.
Η διαφθορά δεν εκπηγάζει εξ ουρανού, ούτε εκπηγάζει εκ της
φύσεως του Έλληνα, όπως ο νυν κύριος Πρωθυπουργός κατασυκοφαντούσε τη χώρα στην Ευρώπη, µόλις κερδίσατε τις εκλογές, περί του διεφθαρµένου λαού, των διεφθαρµένων
αξιωµατούχων. Η διαφθορά εκπηγάζει από συγκεκριµένα νοµοθετήµατα και συγκεκριµένες αντιλήψεις ασκήσεως εξουσίας. Διεφθαρµένοι κρατικοί λειτουργοί υπάρχουν σε όλο τον κόσµο, σε
όλη την Ευρώπη, αν θέλετε, πολύ «ικανότεροι» ως προς την
άσκηση της διαφθοράς από τους δικούς µας. Το θεσµικό πλαίσιο
είναι εκείνο που τους αποτρέπει. Το θεσµικό πλαίσιο και οι νόµοι
έχουν και «πατέρα», έχουν και εισηγητή, έχουν και κυβερνητική
πλειοψηφία, η οποία τις φέρνει εδώ και τις ψηφίζει αυτές τις διατάξεις και έχουν και ανθρώπους, οι οποίοι τις ανέχονται.
Εάν, λοιπόν, είναι να ξεκινήσουµε από βάση µηδέν και να στηρίξουµε και να συναινέσουµε –ναι, κύριε Υπουργέ, να συναινέσουµε και συναινούµε και σήµερα- να το κάνουµε µε καθαρούς
λογαριασµούς. Δεν µπορούµε πίσω από µια ύπουλη σιωπή του
τύπου «όλοι φταίγαµε», «συγγνώµη για το χθες, όλοι τα κάναµε»
και µια εξ αποκαλύψεως αντίληψη απέναντι στην κοινωνία που
δήθεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια λαϊκίζουσα µπροστά στην
πλατεία Συντάγµατος, να περνάµε και να δεχόµαστε αυτήν την
αντίληψη.
Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνουµε µια καθαρή εξήγηση. Επαναλαµβάνω ότι θα ψηφίσουµε το νοµοθέτηµα. Η διαφθορά, όµως, δεν αντιµετωπίζεται µε τέτοια
νοµοθετήµατα. Το νοµοθέτηµα αυτό δεν αποτελεί ένα σηµαντικό
βήµα, όπως είπε η αγαπητή κυρία εισηγήτρια της Πλειοψηφίας.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, δεν αποτελεί ούτε ένα µικρό βήµα.
Αποτελεί απλώς µια ένδειξη προθέσεων, η οποία σας είπα ότι
υπό συγκεκριµένους όρους θα ερµηνευτεί από την κοινωνία κατά
τρόπο λανθασµένο, ως συνολική αναγνώριση ευθύνης ενός πολιτικού συστήµατος.
Τι πρέπει να κάνουµε απέναντι στην κοινωνία; Πρέπει να πούµε
την καθαρή αλήθεια. Πού είναι το πρόβληµα σήµερα; Το πρό-
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βληµα σήµερα είναι ένα πρόβληµα απονοµιµοποίησης διότι,
κύριε Υπουργέ, οι προεκλογικές διαδικασίες δεν γίνονται προς
το θεαθήναι. Ο προεκλογικός διάλογος δεν είναι απλή συνταγµατική επιταγή, η οποία γίνεται για κάποιους λόγους εθιµοτυπικούς. Όταν αυτήν τη στιγµή η χώρα διοικείται από µια
Κυβέρνηση, η οποία –θα µε συγχωρήσετε, το ξαναλέω, δεν το
κάνω για να γυρίσω προς τα πίσω- έχει πάρει µια εντολή από τον
κυρίαρχο λαό που εδράζεται στη φράση του «λεφτά υπάρχουν»,
πώς θα επιβάλλει ένα πρόγραµµα ανάλογο µε αυτό που εσείς
προσπαθείτε να περάσετε σήµερα στην ελληνική κοινωνία; Με
ποια νοµιµοποίηση ουσιαστική; Εάν δεν επιστρέψετε στην κοινωνία και να της παρουσιάσετε την καινούργια κατάσταση, να της
εξηγήσετε, πώς έχουν σήµερα τα πράγµατα και να ζητήσετε µια
εντολή επί τη βάσει της σηµερινής κατάστασης, δηλώνοντας
πρώτα αυτό το οποίο είναι απαραίτητο, για να είµαστε φίλοι και
να εξηγούµαστε καλά, να πείτε «mea culpa», «mea maxima
culpa» –όπως το είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, να το ξαναπείτεεάν αυτό δεν γίνει, τότε η συνεννόηση µε την κοινωνία, όχι µόνο
του πολιτικού συστήµατος, αλλά και ηµών είναι απολύτως ελλιπής.
Πρέπει, λοιπόν, να ξεκινήσουµε από τη βάση να πούµε την
αλήθεια στους Έλληνες πολίτες, να πούµε την αλήθεια στην κοινωνία, να πούµε τι έχει γίνει στραβά όλα αυτά τα χρόνια από το
πολιτικό σύστηµα ναι, από εσάς ναι, από εµάς ναι, από την ίδια
την κοινωνία, για να είµαστε εξηγηµένοι, και από εκεί και πέρα,
διά της προσφυγής στη λαϊκή βούληση, της ανανεώσεως της
εντολής, µε σαφή και ειλικρινή ατζέντα να πορευτούµε προς το
αύριο. Αλλιώς, νοµοθετήµατα σαν και αυτό, έστω κι αν προσωρινά δηµιουργούν κάποια σηµειολογία, στο τέλος της ηµέρας,
θα µου επιτρέψετε να σας πω, ότι πιθανότατα µένουν ανεφάρµοστα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Νικόλαο
Δένδια.
Καλείται να λάβει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Από την αρχή ήθελα να σηµειώσω ότι δεν χρειάζονται µεγάλα
λόγια και αλληλοσυγχαρητήρια για τη διαµόρφωση ενός νοµοσχεδίου. Η εµπειρία µέχρι σήµερα µας έχει δείξει ότι όλες οι υποθέσεις διαπλοκής πολιτικών προσώπων µε διάφορες
επιχειρήσεις, µε διάφορα µονοπώλια ή και µε άλλες δραστηριότητές τους, όλες όσες καταγγέλθηκαν και όσες υποθέσεις ήρθαν
και εξετάστηκαν, συζητήθηκαν σε επιτροπές και στην Ολοµέλεια
της Βουλής κατέληξαν είτε στις ελληνικές καλένδες είτε στην
απαλλαγή των όποιων κατηγορουµένων για όλες τις κατηγορίες.
Νοµίζουµε ότι υπάρχουν αιτίες για όλα αυτά. Η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, υπηρεσιών και εµπορευµάτων και προσώπων,
µε βάση τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, είναι η µήτρα πολλών από
αυτές τις δραστηριότητες που καλύπτονται. Η ύπαρξη ανωνύµων
µετοχών, η κίνηση µεγάλων χρηµατικών ποσοτήτων µέσω offshore εταιρειών, το τραπεζικό απόρρητο, το χρηµατοπιστωτικό
απόρρητο γενικότερα, το φορολογικό απόρρητο, όλα αυτά τι κάνουν; Διευκολύνουν όλες αυτές τις πράξεις και την ίδια στιγµή
δεν αφήνουν σχεδόν κανένα περιθώριο και καµµία δυνατότητα
ελέγχου.
Κύριε Υπουργέ, αυτό που ιδιαίτερα µας απασχολεί είναι οι κατ’
απόκλιση ρυθµίσεις. Δεν µας βρίσκουν καθόλου σύµφωνους, ειδικά όταν πρόκειται για ζητήµατα δικαιοσύνης.
Η καθυστέρηση απονοµής της δικαιοσύνης έχει συγκεκριµένες αιτίες και είναι γνωστές. Αναφέρθηκαν πολλές φορές. Ο εισηγητής µας, ο Αντώνης Σκυλλάκος, τις ανέφερε ολοκληρωµένα.
Είναι βεβαίως και η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη σε δικαστές,
η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής και διάφορα άλλα, τα οποία
δυσκολεύουν τη λειτουργία των δικαστηρίων. Όµως, η νοµιµοποίηση των κατ’ απόκλιση ρυθµίσεων αύριο, σε λίγο διαφορετικές συνθήκες, µπορεί να γενικευτεί και φυσικά η όποια γενίκευσή
τους δεν θα έχει φιλολαϊκό χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα το κρατούµενο.
Και στο παρελθόν λειτούργησαν διάφορες κατ’ απόκλιση ρυθ-
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µίσεις. Δεν γνωρίζουν οι νοµικοί ότι το ιδιώνυµο θεσπίστηκε για
να κυνηγήσουν τους ληστοτρόφους και διάφορους άλλους και
µετά χρησιµοποιήθηκε, αξιοποιήθηκε αποκλειστικά για τη δίωξη
των κοµµουνιστών και πρωτοπόρων εργατών; Όµως, και αυτήν
την περίοδο που ζούµε έχουν λειτουργήσει αγροτοδικεία, µαθητοδικεία, για να αντιµετωπίσουν αγροτικές ή µαθητικές κινητοποιήσεις και αγώνες.
Η πολιτική πρακτική της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής
δράσης από όλες τις κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας δεν είναι κάτι ευκαιριακό. Πολύ φοβούµαστε ότι ειδικά στη σηµερινή κατάσταση, µε το βάθεµα της καπιταλιστικής
κρίσης και τις οδυνηρές, τις τραγικές συνέπειες για την εργατική
τάξη, για τα πιο πλατιά λαϊκά στρώµατα, δυστυχώς, πολλά µπορούµε να περιµένουµε.
Βλέπουµε ένα σοβαρό κίνδυνο στην όποια κατ’ απόκλιση ρύθµιση. Και αυτός δεν είναι θεωρητικός κίνδυνος. Παίρνει µέτρα η
Κυβέρνηση και νοµοθετικά, για να προλάβει καταστάσεις, να δικαιολογήσει, να θωρακίσει το σύστηµα, αλλά να θωρακίσει και
στελέχη του συστήµατος. Την περασµένη εβδοµάδα, σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα, ψηφίστηκε συγκεκριµένη τροπολογία µε την
οποία προστατεύονται και απαλλάσσονται εκ των προτέρων µέλη
διοικητικών συµβουλίων ασφαλιστικών ταµείων για τις πράξεις
διαχείρισης των αποθεµατικών των ταµείων ή όποια άλλη πράξη
θα κάνουν στο µέλλον.
Να θυµηθούµε ότι στο πρόσφατο παρελθόν µε πράξεις διοικητικών συµβουλίων ασφαλιστικών ταµείων, ύστερα από πίεση,
ύστερα από κατεύθυνση κυβερνητικών στελεχών και των δυο
κοµµάτων -και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- µε ανάλογες πράξεις ζηµίωσαν µε πολλά, µε πάρα-πάρα πολλά εκατοµµύρια ευρώ τα ασφαλιστικά ταµεία.
Επειδή, λοιπόν, προβλέπεται, ότι αυτό θα συνεχιστεί, ότι ανάλογες καταστάσεις δράσεις και παρεµβάσεις θα έχουµε στο
εγγύς µέλλον, ψηφίζετε αυτήν την τροπολογία, ώστε έτσι να λύνουν και να δένουν, να έχουν ελεύθερα τα χέρια τους και να µην
έχουν καµµία ευθύνη.
Ήθελα επίσης να σχολιάσω και ζητήµατα που αναφέρονται και
σε όλη τη συζήτηση που έγινε και στην επιτροπή, σχετικά µε το
αδέκαστο της δικαιοσύνης. Θα το πούµε για άλλη µια φορά. Σε
µια ταξική κοινωνία και η δικαιοσύνη είναι ταξική. Υπάρχουν τοµείς και δραστηριότητες της δικαιοσύνης, όπου η ταξικότητα εκφράζεται στο µέγιστο βαθµό και µε απόλυτο τρόπο. Αυτό αφορά
κυρίως και πρωτίστως τις κινητοποιήσεις και τις απεργίες των
εργαζοµένων. Κατά 92,4% οι απεργίες κηρύσσονται παράνοµες
και καταχρηστικές. Το δικαίωµα στην απεργία εξοστρακίζεται,
ακρωτηριάζεται, καταργείται. Ας µη µιλούµε για ανεξαρτησία.
Η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και ειδικά τα κόµµατα τα κυβερνητικά, η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ, πολύ συχνά κοντράρονται –ας µου επιτραπεί η
φράση- ανοικτά και µε χυδαίο τρόπο, για το ποιος διόρισε ποιον
στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Και µόνο το γεγονός, λοιπόν, ότι η
ηγεσία διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, αυτό τα λέει
όλα. Δηλαδή, φαντάζεται κανένας σ’ αυτήν την Αίθουσα ή έξω
από την Αίθουσα –θα πάτε να το κουβεντιάσετε και στα καφενεία
αυτό- ότι ένας µελλοντικός εισαγγελέας θα µείνει «αδιάφορος»,
κάτω από την πολιτική πίεση ή προπαγάνδα των µαζικών µέσων
επικοινωνίας, εναντίον ενός πολιτικού προσώπου; Βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπήρξαν στο παρελθόν. Υπάρχουν δικαστές, οι
οποίοι έχουν µια άλλη ηθική, έχουν ένα άλλο ανάστηµα, ακούν
τη συνείδησή τους, αλλά αυτό δεν είναι γενικό φαινόµενο.
Ήθελα να σηµειώσω επίσης, ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα της
Ελλάδας έχει καταθέσει προτάσεις για το νόµο περί ευθύνης
Υπουργών. Έχουµε µιλήσει πολλές φορές για το θέµα. Έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει καµµία βούληση από τα κόµµατα της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για λήψη µέτρων –ουσιαστικών µέτρων- για την αντιµετώπιση των προβληµάτων διαπλοκής
πολιτικών προσώπων, αλλά και για τη ζηµιά που έχει υποστεί το
δηµόσιο µέχρι τώρα από διάφορα σκάνδαλα. Πόσα πρωτοσέλιδα, πόσες χιλιάδες σελίδες έχουν γραφεί για τη «SIEMENS»,
για το Βατοπέδιο, για τα Οµόλογα. Και βεβαίως, όταν λέµε ότι
ζηµιώθηκε το δηµόσιο, ζηµιώθηκε µε την ευρύτερη έννοια η
λαϊκή περιουσία, ο ελληνικός λαός, γιατί ό,τι φαγώθηκε από εδώ,

17802

ό,τι δόθηκε στα µονοπώλια ως παροχές ως ενισχύσεις ως κίνητρα ως φοροαπαλλαγές, όλα αυτά τα πληρώνει η εργατική τάξη,
τα πληρώνει ο εργαζόµενος λαός. Δεν υπάρχει –το ξαναλέµεπολιτική βούληση από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για την
παραποµπή των σκανδάλων, για να πάνε στη δικαιοσύνη µια
σειρά άνθρωποι.
Μίλησε ο κύριος Υπουργός πάρα πολύ σχετικά µε την ανοµία,
µε την ανυπακοή στους νόµους. Να µιλήσουµε, λοιπόν, για το
ποιο είναι νόµιµο, ποια είναι η ανοµία, κύριε Υπουργέ, κύριοι της
Κυβέρνησης.
Στο όνοµα του µνηµονίου, µε αφορµή την καπιταλιστική οικονοµική κρίση, έχετε απλά όχι ακρωτηριάσει αλλά έχετε καταστρέψει µεροκάµατα, µισθούς, δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων,
επιδόµατα. Κάθε µέρα βάζετε καινούργια χαράτσια. Ψηφίσατε
να κόβεται το ρεύµα και κόβεται σε αυτούς που δεν έχουν να
πληρώσουν, που δεν έχουν µεροκάµατο, που είναι άνεργοι. Στο
όνοµα της καπιταλιστικής κρίσης καταργήσατε το οκτάωρο, το
πενθήµερο, το σαραντάωρο, τις συλλογικές συµβάσεις, την κοινωνική ασφάλιση και δεν θα σταµατήσουµε να το λέµε. Χύθηκε
πάρα πολύ αίµα για το οκτάωρο, για τις συλλογικές συµβάσεις,
για το µεροκάµατο. Και όµως, εν µία νυκτί, µε µία πλειοψηφία
που έχετε, τα καταργήσατε όλα.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι η χώρα είναι ο λαός, είναι οι άνθρωποι, δεν είναι τα βουνά και τα λαγκάδια. Ναι, είναι τα βουνά
και τα λαγκάδια και πρωτίστως και κυρίως, είναι οι άνθρωποι που
ζουν σε αυτόν τον τόπο. Αλήθεια, αυτούς τους ανθρώπους που
δεν τους σώζετε αλλά τους τελειώνετε, τους εξοντώνετε, τους
θεωρείτε και αφελείς; Ένα εκατοµµύριο είναι σήµερα οι άνεργοι.
Δεκάδες χιλιάδες είναι τα λουκέτα στα καταστήµατα. Οι νέοι που
βρίσκονται σε απόγνωση, άνεργοι, µε κλειστές πόρτες της ζωής,
τι είναι όλοι αυτοί που τους έχετε πτωχεύσει;
Βεβαίως, δεν λέτε τίποτα. Σε ελβετικές τράπεζες µόνο βρίσκονται 610 δισεκατοµµύρια ευρώ και σε αυτόν τον τόπο παράγεται
πλούτος. Ποια είναι η νοµιµότητα λοιπόν και από πού αντλείτε
αυτήν τη νοµιµότητα για να καταστρέψετε τη ζωή των εργαζοµένων, να καταστρέφετε τµήµατα της εργατικής τάξης των πλατιών λαϊκών στρωµάτων; Ναι, η νοµιµότητά σας είναι η σκληρή
ταξική σας πολιτική. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των µονοπωλίων, η οποία συναποφασίζεται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλες τις Κυβερνήσεις, σήµερα του
ΠΑΣΟΚ, χθες της Νέας Δηµοκρατίας. Στην υλοποίηση αυτής της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων έχετε σύµµαχο και το ΛΑΟΣ αλλά και άλλες πρόθυµες δυνάµεις.
Αυτή η σκληρή αντεργατική, αντιλαϊκή, ταξική σας πολιτική δεν
θα µείνει έτσι. Εµείς, το ΚΚΕ, την αντιπαλεύουµε και θα κάνουµε
ό,τι περνάει από το χέρι µας, µέσα από το συνδικαλιστικό εργατικό κίνηµα, µε ενίσχυση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος,
για την ανατροπή της, για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και
για τη διαµόρφωση όρων συνθηκών και προϋποθέσεων για µία
άλλη πολιτική, ριζικά διαφορετική όπου αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται, αυτοί οι οποίοι µοχθούν, αυτοί οι οποίοι παράγουν τον
πλούτο, να τον γεύονται.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Χαλβατζή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η πολιτική διαφθορά είναι ξανά το θέµα της συζήτησης σε
αυτήν την Αίθουσα. Έχει απασχολήσει πλείστες όσες φορές, µε
διάφορες ευκαιρίες και βεβαίως η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσµα όλων των ερευνών και όλων των διεργασιών και όλων των
Εξεταστικών Επιτροπών και όλων των Προκαταρκτικών Επιτροπών και όλων των συζητήσεων, δεν κατέληξε πουθενά. Δύο τινά
συµβαίνουν: Ή οι διαδικασίες πάσχουν και δεν οδηγούν στην
αποκάλυψη της αλήθειας ή υπάρχει µια απίθανη προχειρολογία
η οποία όµως πηγάζει µέσα από αυτήν την Αίθουσα. Προχειρολογία στο τι ορίζει κανείς ως σκάνδαλο και στο τι ορίζει κανείς
ως διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος.
Όταν, λοιπόν, προκειµένου να επιφέρει το ένα µεγάλο κόµµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο άλλο πλήγµατα στην ηθική του ακεραιότητα, ακούω πάρα
πολλές φορές εδώ κάποιον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο –παραδείγµατος χάριν, το έχω ακούσει από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας- να λέει «τα τεράστια σκάνδαλα
που υπάρχουν στους εξοπλισµούς» και την αµέσως επόµενη
στιγµή ρωτάς «µπορείτε να µας πείτε κάτι πιο συγκεκριµένο;»,
τότε τι είναι εκείνο το οποίο µένει; Δεν είναι ότι προφανώς σκάνδαλα υπάρχουν, διότι ένας πολύ υπεύθυνος το θέτει, αλλά εν συνεχεία για κάποιο λόγο –προφανώς για λόγους συµψηφισµούαυτό δεν αποκαλύπτεται;
Την ευθύνη, λοιπόν –επιτρέψτε µου- δεν µπορούµε να τη µεταθέσουµε στο άρθρο 86. Για τις συγκαλύψεις δεν µας φταίει το
νοµοθετικό πλαίσιο. Τι λέει το άρθρο 86; Γιατί ακούω πάρα πολλές φορές µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα τα εξής: «Η αναγκαία συνταγµατική αλλαγή» ή «Το 86 το οποίο πρέπει να αλλάξει, γιατί
εξαιτίας του 86 δεν κινείται η δίωξη». Αυτό το έχω ακούσει κατά
κόρον και έχει γίνει και µία δηµοφιλής καραµέλα και θεωρεί
πλέον συλλογικά το κοινό ότι το πρόβληµα είναι η συνταγµατική
διάταξη.
Μα, τι λέει αυτή η συνταγµατική διάταξη; Η συνταγµατική αυτή
διάταξη λέει ότι όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι ένας Υπουργός δεν
κάνει καλά τη δουλειά του και εν πάση περιπτώσει, ενδέχεται να
παραβιάζει το καθήκον του ή να κάνει άλλες αξιόποινες πράξεις,
έρχεται στο Σώµα και το Σώµα για να αυτοπροστατευθεί, αλλά
και για να προστατεύσει το κύρος του πολιτικού κόσµου θα
ασκήσει τη δίωξη. Εάν το Σώµα δεν ασκεί τη δίωξη, τότε, µε συγχωρείτε, το άρθρο 86 φταίει; Η διατύπωση της διατάξεως φταίει;
Δεν φταίνε δηλαδή, οι αποφάσεις της Βουλής επί της ουσίας;
Εάν, όταν το αίτηµα προέρχεται –λέω- από το ΠΑΣΟΚ και έρχεται προς κρίση µε κυβερνητική πλειοψηφία –τυχαίο παράδειγµα- της Νέας Δηµοκρατίας και η Νέα Δηµοκρατία λέει «όχι,
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα» και εν συνεχεία στην επόµενη
θητεία που έχουν αλλάξει οι κοινοβουλευτικοί συσχετισµοί έρχεται το αίτηµα από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, που είναι
τώρα Αξιωµατική Αντιπολίτευση και αντιστοίχως η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ λέει «όχι, µε συγχωρείτε, για τους
δικούς µας δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα», γι’ αυτό φταίει το
άρθρο 86; Το Σύνταγµα φταίει γι’ αυτή τη συµπεριφορά του Σώµατος; Δεν φταίει το ίδιο το Κοινοβούλιο, το οποίο σε τελευταία
ανάλυση δεν κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει την ώρα που
πρέπει να τα κάνει;
Εκεί θα µου επιτρέψει –παρ’ ότι βρήκα σε πάρα πολλά σηµεία
ορθή την τοποθέτηση του- ο αξιότιµος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας να πω ότι η συλλογική απόρριψη
την οποία δοκιµάζει το παραδοσιακό πολιτικό σύστηµα, κακά τα
ψέµατα, είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό απόρροια των δικών του
επιλογών και ευθυνών. Διότι, εάν είχε συµπεριφερθεί διαφορετικά, εάν είχε συµπεριφερθεί µε την ακεραιότητα που έπρεπε να
είχε συµπεριφερθεί, δεν ξέρω αν θα ήταν κάποιος στη φυλακή,
διότι αυτό σε τελευταία ανάλυση θα ήταν το αποτέλεσµα µίας
ποινικής διαδικασίας. Εδώ η Βουλή δεν στέλνει κανέναν στη φυλακή. Αυτό θα το έκρινε το Συµβούλιο του Αρείου Πάγου, το
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, το οποίο θα φτιαχνόταν, θα το αποφάσιζαν δηλαδή σε τελευταία ανάλυση οι δικαστές οι οποίοι θα
έκριναν την υπόθεση. Η Βουλή το µόνο που έπρεπε να κάνει είναι
να αποφασίσει µια παραποµπή προς διερεύνηση. Άµα δεν το
αποφασίζει ούτε αυτό και αν –προσέξτε- µε µία κακώς νοούµενη
αντίληψη συλλογικότητας και αλληλεγγύης καλύπτονται οι πάντες, τότε δεν µας φταίει το άρθρο 86;
Εγώ το ίδιο λέω και για το ζήτηµα της βουλευτικής ασυλίας.
Διαβάστε τι λέει ο Κανονισµός και το Σύνταγµα για τη βουλευτική
ασυλία. Άσχηµες είναι οι διατυπώσεις; Λέει: «Εάν η δίωξη έχει να
κάνει µε την άσκηση των καθηκόντων του ή τυχόν η µήνυση είναι
εξ απορροίας της ιδιότητάς του». Αυτό είναι που πρέπει να κρίνει
το Σώµα. Εάν το Σώµα κρίνει ότι η µήνυση που ασκήθηκε –λέω
εγώ- για την πνευµατική ιδιοκτησία κάποιου πριν αποκτήσει την
ιδιότητα του Βουλευτού συνδέεται µε τη βουλευτική του ιδιότητα
ή µε τα καθήκοντα του, γι’ αυτό µας φταίει η διάταξη; Δεν µας
φταίει ο τρόπος µε τον οποίο αποφασίζει εδώ η Βουλή για το ζήτηµα της ασυλίας;
Όχι λοιπόν, να µην κάνουµε µία µετάβαση στους θεσµούς, στις
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διατάξεις. Να κάνουµε κριτική του τι αποφασίζει το Κοινοβούλιο
και σ’ αυτό, µε συγχωρείτε, αλλά δεν εξαιρείται κανένας, ούτε ο
οµιλών, γιατί πολλές φορές πράγµατι για λόγους επιεικείας δεν
στέκεται µε την ακεραιτότητα και την αυστηρότητα που πρέπει
στα πράγµατα. Όταν αυτό γίνεται συστηµατικά, βεβαίως παράγει
µία συνολική απαξίωση.
Άρα, εδώ µιλώντας εξοµολογητικά, κύριε Υπουργέ, θα σας πω
το εξής. Βρίσκοµαι τέσσερα χρόνια στη Βουλή και για µία ψήφο
µου έχω µετανιώσει και ήταν για µία άρση ασυλίας. Για µία έχω
µετανιώσει, για καµµία άλλη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Ήταν για µία άρση ασυλίας. Το κουβαλάω ακόµα. Μέσα στη
σκέψη µου αυτό έχω. Αν πήγαινα να εξοµολογηθώ, αυτό θα εξοµολογούµουν. Θα µου πείτε, είναι σηµαντικό; Στο βαθµό που
είναι. Δεν είπαµε ότι χάθηκε η πατρίδα από αυτή την ψηφοφορία!
Εν πάση περιπτώσει, όµως, το λέω γιατί αυτό ήταν η συσσωρευµένη εµπειρία για όλα τα χρόνια, ήταν η συσσωρευµένη πρακτική
και µιλάµε τώρα για νοµοθετικές αλλαγές.
Σας άκουσα να υπερασπίζετε τη Μεταπολίτευση. Υπάρχουν
πράγµατα που µπορεί κανείς να αναγνωρίσει στη Μεταπολίτευση. Προφανώς τη µετάβαση σ’ ένα οµαλό δυτικοευρωπαϊκό
κοινοβουλευτικό σύστηµα. Ήταν ένα επίτευγµα σε σχέση µε τα
προηγούµενα πεπραγµένα της ελληνικής πολιτικής ζωής, που
ήταν έντονα, διάχυτα, ανακατεµένα. Αυτό, ναι, είναι ένα επίτευγµα. Επίσης, η σύνδεσή µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν
ένα επίτευγµα της Μεταπολίτευσης.
Αν συζητήσουµε όµως για το βιοτικό επίπεδο, συγχωρείστε µε,
αλλά εδώ δεν υπάρχουν επιτεύγµατα, διότι το βιοτικό επίπεδο
στο οποίο αναφερθήκατε στηρίχθηκε στο συνεχή και αέναο δανεισµό. Δεν στηρίχθηκε στις πραγµατικές δυνατότητες.
Εποµένως, εδώ –και αυτό ήταν ένα µεγάλο πρόβληµα- διαµορφώθηκε ένα τεράστιο κράτος, ακριβώς γιατί το πολιτικό σύστηµα
ήθελε να αναπαράγει τον εαυτό του, γιατί µέσα από τη διόγκωση
του κράτους και µέσα από τις πελατειακές σχέσεις, τη διαφθορά
και τη γραφειοκρατία, το πολιτικό σύστηµα έκανε αυτό που του
ήταν πιο εύκολο: πολύ λιγότερα επιχειρήµατα, πολύ λιγότερη
σκέψη, πολύ λιγότερη πειθώ και πολύ περισσότερη συννοµή
στην εξουσία, συννοµή µε την πολύ κακή έννοια, την έννοια των
καθηµερινών συναλλαγών.
Αυτό βεβαίως έφτασε σ’ ένα αδιέξοδο, όπως και ο δανεισµός
και το µέγεθος του κράτους έφτασαν σε αδιέξοδο και η ανοχή
σε απαράδεκτα φαινόµενα. Άκουγα για παράδειγµα, το εξής: Οι
Γερµανοί δεν µπορούν να µας καταλάβουν, γιατί απηχούν µία
προτεσταντική αυστηρή ηθική, ενώ εµείς της ορθοδόξου παραδόσεως είµαστε πιο ανεκτικοί και πιο επιεικείς και περισσότερο
έτοιµοι να προσχωρήσουµε στη µετάνοια, δηλαδή στο να κατανοήσουµε µία εξοµολόγηση και να συγχωρήσουµε. Είναι πιο συγχωρητική η ορθοδοξία απ’ όσο είναι ο προτεσταντισµός. Εγώ
αισθάνοµαι αρκετά ορθόδοξος, αλλά αν είναι αυτός ο προτεσταντισµός, θα προσχωρήσω στον προτεσταντισµό!
Δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί πρέπει να είµαστε επιεικείς µ’ αυτούς
που δεν κάνουν τη δουλειά τους, που παραβιάζουν τα καθήκοντά
τους, που παραβιάζουν τον ποινικό νόµο. Γιατί πρέπει να είµαστε
επιεικείς µε το γεγονός ότι ο καθένας µπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Μιλάω και για τους πολιτικούς, τους δηµοσίους λειτουργούς,
αλλά και για τους πολίτες τελικά, διότι αυτό είναι διάχυτο, δηλαδή η κατάρρευση, η ανυπαρξία της αίσθησης προσωπικής ευθύνης.
Εδώ έχει µία ιδεολογική ευθύνη η Αριστερά. Ποια είναι αυτή;
Αυτός ο στρουκτουραλισµός της, αυτός ο µηχανικός τρόπος
αντιµετώπισης των πραγµάτων, η µετάβαση στους θεσµούς. Η
ευθύνη είναι οι κακοί θεσµοί, λες και δεν υπάρχουν ατοµικές ευθύνες, λες και δεν υπάρχουν κακές πράξεις, λες και δεν θα
έπρεπε να απευθυνθούµε στο έλλογο συνειδητό του κάθε πολίτη
και να αξιώσουµε από αυτόν, ως ελεύθερο ον, να παίρνει τις αποφάσεις του και να σκέφτεται ότι αν είναι καλές οι αποφάσεις, θα
επιβραβευθεί, αλλά αν είναι κακές θα τιµωρηθεί.
Αυτό, λοιπόν, η κατάργηση αυτού του διαλόγου που βρίσκεται
στη βάση κάθε δικαιϊκoύ συστήµατος πρέπει να αναζητηθεί και
πρέπει να ξανάρθουµε εκεί που πρέπει. Για λίγα φταίει -για να
γυρίσουν οι σκέψεις, τις οποίες έκανε πριν ο Νίκος ο Δένδιας- η
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κατάργηση κάθε έννοιας ιεραρχίας; Ίσιωµα όλα. Έφθασε κάποιος να γίνει Υπουργός -δεν έχει σηµασία, για την καρπαζιά-,
έφθασε ο άλλος να γίνει Πρόεδρος της Βουλής, κολλητός, είναι
Βουλευτής και τι έγινε; Και αυτό πηγάζει πάλι από εδώ µέσα. Πηγάζει από τον τρόπο που φέρεται κανένας, από τον τρόπο που
µιλάει, από τον τρόπο που ντύνεται. Έγινε κάποιος καθηγητής
πανεπιστηµίου, δεν έχει καµµία σηµασία. Ο Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου: ανοιχτές οι πόρτες στους πολίτες. Μα, δεν πρέπει
οι πόρτες του Προέδρου του Αρείου Πάγου, να είναι ανοιχτές
στους πολίτες. Πρέπει να υπάρχει µία ιεραρχία, µία δοµή, µία
τάξη µέσα στη διοίκηση για να µπορέσεις να έχεις διοίκηση. Δεν
µπορεί να υπάρξει διοίκηση, όταν όλα είναι ισοπεδωµένα, όταν
δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Μα, δεν έχω ακούσει να υπερασπίζεται κανένας την έννοια της ιεραρχίας, η οποία είναι βασική,
για οποιαδήποτε διαδικασία. Αυτά είναι που πρέπει να ξαναβρούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το σχέδιο νόµου το συγκεκριµένο, είπαµε, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Παρά ταύτα δεν θα µπορούσαν τάχα αυτά να έχουν
γίνει, χωρίς αυτό το σχέδιο νόµου;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα µπορούσε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Χρειαζόµασταν δηλαδή, µε συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, για να πούµε ότι αναθέτει κάποιος ειδικά
σε έναν ανακριτή να διεκπεραιώσει µία δύσκολη υπόθεση, πρέπει
να µας το πει ο νοµοθέτης αυτό; Δεν µπορεί αυτό να το κάνει η
διοίκηση του Πρωτοδικείου, η διοίκηση του Εφετείου, η διοίκηση
του Αρείου Πάγου; Δεν µπορεί να το κάνει, πρέπει να το πει ο νοµοθέτης;
Σε ποιο αδιέξοδο φθάνουµε; Στο να υπάρξει προτεραιότητα
σε µία ποινική διαδικασία. Χρειαζόµαστε νοµοθέτηµα γι’ αυτό;
Δεν είναι εύλογο και δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει ότι βεβαίως µπορεί να υπάρξει προτεραιότητα και επιτάχυνση σε µια
ποινική διαδικασία, για λόγους του δηµοσίου συµφέροντος, γιατί
πρέπει να εκκαθαριστεί ταχέως η διαδικασία αυτή. Σε αυτό χρειαζόµαστε παρέµβαση νοµοθετική, να το πει ο νοµοθέτης αυτό,
πρέπει να το πει η Βουλή;
Ερχόµαστε, λοιπόν, και παραβιάζουµε στην πραγµατικότητα
κενές θύρες. Άλλο χρειαζόταν εδώ. Εδώ χρειαζόταν µία συνεννόηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ως προϊσταµένου της διοικητικής ιεραρχίας των δικαστηρίων, για να µην παρεξηγηθώ και
µου πει κανείς για τις παρεµβάσεις…
Σε ένα τυπικό θεσµικό πλαίσιο -δεν µιλώ για συγκεκριµένη υπόθεση -η κίνηση αυτή γρήγορα, όχι, αλλά, όταν έχουµε υποθέσεις
τέτοιες, θα τις κινούµε γρήγορα. Γενική συµφωνία-διατύπωση µε
τη διοίκηση της δικαιοσύνης…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εκτός αν νοµίζει ότι «παραπλανήθηκαν οι κατηγορούµενοι...».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άλλο.
Εγώ λέω, λοιπόν, σύµφωνοι, καταλαβαίνω ότι επειδή δεν συνέβησαν αυτά, προσπαθούν να γίνουν ετούτα εδώ δια νόµου. Κανονικά δεν θα χρειαζόµασταν.
Θέλω να κάνω απλώς δύο-τρεις παρατηρήσεις.
Την αντίρρησή µας, για αυτά µε τα ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος, την ξέρετε, είναι ένα µεγάλο ζήτηµα. Και
εγώ θα πω ότι εδώ θα πρέπει να γίνουν επίσης δύσκολες σταθµίσεις. Θέλουµε άραγε αυτό που χαρακτηρίζεται ως σηµαντικό,
να δικάζεται εν θερµώ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Είµαστε σίγουροι ότι αυτό οδηγεί σε ορθή απονοµή της δικαιοσύνης; Έχουµε ένα µεγάλο περιστατικό, αυτό πρέπει να δικαστεί ει δυνατόν τον επόµενο µήνα ή θέλουµε να µεσολαβήσει ένα
διάστηµα, για να µη θολώνει η κρίση του δικαστή, για να µην πιέζεται από τη σύγχρονη «µιντιακή» εποχή, η οποία διαµορφώνει
εικόνες. Τι από τα δύο θέλουµε;
Η επιτάχυνση οδηγεί πάντοτε σε ασφαλές συµπέρασµα νοµικό
ή καµµιά φορά η µεσολάβηση ενός χρονικού διαστήµατος ενδέχεται να µας οδηγεί σε πιο ακριβοδίκαιη κρίση, βεβαίως και κάθε

17804

φορά στην προστασία των θυµάτων αλλά και στα δικαιώµατα των
κατηγορούµενων; Εκεί είναι η δυσκολία.
Προθεσµίες: Μα οι προθεσµίες, λέµε τώρα, θα ελεγχθούν πειθαρχικά. Εγώ δεν σας λέω, για το αν θα ελεγχθούν ή δεν θα ελεγχθούν, ας πούµε ότι θα ελέγχονται. Αν πραγµατικά θα
µπορούσαµε να το πούµε, είστε σίγουρος ότι στο εξάµηνο θα τελείωνε ορθά µία ανάκριση για τη «SIEMENS»; Είστε σίγουρος γι’
αυτό; Εγώ σας λέω, λοιπόν, ότι τους πιάνουµε τους δικαστές,
τον πιάνουν τον ανακριτή από το λαιµό και του λέµε ή τελειώνεις
στο εξάµηνο ή φεύγεις, σε παύουµε, είναι βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα, θα φύγεις από το Σώµα –µπορεί να είναι δύο, µπορεί
να είναι τρείς- είστε σίγουρος ότι το εξάµηνο είναι επαρκής χρόνος για τη διεκπεραίωση µίας υποθέσεως;
Εγώ πιστεύω ότι εδώ τουλάχιστον, στο επίπεδο της ανάκρισης,
ακούστε -για το βούλευµα το βλέπω, στο βούλευµα έχει γίνει η
βάση για ανακριτική δουλειά, αλλά την ανάκριση- µην την πνίξετε.
Έρχοµαι στο άρθρο 6. Το άρθρο 86 βγάλτε το. Δηµιουργεί
σύγχυση. Αφού είπαµε ότι δεν αφορά το άρθρο 86. Θα βρεθούµε
µπροστά σε παράδοξο. Παραδείγµατος χάριν, φανταστείτε το
εξής: Τι θα γίνει αν η Βουλή κρίνει ότι –παρά τα όσα λέει η Δικαιοσύνη- είναι αρµοδία, κατά το άρθρο 86, για µια υπόθεση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε Βορίδη,
ολοκληρώστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Λέµε τώρα το εξής: Για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος
έχουµε όλοι συµφωνήσει ότι αυτό πηγαίνει στην τακτική δικαιοσύνη. Σας λέω ότι έρχεται η Βουλή κυρίαρχα και λέει «δεν µας
ενδιαφέρει τι λέει η τακτική δικαιοσύνη, εµείς το θέλουµε εδώ».
Κακώς. Θα κινείται παράλληλα µια διαδικασία στην τακτική δικαιοσύνη; Δηλαδή θα έχουν ασκηθεί δύο διώξεις, η µία η οποία
θα έχει κινηθεί καλώς ή κακώς από το Κοινοβούλιο και η άλλη η
οποία θα έχει κινηθεί στην τακτική δικαιοσύνη για τα αυτά παραπτώµατα, µε τις ίδιες πράξεις; Σύγχυση δηµιουργείται µε αυτό.
Θα πρέπει να τελειώσει µια διαδικασία, για να κινηθεί η άλλη.
Άρα λοιπόν και σε αυτές τις ρυθµίσεις υπάρχουν ζητήµατα.
Εµείς σας τα έχουµε επισηµάνει. Θα το δείτε. Το ψηφίζουµε επί
της αρχής. Θα καταψηφίσουµε κάποια άρθρα που θεωρούµε ότι
δεν είναι καλά δοµηµένα.
Όµως, αν είναι να µείνει ένα συµπέρασµα, να συµφωνήσουµε
και να πούµε το εξής: Από την ακεραιότητα του Σώµατος και του
ελληνικού Κοινοβουλίου κρίνεται η υπόθεση του ελέγχου της διαφθοράς και κρίνεται σε όλα τα επίπεδα και στο να µη λέγονται
χωρίς λόγο βαριές κουβέντες και ανοησίες –οι οποίες εν συνεχεία δεν επαληθεύονται, εκθέτουν όµως το Σώµα- και, από την
άλλη µεριά, όταν υπάρχουν οποιεσδήποτε υπόνοιες, εκεί µε θάρρος πρωτίστως και κυρίως η παράταξη, στην οποία ανήκει αυτός
που βαρύνεται, αυτή να τον ελέγχει και αυτή να κάνει την αυτοκάθαρσή της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Βορίδη, ο οποίος µίλησε έξι λεπτά πλέον του κανονικού.
Παρακαλώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Θεόδωρο Δρίτσα να λάβει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως εξέθεσε και τεκµηρίωσε ο συνάδελφος και ειδικός αγορητής Βασίλης Μουλόπουλος, απέναντι σε αυτό το
σχέδιο νόµου δεν δίνει θετική ψήφο, δεν δίνει όµως και αρνητική.
Καταθέτει την κρίση του µε την ψήφο «ΠΑΡΩΝ».
Θα εξηγήσω ακριβώς πώς, κατά τη γνώµη µας, τίθενται αυτά
τα ζητήµατα και γιατί δεν µπορεί να γίνει τόσο εύκολα δεκτό
αυτό το σχέδιο νόµου, παρά το γεγονός –και ξεκινώ από αυτόπως όλη η Αίθουσα, όλες οι πτέρυγες και εµείς αναγνωρίζουµε
ότι η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης αυτήν τη στιγµή, φέρνει αυτό το σχέδιο νόµου µε καλή πρόθεση, για να ανταποκριθεί
στην επίκαιρη πίεση της κοινωνίας, ώστε κάποια ζητήµατα που
αφορούν την ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων, να µην καταλήγουν στο κουκούλωµα και στη συγκάλυψη και από εκεί και
πέρα να επιταχύνονται κάποιες διαδικασίες και να µη χρονίζουν.
Όµως το νοµικό σύστηµα έχει ενιαία βάση και –αν έχει νόηµα-
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πρέπει να έχει ενιαία δηµοκρατική βάση. Ο πολιτικός κατ’ αρχάς
και εν συνεχεία ο ποινικός έλεγχος των Υπουργών και των πολιτικών προσώπων είναι ένα δικαίωµα της κοινωνίας και αφορά τον
τρόπο, µε τον οποίο ρυθµίζονται και ισορροπούνται οι ταξικές
κοινωνικές αντιθέσεις.
Εκεί κρίνεται όχι απλά και µόνο η πολιτική ευθύνη, αλλά και
αυτό που λέµε νοµιµότητα των πράξεων της διοίκησης και κυρίως των πολιτικών προσώπων ως προς το πόσο διασφαλίζεται
το δηµόσιο συµφέρον, ο δηµόσιος πλούτος, πόσο δεν προκαλείται ζηµία στο δηµόσιο συµφέρον και στη δηµόσια περιουσία και
εκεί κατά βάση αρχίζει και η πολιτική και συγκροτείται ο πυρήνας
της πολιτικής και της ποινικής ευθύνης των πολιτικών προσώπων.
Από εκεί και πέρα τo εάν υπάρχει ιδιοποίηση πλούτου από ένα
πολιτικό πρόσωπο ή από ένα πολιτικό κόµµα, εκεί πάµε στην
ακραία διαφθορά, πάµε στον ευτελισµό και της πολιτικής και της
ανθρώπινης υπόστασης.
Δεν µπορεί όµως αυτά να είναι κατά κανόνα ανεξάρτητα ζητήµατα. Είναι συµπεριφορές, είναι εγκλήµατα, είναι κακουργήµατα,
όταν και όπου συµβαίνουν, συνοδά κατά κανόνα και κατά βάση
µε τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται η πολιτική εξουσία ως προς
την υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος και του δηµόσιου
πλούτου.
Διαφορετικά θα αντιµετωπίσουµε όλη αυτήν τη φαυλότητα του
πολιτικού συστήµατος –που δεν ισχύει µόνο για την Ελλάδα, είναι
διεθνές φαινόµενο- τη συναλλαγή, τη διάβρωση ως ένα ζήτηµα
χαµηλών, ελαστικών συνειδήσεων κάποιων προσώπων. Δεν είναι
έτσι. Δεν είναι ότι κάποιοι απλώς και µόνο δεν αποδεικνύονται
άξιοι της εντολής του λαού. Είναι ότι ένα ολόκληρο πλέγµα σχέσεων µε το οποίο ασκείται η εξουσία, διαµορφώνει ακριβώς την
παραβίαση της στοιχειώδους δηµοκρατικής εντολής που πήρε
κάθε αιρετός πολιτικός, να υπερασπιστεί το δηµόσιο συµφέρον.
Ένα, λοιπόν, κενό αυτού του σχεδίου νόµου, κύριε Υπουργέ,
είναι ότι στην καλή διάθεση να δώσει κάποιες απαντήσεις σε κάποια επείγοντα ζητήµατα, τεµαχίζει αυτήν την ολότητα, αυτήν τη
συνολικότητα.
Για να γίνω πιο συγκεκριµένος θα φέρω το παράδειγµα της
δίωξης στον κ. Τσοχατζόπουλο. Έχουµε και εµείς την άποψη ότι
αυτό που κατά βάση εµπόδισε το ελληνικό Κοινοβούλιο και το
ελληνικό πολιτικό σύστηµα να προχωρήσει σε κάθαρση και εξυγίανση όλης αυτής της φαύλης πραγµατικότητας που έχει δηµιουργηθεί επί σειρά ετών στην Ελλάδα, από τις οικονοµικές
συναλλαγές πολιτικής και οικονοµίας, πολιτικής και αγοράς, πολιτικής και κεφαλαίου, δεν είναι το άρθρο 86. Δεν είναι αυτό που
εµπόδισε. Εάν εµπόδισε το άρθρο 86 σε κάποιες περιπτώσεις,
είναι ο περιορισµένος χρόνος παραγραφής, άρσης του αξιοποίνου.
Έχουµε την περίπτωση των υποβρυχίων, έχουµε δίωξη ή εν
πάση περιπτώσει πρόταση για τον κ. Τσοχατζόπουλο από το ελληνικό Κοινοβούλιο για δωροδοκία, για ξέπλυµα «βρώµικου» χρήµατος, αλλά η σύµβαση όχι µόνο δεν εκρίθη, τα ζητήµατα της
απιστίας, της παράβασης καθήκοντος, όχι µόνο δεν ετέθησαν,
αλλά απαγορεύθηκαν να τεθούν. Αυτή λοιπόν η κατάτµηση είναι
πάρα πολύ χαρακτηριστική και εµφιλοχωρεί στη λογική του σχεδίου νόµου.
Από αυτήν την άποψη έχουµε µία, υποτίθεται, κατ’ αρχάς επωφελή για το δηµόσιο σύµβαση για τα υποβρύχια -ή δεν την ελέγχουµε- έχουµε µία νοµιµότητα σε όλη τη διαδικασία και έχουµε
και τον υπεύθυνο Υπουργό γι’ αυτά τα ζητήµατα, γι’ αυτήν τη
σύµβαση ενδεχοµένως -δεν έχει αποδειχθεί, δεν έχει καταδικαστεί, αθώος ο κατηγορούµενος µέχρι αποδείξεως του εναντίουνα δωροδοκείται, να ξεπλένει «βρώµικο» χρήµα.
Είναι, όµως, οξύµωρο. Αυτό το οξύµωρο αντί να το άρουµε
προς την κατεύθυνση της συνολικοποίησης των πολιτικών και
ποινικών ευθυνών, πάµε να το οδηγήσουµε στην εξατοµικευµένη,
τεµαχισµένη ευθύνη κάθε πολιτικού προσώπου ανεξάρτητα από
τη συνολική ευθύνη και το πώς χειρίστηκε το δηµόσιο χρήµα.
Είναι επικίνδυνο και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που
στεκόµαστε κριτικά απέναντι στο νοµοσχέδιο. Και όχι µόνο αυτό,
αλλά για να γίνουν όλα αυτά, για να θεσµοθετηθούν, αν θέλετε,
γρήγορες διαδικασίες ανάκρισης και απονοµής δικαιοσύνη, τι γίνεται;
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Γίνονται εκπτώσεις στις εγγυήσεις, που είναι όρος, πυρήνας
κάθε δικαιικού συστήµατος. Και θα µου πείτε τώρα: Για έναν
Υπουργό, για ένα Βουλευτή; Εδώ έχουν κάνει σηµεία και τέρατα!
Τι καµώνεσαι; Δεν πειράζει. Ας µην έχουν και πλήρεις εγγυήσεις,
όταν ελέγχονται. Είναι ισχυροί, έχουν ευθύνη. Στο κάτω-κάτω, ας
πληρώσει και ένας!
Μα αυτά δεν θα εφαρµοστούν µόνο για έναν Υπουργό ή ένα
Βουλευτή. Ανοίγουν το δρόµο για µια διαδικασία ευρύτατη. Από
εκεί και πέρα -ήδη ειπώθηκε και από προηγούµενο συνάδελφοπραγµατικά κανένας, όταν κάτι τίθεται ως κανόνας δικαίου στο
δικαιικό σύστηµα µιας χώρας, πολύ εύκολα µπορεί να µεταπηδήσει και σε εφαρµογή φυσικά, δηλαδή, να γίνουν και άλλες τέτοιες νοµοθετικές ρυθµίσεις επί τη βάσει ενός κανόνα που ήδη
έχει καθιερωθεί στο ελληνικό δίκαιο.
Δεν είναι τόσο αθώες όλες αυτές οι εκπτώσεις. Δεν µπορεί να
τις αντιµετωπίζουµε µε τέτοια «αθωότητα». Είναι δικαιοσύνη
έκτακτης ανάγκης σε ένα κράτος έκτακτης ανάγκης, που διατείνεται τώρα η Κυβέρνηση ότι πρέπει να έχουµε, το οποίο όµως
γίνεται πολύ επικίνδυνο.
Να σας πω ένα άλλο πολύ γνωστό παράδειγµα, που το ξέρετε
όλες και όλοι; Το Βατοπέδι. Σε όλες τιςι επιτροπές που λειτούργησαν για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου και σε όλες τις πτέρυγες
της Βουλής, πουθενά κανένας δεν έθεσε ζήτηµα ότι υπήρχαν
υποψίες, απλές ενδείξεις δωροδοκίας. Δεν υπήρχαν στην υπόθεση του Βατοπεδίου και όµως, ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο µε
άυλους τίτλους ωφελιµότητας, µια συναλλαγή πολιτικών δυνάµεων, κοµµάτων, πολιτικών προσώπων, Υπουργών µε τµήµα της
Εκκλησίας, την Ιερά Μονή και ευρύτερα, αν θέλετε, µε ανταλλάξιµα άυλα αγαθά, την αναπαραγωγή του πολιτικού συστήµατος
και την επανισχυροποίηση, επανεκλογή πολιτικών προσώπων και
πολιτικών κοµµάτων. Έχει και οικονοµικές ουρές όλο αυτό, αλλά
εδώ άµεσα δεν υπήρχε συναλλαγή.
Τι θα κάνουµε, λοιπόν, µε αυτά; Τι έφταιγε; Έφταιγε το άρθρο
86; Είχαµε τίποτα που να µας εµπόδιζε; Μην επαναλάβουµε τις
ιστορίες, τα έχουµε πει τόσες πολλές φορές. Και µόνο αυτά τα
δυο παραδείγµατα για τα υποβρύχια και για το Βατοπέδι δείχνουν ότι δεν µπορούµε τόσο εύκολα να διολισθήσουµε σε προτάσεις τέτοιου τύπου σαν αυτές που εισάγει αυτό το σχέδιο
νόµου, έστω και αν εισάγονται µε καλές προθέσεις, όπως το επαναλαµβάνω.
Ξέρετε κάτι; Για µια ακόµη φορά, όπως και σήµερα από την
Έδρα, ο κύριος Υπουργός είπε ότι δεν είναι η συνολική ρύθµιση
αυτή. Και εγώ δεν είµαι πολλά χρόνια Βουλευτής -τέσσερα χρόνια είµαι- αλλά και από την προηγούµενη Κυβέρνηση και από την
τωρινή, µε διαδοχικές ηγεσίες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχω
ακούσει αυτήν τη δήλωση κατ’ επανάληψη, ότι αυτό το σχέδιο
νόµου που έρχεται, είτε για το ένα είτε για το άλλο ζήτηµα, είναι
ένα σχέδιο νόµου επιµέρους ρύθµισης κάποιων επειγόντων ζητηµάτων, αλλά το συνολικό επίκειται και θα έρθει αργότερα είτε
για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας είτε για την επιτάχυνση
απονοµής της δικαιοσύνης είτε για οτιδήποτε. Και αυτό το συνολικό δεν έρχεται ποτέ.
Έχουµε και εµείς την άποψη ότι το κύριο δεν είναι το νοµοθετικό πλαίσιο. Το κύριο είναι η ασκούµενη πολιτική.
Εδώ, κύριε Υπουργέ -επειδή ακριβώς επικαλεστήκατε και την
προέλευσή σας από τον κεντρώο δηµοκρατικό χώρο, µε τις δηµοκρατικές ευαισθησίες- θα πω ότι αυτός ο χώρος έχει πράγµατι
καταθέσει στην ελληνική πολιτική ιστορία τέτοιες δηµοκρατικές
ευαισθησίες. Έχει όµως χρεωθεί και πάρα πολλά αρνητικά, έως
και εγκλήµατα, αυτός ο λεγόµενος µεσαίος χώρος.
Εγώ επικαλούµαι τη θετική παράδοση αυτού του πολιτικού
ρεύµατος, τη δηµοκρατική παράδοση.
Πώς κρίνετε, κύριε Υπουργέ, τον έλεγχο των ζητηµάτων της
ανυπακοής, του «δεν πληρώνω», της ανοµίας ή των ζητηµάτων
στα πανεπιστήµια;
Ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό, σύγχρονο, πρόσφατο γεγονός, που από εκεί και πέρα καθόρισε και την περαιτέρω άσκηση
της κυβερνητικής εξουσίας, είναι το εξής: Έγιναν οι περιφερειακές και οι δηµοτικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ έθεσε στον ελληνικό λαό και προς όλους έναν εκβιασµό «ή εγώ ή το χάος». Ο ελληνικός λαός του αφαίρεσε από την
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προηγούµενη µόλις ψηφοφορία, λίγου χρονικού διαστήµατος,
ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες ψήφους. Αρνήθηκαν. Πρόσφατα, ένα χρόνο πριν από αυτές τις εκλογές, τον είχαν ψηφίσει
ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες περισσότεροι ψηφοφόροι. Το
ίδιο βράδυ µετά το αποτέλεσµα αυτό βγήκε θρασύτατα αυτός ο
Πρωθυπουργός και είπε ότι «ο ελληνικός λαός µας έδωσε
εντολή να συνεχίσουµε την πολιτική µας!».
Σε ποια δηµοκρατία ζούµε, κύριε Υπουργέ; Ποιο είναι το νόηµα
της λαϊκής ετυµηγορίας, της λαϊκής εντολής και µε ποιο δικαίωµα µία τέτοια Κυβέρνηση, µε αυτού του είδους τη δηµοκρατική
νοµιµοποίηση, επικαλείται εθνική οµοψυχία, εθνική συνεννόηση,
πάταξη της ανοµίας και θεωρεί ότι είναι εκτός δηµοκρατικού
πλαισίου το κίνηµα «δεν πληρώνω» και το κίνηµα της ανυπακοής;
Δεν είναι ανοµία το κίνηµα της ανυπακοής και το κίνηµα «δεν
πληρώνω». Είναι διεκδίκηση αποκατάστασης της δηµοκρατίας
στον τόπο µας. Είναι διεκδίκηση της στοιχειώδους ισοτιµίας και
ισορροπίας που πρέπει να έχουν οι κοινωνικές ανάγκες, οι κοινωνικές διεκδικήσεις µε την πολιτική έκφραση.
Αλλιώς, δεν υπάρχει πολιτική εκπροσώπηση, υπάρχει το κράτος έκτακτης ανάγκης, που επικαλείται ο κ. Βενιζέλος κάθε µέρα.
Εποµένως αυτό σηµαίνει µη κηρυγµένη έκτακτη πολιτική πραγµατικότητα, όπου πρέπει κάποιες ελευθερίες, κάποια δικαιώµατα
και κάποιες δηµοκρατικές σχέσεις να αρθούν.
Επικαλούµαι τη δηµοκρατική σας παράδοση, που επικαλεστήκατε, για να σας πω ότι πρέπει να ορθώσετε ανάστηµα απέναντι
σ’ αυτές τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Ο κίνδυνος δεν είναι από
την ανυπακοή και από το «δεν πληρώνω», δεν είναι από τέτοιου
είδους κοινωνικές διεκδικήσεις, είναι από την κατάργηση των
στοιχειωδών κανόνων λειτουργίας του πολιτεύµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
Αυτά πρέπει να τεθούν και σε σχέση µε τα ζητήµατα της φαυλότητας, των σκανδάλων κι όλα αυτά, αλλά, κυρίως, πρέπει να
τεθούν σε σχέση µε τη δηµοκρατική πραγµατικότητα, που παραβιάζεται από µία Κυβέρνηση σύµβασης έργου, όπως εύστοχα
είπε ο Πρόεδρός µας, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Φοβάµαι ότι αυτή η
Κυβέρνηση έχει χρεωθεί να εκτελέσει ένα έργο και να εγκαταλείψει τον τόπο, αφού δηµιουργήσει, όµως, µία πλήρη καταστροφή, που πολύ δύσκολα θα µπορεί να κατορθώσει ξανά ο
ελληνικός λαός να ανορθώσει αυτήν τη χώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Δρίτσα, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα
µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, δεν
θα έπαιρνα το λόγο, αλλά θέλω να πω στον κ. Δρίτσα ότι αυτήν
τη δηµοκρατία εκείνος την έχτισε µε πολλούς άλλους συντρόφους του και µε πολλούς από εµάς και είναι ένα κεκτηµένο αυτήν
τη στιγµή, σ’ αυτήν εδώ τη χώρα και τη ζηλεύουν πάρα πολλές
χώρες.
Αλλά η δηµοκρατία, κύριε Δρίτσα, έχει κανόνες. Εγώ δεν ξέρω
καµµία κοινοβουλευτική δηµοκρατία και δεν υπάρχει άλλη γνήσια
δηµοκρατία εκτός από την κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Αυτοί
οι κανόνες είναι αυτοί τους οποίους διαµορφώνει ο λαός µέσα
από το αντιπροσωπευτικό του σύστηµα, µέσα από τη λειτουργία
της ίδιας της Βουλής.
Όταν, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή τους νόµους που ψηφίζει η
πλειοψηφία της Βουλής, κάποιοι δεν τους τηρούν ή κάποιοι εξωθούν το λαό στο να µην τηρεί τους νόµους, τότε εκείνοι οι ίδιοι
που έκτισαν αυτήν τη δηµοκρατία είναι εκείνοι που την αποδυναµώνουν. Έχω µια διαφορετική θεώρηση σε αυτό το ζήτηµα.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, επειδή η δηµοκρατία δίνει στον καθένα το δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης λόγου και δράσης,
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ας κρατήσουµε τις απόψεις µας για αυτό το ζήτηµα και ας µην
προχωρήσουµε τη συζήτηση σήµερα εδώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τότε δεν έχει όρια η δηµοκρατία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας παρακαλώ. Εγώ
αντιπαρέρχοµαι αυτά που είπατε περί εντολών, γιατί ξέρετε
αυτός είναι ο λόγος της υπερβολής που µας οδήγησε ίσως µέχρι
εδώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν είναι υπερβολή, είναι αγωνία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν θέλω να έχω συµµετοχή σε αυτό, σεβόµενος και την προσωπική σας διαδροµή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τότε η εξουσία δεν έχει έλεγχο, είναι
ανεξέλεγκτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο
κ. Εµµανουήλ Μπεντενιώτης.
Ορίστε, κύριε Μπεντενιώτη, έχετε το λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ηθική στην πολιτική και η διαφάνεια στη διακυβέρνηση είναι το πρώτο και σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα σήµερα.
Από τα στοιχεία και τα ευρήµατα της έρευνας που διενήργησε
το Τµήµα Στατιστικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου της Αθήνας προκύπτει ότι οι οκτώ στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι για
τη διαφθορά έχει ευθύνη ο πολιτικός κόσµος. Οι οκτώ στους
δέκα πολίτες συµφωνούν ότι η διαφθορά ταυτίζεται µε τα σκάνδαλα της Μονής Βατοπεδίου, της «SIEMENS», του Χρηµατιστηρίου, τα οποία µε την ευθύνη και Βουλευτών δεν έφθασαν να
κριθούν στη δικαιοσύνη.
Οι έξι στους δέκα πολίτες της Αττικής και περισσότεροι από
τους έξι στους δέκα πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, δεν πιστεύουν ότι η Κυβέρνηση είναι διατεθειµένη να αντιµετωπίσει ριζοσπαστικά, καταλυτικά, αποτελεσµατικά το πρόβληµα της
διαφθοράς. Πιστεύουν ότι για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση
αυτής της διαφθοράς απαιτείται άµεση διαδικασία, σύντοµες λειτουργίες, βαρύτατες ποινές, έλεγχος των δηµοσίων λειτουργών,
βελτίωση των αποδοχών, επικοινωνιακή εκστρατεία και διαφώτιση στα σχολεία, στα πανεπιστήµια, στην κοινωνία.
Εµείς, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µπορούµε να διαβεβαιώσουµε µε απόλυτη
συνέπεια και µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης, ανταποκρινόµενοι ακριβώς στο περί δικαίου συναίσθηµα του λαού, ότι έχουµε και τη
βούληση, έχουµε και τη δέσµευση, έχουµε και την ευθύνη να
αντιµετωπίσουµε τη διαφθορά. Γι’ αυτό και προχωρήσαµε στις
εξεταστικές επιτροπές, γι’ αυτό και εισάγουµε και αυτό το σχέδιο
νόµου σήµερα για ψήφιση.
Άλλοι είναι εκείνοι που διαλύουν τη Βουλή, για να παραγραφούν οι ευθύνες των σκανδάλων. Και ξέρει ο ελληνικός λαός
πάρα πολύ καλά ποιοι ήταν εκείνοι που διέλυσαν τη Βουλή, για
να έχουµε την παραγραφή στα σκάνδαλα της Μονής Βατοπεδίου. Άλλοι είναι εκείνοι που αποχωρούν από τη Βουλή, για να
αποφευχθεί η δυνατότητα της παραποµπής των υπαιτίων των
σκανδάλων. Άλλοι είναι εκείνοι που υπεκφεύγουν από την ευθύνη
να ζητήσουν οι ίδιοι το δικαστικό έλεγχο –οι ίδιοι οι ελεγχόµενοι,
οι ίδιοι οι εγκαλούµενοι- ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε παραγραφή.
Αν παρακολουθήσουµε τα γεγονότα και τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις στις χώρες που αντιµετωπίζουν
οικονοµική κρίση, παρατηρούµε ότι είναι οι χώρες στις οποίες
παρουσιάζεται µια εκτεταµένη διαφθορά, είναι οι χώρες στις
οποίες η διαφθορά, η πολιτική διαφθορά και η αδιαφάνεια στη
διακυβέρνηση κυριαρχούν στις λειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης.
Από τα στοιχεία της ίδιας της έρευνας προκύπτει ακόµα ότι το
53% των πολιτών θεωρεί ότι δεν παραβιάζεται η ηθική, όταν ο
πολίτης «υποχρεώνεται» –σε εισαγωγικά η εννοιολογία της
λέξης- να χρηµατίζει και να δωροδοκεί το δηµόσιο λειτουργό,
προκειµένου να επιτύχει τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του και
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τη διασφάλιση νοµίµου δικαιώµατος, όταν αυτός είναι ο µόνος
τρόπος για να επιτευχθεί αυτό.
Ακόµα, κατά την έρευνα, περισσότεροι από το 50% των πολιτών πιστεύουν ότι, για να επιτευχθεί η διεκπεραίωση µιας υπόθεσης στη δηµόσια διοίκηση και για να διασφαλιστεί ένα νόµιµο
δικαίωµα, είναι απαραίτητο ο πολίτης να αποδεχθεί τη συναλλαγή µε το δηµόσιο υπάλληλο και να προχωρήσει στη δωροδοκία. Άλλωστε, η διεθνής διαφάνεια αποδέχεται ακριβώς ότι το
πολιτικό σύστηµα έχει την πρώτη και την κύρια ευθύνη για τη διαφθορά και την αδιαφάνεια. Αυτό, δυστυχώς, πρέπει να το συνοµολογήσουµε όλοι σ’ αυτή την Αίθουσα, είναι µια πικρή, τραγική,
δραµατική πραγµατικότητα. Το πολιτικό σύστηµα, έτσι όπως λειτουργεί, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. Χρειάζεται
ρήξεις, χρειάζεται µεταρρυθµίσεις, χρειάζεται αλλαγές, χρειάζεται σύγκρουση µε το κατεστηµένο που υιοθετεί τη στήριξη αυτού
του συστήµατος.
Η χώρα µας πράγµατι τα τελευταία χρόνια, κλυδωνίζεται από
µια σειρά σκανδάλων. Πρωταγωνιστές σε αυτά τα σκάνδαλα
είναι πολιτικοί, κρατικοί λειτουργοί, δηµόσιοι υπάλληλοι. Εύλογα
και δίκαια γι’ αυτό έχει κλονιστεί η εµπιστοσύνη του λαού στο
πολιτικό σύστηµα και δίκαια η ευνοµούµενη πολιτεία αναµφίβολα
έχει υποστεί ισχυρό κλονισµό, ενώ περαιτέρω δεν έχουν λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη οι υπαίτιοι, δεν έχουν παραπεµφθεί οι
πρωταγωνιστές, ενώ δεν µπορούν να καταδικαστούν µόνο οι συνεργοί και ίσως οι εντολοδόχοι και να απουσιάζουν οι εντολείς.
Το άρθρο 86 του Συντάγµατος, έτσι όπως ισχύει, αποδυναµώνει την έννοια δικαίου, αφού διευκολύνει µε την αποσβεστική
προθεσµία την παραγραφή. Εκεί είναι το πρόβληµα.
Για τους πολιτικούς, όµως, κατά την άποψη του περί δικαίου
αισθήµατος, δεν πρέπει και δεν υπάρχει παραγραφή. Δεν µπορεί
να ισχύουν αποσβεστικές προθεσµίες. Ο πολιτικός µε δική του
πρωτοβουλία όταν εγκαλείται, πρέπει να προσφεύγει ο ίδιος στη
δικαιοσύνη. Γι’ αυτό η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου
86 έχει µια ιδιαίτερη, µια ξεχωριστή, αλλιώτικη σηµασία.
Οι εγγενείς όµως, αδυναµίες της δικαιοσύνης, οι µεγάλες καθυστερήσεις στην απονοµή αλλά και οι οποιεσδήποτε άλλες υπερηµερίες που παρουσιάζονται στο σύστηµα της δικαιοσύνης,
πρέπει να ξεπεραστούν µε σαφείς διατάξεις, µε πρόβλεψη που
να εκφράζει την έννοια της ευνοµούµενης πολιτείας, έτσι ώστε
να φτάνουν έγκαιρα στη δίκη κατά προτεραιότητα, όλες εκείνες
οι υποθέσεις που αφορούν διαφθορά πολιτικών και κρατικών
στελεχών, αλλά και υποθέσεις -σωστά αναφέρεται στο σχέδιο
νόµου- µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος αλλά και µείζονος
δηµοσίου συµφέροντος.
Με δεδοµένο ότι ο νόµος δεν πρέπει να παραβιάζει αξίες και
ηθικές αρχές, πρέπει να αποδεχθούµε ότι το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου ακριβώς εκφράζει αυτές τις αξίες και στηρίζεται σε
ηθικές αρχές, αφού έχει στόχο, τον κολασµό των ενόχων που
έχουν παραβιάσει την ηθική στην πολιτική, αλλά και τη διαφάνεια
στη διακυβέρνηση.
Χρειάζονται ριζοσπαστικές αλλαγές αλλά και µια δικαιοσύνη
ανεξάρτητη και περαιτέρω αποτελεσµατική. Ακριβώς γι’ αυτήν
τη δικαιοσύνη την ανεξάρτητη και αποτελεσµατική, εισάγετε για
ψήφιση το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, για να επιταχυνθεί η εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωµατούχων, για να έρθουν γρήγορα στην κρίση της δικαιοσύνης οι
υποθέσεις του µείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος και του µεγάλου δηµοσίου συµφέροντος, για να αναστηλωθούν επιτέλους
οι αρχές και για να επανακτηθεί κυρίως η χαµένη αξιοπιστία του
πολιτικού κόσµου.
Όµως πρέπει να υπογραµµιστεί για µια ακόµη φορά, ότι για
τους πολιτικούς δεν υπάρχει αποσβεστική προθεσµία, δεν υπάρχει παραγραφή, αφού σύµφωνα –και θα το επαναλάβω- µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 86 του Συντάγµατος προβλέπεται ότι
αν «για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαµβάνεται και
η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη
κατά προσώπου που είναι ή διατέλεσε µέλος της Κυβέρνησης ή
Υφυπουργός, η Βουλή µπορεί, ύστερα από αίτηση του ιδίου ή
των κληρονόµων του, να συστήσει ειδική επιτροπή, στην οποία
µπορούν να µετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον
έλεγχο της κατηγορίας».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚΒ ’ - 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Έτσι κανένας δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι η παραγραφή εµποδίζει για τους πολιτικούς τη δικαστική διερεύνηση της κατηγορίας. Αρκεί οι ίδιοι οι πολιτικοί να έχουν υψηλό αίσθηµα ευθύνης
και να υπηρετούν την ηθική στην πολιτική και τη διαφάνεια στη
διακυβέρνηση. Γι’ αυτό και αυτοί οι πολιτικοί που υπεκφεύγουν
αυτήν την παράγραφο 5 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, θα
έχουν στην ιστορική τους διαδροµή αυτήν την ευθύνη να τους
ακολουθεί. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολιτικοί πρέπει να µπορούν να επαναλάβουν άφοβα και υπερήφανα τα λόγια
του Δηµοσθένη: «Κρίνω και αποφασίζω χωρίς υστεροβουλία,
χωρίς να προσδοκώ οικονοµικό όφελος. Κανείς δεν µπορεί να µε
κατηγορήσει ότι κέρδισα κάτι από τους λόγους και τις πράξεις
µου στην πολιτική µου ζωή». Ακριβώς για να υπηρετηθούν αυτές
οι φράσεις, αυτές οι θέσεις, εµείς ψηφίζουµε το σχέδιο νόµου
και θα επιµείνουµε και περαιτέρω από αυτήν την ψήφιση στο ότι
πρέπει η πολιτική µας ζωή να έχει ποιότητα ηθικής και διαφάνειας στη λειτουργία της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Μπεντενιώτη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κεφαλληνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Σπυρίδων Μοσχόπουλος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε µεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις όλων των συναδέλφων, των εισηγητών των κοµµάτων, των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Θα σηµειώσω µόνο κάποια τοποθέτηση που µου έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του συναδέλφου του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού που στα οκτώ λεπτά της αγόρευσής
του δεν αναφέρθηκε καθόλου στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Άκουσα µόνο να εκτοξεύει κάποιες λαϊκίστικες κορώνες. Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να πω ότι το µόνο που βλάπτει κυρίως και
πρώτιστα ο λαϊκισµός είναι το πολιτικό µας σύστηµα, το οποίο
έσπευσε κάπως να υποστηρίξει στην αρχή της οµιλίας του. Εξάλλου, ο λαϊκισµός έχει πολύ κοντά πόδια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου για την εκδίκαση πράξεων πολιτικών και κρατικών αξιωµατούχων έρχεται να
καλύψει το κενό που παρατηρείται και έχει σαν αποτέλεσµα τις
απαράδεκτα µεγάλες χρονικά καθυστερήσεις στις δικαστικές αίθουσες ιδιαίτερα γι’ αυτές τις υποθέσεις.
Παρ’ όλα τα νέα µέτρα για την επιτάχυνση στην απονοµή της
δικαιοσύνης, οι υποθέσεις ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύτητας
πρέπει να δικάζονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Η δυνατότητα αυτή δίνεται ήδη στον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, όπως και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που µπορούν να ζητήσουν τη διεξαγωγή
της παραπάνω διαδικασίας. Όλες αυτές οι διατάξεις, όµως, δεν
έχουν αποδώσει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Γι’ αυτό και η εκδίκαση σκανδάλων που ταλανίζουν για χρόνια την πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή του τόπου δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί.
Δεν υπάρχει τελεσιδικία σε κανένα από αυτά τα σκάνδαλα. Αποτέλεσµα είναι να έχει κλονιστεί η εµπιστοσύνη των πολιτών στην
πολιτική και στους πολιτικούς και να επιδεινώνεται και γι’ αυτό
το λόγο η σηµερινή δύσκολη και κρίσιµη οικονοµική συγκυρία.
Θα πρέπει, λοιπόν, να οριστεί µε σαφήνεια µε ποιες προϋποθέσεις θα δικάζονται κατά προτεραιότητα και ποιο θα είναι το
περιεχόµενο της κατά προτεραιότητα εκδίκασής τους, καθώς και
η διαδικασία. Αυτό το σκοπό έρχεται να υπηρετήσει το παρόν
σχέδιο νόµου.
Αφού, λοιπόν, τέθηκε το σχέδιο νόµου σε δηµόσια διαβούλευση και εξέφρασαν την άποψή τους και τη γνώµη τους οι πολίτες, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η Ένωση Δικαστών και
Εισαγγελέων και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, αυτό το σχέδιο νόµου ορίζει µε ακριβή και σαφή τρόπο και τα εγκλήµατα που
εντάσσονται στις συγκεκριµένες ρυθµίσεις αλλά και τη διαδικασία που ακολουθείται.
Συγκεκριµένα, εντάσσονται τα εγκλήµατα κακουργηµατικού
και µόνο χαρακτήρα, όχι πληµµελήµατα, τα οποία δεν υπάγονται
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στις ρυθµίσεις του άρθρου 86 παράγραφος 1 του Συντάγµατος
και διαπράττουν Υπουργοί ή Υφυπουργοί κατά τη διάρκεια της
θητείας τους -ακόµη κι αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν
την ιδιότητα αυτή και εφόσον τα κακουργήµατα αυτά υπάγονται
καθ’ ύλην στην αρµοδιότητα του τριµελούς Εφετείου- επωφελούµενοι από την ιδιότητά τους, δηλαδή εκείνα που τους δίνεται
η ευκαιρία να τελέσουν εξαιτίας της ιδιότητάς τους και των πλεονεκτηµάτων που τους προσφέρει αυτή. Επίσης θα µπορούσαν
να ενταχθούν κακουργήµατα που σχετίζονται απλώς µε την εκτέλεση των υπουργικών καθηκόντων, αρµοδιότητας προφανώς τριµελούς Εφετείου.
Δεν υπάγονται εγκλήµατα αρµοδιότητας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Επίσης εντάσσονται τα κακουργήµατα τα
οποία διαπράττουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι
επωφελούµενοι από την ιδιότητά τους γενικοί και ειδικοί γραµµατείς υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων,
δηµοσίων οργανισµών και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
που η διοίκηση ορίζεται άµεσα ή έµµεσα από το κράτος, καθώς
και αιρετά µονοπρόσωπα όργανα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον τα κακουργήµατα αυτά εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του τριµελούς Εφετείου. Ακόµη όλα τα εγκλήµατα
εκείνα που διαπράττει ο υπάλληλος κατά την άσκηση της ανατεθείσας σε αυτόν από το νόµο ή την αρµόδια αρχή υπηρεσίας,
κατά το χρόνο δηλαδή που ασκεί τα καθήκοντά του και στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων αλλά και γι’ αυτά που τελεί
εκµεταλλευόµενος την ιδιότητά του και ας είναι άσχετα προς την
υπηρεσία του.
Κακουργήµατα ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος
ή µείζονος δηµόσιου συµφέροντος που συνταράσσουν την κοινωνική ζωή της χώρας ή αντίστοιχα κατάχρηση χρηµάτων του
δηµοσίου. Ο χαρακτηρισµός της υπόθεσης γίνεται µε πράξη από
τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και υπάγονται στην παρούσα
ειδική διαδικασία µόνο εφόσον ανήκουν στην αρµοδιότητα του
τριµελούς Εφετείου.
Η διαδικασία της ανάκρισης διενεργείται κατά προτεραιότητα
από πρόεδρο Πρωτοδικών και πρέπει να ολοκληρωθεί -και πολύ
σωστά µπαίνουν προθεσµίες- µέσα σε προθεσµία τεσσάρων
µηνών. Το Δικαστικό Συµβούλιο µπορεί µε βούλευµα να παρατείνει τη διαδικασία το πολύ για δύο µήνες, αν συντρέχουν σοβαροί
λόγοι. Σε δυσχερείς υποθέσεις προβλέπεται ότι µπορούν να οριστούν επιπλέον µέχρι δύο ανακριτές, πρόεδροι Πρωτοδικών και
ένας εισαγγελέας. Οι ανωτέρω δικαστικοί λειτουργοί απαλλάσσονται από όλα τα άλλα καθήκοντά τους, έτσι ώστε να αφοσιωθούν απερίσπαστα στην ανακριτική διαδικασία και έτσι να
τελειώνει το συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό που συζητάµε σήµερα, κινείται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης εµπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσµούς, προς την πολιτική, τους
πολιτικούς και την ίδια τη δικαιοσύνη. Είναι ένα νοµοσχέδιο-τοµή
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και γι’ αυτό θα πρέπει να συγχαρώ
την ηγεσία του Υπουργείου και τους συνεργάτες του και είναι
ενταγµένο στο µεταρρυθµιστικό έργο του Υπουργείου, που τα
δύο τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει. Είναι ένα νοµοσχέδιο που
θα επηρεάσει θετικά τη δηµόσια διοίκηση, θα επηρεάσει θετικά
τη δικαιοσύνη και την κοινωνία στο σύνολό της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Μοσχόπουλο και για την τήρηση του χρόνου.
Ξέρω ότι ήσασταν προετοιµασµένος για πολύ περισσότερα,
αλλά ο χρόνος περιορίζει πολύ.
Η Βουλευτής Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Βασιλική ΤσόνογλουΒυλλιώτη, έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
γεγονός ότι η χώρα µας βιώνει την πολυεπίπεδη και πολυσχιδή
µεγαλύτερη κρίση της µεταπολιτευτικής ιστορίας µας.
Είναι γεγονός, επίσης, ότι η κρίση αυτή έχει επηρεάσει θεσµούς, έχει επηρεάσει αξίες. Κατ’ αυτό τον τρόπο, έχει τρωθεί
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αθεράπευτα το κύρος και της δικαιοσύνης. Κάποιοι εκµεταλλευόµενοι το γεγονός ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια διογκώνεται, συνεπεία των σκληρών µέτρων που αναγκάζεται η Κυβέρνηση να
πάρει για τη διάσωση της χώρας –µέτρα ανάγκης και όχι επιλογής- µε τη χρήση µεγαλοστοµίας, παρακινούν πολίτες στο να
αντιδρούν σε νόµιµες δηµοκρατικές διαδικασίες, κυρίως όµως
νοµοθετηµάτων, που ψηφίζονται µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, µε
τους κανόνες και το Σύνταγµα της ευνοµούµενης πολιτείας, της
δηµοκρατίας µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Είναι γεγονός ότι υπάρχει δυσαρέσκεια για την κατάσταση της
δικαιοσύνης σήµερα. Γιατί πράγµατι ο συνεχώς διογκούµενος
αριθµός των υποθέσεων, η καθυστέρηση στην εκδίκασή τους, οι
πολυδαίδαλες ανακριτικές διαδικασίες, οι συνεχείς αναβολές
στα πινάκια, δυστυχώς κάνουν τους πολίτες να αισθάνονται ότι
δεν απολαµβάνουν δικαιοσύνης, ότι υπάρχει στη χώρα µας ένα
καθεστώς αρνησιδικίας. Κι αυτό το καθεστώς αρνησιδικίας διογκώνει τη δυσαρέσκειά τους όταν αναφέρεται σε εγκλήµατα πολιτικών προσώπων.
Υπάρχει θεσµικό πλαίσιο για τα εγκλήµατα των πολιτικών προσώπων: Είναι το άρθρο 86 του Συντάγµατος. Είναι ο ν.3849/2010
για τα υπηρεσιακά εγκλήµατα -κατά τον χρόνο δηλαδή της υπηρεσίας- από δηµοσίους λειτουργούς. Το άρθρο 35 παράγραφος
γ’ του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση
και κατά προτεραιότητα σοβαρής σηµασίας υπόθεση, µετά από
άσκηση της δίωξης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα τεράστιο κενό για τις υποθέσεις
που διαπράττονται από Υπουργούς, Υφυπουργούς, πολιτικά
πρόσωπα, αλλά και κρατικούς αξιωµατούχους. Στα µεν πολιτικά
πρόσωπα, ακόµη και όταν έχει λήξει η θητεία τους, υπάρχει κενό
όταν δεν υπάγονται στην κατηγορία του άρθρου 86 του Συντάγµατος. Στους δε λοιπούς κρατικούς αξιωµατούχους -όπως γραµµατείς, ειδικούς γραµµατείς Υπουργείων, διοικητές, προέδρους
και διευθύνοντες συµβούλους νοµικών προσώπων δηµοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, όταν ορίζονται από το κράτος, αιρετούς εκπροσώπους- όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επ’
ευκαιρία αυτής, κάνουν κατάχρηση της διακριτικής ευχέρειας
που τους παρέχει η διοίκηση στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Αυτά τα κενά έρχεται να καλύψει η ειδική ποινική διαδικασία
που εισάγεται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Επίσης προβλέπεται ότι µπορεί ο εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου σε περιπτώσεις µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή µείζονος δηµοσίου συµφέροντος, να χαρακτηρίσει την πράξη ως
τοιαύτην και να την παραπέµψει σε ανάκριση σε έµπειρο δικαστή, πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος µάλιστα µπορεί να συνεπικουρείται συνεπεία της σηµασίας της και από άλλους δύο
προέδρους πρωτοδικών και άλλον ένα εισαγγελέα. Η ανάκριση
ορίζεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, σε τέσσερις µήνες. Η
υπόθεση παραπέµπεται στο ακροατήριο µε την έκδοση αµετάκλητου βουλεύµατος του συµβουλίου εφετών και όχι δι’ απευθείας κλήσεως, που σηµαίνει ότι υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα
ενός εµπειρότερου δικαστικού σχηµατισµού. Η υπόθεση έρχεται
στο ακροατήριο και δεν υπάρχουν αναβολές. Τελειώνει σε µια
δικάσιµο. Και αν υπάρξει ανάγκη αναβολής, απλώς διακόπτεται.
Άλλως, εντός διµήνου ξανά, προσδιορίζεται όταν υπάρχει το ανέφικτο της συνεχίσεώς της. Όταν δεν ασκείται έφεση, ο εισαγγελέας εφετών είναι υποχρεωµένος εντός διµήνου από της
διαβιβάσεως της δικογραφίας, να την παραπέµψει ώστε να οριστεί άµεσα, δικάσιµος για την εκδίκασή της.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ανάκριση γίνεται από ανακριτή που
δεν είναι επιφορτισµένος και µε άλλες υποθέσεις. Όλοι ξέρουµε
τι έγινε µε τις υποθέσεις που εξετάζονταν ανακριτικά µέχρι τώρα.
Ακόµη δεν έχουν οριστεί δικάσιµοι. Στην πολυδαίδαλη υπόθεση
του σκανδάλου της «SIEMENS», ενώ είχε οριστεί ειδικός δικαστής-ανακριτής για τη συντέλεση της ανάκρισης, µετά από ενάµιση χρόνο, ορίστηκε δεύτερος ανακριτής για την υποβοήθηση
του έργου του.
Βλέπουµε ότι µέχρι τώρα, τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν έλθει
ως κατηγορούµενοι, διότι δεν έχει οριστεί ακόµα η δικάσιµος.
Η παρούσα ρύθµιση προβλέπει χωρισµό όσον αφορά τα φυ-
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σικά πρόσωπα και βεβαίως για ό,τι δεν προβλέπεται ρύθµιση από
την παρούσα νοµοθετική ρύθµιση, να συµπληρώνεται από τις
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και του Ποινικού Κώδικα.
Εισάγει κάτι νέο αυτή η ειδική ποινική διαδικασία; Όχι. Απλώς
µε τους δικαστικούς σχηµατισµούς που έχουν δοκιµαστεί στην
πράξη (έµπειροι δικαστές), επιταχύνει µία διαδικασία που πρέπει
να τελειώνει και δεν έχει λόγο να καθυστερεί.
Πολλοί έχουν επικρίνει αυτές τις διατάξεις κατά καιρούς και
στις επιτροπές και ενώπιον της Ολοµέλειας σήµερα. Βέβαια σαν
επικριτικό στοιχείο επικαλούνται ότι δεν υπάρχει η εξασφάλιση
της δίκαιης δίκης διότι, για παράδειγµα, δεν υπάρχουν αναβολές
ή γίνεται πολύ σύντοµα η ανάκριση, ότι ο χαρακτηρισµός της
πράξης από τον εισαγγελέα ως µείζονος σηµασίας δεν έχει
ασφαλιστικές δικλίδες, ότι δήθεν υπάρχει σύγκρουση αρµοδιοτήτων µεταξύ του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων που είναι το κατά νόµο και το
καθ’ ύλην αρµόδιο για την εκδίκαση αυτών των κακουργηµάτων
ή ότι εν πάση περιπτώσει, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και της δίκαιης δίκης στο σύνολό της, διότι δεν υπάρχουν
τα εχέγγυα µίας δίκαιης δίκης. Όταν όµως υπάρχει η διάταξη του
άρθρου 43 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και,
για παράδειγµα, έχει χαρακτηριστεί πράξη µείζονος ενδιαφέροντος, υπάρχει η δυνατότητα να µπει στο αρχείο όταν πρόκειται
για προφανώς αβάσιµη ή αστήρικτη κατηγορία. Επίσης υπάρχει
η δυνατότητα εφέσεως κατά του παραπεµπτικού βουλεύµατος
και να ασκηθούν όλα τα δικαιώµατα εκ µέρους του κατηγορουµένου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι η διαφθορά έχει διογκωθεί στη χώρα µας, όµως η πολιτική βούληση για την καταπολέµησή της έχει επιδειχθεί από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και
τον Γιώργο Παπανδρέου. Είµαστε όλοι µάρτυρες τού τι συνέβη
και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διεκδίκησαν ώστε η υπόθεση της
«SIEMENS» να προχωρήσει και να παραπεµφθούν οι υπόλογοι
των πράξεων που φέρονταν ότι τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της
θητείας τους. Ποιοι όµως τόλµησαν σ’ αυτήν την Αίθουσα και
ποιοι δεν τόλµησαν, είναι γνωστοί στο πανελλήνιο. Ας λείπει λοιπόν η υποκρισία.
Κύριε Υπουργέ, επ’ ευκαιρία της τοποθετήσεώς µου θα ήθελα
να σας µεταφέρω την αγωνία και τον προβληµατισµό των δικαστικών υπαλλήλων του νοµικού κόσµου και του Δικηγορικού Συλλόγου του Πρωτοδικείου Θήβας για την κάλυψη των κενών του
Πρωτοδικείου Θηβών, όσον αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους. Δυστυχώς το 50% των δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Θήβας, στο Ειρηνοδικείο και στο Πταισµατοδικείο λείπει
ύστερα από µετατάξεις, αποσπάσεις ή συνταξιοδοτήσεις. Παρακαλώ πολύ αυτό να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν όταν πρόκειται για
ένα ενεργό και δραστήριο δικαστικό µέγαρο που έχει δεκατέσσερις ποινικές συνεδριάσεις το µήνα και τρεις πολιτικές υποθέσεις. Καταθέτω το έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αξιότιµοι συνάδελφοι, πράγµατι αυτό το νοµοσχέδιο δίνει απαντήσεις και διαλύει την καχυποψία των πολιτών. Είναι ένα νοµοσχέδιο που ενισχύει το κύρος της δικαιοσύνης, γι’ αυτό και σας
καλώ να το υπερψηφίσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Αχαΐας.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά το ν. 3904/2010 για την
επιτάχυνση της ποινικής δίκης, το σηµερινό νοµοσχέδιο στοχεύει
στην περαιτέρω ώθηση των υποθέσεων εκείνων που παρουσιάζουν έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον είτε λόγω της φύσεως και των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εγκλήµατος είτε λόγω της ιδιότητος εκείνου που τέλεσε την πράξη. Έτσι µε τη νέα ταχεία διαδικασία θα εκδικάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα τα
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κακουργήµατα αρµοδιότητας τριµελούς εφετείου που τέλεσαν
Υπουργοί και Υφυπουργοί, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και
δεν υπάγονται στο άρθρο 86 του Συντάγµατος, τα κακουργήµατα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούµενοι της ιδιότητάς τους Βουλευτές και γραµµατείς
Υπουργείων, διοικήσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών και αιρετοί των ΟΤΑ,
καθώς και κακουργήµατα ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή µείζονος συµφέροντος.
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις στην
απονοµή της δικαιοσύνης. Ακόµα βέβαια είµαστε σε αναµονή να
αποδώσουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα οι ήδη ψηφισθείσες διατάξεις. Παράλληλα υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού δικαστικών
λειτουργών και γραµµατέων, που είναι αναµφίβολα ένας βασικός
παράγοντας των καθυστερήσεων.
Είναι δεδοµένο ότι χρειάζεται συνολική αντιµετώπιση του προβλήµατος και γι’ αυτό απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες, όχι
µόνο από πλευράς πολιτικής ηγεσίας και νοµοθετικής λειτουργίας, αλλά και από πλευράς δικαστικών λειτουργών, χωρίς τη συνεργασία των οποίων δεν µπορεί να ευδοκιµήσει και να αποδώσει
καµµία προσπάθεια.
Μέχρι όµως να λειτουργήσει στο σύνολό της η δικαιοσύνη,
όπως όλοι αναµένουµε, είναι ορθό να διαχωριστούν και να προκριθούν ορισµένες υποθέσεις που θίγουν το σύνολο της κοινωνίας και δεν ικανοποιούν το περί δικαίου αίσθηµα. Σε µια
δηµοκρατική πολιτεία αυτά είναι πρωτίστως τα αδικήµατα που
διαπράττουν πολιτικοί και αξιωµατούχοι, που διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα. Τα τελευταία χρόνια ξέσπασαν µια σειρά από σκάνδαλα –«SIEMENS», οµόλογα, Βατοπέδι- στα οποία εµπλέκονται
ανώτερα πολιτικά στελέχη και δεν έχουµε δει µέχρι σήµερα, ένα
αποτέλεσµα από πλευράς δικαιοσύνης. Σε ορισµένες µάλιστα
περιπτώσεις, είναι τέτοια η βραδύτητα, που δηµιουργούνται και
υπόνοιες για το κατά πόσο υπάρχει αµεροληψία ή αν πίσω από
τη βραδύτητα κρύβονται σκοπιµότητες και έξωθεν παρεµβάσεις.
Τα µεγαλύτερα οικονοµικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών, που
αφορούν διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος πολλών εκατοµµυρίων, περιλαµβάνονται σε δεκάδες δικογραφίες που διερευνώνται από τη δικαιοσύνη, µερικά εκ των οποίων έχουν τελεστεί σε
βάθος χρόνου, πέραν της δεκαετίας και εν τούτοις βρίσκονται
ακόµα σε εκκρεµότητα. Ακόµη βεβαίως, δεν έχει διαλευκανθεί η
υπόθεση ΟΠΑΠ, «ΙΝΤRΑLΟΤ», υπόθεση προµήθειας τρόλεϊ από
τη «ΜΑΝ», ΕΛΒΟ, το σκάνδαλο «DRIMLER», το όργιο προεκλογικών προσλήψεων στην «ΑΓΡΟΓΗ,» υπόθεση «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», το
σκάνδαλο της «ASPIS CAPITAL» κ.ο.κ..
Και ενώ τόσο σηµαντικές υποθέσεις λιµνάζουν και οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα όρια της αρνησιδικίας, το ανάθεµα της κοινής
γνώµης πέφτει κατά κόρον, στην εκτελεστική και νοµοθετική λειτουργία, χωρίς να γίνεται κατανοητό ότι η δικαστική λειτουργία
είναι ανεξάρτητη εξουσία και οφείλει να δρα και να αναλαµβάνει
τις ευθύνες της ως τέτοια.
Είναι σαφές ότι η αυθαιρεσία και η διαφθορά, η ανεξέλεγκτη
κακοδιαχείριση και η χωρίς συνέπειες κατασπατάληση του δηµόσιου χρήµατος, που οδήγησαν στη σηµερινή κρίση, βρήκαν
εύφορο πεδίο να αναπτυχθούν σε µια χώρα µε εξασθενηµένες
αξίες και χαλαρούς θεσµούς και ένα σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης µε πολλά τρωτά και δυσλειτουργίες.
Έχουµε φτάσει, λοιπόν, σε ένα σηµείο να επικρατεί -και όχι
άδικα- η πεποίθηση ότι κανείς δεν τιµωρείται µέσα σε ένα πλαίσιο γενικευµένης διαφθοράς. Μια τέτοια πεποίθηση ασφαλώς
θίγει τα θεµέλια της δηµοκρατίας, απαξιώνει το θεσµό της δικαιοσύνης και οδηγεί σε γενικευµένη ανοµία και ασυδοσία.
Χρέος µας βέβαια, είναι να παρέχουµε στους δικαστές τα αναγκαία µέσα, ώστε να µπορούν να επιτελέσουν ορθά το έργο
τους και να δηµιουργούµε δικλίδες ασφαλείας, για µια ανεξάρτητη και αµερόληπτη δικαιοσύνη ως το προπύργιο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο γίνεται προσπάθεια να αντιµετωπιστούν οι υπάρχουσες δυσλειτουργίες και να τεθούν τα εύλογα
χρονικά όρια, µέσα στα οποία πρέπει να διεκπεραιώνονται υποθέσεις µεγάλης σηµασίας για την ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό και
ορίζεται ότι οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται από τη δικαιοσύνη
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κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από το στάδιο της ανάκρισης µέχρι
και την εκδίκαση.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι οι ανακριτές που αναλαµβάνουν
αυτές τις υποθέσεις, απαλλάσσονται από λοιπά καθήκοντα και
επικουρούνται στο έργο τους, από ικανό αριθµό γραµµατέων, ειδικών επιστηµόνων και πραγµατογνωµόνων. Έτσι ενώ οι προθεσµίες που τίθενται για την ολοκλήρωση της ανακριτικής
διαδικασίας, αρχικά φαίνονται ιδιαίτερα σύντοµες, αν σκεφτεί κανείς τον όγκο των υποθέσεων αυτών, στην πραγµατικότητα οι
προθεσµίες αυτές είναι µάλλον εύλογες, εφόσον εξασφαλίζεται
η συνδροµή εξειδικευµένου προσωπικού και η αποκλειστική απασχόληση του ανακριτή σε µια και µόνο υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση βέβαια οι προθεσµίες αυτές είναι απλά ενδεικτικές. Είναι
ιδιαίτερα βέβαια σηµαντική η ουσιαστική συνεργασία των δικαστικών λειτουργών. Άλλωστε, δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετικά και να προκαλείται ακυρότητα από την παράβαση των
προθεσµιών, διότι έτσι θα καθυστερούσε παρά θα επιταχυνόταν
η όλη διαδικασία.
Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου τίθενται προϋποθέσεις. Παρέχεται στους δικαστές επιπλέον προσωπικό.
Εξασφαλίζεται η άµεση συνδροµή λοιπών αρµόδιων αρχών,
όπως η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές Δραστηριότητες. Και ο εισαγγελέας οικονοµικού
εγκλήµατος τούς παρέχει τη δυνατότητα άρσης του φορολογικού, τραπεζικού, χρηµατιστηριακού απορρήτου. Εναπόκειται
στους δικαστικούς λειτουργούς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές και να τηρήσουν τα οριζόµενα χρονικά όρια περάτωσης της ανακριτικής διαδικασίας.
Ίσως στο σηµείο αυτό, πρέπει να επανεξετάσουµε το θεσµικό
πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου των δικαστών και τις προβλεπόµενες κυρώσεις και να µη στηριζόµαστε αποκλειστικά και µόνο
στην ευσυνειδησία, την ηθική και την ακεραιότητα του εκάστοτε
δικαστή.
Σε σωστή κατεύθυνση είναι επίσης, οι διατάξεις για την απαγόρευση κίνησης λογαριασµών, το άνοιγµα θυρίδων και τον ορισµό σύντοµης δικασίµου. Η κατ’ εξαίρεση και µόνο διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, η έκδοση αµετάκλητου παραπεµπτικού βουλεύµατος από το αρµόδιο Συµβούλιο Εφετών και η απαγόρευση χορήγησης αναβολής µπορεί βέβαια να ξενίζουν σε
σχέση µε τα έως σήµερα εφαρµοζόµενα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πρόκειται, όµως, για διατάξεις οι οποίες θα επιταχύνουν σηµαντικά τη διαδικασία, που είναι και το ζητούµενο σε αυτές τις
υποθέσεις, χωρίς παράλληλα να θίγονται τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου. Εξάλλου µε τη συµµετοχή στην ανακριτική διαδικασία των ειδικών επιστηµόνων -αρκετών για τη λεπτοµερή και
σε βάθος εξέταση της υπόθεσης- διασφαλίζεται ο εκάστοτε κατηγορούµενος ότι δεν θα παραπεµφθεί σε δίκη, παρά µόνο εάν
υπάρχουν επαρκή σε βάρος του στοιχεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να στηρίξουµε το σηµερινό νοµοσχέδιο, διότι πέρα από την πρακτική του σηµασία,
συνιστά πάνω απ’ όλα µία προσπάθεια αποκατάστασης του κράτους – δικαίου στη συνείδηση των πολιτών, µία προσπάθεια ενδυνάµωσης των πολιτειακών θεσµών, αρχίζοντας από το θεσµό
της δικαιοσύνης. Συνιστά µία ακόµη προσπάθεια να υπερασπιστούµε το δηµόσιο συµφέρον απέναντι στα κάθε λογής συµφέροντα και στους πολιτικούς υπηρέτες τους, που πολλές φορές
απαξιώνουν την ουσία της πολιτικής, µία προσπάθεια να ξεκαθαρίσουµε το πολιτικό τοπίο, να ενισχύσουµε την αξιοπιστία και
να θωρακίσουµε τη δηµοκρατία, ώστε να αφιερωθούµε αποκλειστικά στα προβλήµατα του πολίτη και της Ελλάδας.
Θα κλείσω µε µία φράση του Γεωργίου Παπανδρέου, του
«Γέρου της Δηµοκρατίας», όταν ήταν κατηγορούµενος για εξύβριση του βασιλιά. Απολογούµενος ενώπιον του Στρατοδικείου
Αθηνών στις 20-4-1921 τόνισε τα εξής: «Κράτος και πολιτισµός
δεν µπορούν να οικοδοµηθούν παρά µόνο πάνω στα θεµέλια µιας
αληθούς, αµερολήπτου και τιµίας δικαιοσύνης, η οποία θα τηρεί
και θα εφαρµόζει µε πίστη θρησκευτική το γράµµα και το πνεύµα
των νόµων, η οποία απτόητος θα απορρίπτει τα κελεύσµατα του
κόµµατος και των παθών, η οποία δεν θα τροµοκρατεί, αλλά θα
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σέβεται και µάλιστα θα διευκολύνει την πάλη των ιδεών και την
ελευθερία της σκέψης.»
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ του Νοµού
Αχαΐας.
Παρακαλείται ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης,
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του Νοµού Ηρακλείου, να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αφού η κα Κυριακοπούλου έκλεισε µε µία φράση του Γεωργίου Παπανδρέου, εγώ θα ανοίξω µε µία φράση του Γιώργη Παπανδρέου: «Αν δεν µατώσουµε, δεν θα αλλάξουµε.»
Το πολιτικό σύστηµα νοσεί. Ποινικοποίηση ιδεολογίας; Σαφώς
όχι. Ποινικοποίηση πρακτικών προσώπων; Σαφώς ναι. Δικλίδες
ασφαλείας, διαφύλαξη ιδεολογιών, προστασία θεσµών, Σύνταγµα, νόµοι, καταστατικά κοµµάτων. Επικοινωνιακά κόλπα
ακούστηκαν εδώ µέσα; Όχι. Φαρσοκωµωδίες; Σαφώς όχι. Κάθαρση επήλθε; Σαφώς όχι. Έγκληµα χωρίς τιµωρία. Σαφώς.
Οι νόµοι 3994, 3904, 3900 υπολειτουργούν. Δεν λειτούργησαν.
Πίστη στους θεσµούς; Τα στατιστικά τα έδωσε πριν ο εκπρόσωπος του φορέα µας. Κανείς Έλληνας δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη. Διαφθορά; Αποδεδειγµένη, µε αποχρώσες ενδείξεις.
Παραδικαστικό. Καθυστερήσεις; Στο όνοµα του κάθε Έλληνα.
Αποδόθηκαν οι ευθύνες τελικά; Ο λαός είναι ευχαριστηµένος;
Σαφώς όχι.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα να δηµιουργήσουµε ένα νόµο που
να πιάνει τους πολιτικούς, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς,
τους Βουλευτές, να πιάνει τους αξιωµατούχους, τους γενικούς
γραµµατείς, τους διοικητές συµβούλους, να πιάνει την τοπική
αυτοδιοίκηση -µην ξεχνάτε τα ποσοστά πολεοδοµίας στην τοπική
αυτοδιοίκηση πόσο είναι ενοχοποιηµένα, όσον αφορά τη διαφθορά- και δηµιουργεί σε ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος
και σε δηµόσιο συµφέρον, σε κακουργηµατικού τύπου πράξεις,
δικλίδες για να αλλάξει κάτι.
Σαφώς και να απαλλάσσετε από άλλα καθήκοντα, σαφώς και
η υποστήριξη των ανακριτών, σαφώς και η άρση φορολογικού,
τραπεζικού, χρηµατικού απορρήτου, σαφώς και ο τµηµατικός
χωρισµός της υπόθεσης διευκολύνουν. Επίσης διευκολύνει και
η ολοκλήρωση της ανάκλησης από το Συµβούλιο των Εφετών
µέσα σ’ ένα µήνα, το να µην έχουµε αναβολή µόνο µε διακοπή
δεκαπέντε ηµερών, όπως και το να είναι ανεξάρτητη η διαδικασία
από το άρθρο 86 της Βουλής, όπως και η ενίσχυση των ανακριτών, η ενίσχυση των εισαγγελέων. Σαφώς και όχι πλέον προανακριτική και σαφώς έφεση µε χρονικό προσδιορισµό δύο µηνών.
Ακούστηκαν πολλά πάνω σ’ αυτά. Το ΛΑΟΣ: Μια ανευθυνότητα
και ένας λαϊκισµός. Αριστερά: Φυγοµαχία στις εξεταστικές και
στις προανακριτικές. Δεξιά: Αναχωρητισµός ως θρησκευτικός
όρος και υποχώρηση ως στρατιωτικός όρος σε κρίσιµες στιγµές
του ελλαδικού κράτους.
Θεωρώ ότι η σηµερινή µέρα είναι τεράστιας αξίας σαφώς και
για το δικό µας πολιτικό χώρο. Θέλω γρήγορα να δω, Υπουργέ
µου, να λυθεί το θέµα του κ. Τσουκάτου και του κ. Μαντέλη, που
είπαν ότι εµπλέκονται. Είναι µείζον θέµα δηµόσιου συµφέροντος
και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα στα χέρια σου –που σε
εκτιµώ απεριόριστα- πιστεύω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα το
δούµε σύντοµα για το χώρο µου.
Σαφώς και ντρέποµαι σήµερα να βλέπω τις ιστορίες του κ. Ψωµιάδη να επανέρχονται στη µνήµη µου, όπως ήταν του Χριστοφοράκου πριν µήνες και να βλέπει όλη η κοινωνία και να
αναπαράγει θυµικό –σωστός όρος- µ’ αυτό.
Σαφώς, Υπουργέ µου, σπιλώθηκε ο τόπος µου, ο Νοµός Ηρακλείου. Πιστεύω ότι γρήγορα πρέπει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, όπως την έβαλε και η Ηρακλειώτισσα εισηγήτρια, η κ.
Σκραφνάκη, προς τιµήν της, στην ωραία της εισήγηση, γιατί ο
τόπος µου σπιλώθηκε αυτές τις ηµέρες µε τον ΟΦΗ και σπιλώνονται δηµόσια άτοµα, τα οποία ενέχονται σ’ αυτήν τη λογική και
να µπορέσει να επέλθει επιτέλους, η κάθαρση.
Ούτε συζήτηση ότι το πολιτικό σύστηµα νοσεί. Ούτε συζήτηση
ότι ο νόµος µόνο, το Σύνταγµα, οι αλλαγές των καταστατικών
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των κοµµάτων σαφώς και δεν φτάνουν. Θα πω µια κουβέντα, η
οποία µου άρεσε και ακούστηκε από τον εισηγητή του ΛΑΟΣ, τον
κ. Βορίδη. Πραγµατικά, η πολιτική βούληση των Βουλευτών στη
Βουλή, αν ήταν άλλη, αν είχαµε µια εξυγίανση της κοινωνίας,
σαφώς και βατά σηµεία περί ευθύνης Υπουργών και περί άρσης
ασυλίας Βουλευτών και όλων των πολιτικών προσώπων θα είχαν
αποφευχθεί.
Άρα, τελειώνω όπως άρχισα: Aν δεν µατώσουµε, Υπουργέ µου,
και εµείς οι ίδιοι και η ίδια η κοινωνία δεν θα αλλάξουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γιάννη Μιχελογιαννάκη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής Σερρών, του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης να λάβει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να απαντήσω στον άρτι κατελθόντα εκ του Βήµατος αγαπητό
συνάδελφο κ. Μιχελογιαννάκη ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός ουδέποτε φυγοµάχησε. Είναι το κόµµα, το οποίο έχει καταγγείλει τα εκατό εκατοµµύρια ευρώ της «SIEMENS», που έχουν
δοθεί σύµφωνα µε την απόφαση του γερµανικού δικαστηρίου
του Μονάχου και πήγαν στα κόµµατα εξουσίας, ΠΑΣΟΚ και Νέα
Δηµοκρατία. Το αν παραδέχτηκε ή όχι ο κ. Τσουκάτος και ο κ.
Μαντέλης, αυτά µαζεύουν περίπου ένα εκατοµµύριο ευρώ.
Η φυγοµαχία, επίσης, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας
στο σκάνδαλο της «SIEMENS» υπήρξε γιατί έβγαλε η κυβερνητική πλειοψηφία ένα πόρισµα για γέλια, το οποίο συνόψισε ότι
για το σκάνδαλο της «SIEMENS» έφταιγαν ο Αλογοσκούφης και
ο Μαρκογιαννάκης.
Φυσικά, µια πολύ σηµαντική λεπτοµέρεια είναι ότι ουδέποτε
αναφέρθηκε, ποιοι ήταν αυτοί οι σαράντα δηµοσιογράφοι, οι
οποίοι τα έπαιρναν από τη «SIEMENS», γιατί έχουµε και ορισµένους «τηλε-εισαγγελείς» τώρα που µιλούν περί βουλευτικών προνοµίων κ.λπ., παρ’ όλο που οι ίδιοι είναι χρυσοκάνθαροι σε
επιχειρήσεις. Πώς, δηλαδή, παίρνει κάποιος εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ το µήνα σε µια επιχείρηση που έχει συσσωρευµένα
χρέη πεντακόσια εκατοµµύρια ευρώ; Εάν τα φέρνει ο δηµοσιογράφος και τα παίρνει έχει ένα νόηµα στον ιδιωτικό τοµέα. Σε
µια καταχρεωµένη επιχείρηση όµως, γιατί παίρνει αυτά τα χρήµατα;
Πού απέτυχε η Βουλή σε όλο αυτό το θέµα; Η Βουλή έπρεπε
ως Σώµα όταν ετίθεντο τέτοια θέµατα ηθικής τάξεως, να βάζει
την αλήθεια πάνω από το κόµµα. Δυστυχώς, όµως, στην Ελλάδα
έχουµε κοµµατοκρατία και όχι δηµοκρατία. Αντί να είναι οι Βουλευτές εκπρόσωποι του λαού στο Κοινοβούλιο είναι εκπρόσωποι
του κόµµατός στο οποίο εκλέγονται και πρέπει να δικαιολογούν
τα πάντα. Άρα, υπ’ αυτές τις συνθήκες, όποτε κάποιος Υπουργός
–έτσι είναι η πλειοψηφία- έρχεται από ένα συγκεκριµένο κόµµα
µονίµως συντάσσονται όλοι οι Βουλευτές του κόµµατος αυτού,
του κυβερνητικού, και τον βρίσκουν αθώο.
Είδαµε την περίοδο της Νέας Δηµοκρατίας, τι έγινε. Έρχονταν
όλοι οι Βουλευτές και ψήφιζαν να µη γίνει η οποιαδήποτε παραποµπή. Φυσικά δεν ήταν αυτή η άποψή τους. Και παρ’ όλο που
δεν ήταν αυτή η άποψή τους, εφόσον το κόµµα διέταζε ότι πρέπει να αθωωθεί ο «άλφα» ή ο «βήτα» Υπουργός, αυτό και γινόταν.
Άρα το άρθρο του Συντάγµατος, το οποίο είχε συγκεκριµένες
προβλέψεις, ήταν στη λογική –εγώ τουλάχιστον αυτό µπορώ να
καταλάβω, το άρθρο αυτό ψηφίστηκε πολύ πριν γίνω εγώ Βουλευτής- του να προστατεύσει ορισµένους από τις άδικες αντεκδικήσεις. Βέβαια χρησιµοποιήθηκε, όπως έχει χρησιµοποιηθεί
τώρα.
Αναφέρθηκε ότι το µούντζωµα της Βουλής από τους αγανακτισµένους και συγκεντρωµένους της πλατείας Συντάγµατος θα
έπρεπε να είναι ποινικό αδίκηµα και να επέµβει ο εισαγγελέας
κ.λπ.. Εγώ θα σας αναφέρω ένα περιστατικό, το οποίο µου το
διηγήθηκαν κάποιοι αστυνοµικοί.
Ένας Βούλγαρος οδηγός φορτηγού ερχόµενος από τον Προµαχώνα και εισερχόµενος στην Ελλάδα σταµάτησε εκεί που ήταν
οι αστυνοµικοί, τους έφτυσε και έφυγε, διότι προφανώς, οι Έλληνες αστυνοµικοί, το ελληνικό κράτος κατ’ επέκταση είναι για
φτύσιµο. Όταν, λοιπόν, µετά από καταδίωξη τον συνέλαβαν και
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τον πήγαν στον εισαγγελέα, τους ρώτησε ο εισαγγελέας: «Τι
άλλο έχει κάνει;» και του είπαν «Τίποτα». Και εκείνος τους απάντησε «Καλά, γι’ αυτό τον φέρατε;».
Έχουµε ένα κράτος, στο οποίο οι εισαγγελείς, οι δικαστές θεωρούν ότι το να φτύνει κάποιος αλλοδαπός τους Έλληνες αστυνοµικούς και κατ’ επέκταση το ελληνικό κράτος –δεν έχει
πρόβληµα µε τα συγκεκριµένα πρόσωπα- δεν είναι και κανένα
σοβαρό θέµα. Άρα, γιατί να είναι σοβαρό θέµα και το µούντζωµα,
κατ’ επέκταση, της Βουλής.
Το πρόβληµα, λοιπόν, είναι, πρώτον, ότι οι Βουλευτές παίρνουν τις αποφάσεις µε δικά τους κοµµατικά κριτήρια και, δεύτερον, ότι οι δικαστές παίρνουν τις αποφάσεις µε πολιτικάντικα
κριτήρια. Έτυχε να έχω µια προσωπική περίπτωση, στην οποία
ήµουν µάρτυρας, όπου το δικαστήριο κάνει «λάστιχο» τους νόµους µε µια «προοδευτική» πλευρά της δικαιοσύνης. Σε µια τέτοιου είδους διαδικασία σταθµίζει ο δικαστής πού θα έχει το
λιγότερο κόστος, πολιτικό ή άλλο από µια απόφαση, όταν φυσικά
δεν υπάρχει ίσο κόστος από τη µια και την άλλη περίπτωση.
Το ερώτηµα είναι: Υπάρχει η βούληση να αντιµετωπιστούν
αυτά τα φαινόµενα διαφθοράς από Υπουργούς και γενικώς πολιτικά πρόσωπα; Όχι. Αξιοποιήθηκε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο; Όχι. Τίποτα δεν έγινε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ακόµη,
ανεστάλη το κλείσιµο της Βουλής και δεν είχαµε Θερινά Τµήµατα, προκειµένου να διευκολυνθεί η δηµιουργία κάποιων προκαταρτικών επιτροπών.
Τι ακριβώς έγινε; Πώς αξιοποιήθηκε; Όλο αυτό το χρονικό διάστηµα δεν έφερε η Κυβέρνηση καµµία, µα καµµία πρόταση. Άρα,
ποιος ο λόγος να µη γίνουν τα Θερινά Τµήµατα;
Το πρόβληµα είναι ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν οι θεσµοί
και έχουµε βάλει το πολιτικό κόστος, το κόµµα, το συµφέρον του
κόµµατος ως πρώτη προτεραιότητα. Η κατάσταση αυτή, υπό την
πίεση της κοινής γνώµης, βλέπουµε να αλλάζει, αλλά δεν µπορούµε να πούµε ότι έχει αλλάξει ριζικά. Δεν βλέπουµε τουλάχιστον αυτή η πίεση, που υπάρχει από την κοινωνία, να έχει
περάσει εδώ µέσα, να έρθει δηλαδή ο χ’ ή ψ’ Βουλευτής µιας κυβερνητικής πλειοψηφίας και να πει στον Υπουργό: «Σε αγαπώ,
σε εκτιµώ, είσαι σύντροφός µου, αλλά υπάρχει πρόβληµα µε
αυτά που έχεις κάνει, έχω αµφιβολίες και θέλω να πάνε αυτά σε
µία προκαταρκτική επιτροπή». Αντιθέτως, αυτοί οι νόµοι χρησιµοποιούνται µόνο για τους «πεθαµένους» πολιτικά, για τον κ.
Τσοχατζόπουλο.
Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στο θέµα που είναι για εµένα
το µεγαλύτερο σκάνδαλο, δηλαδή το σκάνδαλο της «SIEMENS».
Εκεί, όπως προείπα, είχαµε το κουκούλωµα και βλέπουµε µια τεράστια διαφθορά στη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος και
της δικαιοσύνης στη Γερµανία και στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να
µας προβληµατίσει. Γιατί οι µάρτυρες µιλούν στο Μόναχο, αλλά
αρνούνται να µιλήσουν στην Αθήνα; Δεν υπάρχει εδώ προστασία
των συνταγµατικών τους δικαιωµάτων κ.λπ.; Είναι ανίκανοι οι δικαστές; Έχουν τόσο ικανούς δικηγόρους; Γιατί, λοιπόν, δεν µπορεί το πολιτικό σύστηµα, το δικαστικό σύστηµα επιτέλους να
βάλει το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων, δηλαδή στα σκάνδαλα
που έχουν συγκλονίσει και συνεχίζουν να συγκλονίζουν την ελληνική κοινωνία;
Παρ’ όλο που ψηφίζουµε ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός
το παρόν νοµοσχέδιο, σας λέµε ότι το πρόβληµα είναι πως δεν
κάνετε τίποτα και αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση. Δεν
βλέπουµε καµµία κίνηση και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δηµοκρατία να αναγνωρίσουν, να πουν ότι επιτέλους και ένα δικό
τους στέλεχος είναι µπλεγµένο µέσα στο σκάνδαλο και θα κάνουν τα πάντα, ούτως ώστε να διαφωτιστεί η αλήθεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ηλία Πολατίδη.
Παρακαλείται ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Κακλαµάνης να λάβει
το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία και νοµίζω ότι πρέπει, τοποθετούµενοι απ’ αυτήν εδώ τη θέση, να δίνουµε τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να κρίνει πώς νοµοθετούµε και χωριστά, επίσης, πώς
συµπολιτευόµαστε ή αντιπολιτευόµαστε. Ο τρόπος, µε τον οποίο
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εκφέρεται συχνά ο πολιτικός λόγος απ’ αυτήν τη θέση, σε αυτήν
την Αίθουσα, και µεταφέρεται στο λαό σαν απόηχος της ποιότητας των εργασιών µας είναι ότι νοµοθετούµε κακώς, ότι αντιπολιτευόµαστε ή συµπολιτευόµαστε, επίσης, κακώς.
Εγώ θέλω καθαρά να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα γίνει ένας
πολύ καλός νόµος, για τον οποίο θα έπρεπε να είµαστε όλοι υπερήφανοι γιατί στέλνουµε επιτέλους, ένα µήνυµα στον ελληνικό
λαό ότι έστω και αργά αποφασίζουµε να βάλουµε «τον δάκτυλον
επί τον τύπον των ήλων».
Είναι φυσικό ο άνεργος, ο φτωχός που γίνεται φτωχότερος, ο
µη έντονα πολιτικοποιηµένος πολίτης να αποδίδει σηµασία σε
ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα στην ποινική απαξία των πράξεών τους. Εµείς, όµως, ξέρουµε ή οφείλουµε να ξέρουµε όσοι
την πολιτική δεν την είδαµε ως σταδιοδροµία, ως καριέρα, ως
κοινωνική και οικονοµική ανέλιξη, αλλά ως αγώνα για τις ιδέες
µας, ότι την καταξίωσή ή την απαξίωσή µας θα την γνωρίσουµε
µέσα από τον απολογισµό που κάποια στιγµή θα κάνουµε για την
όλη πολιτική διαδροµή µας.
Εµείς, λοιπόν, ξέρουµε πολύ καλά ότι η ηθική απαξίωση κοστίζει πιο πολύ στον πολιτικό που γνωρίζει ακριβώς τι είναι οι πολιτικοί αγώνες και ποιος είναι ο ρόλος του πολιτικού. Σε αυτή την
Αίθουσα ο λαός, δικαιούµενος και να σφάλει, µπορεί να στείλει
πάσης µορφής, παντός επιπέδου ηθικού ή οποιουδήποτε άλλου,
πρόσωπα. Αλλά ο πραγµατικός πολιτικός -όχι ο πολιτευτής, όχι
αυτός που νοιάζεται για τις επόµενες εκλογές, αλλά αυτός που
νοιάζεται για τις επόµενες γενιές- πρέπει να ξέρουµε -όσοι τυχόν
το αγνοούµε- ότι νοιάζεται για τον «έπαινο του δήµου», µε την
έννοια που αξίζει πραγµατικά να νοιάζεται κανείς γι’ αυτόν. Δεν
νοιάζεται για τον έπαινο αυτών που θα επωφεληθούν από τα
κακά του έργα. Νοιάζεται για τον έπαινο εκείνων που θα κρίνουν,
ίσως και έπειτα από πολλά χρόνια, το έργο του και θα τον επαινούν γι’ αυτό.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα -το πώς θα
εφαρµοστεί, κύριε Υπουργέ, είναι άλλο θέµα και επ’ αυτού θα
σας πω την άποψή µου- στην ελληνική δικαιοσύνη που έχει στη
συντριπτική της πλειονότητα έντιµους και αφοσιωµένους στο
καθήκον τους λειτουργούς να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της
διαφθοράς. Γι’ αυτό θα έλεγα, αν και δεν είναι εδώ ο µόλις κατελθών από το Βήµα κ. Πολατίδης, ότι είναι λάθος µας να λέµε
«οι εισαγγελείς» γενικώς και αορίστως. Όχι. Εγώ θα έλεγα ότι ο
τάδε εισαγγελέας, που µετά το επεισόδιο αυτό στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα δέχθηκε τους αστυνοµικούς, αυτός θα πρέπει να
κριθεί πειθαρχικώς, διότι δεν απέδωσε σηµασία στον εµπτυσµό
των αστυνοµικών οργάνων, από τον οδηγό του φορτηγού στον
Προµαχώνα αλλά θεώρησε ότι αυτό είναι δευτερεύον ζήτηµα.
Εδώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είναι η πρώτη ένσταση µετά τον
έπαινο, τον δίκαιο έπαινο, πιστεύω -δεν υπερβάλλω- που απονέµω για αυτήν την πρότασή σας. Η πρώτη µου ένσταση είναι
στο ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα κρίνει ποια υπόθεση
είναι γενικού ενδιαφέροντος, σοβαρή, ποια είναι σηµαντική κ.λπ..
Είναι λάθος. Γι’ αυτό είπα στον κ. Βορίδη όταν µιλούσε ότι µπορεί
ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να σκεφτεί ότι οι «κατηγορούµενοι επλανήθησαν», όπως ειπώθηκε στον σκάνδαλο του Βατοπεδίου.
Εδώ, πρέπει να τελειώσουν όλα αυτά τα δεινά από το παρελθόν. Γνωρίζουµε όλοι, όσο ισχύει αυτή η συνταγµατική διάταξη,
ότι το Υπουργικό Συµβούλιο ορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης.
Γνωρίζουµε όλοι ότι ο εκάστοτε Υπουργός της Δικαιοσύνης πρέπει να δώσει µάχες, να απειλήσει µε παραίτηση, µε αποχώρηση
από την πολιτική, προκειµένου να µη δεχθεί να εισηγηθεί τον
οποιονδήποτε φαύλο που περιέρχεται τα κοµµατικά γραφεία,
που περιέρχεται τα γραφεία διαφόρων επιχειρηµατιών, και προσδοκά την υποστήριξή τους. Και αυτό είναι ένα πρόβληµα συνειδήσεως που αντιµετωπίζουν όλοι οι δικαστές, µετά το βαθµό του
προέδρου Πρωτοδικών, όταν γίνονται εφέτες, εάν θα φθάσουν
έως τον Άρειο Πάγο. Σε µεγάλο ποσοστό έχουν αυτό το πρόβληµα, διότι ξέρουν ότι θα είναι ένα αρνητικό γι’ αυτούς δεδοµένο, εάν δεν προσέρχονται εκεί όπου υπάρχει δυνατότητα
επιρροής για την απόφαση της περαιτέρω εξέλιξής τους.
Σας προτείνω, λοιπόν, αντί του εισαγγελέως του Αρείου
Πάγου, να κρίνει το αιρετό τριµελές όργανο διοικήσεως του δι-
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καστηρίου.
Είναι το όργανο που εκλέγεται και κρίνεται από το σύνολο των
δικαστών και όχι από εκείνους τους ολίγους οι οποίοι σκιάζουν,
δυσφηµούν και συµβάλλουν στην κατασυκοφάντηση της πλειονότητος -το τονίζω- των δικαστών και των εισαγγελικών λειτουργών, που θέλουν να είναι εντάξει µε τη συνείδησή τους, αρκεί να
τους αφήσουµε, επιτέλους, να είναι παραµείνουν εντάξει µε τη
συνείδησή τους.
Η δεύτερη παρατήρηση που θα µου επιτρέψετε να σας πω επίσης είναι η εξής: Οι προθεσµίες, όπως ξέρετε, αυτού του είδους
δεν είναι αποκλειστικές, εκ των πραγµάτων. Αλίµονο. Τελικώς
κρίνονται ως ενδεικτικές. Πρέπει, λοιπόν, ρητά να θεωρηθεί ότι
το τριµελές όργανο ορίζει και το χρόνο. Τι σηµαίνει δύο ή τέσσερις µήνες; Να βάλουµε ένα ανώτατο όριο, αν θέλετε, ύστερα
από κρίση, του Συµβουλίου Εφετών, το οποίο τελικώς θα κρίνει
την όλη υπόθεση.
Στο ζήτηµα της «SIEMENS» υπήρξε πρόβληµα και αδυναµίας
ενός τριανταοκτάχρονου δικαστή, που είναι προφανές ότι του
ανετέθη η υπόθεση, διότι θα µπορούσαν να τον «χειριστούν» καλύτερα, και επιπλέον δεν είχε καµµία ουσιαστική ενίσχυση ένας
και µόνο ανακριτής, γι’ αυτό το τεράστιο θέµα της «SIEMENS»!
Το τρίτο που θέλω, κύριε Υπουργέ, να σας προτείνω είναι ότι
ο ανακριτής µε το νόµο αυτόν, χωρίς να απαιτείται προσυπογραφή ή συνυπογραφή της αποφάσεώς του αυτής από κανένα
άλλο όργανο της πολιτείας, να µπορεί να αποσπά για το χρόνο
που εκείνος κρίνει αναγκαίο για το έργο του, οποιονδήποτε κρατικό λειτουργό, οποιασδήποτε βαθµίδας της Δηµόσιας Διοίκησης, µε βάση καταστάσεις που θα υπάρχουν, των προσοντούχων
λειτουργών του κράτους. Να έχει τεχνικούς συµβούλους, να έχει
γραµµατείς, να έχει δακτυλογράφους, να έχει προγραµµατιστές,
να έχει ερευνητές, να έχει νοµικούς παραστάτες, να έχει οποιουσδήποτε άλλους χρειάζεται.
Αυτά είναι προτάσεις που θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι
είναι προκλήσεις ταυτόχρονα για εσάς, διότι αναγνωρίζω ότι
αυτό το βήµα που κάνετε είναι τολµηρό, απλά υπάρχει ο κίνδυνος για τα ζητήµατα που έθεσα να εµφανιστεί µεθαύριο η οποιαδήποτε ατέλεια κατά την εφαρµογή του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε σας παρακαλώ δύο λεπτά για
να κλείσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο συνάδελφός Βουλευτής από
το Ηράκλειο, είπε για τον ΟΦΗ. Εννοούσε την ποδοσφαιρική
οµάδα. Εγώ θέλω να πω για κάποιον όφη, εκείνον τον όφη της
Γενέσεως που ηπάτησε την Εύα.
Τι γίνεται µε τον ΟΦΗ που δρα εντός των κόλπων της δικαιοσύνης; Το Δικαστικό Συµβούλιο, µπορεί αυθηµερόν να συνεδριάσει. Προκύπτει διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα; Συνέρχεται
αµέσως το Δικαστικό Συµβούλιο και αποφασίζει. Και δεν επιτρέπει στον οποιοδήποτε, που µπορεί να είναι και πράγµατι αθώος
-αλλά να κριθεί- πριν κριθεί, να εµφανίζεται δηµοσία µε σωµατοφύλακες. Νοµίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει, κύριε Υπουργέ.
Εδώ θα ήθελα να ξέρω, αν ο Υπουργός της Δικαιοσύνης θα
ζητήσει από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να ασκηθεί έλεγχος, όχι γιατί τη δικανική του πεποίθηση ή κρίση, αλλά για τον
τρόπο που ενήργησε του συγκεκριµένου ανακριτή και όποιου
είχε την αρµοδιότητα να συγκαλέσει το συντοµότερο δυνατό το
Δικαστικό Συµβούλιο.
Και επειδή βλέπω ότι η διαδικασία των βουλευµάτων δεν µπορεί να ξεπεραστεί, εδώ χρειάζεται µεγάλη προσοχή. Έρχεται το
βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών στον πρώτο βαθµό.
Δεν αναφέροµαι στο συγκεκριµένο νόµο. Οµιλώ γενικώς, γιατί
να δούµε τι γίνεται µε τα βουλεύµατα. Είναι δυνατόν για την υπόθεση του ΟΤΕ, για τις γνωστές υποχρεώσεις της «SIEMENS» και
της «INTRACOM» στον ΟΤΕ για µη ορθή εκτέλεση συµβάσεων
µε τον ΟΤΕ, έπειτα από έξι χρόνια να έρχεται το Συµβούλιο Εφετών και να καταργεί το βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών και να κηρύσσει τους κατηγορούµενους αθώους; Αυτές οι
υποθέσεις πρέπει να έρχονται στο ακροατήριο, για να κρίνει ο
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λαός µε τη δηµοσιότητά τους τι γίνεται και όχι όπως έγιναν οι
δίκες για την τροµοκρατία στον Κορυδαλλό. Είµαι πολέµιος της
τροµοκρατίας, αλλά πολέµιος και των λαθών, που, δυστυχώς, τη
βοηθούν. Διότι όταν οι νέοι άνθρωποι, που είναι ξεσηκωµένοι
τώρα, βλέπουν µε αυτόν τον τρόπο να αντιµετωπίζονται αυτές οι
δραστηριότητες, καταλαβαίνετε προς ποια κατεύθυνση ενθαρρύνονται.
Η δηµοκρατία δεν είναι a la cart, δεν υπάρχει εκεί που µας συµφέρει η εφαρµογή της, αλλά ή την πιστεύουµε ή όχι. Αν δεν θέλουµε η δηµοκρατία µας να έχει την τύχη της Δηµοκρατίας της
Βαϊµάρης! Διότι εγώ βλέπω αυτά τα φαινόµενα. Διότι όλα αυτά
τα χρόνια το πολιτικό και το πολιτιστικό επίπεδο της χώρας έχει
κατέβει πολλά σκαλοπάτια. Δεν δέχοµαι σε καµµία περίπτωση να
λέµε η «Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, γενικώς για όλους
ότι είναι έτσι ή αλλιώς. Όχι. Εκεί που υπάρχει ευθύνη όλων µας,
είναι ότι ανεχόµαστε εδώ ελάχιστοι Βουλευτές να δίνουν κύρος
σε εκείνους που έχουν κατεβάσει µε την παραπληροφόρηση των
µονοθεµατικών δελτίων, µε χυδαία σήριαλς, δήθεν ψυχαγωγικά
παιχνίδια, δήθεν επιµορφωτικές εκποµπές σε τέτοιο επίπεδο το
λαό µας, ώστε να µην είναι σε θέση αυτή τη στιγµή να καταλάβει
ότι η πορεία της χώρας, είναι κατηφορική. Και πρέπει να αναζητήσουµε -και το οφείλουµε αυτό- πόσοι από τους επιχειρηµατίες
των µέσων αυτών, που προπαγανδίζουν την χρεοκοπία και την
επιστροφή στη δραχµή, που εµφανίζουν και συντηρούν τη συλλογική κατάθλιψη του ελληνικού λαού, παίζουν κερδοσκοπικά
παιχνίδια. Να ζητηθεί από τις τράπεζες να πουν τι καταθέσεις
έχουν, αν τις έχουν εδώ ή έξω, για να κατανοήσει ο λαός τι προσδοκούν, αν η χώρα αυτή καταρρεύσει. Διότι εγώ πιστεύω ότι µπορεί το χρήµα να τυφλώνει πολλούς, αλλά δεν πιστεύω ότι θα
υπάρχουν Έλληνες που θα ξέρουν ότι η καταστροφή της χώρας
µπορεί να οδηγήσει σε αποκοπή από τον εθνικό κορµό και σµίκρυνση της εδαφικής µας ακεραιότητας σε ευαίσθητες περιοχές
όπου ήδη είναι φανερό, αλλά δεν γράφεται πουθενά, δεν λέγεται
ούτε εδώ, ότι είναι προδιαγεγραµµένη η τύχη τους από άλλες
πλευρές, στο εξωτερικό µας µέτωπο ευρισκόµενες.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία φράση µόνο. Και παρακαλώ
όσους είναι εδώ στην Αίθουσα ας το ακούσουν αυτό: Ας σταµατήσουµε να µιλάµε για ευθύνες κοµµάτων, διότι κόµµατα –σας
το έχω πει πολλές φορές- δεν υπάρχουν, ούτε υπήρξαν.
Το λάθος και του Κωνσταντίνου Καραµανλή και του Ανδρέα
Παπανδρέου ήταν ότι ενώ έθεσαν τα θεµέλια –και είναι σωστό
αυτό- µιας συνεχούς σταθερής κυβέρνησης και µιας ελεύθερης
αντιπολίτευσης, από εκεί και πέρα –και θα κριθούν από τον ιστορικό του µέλλοντος- δεν οργάνωσαν κόµµατα όπως είναι τα κόµµατα στην Ευρώπη. Πεθαίνουν οι Αρχηγοί, πέφτουν οι
Πρωθυπουργοί; Τα κόµµατα τους στην Ευρώπη δεν διαλύονται.
Έχουν προγράµµατα και δηµοκρατικές λειτουργίες που επιτρέπουν να εκσυγχρονίζονται και να συνεχίζουν.
Δεν ισχύει στα ευρωπαϊκά κόµµατα η «ενός ανδρός αρχή». Ο
ένας δηλαδή που έχει την ψευδαίσθηση ότι αυτός έχει όλη τη
δύναµη, ενώ στην πραγµατικότητα άγνωστα στους πολλούς πρόσωπα -που δεν ξέρει κανείς πόθεν έρχονται και πού πηγαίνουν
πολλές φορές- είναι εκείνοι που εν ονόµατί του ενός αποφασίζουν. Τόσα χρόνια πια τα ζούµε αυτά.
Η Αναθεώρηση του 1985-1986 ήταν πολύ σωστή. Δεν είναι δυνατόν ένας µη αιρετός άµεσα από το λαό ανώτατος άρχων να
έχει εξουσίες προεδρικού συστήµατος, αλλοιώνοντας την ουσία
του κοινοβουλευτικού δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Αυτό, όµως, θα έπρεπε να ακολουθηθεί από τη µεταφορά
πραγµατικά στο Κοινοβούλιο αυτών των εξουσιών. Αυτό θα σήµαινε ότι αν κάποιος Αρχηγός ή Πρωθυπουργός έλεγε στους
Βουλευτές του κόµµατός του «δεν θα προσέλθετε να ψηφίσετε,
διότι δεν σας εµπιστεύοµαι να πάρετε µέρος σε µια µυστική ψηφοφορία», εκείνοι θα καταλάβαιναν ότι δεν προσβάλλονται αυτοί,
αλλά ο λαός που τους έστειλε στο Κοινοβούλιο και τελικώς το
ίδιο το πολίτευµα.
Ας µη µιλάµε, λοιπόν, για ευθύνες κοµµάτων, να µιλάµε για ευθύνες ατόµων. Κάποτε ας το πούµε και στον λαό -που δικαιούται,
όπως είπα, να στέλνει εδώ πάσης φύσεως και ήθους ανθρώπουςότι ο έπαινος και ο ψόγος σε µια σύγχρονη κοινωνία δεν µπορεί
να είναι συλλογική υπόθεση. Συλλογική υπόθεση ήταν στα φα-
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σιστικά καθεστώτα, στο ναζισµό, τον χιτλερισµό, τον φασισµό.
Και στα ανατολικά καθεστώτα τα καταρρεύσαντα, φίλε, κύριε
Σκυλλάκο, ήταν συλλογική η ευθύνη...
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Μην τα βάζετε στην ίδια µοίρα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφήστε τα, κύριε Σκυλλάκο. Τα
ζήσαµε. Η ουσία είναι η εξής…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Άλλοι τα κάνουν αυτά. Μην τα λέτε
και εσείς.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα αν δεν µαθαίνουµε από τα
λάθη µας, κύριε Σκυλλάκο, αν δηλαδή ο λαός σας φέρει στην
εξουσία θα µας απαγορεύσετε να είµαστε άλλοι εδώ µέσα…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Μη βάζετε τον κοµµουνισµό και το
ναζισµό στην ίδια µοίρα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφήστε το, κύριε Σκυλλάκο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Σκυλλάκο, µη
διακόπτετε.
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε τις απολύτως ενδιαφέρουσες
σκέψεις σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό εδώ το φόρουµ θα είναι
το µόνο ελεύθερο. Αν καταρρεύσει αυτός ο τόπος, ο ελεύθερος
λόγος δεν θα είναι το «MEGA», ο «ANT1», το «STAR», το «ΣKAI»
-αυτό το ξέρετε άριστα- αλλά αυτός εδώ ο χώρος.
Δεν µπορούµε να νοµοθετούµε σωστά, όπως είπα και πριν, να
λειτουργούν τα κόµµατα ή ο Βουλευτής να είναι ελεύθερος. Δεν
σας κάνει εντύπωση το παιχνίδι που παίζουν όλοι αυτοί οι κύριοι;
Αν ένας Βουλευτής διαφωνήσει, πέφτει η Κυβέρνηση. Μα, σ’ όλη
την Ευρώπη υπάρχουν κόµµατα που οι Βουλευτές τους άλλοτε
ψηφίζουν και άλλοτε καταψηφίζουν και οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν έτσι.
Άρα, λοιπόν, το Σύνταγµα µπορεί να µην αρέσει σε κάποιους,
αλλά το Σύνταγµα είναι το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινούµαστε. Δεν µπορούµε να τα απαξιώνουµε όλα. Έχει συµβάλει όµως
σ’ αυτό το γεγονός -µαζί µε τα όποια λάθη της Κυβέρνησης, τα
οποία µε ακούτε πολύ συχνά εδώ µέσα να τα επισηµαίνω- ότι η
χώρα βρίσκεται σε µια κατάσταση πλήρους σύγχυσης. Είναι η
πλήρης σύγχυση που, ως γνωστόν για τους νοµικούς, απαλλάσσει οποιονδήποτε άνθρωπο από οποιαδήποτε ευθύνη.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, ανεύθυνα και εµείς, ο λαός, οι πάντες
να προχωρήσουµε προς στο µέλλον. Θα βουλιάξουµε και τότε
θα κλαίµε «επί των ερειπίων της Ιερουσαλήµ».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο κ. Απόστολο Κακλαµάνη, στον οποίο συνειδητά εγώ έδειξα
όλη την ανοχή, για τις απολύτως ενδιαφέρουσες σκέψεις του
των τελευταίων παραγράφων του λόγου της οµιλίας του.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μιλώ σχεδόν πάντα τελευταίος
για να µην εµποδίζω τους νέους συναδέλφους που θέλουν να µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να έχετε την άνεση πάντοτε γι’ αυτές τις ιδέες τις σταθερές, τις επαναλαµβανόµενες,
γιατί είναι πολύτιµες παρακαταθήκες για όλους µας.
Παρακαλείται τώρα ο κ. Γεώργιος Κοντογιάννης, Ανεξάρτητος
Βουλευτής Ηλείας, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Κοντογιάννη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θέλω εξ αρχής
να δηλώσω, ότι το νοµοσχέδιο που φέρνετε προς ψήφιση, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και ως Δηµοκρατική Συµµαχία θα
το υπερψηφίσουµε.
Ωστόσο, γίνεται υπό την πίεση του κλίµατος απαξίωσης που
υπάρχει για τους πολιτικούς και την πολιτική και φοβούµαι ότι σε
µεγάλο βαθµό εξυπηρετεί επικοινωνιακούς σκοπούς, παρά την
ουσία.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να διατυπώσω επιφυλάξεις σε ορισµένα ζητήµατα.
Το πρώτο αφορά την πολιτική βούληση. Είναι αλήθεια πως σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα έχουµε κατά καιρούς ψηφίσει σειρά µέτρων που σχετίζονται µε την απονοµή δικαιοσύνης, τα οποία κρίνοντας εκ του αποτελέσµατος στην ουσία παραµένουν
ανενεργά, από τη στιγµή που κανένα από τα σκάνδαλα δεν έχει
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διαλευκανθεί και ποτέ κανένας αξιωµατούχος δεν τιµωρήθηκε
για πράξεις ή παραλείψεις του. Και αυτό γιατί κάθε φορά πρυτανεύουν κοµµατικές σκοπιµότητες και όχι ανάγκη απονοµής δικαιοσύνης.
Εποµένως αυτό που χρειαζόµαστε δεν είναι απλά νέους νόµους αλλά την πολιτική βούληση να εφαρµοστούν οι νόµοι που
υπάρχουν. Εκείνο που χρειαζόµαστε είναι να υπάρχει πολιτική
βούληση στην έρευνα κάθε υπόθεσης, γιατί µέχρι τώρα η µόνη
πολιτική βούληση που υπάρχει είναι στο να κουκουλώνονται
αυτές οι υποθέσεις.
Το δεύτερο σηµείο στο οποίο θέλω να σταθώ, είναι κατά πόσο
αρκούν αυτά τα µέτρα, για να αποκαταστήσουν τη σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ πολίτη και πολιτικού. Η προσωπική µου άποψη
είναι πως δεν αρκούν. Για να µπορέσουµε να αποκαταστήσουµε
αυτήν την πολύτιµη σχέση, πρέπει πάνω απ’ όλα εµείς, που ο
λαός µάς επέλεξε να είµαστε υπηρέτες της Κοινοβουλευτικής
Δηµοκρατίας, να σεβαστούµε το θεσµό της πολιτικής, να µην
υποβαθµίζουµε το θεσµό µε τη συµπεριφορά µας. Γιατί πολλοί
εξ ηµών θυσιάζουµε ακόµα και τη σοβαρότητά µας για λίγα
λεπτά ή δευτερόλεπτα, θα έλεγα, δηµοσιότητας. Στη δύσκολη
εποχή, όµως, που βιώνουµε, όταν οι πολιτικές µας πράξεις, όσα
κάναµε ή παραλείψαµε να κάνουµε, όσα δεχθήκαµε ή ανεχθήκαµε στο παρελθόν, ευθύνονται για τη σηµερινή κατάσταση,
οφείλουµε να αποδείξουµε ότι είµαστε άξιοι να υπηρετούµε το
αξίωµα για το οποίο µας εµπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός.
Και το πρώτο που έχουµε χρέος να πράξουµε, είναι να αποδεικνύουµε καθηµερινά ότι πρώτοι εµείς, ως αντιπρόσωποι του
λαού, θέτουµε τους εαυτούς µας και κάθε δραστηριότητά µας
υπό το φως του ήλιου. Και εάν τυχόν πέφτει κάποια σκιά, οι διαδικασίες διαλεύκανσης των υποθέσεων που µας αφορούν πρέπει
να είναι µεν ταχύτατες, αλλά και µε τέτοιο τρόπο διασφαλισµένες, ώστε να µη σπιλώνονται άδικα πρόσωπα και συνειδήσεις.
Για να αποδείξουµε, λοιπόν, πως σεβόµαστε την πολιτική και
µέσω αυτής το λαό, πρέπει να προχωρήσουµε σε ριζοσπαστικές
ενέργειες, που θα ταράξουν τα λιµνάζοντα ύδατα του πολιτικού
συστήµατος.
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η πρόταση που είχα
καταθέσει από αυτό εδώ το Βήµα στις 13 Απριλίου 2010, που
αφορούσε στον έλεγχο των λογαριασµών και των περιουσιακών
στοιχείων όλων των κρατικών λειτουργών και τη σύγκρισή τους
µε τις αποζηµιώσεις που ελάµβαναν στο πλαίσιο άσκησης των
καθηκόντων τους. Είχα ζητήσει επεκτείνοντας πρόταση του
πρώην Προέδρου κ. Κακλαµάνη, όσων τα περιουσιακά στοιχεία,
κινητά ή ακίνητα, δεν συµβαδίζουν µε τις δηλώσεις του «πόθεν
έσχες», που έχουν καταβάλει, να κατάσχονται στο βαθµό και στο
ύψος που δεν µπορούν να δικαιολογηθούν. Μπορεί να ακούγεται
σκληρό, αλλά είναι ένας τρόπος να αποδείξουµε όλοι έµπρακτα
ότι επιτέλους µπαίνει τέλος στην ασυδοσία που εξέθρεψε η δική
µας πολιτική ανοχή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ή αυτά που δεν δηλώνονται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ή αυτά που δεν δηλώνονται,
αλλά πρέπει να γίνει έλεγχος, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και πρέπει να έρθει ο πολίτης
να µας τα πει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και ενώ όταν είχα καταθέσει την
πρόταση πριν από ενάµιση χρόνο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος που κάθεται
στη θέση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας ποιος είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Προχωρούµε, κύριοι
συνάδελφοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Είναι βαθύτατα θεσµικό το θέµα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είναι σωστή η παρατήρησή σας.
Προχωρούµε στη συζήτησή µας.
Συνεχίστε, κύριε Κοντογιάννη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και το ειρωνικό είναι ότι µιλάµε
για θεσµούς αυτή τη στιγµή.
Και βέβαια, κύριε Πρόεδρε, όταν είχα καταθέσει την πρόταση
πριν περίπου από ενάµιση χρόνο, δεν στηρίχθηκε από το κόµµα
που τότε ανήκα. Τώρα διαπιστώνω µε ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι
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η Νέα Δηµοκρατία έχει υιοθετήσει µέρος αυτής.
Όµως, ο κ. Σαµαράς προτείνει να γίνει έλεγχος µόνο σε όσους
διετέλεσαν Υπουργοί και Υφυπουργοί. Όχι, κύριοι. Ξέρετε πολύ
καλά ότι δεν αρκεί αυτό και όσοι άσκησαν εξουσία έστω και για
µία µέρα, το γνωρίζουν ακόµα καλύτερα. Πρέπει να ελεγχθούν –
όπως είχα προτείνει- και τα «πόθεν έσχες» γενικών γραµµατέων,
διοικητών οργανισµών, περιφερειαρχών, νοµαρχών και δηµάρχων.
Αν θέλουµε να προασπίσουµε το τραυµατισµένο κύρος µας,
πρέπει να φθάσουµε το µαχαίρι στο κόκαλο. Ο λαός ζητά να µπει
τέλος στα µεγάλα λόγια χωρίς αντίκρισµα πράξεων. Ο λαός ζητά
να µπει τέλος στο κρυφτό πίσω από τους νόµους και το Σύνταγµα και βέβαια ο λαός ζητά να µπει τέλος στα ηµίµετρα. Η
κατάσταση είναι κρίσιµη και οριακή. Δεν µπορούµε να ζητάµε
από τους πολίτες να υποβάλλονται συνεχώς σε νέες θυσίες, όταν
εµείς οι ίδιοι δεν είµαστε διατεθειµένοι να πάµε τα πράγµατα ως
το τέρµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προς την κατεύθυνση αυτή η
Δηµοκρατική Συµµαχία έχει προτείνει:
Πρώτον, τη ριζική αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγµατος περί ευθύνης Υπουργών και της ασυλίας των Βουλευτών. Οι
Υπουργοί πρέπει να ελέγχονται και να δικάζονται, όπως κάθε πολίτης, από την τακτική δικαιοσύνη.
Εφόσον έχουµε την απαίτηση από τους πολίτες να σέβονται
τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της, οφείλουµε πρώτοι εµείς να
δίνουµε το παράδειγµα. Δεν νοείται παραγραφή για τους πολιτικούς –ακόµα και στη διετία- τη στιγµή που για οποιονδήποτε
άλλο πολίτη ισχύει η εικοσαετία. Έχουµε καθήκον να προστατεύσουµε όχι απλά την τιµή του πολιτικού κόσµου, αλλά την
ουσία της πολιτικής.
Δεύτερον, κάθε Βουλευτής και κάθε δηµόσιος λειτουργός
πρέπει να υποχρεούται να δηµοσιοποιεί το δικό του Ε9 στο διαδίκτυο κάθε έτος.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι εδώ και χρόνια έχω ζητήσει να αναρτώνται τα «πόθεν έσχες» –αυτά που καταθέτουµε στη Βουλή- όλων των Βουλευτών στο διαδίκτυο, κάτι
άλλωστε που και εγώ το πράττω από το 2004, όταν εξελέγην για
πρώτη φορά Βουλευτής.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Και πολλοί άλλοι, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Χαίροµαι που το ακούω, αλλά
θα πρέπει να γίνεται επίσηµα από τη Βουλή.
Η ώρα της αλήθειας, κύριοι συνάδελφοι, έχει φθάσει για όλους
µας, πολίτες και πολιτικούς. Η αδυναµία µας να αντιµετωπίσουµε
την κρίση και η τακτική της Κυβέρνησης να µεταφέρει τα περισσότερα βάρη στις πλάτες των µισθωτών και των συνταξιούχων
στρέφει το λαό κατά της πολιτικής και των πολιτικών. Στο χέρι
µας είναι να αλλάξουµε την υφιστάµενη κατάσταση και αυτό µπορεί να γίνει µόνο αν όλοι µαζί ενώσουµε τις δυνάµεις µας, για να
βγει η χώρα από το οικονοµικό αδιέξοδο. Η παρούσα Κυβέρνηση
απέδειξε ότι δεν µπορεί, καθώς όχι µόνο στέλνει τη χώρα στην
οικονοµική άβυσσο, αλλά καταστρέφει και τον κοινωνικό της
ιστό.
Σε αυτές, λοιπόν, τις κρίσιµες στιγµές ας αφήσουµε το προσωπικό ή κοµµατικό όφελος και ας αναλογιστούµε το συµφέρον
του τόπου, το συµφέρον της πατρίδας µας που δεν υπαγορεύει
άλλη λύση, πέραν της εθνικής συνεννόησης και της δηµιουργίας
κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεώργιο Κοντογιάννη.
Παρακαλείται η συνάδελφος, κ. Ευαγγελία Κουρουπάκη, Βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ, να λάβει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό σε
όλους ότι η πατρίδα µας τελευταία έχει ταλαιπωρηθεί από µεγάλα σκάνδαλα, στα οποία φέρονται ως πρωταγωνιστές, δυστυχώς, πολιτικοί και κρατικοί αξιωµατούχοι. Παρ’ ότι έχει περάσει
αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα από την αποκάλυψή τους, εν
τούτοις, σχεδόν κανένα δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως ούτε οι
σχετικές υποθέσεις έχουν εκδικαστεί ή, τουλάχιστον, οδηγηθεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία που φέρνει σήµερα το Υπουργείο
Δικαιοσύνης επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι υποθέσεις που αφορούν σε πράξεις διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωµατούχων, καθώς και τα αδικήµατα που είναι εξαιρετικού δηµοσίου
συµφέροντος και κοινωνικού ενδιαφέροντος και τα οποία φαίνεται να διαπράττουν πολιτικοί ή κρατικοί αξιωµατούχοι θα ανακρίνονται και θα εκδικάζονται µε ειδική διαδικασία επίσπευσης.
Παρ’ όλο που η ελληνική νοµοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε
υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να διατάσσεται η διενέργεια ανάκρισης και η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατά προτεραιότητα, αυτή µέχρι σήµερα δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα
έπρεπε ούτε έχει αποδώσει τα αναµενόµενα. Εξακολουθεί, λοιπόν, η ελληνική κοινωνία να διακατέχεται από ένα αίσθηµα ότι
στη χώρα για κάποιους επικρατεί η ατιµωρησία.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται πολύ ορθά να ικανοποιηθεί το κοινό περί δικαίου αίσθηµα, σε µία στιγµή που οι Έλληνες
πολίτες αισθάνονται όχι απλά αποκοµµένοι από το πολιτικό προσωπικό, που υποχρέωση έχει να εκπροσωπεί το δηµόσιο, το δικό
του συµφέρον, αλλά πολύ περισσότερο σε αντιπαράθεση µαζί
του.
Δυστυχώς, πολλοί συνάδελφοι Βουλευτές έχουµε βιώσει τη
βίαιη αντίδραση µερίδας Ελλήνων πολιτών, που αισθάνονται ότι
δεν ισχύει η έννοια της τιµωρίας, της δικαιοσύνης ή της ισότητας
όταν πρόκειται για το πολιτικό προσωπικό της χώρας.
Η απαξίωση του πολιτικού κόσµου είναι πλέον γενικευµένη και
εκφράζεται ποικιλοτρόπως. Η καχυποψία των πολιτών προς τους
πολιτικούς έχει αυξηθεί και κυριαρχεί η άποψη που χαρακτηρίζει
συλλήβδην το πολιτικό προσωπικό. Πράξεις βίας απαράδεκτες,
υβριστικές για τους αιρετούς της χώρας, υποκινούνται από κάποιες δυνάµεις που έχουν ως επιχείρηµα την έλλειψη της γρήγορης απονοµής δικαιοσύνης και την ατιµωρησία γι’ αυτούς που
στιγµατίζουν τον πολιτικό χώρο.
Η υποβάθµιση των αξιών είναι η βαθύτερη αιτία όλων αυτών
των βίαιων πράξεων που συµβαίνουν σήµερα και είναι µεγάλη η
ευθύνη για τη διαπαιδαγώγηση αυτή των πολιτών, ώστε να συµπεριφέρονται έτσι όπως συµπεριφέρονται, έχει και εδώ µέρος
του πολιτικού προσωπικού της χώρας.
Η κατ’ εξακολούθηση εξαγγελλόµενη από πολλές κυβερνήσεις
κάθαρση και απόδοση δικαιοσύνης δεν έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα. Δεν επιτεύχθηκε η κάθαρση και ως εκ τούτου κλονίστηκε
η εµπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην πολιτική και τους πολιτικούς, µε αποτέλεσµα την αποδυνάµωση της θεσµικής λειτουργίας και την πλήρη ισοπέδωση των προσωπικοτήτων της
πολιτικής.
Είµαι βαθύτατα πεπεισµένη ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο έρχεται
να δώσει ένα χρήσιµο και αποτελεσµατικό εργαλείο στην ελληνική δικαιοσύνη, προκειµένου να αρχίσει επιτέλους να απονέµεται ταχύτατα ποινική, πολιτική και διοικητική δικαιοσύνη στους
εκπροσώπους του πολιτικού κόσµου κατά προτεραιότητα.
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου αφορούν τα κακουργήµατα που
διαπράττουν επωφελούµενοι από την ιδιότητά τους οι γενικοί και
ειδικοί γραµµατείς Υπουργείων, οι διευθύνοντες σύµβουλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι διευθύνοντες σύµβουλοι
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τη διοίκηση των οποίων
καθορίζει το κράτος, καθώς και τα αιρετά µονοπρόσωπα όργανα
των ΟΤΑ.
Σε ό,τι αφορά τα κακουργήµατα των Υπουργών, αυτά εντάσσονται στις νέες ρυθµίσεις µόνο εάν δεν υπάγονται στο άρθρο
86 του Συντάγµατος, το οποίο καθιερώνει ειδική διαδικασία. Ταυτόχρονα στις διατάξεις εντάσσονται και κακουργήµατα τρίτων
προσώπων, τα οποία όµως έχουν µεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον
ή µείζονα σηµασία για το δηµόσιο συµφέρον.
Οι νέες αυτές ρυθµίσεις καθιερώνουν την υποχρεωτική σύντοµη περαίωση των παραπάνω υποθέσεων, δηλαδή ένα fast
track δικαιοσύνης. Οι διαδικασίες που ορίζονται είναι εξαιρετικά
σαφείς, λειτουργικές και αποτελεσµατικές. Έτσι οι δικαστικοί λειτουργοί, που θα αναλαµβάνουν τέτοιου είδους υποθέσεις, θα
απαλλάσσονται αυτοµάτως από όλες τις άλλες υποχρεώσεις
τους, ώστε να αντεπεξέλθουν στις σύντοµες προθεσµίες.
Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας Πληµµελειοδικών θα µπορούν
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να διατάξουν την άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηµατιστηριακού απορρήτου, καθώς και την απαγόρευση κίνησης
κάθε είδους λογαριασµών, τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, ακόµα και αν αυτά βρίσκονται σε κοινή κατοχή µε άλλο
πρόσωπο της οικογένειας του κατηγορουµένου.
Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, ο εισαγγελέας Εφετών
θα είναι υποχρεωµένος µέσα σε ένα µήνα να υποβάλει πρόταση
παραπεµπτική ή απαλλακτική στο αρµόδιο Συµβούλιο Εφετών.
Μάλιστα, το τριµελές εφετείο κατά την εκδίκαση των εν λόγω
υποθέσεων στο ακροατήριο απαγορεύεται να χορηγήσει αναβολή, ενώ η διακοπή επιτρέπεται µόνο για δεκαπέντε ηµέρες.
Ο εισαγγελέας υποχρεούται να ορίσει τη δικάσιµο κατά απόλυτη προτεραιότητα, ενώ ακόµα και αν η Βουλή διενεργεί παράλληλη διαδικασία στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης µε βάση το
άρθρο 86 του Συντάγµατος, η διαδικασία ενώπιον της ποινικής
δικαιοσύνης δεν θα αναστέλλεται αλλά θα εξελίσσεται κανονικά.
Διαβάζοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιος τα σχόλια
της δηµόσιας διαβούλευσης στην αναρτηµένη ιστοσελίδα από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αντιλαµβάνεται ότι οι Έλληνες πολίτες προσδοκούν σήµερα ή απαιτούν, θα έλεγα καλύτερα, να
δοθεί προτεραιότητα στις υποθέσεις εκείνες όπου εµπλέκονται
πολιτικά πρόσωπα και αξιωµατούχοι σε πράξεις διαφθοράς.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης µε το παρόν νοµοσχέδιο καταδεικνύει την πολιτική βούληση για υλοποίηση αυτής της απαίτησης.
Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει από εδώ και πέρα να ευχηθούµε να µη
χρειαστεί να γίνει χρήση αυτής της προτεραιότητας που δίνει ο
νόµος, από κανένα πολιτικό πρόσωπο της χώρας, γιατί δεν θα
εµπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ευαγγελία Κουρουπάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριος Σταµάτης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί εκλεκτοί συνάδελφοι τοποθετήθηκαν πάνω στο παρόν νοµοσχέδιο και πρέπει να οµολογήσω ότι µε πολύ ενδιαφέρον τους άκουσα και ήταν υψηλού
επιπέδου αυτή η συζήτηση για τον παρόντα νόµο, τον οποίο καλούµαστε να ψηφίσουµε.
Θα ήθελα, όµως, να πω τι εκφράζει αυτός ο νόµος για εµένα
προσωπικά, ως παλαιό δικηγόρο και µάλιστα, µαχόµενο δικηγόρο των ποινικών δικαστηρίων. «Έχω κολλήσει ένσηµα», όπως
πρέπει να λέµε εµείς οι πολιτικοί τώρα τελευταία, για να απαντάµε εν µέρει και σε κάποιες κατηγορίες, έχω κάνει χρόνια δικηγορίας και έχω δει πάρα πολλά πράγµατα στα ποινικά
δικαστήρια.
Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί και εσείς δικηγόρος και µάλιστα, υπήρξατε µάχιµος. Έχω δει πάρα-πάρα
πολλά πράγµατα στα δικαστήρια και πρέπει να σας εκφράσω επιφυλάξεις όσον αφορά τη χρησιµότητα αυτού του νοµοσχεδίου.
Όµως, για να µην εκφράσω εγώ επιφυλάξεις, θα σας πω ότι είναι
λανθασµένη η ίδια η φιλοσοφία του νοµοσχεδίου.
Κύριε Υπουργέ, η αιτιολογική έκθεση αρχίζει ως εξής: Τα τελευταία χρόνια η χώρα µας έχει ταλαιπωρηθεί από µεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς. Σε πολλά από αυτά, ως πρωταγωνιστές
φέρονται οι πολιτικοί και οι κρατικοί αξιωµατούχοι. Αµέσως-αµέσως, θέλω να πω ότι αποδέχεται η Κυβέρνηση ότι υπήρξαν σκάνδαλα τόσα πολλά και υπήρξε πραγµατικά µία αδυναµία της
Βουλής, ηθεληµένη ή όχι, να αντιµετωπίσει τα σκάνδαλα αυτά
και γι’ αυτό ερχόµαστε εµείς, υποκύπτοντας σε πιέσεις, υποκύπτοντας πολλές φορές και σε δίκαιες φωνές, να φέρουµε το
νόµο αυτό, ερχόµαστε και ψηφίζουµε αυτόν το νόµο για να επιταχύνουµε την απονοµή της δικαιοσύνης.
Πιστεύω, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είναι εκεί το πρόβληµα.
Η δικαιοσύνη έχει και τους νόµους και τον τρόπο και τους δικαστές οι οποίοι µπορούν να απονείµουν τη σωστή και δίκαιη δικαιοσύνη. Το πρόβληµα είναι η πραγµατική, η σωστή εφαρµογή των
νόµων. Το πρόβληµα είναι εµείς, ως Βουλευτές, να µείνουµε όρθιοι εδώ και να κλείσουµε τα αφτιά µας στις διάφορες «Κασσάνδρες» οι οποίες συνεχώς στρέφονται κατά του πολιτικού

17815

συστήµατος και κατά των Βουλευτών και να δείξουµε ότι έχουµε
θάρρος και απόφαση να προχωρήσουµε το έργο µας.
Ξέρετε τι θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι; Πρέπει κάποτε, για να αποκτήσουµε µια σχέση εµπιστοσύνης µε το λαό και να πάψουν να λέγονται αυτά για τους
πολιτικούς, να καθίσουµε κάτω και να του πούµε την αλήθεια.
Θα πω µετά λύπης µου, γιατί ήµουν και συµφοιτητής του, ένα
παράδειγµα που αφορά τον Υπουργό κ. Βενιζέλο, ο οποίος πριν
µερικές µέρες -το θυµάστε όλοι- βγήκε στην τηλεόραση και είπε
ότι η τρόικα δεν απεχώρησε από τις συζητήσεις, αλλά έφυγε,
γιατί αυτό ήταν προκαθορισµένο. Ήταν κάτι το οποίο δεν άντεχε
ούτε καν στη λογική, όχι στην αλήθεια των διαφόρων πληροφοριών. Δεν άντεχε ούτε στη λογική και, όµως, επέµενε και το
έλεγε.
Κλονίστηκε ο λαός. Κλονίζεται ο λαός, όταν εµείς οι πολιτικοί
δεν τον κοιτάµε στα µάτια και δεν του λέµε την αλήθεια.
Είναι η ώρα, λοιπόν, να πούµε την αλήθεια και να πούµε µία
ακόµη αλήθεια γιατί κάποιες υποθέσεις δεν έφτασαν στο τέλος,
γιατί η υπόθεση της «SIEMENS» δεν απεκαλύφθη. Μάλιστα, κάποτε σε µία συνέντευξη αναγκάστηκα να πω ότι ντρέποµαι, γιατί
η ελληνική Βουλή δεν απεκάλυψε σε όλο το βάθος της αυτή την
υπόθεση.
Επίσης, πρέπει να πω ότι και η άλλη υπόθεση, του Χρηµατιστηρίου, η τεράστια, η µεγαλύτερη υπόθεση των τελευταίων
ετών, η υπόθεση που αφορούσε πολιτικά και µη πρόσωπα και
αυτή η υπόθεση ποτέ δεν διαλευκάνθηκε. Έτσι, είναι σίγουρο ότι
στον ελληνικό λαό έχουν µείνει πολλές απορίες.
Έχει µείνει θυµός, κύριε Υπουργέ, στον ελληνικό λαό. Όλα
αυτά θα µπορούσαµε να τα διορθώσουµε µε δύο τρόπους, λέγοντας την αλήθεια στο λαό αφ’ ενός και αφ’ ετέρου εφαρµόζοντας σωστά τους νόµους.
Είχα κάνει µία πρόταση στην επιτροπή και είπα το εξής: Γιατί,
αντί για τέτοιους νόµους, για εξπρές δίκες, οι οποίες σίγουρα
δεν ικανοποιούν την ορθή απόδοσης της δικαιοσύνης, δεν δηµιουργούµε ένα ποινικό δικαστήριο σε όλες τις βαθµίδες, έτσι
ώστε γενικότερα να απονέµεται πολύ πιο σωστά και πολύ πιο
γρήγορα η δικαιοσύνη; Άλλωστε, µην κοιτάτε τις υποθέσεις οι
οποίες είναι σχετικές µε τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι και οι υποθέσεις των πολιτών. Αυτούς πρέπει να κοιτάξουµε, γι’ αυτούς
πρέπει να φροντίσουµε, αυτοί υποφέρουν από τη µη απονοµή
της δικαιοσύνης. Θα έπρεπε, ίσως, να δείτε βαθύτερα το θέµα
αυτό. Αυτή είναι η µία πρόταση που έχω να σας κάνω.
Η δεύτερη πρόταση που θέλω να κάνω είναι ότι θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον στα συµβούλια η παρουσία των κατηγορουµένων πολιτικών υποχρεωτική, αυτοπρόσωπη εµφάνιση τουλάχιστον των Βουλευτών και των Υπουργών στα συµβούλια. Δεν
µπορούµε µε τον τρόπο αυτό, µε τα νοµοσχέδια αυτά, µε τις
δίκες εξπρές, µε την πίεση του χρόνου να τους οδηγούµε στο
σκαµνί του κατηγορουµένου. Το συµβούλιο να τους ακούει και
να τους διαχωρίσουµε
-προσέξτε- από τους άλλους κρατικούς λειτουργούς.
Ο διορισµένος από την Κυβέρνηση πρόεδρος του τάδε νοµικού προσώπου ας µην πάει στο συµβούλιο. Αλλά, ας µην εξοµοιώνουµε το διορισµένο από την κάθε κυβέρνηση υπάλληλο µε τον
Βουλευτή, διότι δεν είναι τα ίδια πράγµατα.
Πρέπει να βρούµε ασφαλιστικές δικλίδες, έτσι ώστε τον Βουλευτή και τον πολιτικό να τον τιµήσουµε, όπως πραγµατικά του
αξίζει. Τον εκλέγει ο λαός.
Θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο, µία άλλη πρόταση που έχω
να κάνω. Η απόφαση ειδικά για τους πολιτικούς πρέπει να είναι
αιτιολογηµένη, να απαγγέλλεται η αιτιολογία της απόφασης από
έδρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγµα. Κατηγορήθηκα και ζήτησα µόνος µου την άρση της
ασυλίας µου. Η Βουλή εν τη απουσία µου – γιατί ήµουν υποψήφιος δήµαρχος- µία εβδοµάδα πριν από τις δηµοτικές εκλογές,
ήρε την ασυλία µου. Πήγα στο εδώλιο του πενταµελούς εφετείου,
δικάστηκα οµοφώνως από πέντε κυρίες εφέτες µετά από δυόµιση ώρες διάσκεψη – για παράβαση καθήκοντος όλα αυτά...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: «Αθωώθηκα οµοφώνως», όχι
«δικάστηκα οµοφώνως».
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ναι, δικάστηκα. Άσκησα αναίρεση
και ο Άρειος Πάγος –σπάνια συµβαίνει αυτό- µπήκε στην ουσία
και µε αθώωσε, διότι δεν εφάρµοσε διάταξη νόµου το πενταµελές εφετείο.
Ξέρετε γιατί δεν τον εφάρµοσαν το νόµο; Θα σας πω και γι’
αυτόν το λόγο το απεσιώπησα. Δεν εφάρµοσαν το νόµο, διότι σε
ενάµιση µήνα θα παραγραφόταν η υπόθεση. Τελικά ο Άρειος
Πάγος µπήκε επί της ουσίας και µε αθώωσε, εφαρµόζοντας το
νόµο. Έπεσα θύµα, εν ολίγοις, του κινδύνου της χρονικής παραγραφής της υπόθεσης. Οι δικαστές ένιωθαν πίεση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Δεν ενδιέφερε κανέναν…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εντάξει, κύριε Τασούλα. Βεβαίως
έτσι είναι, αλλά εγώ εξηγώ όλη την πορεία της υπόθεσης.
Θέλω να πω ότι και οι δικαστές είναι άνθρωποι. Θέλω να πω
ότι και οι δικαστές πιέζονται. Θέλω να πω ότι και οι δικαστές, ενδεχοµένως, θα πέσουν θύµατα αυτών των δικών-εξπρές. Είναι
πάρα πολύ επικίνδυνο.
Η ποινική µας δικονοµία και ο ποινικός µας νόµος είναι πλήρεις. Φτιάξτε ποινικά δικαστήρια, επιταχύνετε γενικότερα τη δικαιοσύνη και έτσι δεν θα µπορούµε να έχουµε τύψεις ότι κάποια
στιγµή οδηγήσαµε πολιτικούς, εν ενεργεία ή πρώην, στα εδώλια
του κατηγορουµένου απλώς και µόνο εξυπηρετώντας σκοπιµότητες.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι αυτό το νοµοσχέδιο
πραγµατικά εγώ πιστεύω ότι έρχεται για λόγους επικοινωνιακούς
και έρχεται να ικανοποιήσει και κάποια ενοχικά συναισθήµατα
που έχει η Κυβέρνηση για τις µεγάλες υποθέσεις, τις οποίες προανέφερα –«SIEMENS», χρηµατιστήριο- τις οποίες δεν έφτασε ως
το τέλος. Αλλά όχι γι’ αυτόν το λόγο να έλθουµε να συµφωνήσουµε µε διάφορα κέντρα, τα οποία θέλουν να καταστήσουν
τους Βουλευτάς υποχείρια συµφερόντων οικονοµικών: υπαλλήλους των τραπεζών, το λέω ευθέως. Όχι να συµφωνήσουµε και
να ακούσουµε φωνές, οι οποίες έρχονται εξυπηρετώντας συµφέροντα πολλές φορές οικονοµικά -και τις περισσότερες φορές
των τραπεζών- που θέλουν να εξαγοράσουν συνειδήσεις Βουλευτών.
Σε αυτό πρέπει να αντισταθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και να πούµε στον ελληνικό λαό ότι ο νόµος αρκεί, οι Βουλευτές είναι εδώ για να προασπίσουν και να βελτιώσουν το νόµο,
αλλά όχι για να φέρουν νόµο, ακούγοντας σε ένα λαϊκισµό, ο
οποίος αυτόν τον καιρό και αυτά τα χρόνια είναι παντού διάχυτος
και γιατί αυτό απαιτούν κάποιοι, είτε από τον δηµοσιογραφικό
κόσµο είτε από άλλον κόσµο. Ας µην εξειδικεύσω τη φράση µου.
Επ’ ευκαιρία αυτού παίρνω λίγο χρόνο σε σχέση µε αυτόν που
µου δώσατε, κύριε Πρόεδρε, για να σας πω και µία άλλη σκέψη.
Είµαστε εµείς οι ίδιοι που έχουµε άδικο στο ότι λέµε καµιά
φορά –και το λέει και ο αγαπητός µου Πρόεδρος, ο κ. Σαµαράςότι δεν πρέπει οι Βουλευτές να γίνονται Υπουργοί. Αυτό είναι
λάθος. Εγώ εκτιµώ ότι είναι λάθος. Εγώ διαφωνώ. Θα πρέπει, ενδεχοµένως, οι Βουλευτές που γίνονται Υπουργοί να δεσµεύονται
να µην πολιτευθούν ξανά. Αλλά, δεν µπορούµε να λέµε στο Βουλευτή, ο οποίος είναι κοντά στην ανάσα του λαού, είναι κοντά
στο λαό κάθε µέρα: «Δεν έχεις δικαίωµα να γίνεις Υπουργός».
Ποιος θα µεταφέρει αυτήν την ανάσα, την αγωνία, το θυµό, τη
χαρά των πολιτών στην εκτελεστική εξουσία, αν όχι ο Βουλευτής;
Μας έχει συµβεί πολλές φορές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να έρχονται εξ ουρανού «αλεξιπτωτιστές» κάποιοι καθηγητές, κάποιοι επώνυµοι –δεν ξέρω πώς, πού, πότε έφτασαν- και να
ασκούν εξουσία µαζί µε µία κυβέρνηση την ώρα που απέχουν,
είναι πολύ µακριά από το πεζοδρόµιο, από τον κόσµο, από τη
βάση και από το λαό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Δηµήτριο Σταµάτη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη
αλλά πρέπει να επανορθώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο κ. Σκυλλάκος ορθώς µίλησε,
διότι ανέφερα «ναζισµός», «φασισµός» και είπα και για τα πρώην

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανατολικά καθεστώτα. Στην κριτική µου αναφέροµαι και περιλαµβάνω τα καθεστώτα αυτά. Δεν τα ταυτίζω προφανώς µε το φασισµό και το ναζισµό.
Έχει σηµασία αυτή η παρέµβασή µου τώρα, διότι βλέπω και
στην Ευρώπη µια ιστορία, που ξεκινά µέσω της ταύτισης αυτής,
να περιοριστούν και δραστηριότητες νοµίµως λειτουργούντων
κοµµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αυτή η σύγκριση και µη
ταύτιση που κάνετε ήταν παρωνυχίς εν σχέσει προς τον κορµό
των διανοηµάτων σας, ούτως ή άλλως.
Κλείνουµε τον κατάλογο των εγγεγραµµένων συναδέλφων οµιλητών µε τον κ. Κωνσταντίνο Καραγκούνη, Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Καραγκούνη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία έτυχε της συµπαράστασης σχεδόν ολόκληρης της Βουλής, στην ουσία εκπέµπει
ένα µήνυµα προς τη δικαιοσύνη: «Τελειώνετε όσο µπορείτε γρηγορότερα µε τις υποθέσεις που αφορούν ζητήµατα διαφθοράς,
πολιτικών και κρατικών αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος δηµοσίου συµφέροντος».
Τι λέµε, λοιπόν, σήµερα και τι παραδεχόµαστε ενώπιον της κοινωνίας; Ότι δυστυχώς έχουµε αποτύχει ως κράτος, έχουµε αποτύχει ως πολιτεία να επιτύχουµε τα αυτονόητα. Οι βασικοί και
δοµικοί µας θεσµοί, αυτοί που στην ουσία θεµελιώνουν τη σχέση
εµπιστοσύνης πολίτη και πολιτικού, δεν µπορούν να διασφαλίσουν την οµαλή λειτουργία της δηµοκρατίας. Περί αυτού πρόκειται.
Οµολογούµε ότι θεσµοί όπως η δικαιοσύνη, που για µένα αποτελεί το θεµέλιο λίθο της δηµοκρατίας, δεν λειτουργεί όπως θα
έπρεπε στην Ελλάδα του 2011. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου αποτελεί την οµολογία ότι το
δικαϊκό σύστηµα στην Ελλάδα αµφισβητείται στο σύνολό του.
Δυστυχώς ο πολίτης, ιδιαίτερα σήµερα που η συγκυρία είναι εξόχως δυσάρεστη, καταλαβαίνει ότι δεν µπορεί να βρει το δίκιο του
σε εύλογο χρονικό διάστηµα και µάλιστα για υποθέσεις που τον
αφορούν άµεσα και που έχουν να κάνουν πολλές φορές µε την
ίδια την επιβίωσή του.
Λέµε συχνά ότι η απονοµή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα φθάνει στα όρια της αρνησιδικίας. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Η πολιτική, κοινωνική και κυρίως η οικονοµική πορεία της χώρας
επιβραδύνεται, ακριβώς γιατί οι θεσµοί δεν λειτουργούν µε αξιοπιστία, µε υπευθυνότητα και κυρίως µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
Το παρόν σχέδιο νόµου, λοιπόν, οµολογεί στην ουσία την
αστοχία της πολιτείας να παρέχει προς τον πολίτη την αυτονόητη
οµαλή λειτουργία των θεσµών και της δηµοκρατίας. Η έκφανση
αυτή της οµολογίας αφορά ποιους άλλους; Τους πολιτικούς και
τους κρατικούς αξιωµατούχους. Έχουµε φθάσει δυστυχώς να
ταυτίζουµε πια την έννοια του πολιτικού µε αυτή του κατηγορουµένου, στην ουσία για να δώσουµε το παράδειγµα στον κόσµο
ότι να, το δικαϊκό µας σύστηµα αρχίζει να λειτουργεί, αρχίζει να
επαναθεµελιώνει τη σχέση εµπιστοσύνης πολίτη-πολιτικού.
Πολύ φοβάµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µπροστά στο
βωµό της σκοπιµότητας και της αδήριτης ανάγκης να φανεί ότι
κάτι λειτουργεί σ’ αυτή τη χώρα, ότι κάτι αλλάζει, βάζουµε παρωπίδες στα ουσιαστικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα
η δικαιοσύνη. Την ώρα που θέλουµε –και καλώς κάνουµε- να διαλευκάνουµε υποθέσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορούν πολιτικά και κρατικά πρόσωπα, την ίδια ώρα ψάχνουµε να
βρούµε, λόγου χάριν, πού βρίσκεται ο κ. Ψωµιάδης.
Η συχνή επίκληση της διαφθοράς ως µονίµου στοιχείου του
πολιτικού βίου και οι συνεχείς αναφορές στους διεφθαρµένους
πολιτικούς, αποτελούν τα τελευταία χρόνια σταθερό στοιχείο του
πολιτικού λόγου. Έχω, λοιπόν, την εντύπωση ότι ο λόγος περί
διαφθοράς και η κατακραυγή που συνοδεύει τους διεφθαρµένους λειτουργεί ως εκτονωτικός οργανισµός για τους πολίτες,
ως ένα ξόρκι που περισσότερο συσκοτίζει παρά διαφωτίζει το
θέµα.
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Επιταχύνουµε τη διαδικασία µε τέτοιο τρόπο που σίγουρα θα
υπάρξουν καταπατήσεις των δικαιωµάτων των κατηγορουµένων,
σίγουρα θα στερηθεί δικονοµικών εγγυήσεων αφού τα χρονικά
όρια που τίθενται είναι παραπάνω από ασφυκτικά.
Προσέξτε, κύριε Υπουργέ, το ζήτηµα δεν είναι το πόσο γρήγορα θα τελειώνει µια υπόθεση αλλά και το αν θα βγάλουµε αποτέλεσµα µε νηφαλιότητα, αντικειµενικότητα και κυρίως χωρίς να
δηµιουργούµε έτι περισσότερες σκοτεινές περιοχές στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Θέτουµε χρονικά όρια που, όπως προανέφερα, είναι ασφυκτικά και φοβούµαι ότι στην πράξη δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσµα. Αντίθετα, θα δηµιουργήσουν προβλήµατα και πιθανόν
µεγαλύτερη κοινωνική αµφισβήτηση σε όλη τη διαδικασία.
Πώς είστε σίγουρος, κύριε Υπουργέ, ότι θα µπορέσει να τηρηθεί το δίµηνο ή το τετράµηνο της ανάκρισης, όταν είναι πολύ πιθανόν ο ανακριτής να βρεθεί µπροστά σε µια ογκωδέστατη
δικογραφία µε πληθώρα συγκοµισθέντος υλικού;
Φανταστείτε, λοιπόν, να ζητηθεί µια πραγµατογνωµοσύνη, µια
λογιστική πραγµατογνωµοσύνη. Μέχρι να λάβει την υπόθεση ο
πραγµατογνώµονας, να ορκιστεί, να προχωρήσει και να τελειώσει το έργο του, θα έχει ήδη περάσει αρκετός καιρός, ίσως και
µήνες. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα τελειώσει σε χρόνο
µηδέν; Φανταστείτε ο ανακριτής, ακριβώς λόγω της κρισιµότητας της υπόθεσης, να καλεί δεκάδες ή εκατοντάδες µάρτυρες.
Πώς θα τελειώσουν, κύριε Υπουργέ, στην ώρα τους; Πώς περιµένετε οι δικαστικές πράξεις να ολοκληρώνονται τόσο γρήγορα
όσο περιµένετε ότι θα γίνουν; Θα διαβιβάζεται αυθηµερόν η
άρση του τραπεζικού απορρήτου; Όλα αυτά τα έχετε αξιολογήσει;
Και επαναλαµβάνω, επειδή γνωρίζετε ότι δεν θα γίνουν στην
ώρα τους, το πολιτικό και το δικαστικό σύστηµα θα δέχεται πάλι
µύδρους και επιθέσεις εναντίον του, διότι δικαιολογηµένα θα µας
κατηγορούν πως άλλα ψηφίζουµε και άλλα κάνουµε στην πράξη.
Δεν λέω, όλοι είµαστε θετικοί στο να επιταχύνονται οι διαδικασίες. Όµως, είναι δικαστικά εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο; Είναι ρεαλιστικό να τύχει εφαρµογής ένα τέτοιο νοµοθέτηµα;
Πάρτε, για παράδειγµα, τα παράνοµα στοιχήµατα, µια υπόθεση ιδιαιτέρου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Αν θυµάµαι καλά, η
ανάκριση ξεκίνησε τον Ιούνιο, όπου ο ανακριτής επέδειξε οµολογουµένως ιδιαίτερη ζέση, ιδιαίτερη επιµέλεια για την υπόθεση
και µέχρι στιγµής δεν έχουν απολογηθεί ούτε οι µισοί κατηγορούµενοι.
Πώς, λοιπόν, θα φανεί το δικαστικό σύστηµα συνεπές σε µια
τέτοια διαδικασία ιδιαίτερου κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος και συµφέροντος που θα έχει στραµµένα κάθε φορά όλα
τα βλέµµατα επάνω και ποιας αντιµετώπισης θα τύχει τόσο το δικαστικό όσο και το πολιτικό σύστηµα, αν δεν ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις που θέτει ο νόµος;
Και τώρα έρχοµαι και σε µια άλλη παρατήρηση. Ακριβώς λόγω
της πίεσης του χρόνου µέσα στον οποίο πρέπει να περατωθεί η
ανάκριση, έρχεστε και δίνετε τη δυνατότητα η υπόθεση να χωρίζεται για όσους δεν έχουν την ιδιότητα των προσώπων του άρθρου 1.
Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να σας φέρω ένα παράδειγµα για να κατανοήσουµε σε τι δυσκολίες µπορεί να βρεθούµε.
Έχουµε, λοιπόν, φυσικό αυτουργό σε µια τέτοια περίπτωση ή
σε µια τέτοια υπόθεση έναν επιχειρηµατία και ηθικό αυτουργό
έναν Υπουργό. Πόσο εύκολα µπορεί να υπάρξει χωρισµός και
πόσο εύκολα µπορεί να υπάρξει ορθή αποδεικτική αξιολόγηση
των δύο προσώπων και να οδηγηθούµε σε ορθή δικανική κρίση,
όταν ο χωρισµός δεν θα µπορεί εκ των πραγµάτων να είναι εφικτός, από τη στιγµή που µπορεί να οδηγηθούµε σε αντιφατικές
αποφάσεις;
Βλέπετε, λοιπόν, πόσα προβλήµατα µπορεί να δηµιουργηθούν
από τέτοιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες που δεν αποσκοπούν
στην ουσία, αλλά γίνονται περισσότερο επικοινωνιακά και µόνο.
Για να µπορούν να λειτουργήσουν τέτοιοι νόµοι, θα πρέπει,
όπως είπα και στην αρχή, να λειτουργεί ορθά το σύνολο της δικαιοσύνης και στο σύστηµα απονοµής της να υπάρχουν δεδοµένες και επαρκείς υλικοτεχνικές υποδοµές που θα µπορούν
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πρακτικά να δώσουν τη δυνατότητα, να έχουν αποτέλεσµα τέτοια
νοµοθετήµατα.
Και τώρα θα ήθελα να κάνω και µια τελευταία παρατήρηση.
Το άρθρο 6, όντως, θα προκαλέσει σύγχυση, προβλήµατα και
αµφισβητήσεις συνταγµατικής υφής και καλό θα ήταν, κύριε
Υπουργέ, να το δείτε ξανά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ολοκληρώσω την τοποθέτησή µου, αναφερόµενος στα εξής. Η πολιτική διαφθορά
δεν αποτελεί τυχαίο ή περιστασιακό φαινόµενο, αλλά δυστυχώς
εγγενές χαρακτηριστικό του πολιτικού και οικονοµικού συστήµατος, γιατί τόσο οι πολιτικοί όσο και οι δηµόσιοι λειτουργοί αρκετές φορές κατά το παρελθόν χρησιµοποιούσαν τον κρατικό
µηχανισµό ως µέσο για την κατοχύρωση και επέκταση των ατοµικών ή συντεχνιακών τους συµφερόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Η αυταπάτη ότι αναµορφώνοντας ορισµένες διαδικασίες,
όπως τη συνταγµατική διάταξη περί ευθύνης Υπουργών ή τη σηµερινή, θα τιθασεύσουµε ένα φαινόµενο που έχει εµποτίσει το
δηµόσιο βίο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, µπορεί εν δυνάµει
να µετατραπεί σε οργή -όταν θα διαψευστεί στην πράξη- και
τότε, πράγµατι, η διαφθορά µπορεί να εξελιχθεί σε κοινωνικό και
πολιτειακό ζήτηµα.
Αν ο πολιτικός λόγος περί διαφθοράς είναι γενικευτικός, αφηρηµένος και αδυνατεί να διακρίνει τις αποχρώσεις των φαινοµένων και είναι αφόρητα ηθικολογικός και καταγγελτικός, το ίδιο
αγκυλωµένος είναι και ο λόγος που προσπαθεί να δώσει λύση
στο πρόβληµα. Αυτό αποτυπώνεται εµφατικά στη ρητορεία για
τις θεσµικές ανεπάρκειες του νόµου περί ευθύνης των πολιτικών
προσώπων.
Με άλλα λόγια, η γενικευµένη συζήτηση περί διαφθοράς µε τα
χαρακτηριστικά που περιέγραψα επηρεάζει τον τρόπο µε τον
οποίο εντάσσουµε την ποινική ευθύνη των Υπουργών, των πολιτικών και των άλλων κρατικών προσώπων στη λειτουργία του πολιτεύµατος και κατ’ επέκταση τον τρόπο µε τον οποίο
ερµηνεύουµε τις διατάξεις του Συντάγµατος και του σχετικού
νόµου.
Ανεξαρτήτως των βελτιώσεων που επιδέχεται το θεσµικό πλαίσιο της ευθύνης των πολιτικών και κρατικών προσώπων, το κρισιµότερο είναι να συνειδητοποιήσουµε όλες οι πολιτικές
δυνάµεις ότι η προσφυγή στο θεσµό της ποινικής ευθύνης προϋποθέτει υψηλότερο αίσθηµα ευθύνης και λιγότερη πολιτική εκµετάλλευση απ’ ότι στο παρελθόν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η συζήτηση µας ολοκληρώνεται δίνοντας το λόγο στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων τον κ. Γεώργιο Πεταλωτή.
Ορίστε, κύριε Πεταλωτή, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Υποτίθεται ότι θα απαντήσει,
όπως µας υποσχέθηκε ο Υπουργός, µε την ίδια υπευθυνότητα κι
ο ίδιος. Είπε ότι θα ακούσει όλους τους Βουλευτές και θα απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Υπάρχουν εκκρεµή ζητήµατα και υπεσχηµένα ως προς την απάντηση. Τα έχετε σηµειώσει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Πεταλωτή, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω πρώτα από τα τεχνικά. Θα σας ενηµερώσω για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, για
να περάσω λίγο και σε µία πιο ουσιαστική τοποθέτηση.
Πρώτον, στο άρθρο 1 στην περίοδο α’, µετά τη λέξη «Υφυπουργοί» τίθεται η φράση «καθώς και κακουργήµατα που διαπράττουν Βουλευτές», ενώ από το άρθρο 1 στην περίοδο β’
απαλείφεται η λέξη «Βουλευτές», δηλαδή το βάζουµε σε άλλη
σειρά.
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Επίσης, η τροπολογία 544 και µε ειδικό αριθµό 48 στην παράγραφο 3 η ηµεροµηνία εκδίκασης των υποθέσεων από το ήδη
υφιστάµενο Εφετείο Κρήτης στα Χανιά η ηµεροµηνία από 31 Δεκεµβρίου 2011 γίνεται από 31 Μαρτίου 2012, µε σκοπιµότητα την
πιο εύρυθµη λειτουργία των δικαστηρίων αυτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ να κατατεθούν για τα Πρακτικά και να διανεµηθούν στους κυρίους συνα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δέλφους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Γεώργιος Πεταλωτής καταθέτει για
τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚΒ ’ - 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ως προς τα ζητήµατα που
τέθηκαν, θα ήθελα να πω πρώτα επί του θέµατος που έθεσε ο κ.
Παυλόπουλος. Να υπενθυµίσω ότι βασικός στόχος της προκείµενης ρύθµισης, έτσι όπως διατυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι η διεξαγωγή ανάκρισης και η εισαγωγή στο
ακροατήριο κατά απόλυτη προτεραιότητα. Αυτό µας ενδιέφερε
να το θέσουµε και γι’ αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η ρύθµιση, γι’
αυτό και οι σύντοµες προθεσµίες και η απερίσπαστη ενασχόληση
των ανακριτών και εισαγγελέων στις εν λόγω υποθέσεις. Εδώ
λαµβάνουµε υπ’ όψιν και επιφυλασσόµεθα για την τεχνική κατάθεση και αυτά που είπε ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης για την υποστήριξη και τη στήριξη αυτών των οργάνων.
Γι’ αυτό ακριβώς και ορίζεται ρητώς και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του σχεδίου νόµου, ότι µπορεί να διαταχθεί και ο χωρισµός της υπόθεσης και η εισαγωγή της στο δικαστήριο προς
εκδίκαση, όταν η υπόθεση είναι ώριµη για κάποιους από τους κατηγορουµένους.
Εδώ θα ήθελα να πω ότι διαφωνώ, βέβαια, µε το παράδειγµα
του τελευταίου οµιλητή του κ. Καραγκούνη, για τη σκοπιµότητα
αυτού του διαχωρισµού, γιατί αυτός ο διαχωρισµός, για τις περιπτώσεις όπου έχουν ωριµάσει οι συνθήκες, είναι αυτός που θα
µας επιτρέπει να αντιµετωπίσουµε πολύ συγκεκριµένα ζητήµατα.
Κάποια ονόµατα ήδη είπε ο κ. Μιχελογιαννάκης. Δεν αναφέροµαι
σε ονόµατα εννοείτε, αλλά σε περιπτώσεις, όπου πραγµατικά
µπορούµε να έχουµε µία συνέχιση, ένα χωρισµό της υπόθεσης,
όπου πραγµατικά είναι ώριµες οι υποθέσεις για κάποιους από
τους κατηγορούµενους, για να µην έχουµε παραγραφές, για να
µην σέρνονται υποθέσεις, έτσι όπως γίνεται µέχρι σήµερα.
Μία ρύθµιση, συνεπώς, που θα περιόριζε την ισχύ των ψηφιζοµένων διατάξεων µόνο στις υποθέσεις που εκκρεµούν στην
προκαταρτική εξέταση, θα λειτουργούσε, πιστεύουµε, αλυσιτελώς και θα εξοβέλιζε το στόχο του σχεδίου νόµου ο οποίος είναι
σαφής, και είναι –όπως προαναφέρθηκε- η ταχεία εκκαθάριση
των υποθέσεων αυτών.
Επί των σηµαντικών θεµάτων που έθεσε ο κ. Τζαβάρας να
υπενθυµίσω ότι η προκαταρκτική εξέταση που είναι υποχρεωτική
για κακουργήµατα εισήχθη µε τους Ν. 3160/2003 και 3346/2005.
Πέραν του γεγονότος, έτσι όπως εκφράζεται τόσο από δικαστικούς λειτουργούς όσο και από δικηγόρους, αλλά και από τη
θεωρία –και υπάρχει συγκεκριµένη θεωρία- ότι η προκαταρκτική
εξέταση δεν εισφέρει και πολλά και καθυστερεί πολλές φορές
την προδικασία, στόχος του σχεδίου νόµου είναι η ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων σκανδάλων. Γι’ αυτό κρίθηκε ότι πρέπει
να µη διενεργείται στις υποθέσεις αυτές, αφού υπάρχει ένας συγκεκριµένος στόχος. Φυσικά, η απάλειψη µιας διαδικασίας, η
οποία τίθεται και εν αµφιβόλω στο κατά πόσο είναι βαρύνουσας
σηµασίας, σαφώς και δεν αγγίζει τον πυρήνα των δικαιωµάτων
του οποιουδήποτε κατηγορουµένου. Δίνεται, όµως, ούτως ή
άλλως η δυνατότητα από το σχέδιο νόµου να υπάρχει προκαταρκτική εξέταση αν το κρίνει ο εισαγγελέας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Θα πρέπει να έχουµε εµπιστοσύνη, λοιπόν, στους δικαστικούς
λειτουργούς οι οποίοι κρίνουν, επεξεργάζονται και βλέπουν αυτές
τις υποθέσεις, ώστε όταν υπάρχουν ενδείξεις να κρίνουν κατά
το δοκούν ως προς το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Περνώντας στην ουσία θα ήθελα πραγµατικά να πω ότι παρ’
όλο που άκουσα τον κ. Τζαβάρα στην αρχή, άκουσα τη θέση της
Νέας Δηµοκρατίας, µε τους τελευταίους οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας, βρίσκοµαι σε µια αµφιβολία κατά πόσο ψηφίζουν τελικά το σχέδιο νόµου ή το απορρίπτουν. Άκουσα και από άλλους
οµιλητές –όχι µόνο από τους τελευταίους- της Νέας Δηµοκρατίας να λένε ότι αυτό το σχέδιο νόµου, όπως έρχεται σήµερα,
έχει ως µοναδικό σκοπό τους επικοινωνιακούς τρόπους για να
βγούµε µπροστά, ότι έχει σαν µοναδικό σκοπό να δηµιουργήσει
εντυπώσεις ότι εµείς είµαστε αυτοί οι οποίοι θέλουµε να «καταλάβουµε» όσους µετέρχονται πράξεις διαφθοράς. Υπήρξε και µια
σειρά από κριτικές, που σαφώς είναι ωφέλιµες, αλλά έρχονται
σε πλήρη αντίθεση µε όσα υποστηρίζει το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
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Άκουσα πολλά εδώ στην Αίθουσα. Σαφώς και η αλήθεια θα
πρέπει να λέγεται. Σαφώς και η αλήθεια είναι αυτή που µπορεί
να µας βγάλει µπροστά στην κοινωνία. Είναι ξεκάθαρο ότι ούτε
εµείς πιστεύουµε –ούτε πιστέψαµε ποτέ- ότι ένα σχέδιο νόµου,
και µάλιστα όπως αυτό, θα µπορέσει να εξαλείψει αυτή τη θεώρηση της κοινωνίας για τους πολιτικούς, για τους κρατικούς
αξιωµατούχους. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να κάνουµε πίσω και να µη λέµε τίποτα ή να µην κάνουµε τίποτα.
Την δε αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, την ανακαλύψατε λίγο αργά ως κόµµα. Μπορεί να έχουν
περάσει δύο χρόνια, αλλά δεν µπορούµε να ξεχάσουµε τι ακριβώς έκανε το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, τι έπραττε όταν
ήταν Κυβέρνηση µε συγκεκριµένες µεθοδεύσεις, µε τις απανωτές αποχωρήσεις από αυτήν την Αίθουσα –πρωτοφανείς για τα
παγκόσµια χρονικά- µε το να κλείνει τη Βουλή άρον-άρον για να
παραγράφονται αδικήµατα πολιτικών. Την αλήθεια σαφώς και τη
θέλουµε, αλλά να µη τη θυµόµαστε µόνο όταν χρειάζεται να τη
θυµηθούµε.
Από εκεί και πέρα αυτό που ξεκαθαρίζω και εδώ είναι πως
αυτή η ρύθµιση δεν αποτελεί καµµία οµολογία ότι το πολιτικό
σύστηµα είναι σάπιο, ότι φταίµε όλοι οι πολιτικοί, ότι δείχνουµε
τις ενοχές µας απέναντι στην κοινωνία. Η αλήθεια αποτυπώνεται
εδώ µέσα. Κι αν ακούσαµε σήµερα από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν
οσµές αντισυνταγµατικότητας επειδή ορίζεται πως οι αναβολές
είναι συγκεκριµένες –κάτι που ορίζεται ούτως ή άλλως και για
τους µη πολιτικούς και µη κρατικούς αξιωµατούχους- τότε πραγµατικά ας έρθουµε να πούµε αν θέλουµε να διαιωνίζονται αυτά
τα φαινόµενα των απανωτών αναβολών, της αρνησιδικίας ουσιαστικά, για την οποία καταδικαζόµαστε κατά κόρον από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια ή αν θέλουµε να βάλουµε σε µία τάξη και τη
δικαιοσύνη µας και το δικαιϊκό µας σύστηµα.
Φυσικά, περνάµε µηνύµατα τα οποία είναι πολύ συγκεκριµένα
-και καθόλου δεν αποτελούν οµολογία ενοχής- ως προς το πώς
θέλουµε να ξεκαθαρίζουµε τις υποθέσεις όσον αφορά στα πολιτικά πρόσωπα και στους κρατικούς αξιωµατούχους.
Νοµίζω ότι εκείνο το οποίο ξεχάσαµε όλο αυτό το διάστηµα,
είναι ότι, πέρα από τα κατ’ εξοχήν και µε τη στενή έννοια του
όρου πολιτικά πρόσωπα, υπάρχει µία ολόκληρη οµάδα συµπολιτών µας, ένα στρώµα ολόκληρο από χιλιάδες κρατικούς αξιωµατούχους σε πολλά επίπεδα, οι οποίοι πραγµατικά πολλές φορές
είναι αυτοί που τελούν πράξεις διαφθοράς και τα χρήµατά τους
είναι πολύ πιο προσιτά από έναν Βουλευτή, στον οποίο είναι τελείως απρόσιτα και από έναν Υπουργό, όπου εκεί τα πράγµατα
είναι τελείως διαφορετικά, αλλά και τα επίπεδα των κρατικών
αξιωµατούχων κάποτε πρέπει να τα αγγίξουµε. Χρειάζεται οπωσδήποτε µία ρύθµιση και είναι πραγµατικά παρήγορο το ότι η πολιτεία θα έχει ένα νόµο που απαριθµεί και τους κρατικούς αξιωµατούχους µε την τοπική αυτοδιοίκηση, µε τον τεράστιο αριθµό
επιτροπών, που υπάρχουν µέσα από συγκεκριµένους θεσµούς.
Άρα, χωρίς να τίθεται εν αµφιβόλω κανένα δικονοµικό δικαίωµα και καµµία εγγύηση του κατηγορουµένου, είτε είναι πολιτικό
πρόσωπο είτε είναι κρατικός αξιωµατούχος, είναι αναγκαιότητα
να έχουµε µία ταχύτερη εκκαθάριση αυτών των αµφιβολιών, οι
οποίες πρέπει να εκκαθαρίζονται γιατί όταν ένα πολιτικό πρόσωπο ή ένας κρατικός αξιωµατούχος εξακολουθεί να λειτουργεί,
τότε πραγµατικά είναι πολύ άδικο και για τον ίδιο αλλά και για
την κοινωνία να σέρνονται φήµες, να σέρνεται µία δικαστική
δίωξη εις βάρος του χωρίς να εκκαθαρίζεται µε τον πλέον ενδεδειγµένο και σύντοµο τρόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας θυµίσω ότι εµείς δεν
ανακαλύψαµε την Αµερική, να φέρουµε ένα σχέδιο νόµου και να
πιστέψουµε ότι ξαφνικά κάνουµε κάθαρση ή απενοχοποιούνται
οι όποιοι πολιτικοί νοµίζουµε ότι είναι ένοχοι. Εµείς είµαστε αυτοί
οι οποίοι φέραµε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αυτόν τον εξαιρετικό θεσµό, µε
βάση τον οποίο δεν διανοείται πλέον κανένα πολιτικό πρόσωπο
ή κανένας κρατικός αξιωµατούχος να ξοδέψει έστω και ένα
λεπτό του ευρώ χωρίς να αναρτάται στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει
πιο ξεκάθαρη θέση και πράξη διαφάνειας από τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και
πιστεύω ότι κάτι που θεωρείται σήµερα αυτονόητο, κάποτε δεν
ήταν. Αυτή η Κυβέρνηση το έθεσε.
Το ίδιο ακριβώς κάναµε και µε όσες αρρυθµίες είχε το σύ-
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στηµα του λεγόµενου οpengov, το οποίο πολύ λοιδορήθηκε και
από πολιτικά πρόσωπα και από Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, µε
το οποίο πραγµατικά µία τεράστια δεξαµενή ανθρώπων που δεν
προερχόταν από τους κοµµατικούς σωλήνες ούτε από τα τζάκια,
είναι πλέον κρατικοί αξιωµατούχοι οι οποίοι προέρχονται µέσα
από την ενεργό επαγγελµατική ζωή και έχουν τις θέσεις που
έχουν λόγω, των ιδιαίτερων προσόντων τα οποία κρίνονται στην
πράξη καθηµερινά.
Άρα προσπαθούµε µε σταθµισµένες και ισορροπηµένες ρυθµίσεις να βάλουµε σε µία νέα διάσταση το θέµα της ταχύτερης
εκκαθάρισης των δικαστικών εκκρεµοτήτων των πολιτικών προσώπων, µακριά από φθηνές εντυπώσεις και από λαϊκισµούς, οι
οποίοι δυστυχώς βρίσκουν έδαφος σ’ όλους τους πολιτικούς χώρους και –λυπάµαι που το λέω- πολύ περισσότερο στα κόµµατα
της Αριστεράς τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να διδάσκουν κάποιες άλλες αρχές και αξίες.
Κύριε Πρόεδρε, όλοι οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν και πολύ
σωστά εξέφρασαν την αγωνία όλων µας για την ατιµωρησία, για
την ανοµία που υπάρχει, για το πώς αφήνουµε ατιµώρητους όχι
µόνο τους πολιτικούς αλλά πώς υπάρχει ένα γενικευµένο αίσθηµα ατιµωρησίας, από ποιους καλλιεργείται και πώς αντιµετωπίζεται. Έχουµε αυτό το υποτιθέµενο κίνηµα του «Δεν Πληρώνω»
του οποίου δυστυχώς ζήλεψε τη δόξα και το ΚΚΕ και έρχεται να
µιλήσει για ανυπακοή, να µην πληρώσουµε τις εφορίες, να µην
πληρώσουµε τα λεγόµενα χαράτσια για να τα πληρώσουν στο
τέλος αυτοί που τα πληρώνουν ως συνήθως. Αυτή είναι η µεγαλύτερη αδικία. Όταν κάποιοι προσπαθούν να σταθούν πολιτικά
και έχουν επενδύσει άκρως λαϊκιστικά στην ατιµωρησία και την
ανυπακοή, υποτιθέµενα µε προοδευτικές ιδεολογίες, τότε πραγµατικά εκεί δεν υπάρχει ατιµωρησία;
Ως προς την ατιµωρησία θα µου επιτρέψετε να πω κάτι σχετικά
µε το πόσο εθισµένοι πλέον είµαστε. Ένα λύκειο της πόλης µου
δόθηκε στη χρήση των µαθητών αυτές τις µέρες του Σεπτέµβρη.
Είναι ένα λύκειο που κόστισε 700.000 ευρώ από επιχειρησιακό
πρόγραµµα και έγινε ένα πράσινο κτήριο µε διαδραστικούς πίνακες και µε υπολογιστές. Έγινε µια κατάληψη από τις πρώτες
µέρες τυπικά για παιδαγωγικούς, για εκπαιδευτικούς λόγους και
αιτήµατα. Και είναι δίκαιο και οι µαθητές να ζητούν τα δίκια τους.
Εισχώρησαν όµως εξωσχολικοί, κουκουλοφόροι. Πολλές φορές
ειδοποιήθηκε η Αστυνοµία, η οποία ζήτησε φυσικά την άδεια του
Εισαγγελέα να δει τι γίνεται εκεί. Είπε η Εισαγγελέας, όπως µε
ενηµερώνουν, «Να απέχετε από κάθε πράξη» και ότι «µόνο αν
κάνει καταγγελία η διευθύντρια θα το δούµε». Το αποτέλεσµα
ήταν να φτάσουµε να έχουµε ζηµιές και βανδαλισµούς 70.000100.000 ευρώ. Έγινε και πρωτοσέλιδο. Το είχε χθες η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Το έψαξα και ανησύχησα, γιατί πραγµατικά στη σηµερινή
εποχή που κόβουµε µισθούς και συντάξεις και δεν περισσεύει
ούτε 1 ευρώ, το να τίθεται µια εκπαιδευτική διαδικασία σε τέτοια
βανδαλιστικά πλαίσια θα έπρεπε κάπως να µας απασχολεί. Παρ’
όλα αυτά φαίνεται ότι οι κοινωνίες µας είναι τόσο εθισµένες στην
ατιµωρησία, που µέχρι στιγµής δεν συνέβη τίποτα για να καταλογιστούν ευθύνες όχι για να διωχθούν κάποιοι και κάποια παιδιά
–εννοείται- αλλά γιατί επιτέλους πρέπει κάποιος να πληρώσει
αυτές τις ζηµιές που προέρχονται από το υστέρηµα του ελληνικού λαού.
Υπάρχει αυτό το αίσθηµα της ατιµωρησίας και των µεγάλων
καθυστερήσεων στην απονοµή της δικαιοσύνης. Σήµερα µιλάµε
για εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες εκκρεµείς φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις, που είναι ζεστά χρήµατα του ελληνικού
δηµοσίου στοιβαγµένα σε κάποιες αποθήκες που θα δικαστούν
σε κάποιες δεκάδες χρόνων.
Γι’ αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση έρχεται σε επαφή όλη
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης µε τη φυσική ηγεσία. Και στον Άρειο Πάγο ήµασταν προχθές, στο Συµβούλιο της
Επικρατείας, στη Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
και την Τρίτη θα είµαστε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, γιατί επιτέλους
θα πρέπει να βρούµε προσφορότερους τρόπους για να απονέµεται η δικαιοσύνη.
Επιτρέψτε µου µια προσωπική θεώρηση. Μπορεί πραγµατικά
να ψηφίζουµε νόµους, µπορεί πραγµατικά να γράφουµε τα κα-
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λύτερα νοµοθετήµατα, αλλά εκείνο που απαιτείται είναι δουλειά
απ’ όλους µας, δουλειά από τη δικαιοσύνη, δουλειά από εµάς,
δουλειά από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς της δικαιοσύνης,
από την επιθεώρηση, έτσι ώστε να σταµατήσουµε να αντιµετωπίζουµε φαινόµενα αρνησιδικίας πολλές φορές. Εµείς οι πολιτικοί, χωρίς να θέτουµε επαναλαµβάνω σε αµφισβήτηση το
παραµικρό δικαίωµα, την παραµικρή εγγύηση του κατηγορουµένου προσώπου, να δίνουµε το παράδειγµα. Ως προς όλες τις
υποδείξεις που έγιναν από τους συναδέλφους, τις οποίες θεωρώ
και θεµιτές και ωφέλιµες, επιφυλλασσόµεθα να τις προσαρµόσουµε νοµοθετικά έτσι όπως κριθεί ότι πρέπει να προσαρµοστούν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
κ. Γεώργιο Πεταλωτή.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Σκυλλάκο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Δεν παίρνω το λόγο για να µιλήσω
για τη δηµοκρατική συµπεριφορά και αντίληψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος. Εξάλλου εκείνο που συνέβη µε τον Πρόεδρο ξεκαθαρίστηκε και µετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν.
Επίσης, είναι γνωστό, ότι οι διάφορες χούντες και δικτατορίες
στόχευαν όχι µόνο σε δηµοκρατικούς πολίτες αλλά πρώτα και
κύρια σε κοµµουνιστές. Μιλάω και για τον Μεταξά και για την τελευταία χούντα. Εν πάση περιπτώσει εγώ ξέρω ότι όσα χρόνια
είµαι στην πολιτική, υπερασπιζόµαστε πολύ περισσότερο το δικό
µας χώρο απ’ ορισµένους που είναι µε τα αστικά συντάγµατα,
που είναι υπερασπιστές του αστικού κοινοβουλίου. Αυτά τα δικαιώµατα τα υπερασπιζόµαστε πολύ περισσότερο, ενώ θα
έπρεπε άλλοι να τα υπερασπίζονται περισσότερο από εµάς.
Δεν παίρνω το λόγο γι’ αυτό. Παίρνω το λόγο για την προσπάθεια εξίσωσης, ταύτισης της ατιµωρησίας που τυγχάνουν αυτοί
που συναλλάσσονται µε τους επιχειρηµατίες, διαπλέκονται, κάνουν σκάνδαλα και δεν τιµωρούνται –που είναι αντικείµενο του
νοµοσχεδίου- µε την πολιτική ανυπακοής «Δεν Πληρώνω» κ.λπ..
Τι σχέση έχει το ένα µε το άλλο; Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι
δηµοκρατικό δικαίωµα όλων των κοµµάτων –και δεν εννοώ µόνο
του δικού µας κόµµατος- και των κοινωνικών φορέων και των
συνδικάτων όταν θεωρούν ένα νόµο άδικο, να αντισταθούν στην
εφαρµογή του κι αν τα καταφέρουν, να ατονήσει αυτός ο νόµος
και να µην µπορέσει να εφαρµοστεί; Πώς αλλάζουν οι συσχετισµοί δύναµης; Ποια είναι η πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση
και η συνδικαλιστική δράση; Ψηφίζεται ένας άδικος νόµος µε τον
οποίο µας παίρνουν το ψωµί και το γάλα των παιδιών µας και
πρέπει να καθίσει µε σταυρωµένα χέρια ο κόσµος που δεν µπορεί να πληρώσει ή µπορεί να πληρώσει σήµερα, αλλά θα πεινάσει
αύριο; Πού ακούστηκε αυτό; Ποιοι είναι οι κανόνες αυτής της δηµοκρατίας που ζούµε;
Η Αντιπολίτευση όταν λέει «θα αντισταθώ» -το δικό µας κόµµα,
εν πάση περιπτώσει, δεν µιλάω για όλη την Αντιπολίτευση- πρέπει να αντισταθεί µε τρόπο που να µην πρυτανεύσει το άδικο.
Διότι πρόκειται περί άδικης πολιτικής.
Και υπάρχει και µία διαφορά: Υπάρχουν κόµµατα που καταψηφίζουν στη Βουλή κάποιες ρυθµίσεις σαν αυτές για το τέλος ακίνητης περιουσίας, καταψηφίζουν τα χαράτσια, αλλά µετά λένε
«πληρώστε» και ρίχνουν τις ευθύνες στο κυβερνητικό κόµµα. Αν
ήταν αυτοί στην κυβέρνηση;
Χρειάζεται, λοιπόν, προσοχή, διότι δικαιώµατα δεν έχει µόνο
η Κυβέρνηση να ψηφίζει νόµους, δικαιώµατα έχουµε κι εµείς και
γενικότερα τα κόµµατα που αντιπολιτεύονται και οι κοινωνικοί
φορείς που παλεύουν για να αλλάξει η κατάσταση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να ακούσουµε τον κ.
Μουλόπουλο και να παρέµβετε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Μουλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ούτε εγώ
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ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά απ’ ό,τι κατάλαβα –προηγήθηκε ο
κ. Κεγκέρογλου και ακολούθησε ο κύριος Υπουργός- ούτε λίγο,
ούτε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος φταίει και για τα σκάνδαλα και για την ατιµωρησία των σκανδάλων. Ο κ. Κεγκέρογλου
µάλιστα είπε ότι ψηφίσαµε. Ξέρει και τι ψηφίσαµε. Δεν ξέρω εάν
υπήρχαν σηµαδεµένα ψηφοδέλτια και ξέρει τι ψηφίσαµε ή ήταν
ένα συµπέρασµά του πολιτικό.
Κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε να δείτε: Το Σύνταγµα εσείς το έχετε
κάνει καουτσούκ επανειληµµένα. Όπως σας συµφέρει. Η τελευταία φορά ήταν προχθές µε την τροπολογία της τελευταίας στιγµής -τελείως αντισυνταγµατική και τελείως εναντίον του
Κανονισµού της Βουλής- που έφερε ο κ. Βενιζέλος. Για να µην
ξεχνάµε, γιατί όλοι εδώ ζούµε, σε αυτήν τη χώρα και δεν µπορούµε να λέµε ό,τι θέλουµε.
Είπατε ένα προσωπικό παράδειγµα. Θα σας έλεγα, βάλτε τέλη
για τις καταλήψεις. Τέλη βάζετε συνεχώς.
Θα σας πω, όµως, κι εγώ ένα προσωπικό µου παράδειγµα,
ενός φίλου µου, ο οποίος έχει οικογένεια, δύο παιδιά, και παίρνει
400 ευρώ το µήνα. Και λέει: «Εγώ δεν µπορώ να πληρώσω». Προσωπικό παράδειγµα είναι αυτό. Δεν ξέρω πώς θα πληρώσει.
Όσο για την ανυπακοή, είστε και ανιστόρητος ίσως και λόγω
ηλικίας. Σας θυµίζω -δεν θέλω να πάω σε ιστορικές αναδροµές
κινηµάτων- τον Γκάντι. Εκτός κι αν ήταν κι ο Γκάντι ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω
να σας πω ότι στο ίδιο σας το κόµµα –εδώ υπάρχουν µεγαλύτεροι, θα το θυµηθούν- η αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη –εκτός κι
αν την αποκηρύσσετε και αυτή και µας τη δίνετε και αυτή στο
ΣΥΡΙΖΑ- είχε καλέσει –άσχετα αν µετά το κόµµα σας δεν έκανε
τίποτα- τους Έλληνες πολίτες να µην πληρώνουν τα τέλη της τηλεόρασης. Και είχε πει ότι ήταν παράνοµο να εισπράττονται
µέσω του ηλεκτρικού ρεύµατος. Εάν δεν το ξέρετε, ρωτήστε. Ας
µιλήσουµε, επιτέλους, λίγο σοβαρά σε αυτήν την Αίθουσα. Δεν
µιλάµε σοβαρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να ακούσουµε πρώτα
τον κύριο Πρόεδρο.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης
έχει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το
λόγο, γιατί έχει µια προσωπική χροιά η τοποθέτηση του κ. Σκυλλάκου.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Δεν ήθελα να δώσω προσωπική
χροιά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Σκυλλάκο, ναι.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Αν θέλετε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά
το θέµα, όπως είπε και ο ίδιος, διευκρινίστηκε και τελειώνει εδώ.
Επειδή ο συνάδελφος του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, αναφέρθηκε στο περιστατικό της αειµνήστου Μελίνας Μερκούρη, εγώ αισθάνοµαι την ανάγκη, διότι ουσιαστικώς
όταν λέει υπάρχουν εδώ στην Αίθουσα παλαιότεροι της εποχής…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και εγώ µαζί, κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι.
Στην Αίθουσα από το ΠΑΣΟΚ για την ώρα είµαι εγώ, η κ.
Σκραφνάκη και η κ. Κυριακοπούλου. Είναι προφανές ότι έχω τη
διπλάσια ηλικία από τις κυρίες και εποµένως...
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Εµπειρία πενταπλάσια, αλλά ηλικία όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Δένδια, δεν υπήρξατε
τότε στη Βουλή.
Λοιπόν, θέλω να πω, επειδή αναφέρθηκε, ότι το κόµµα στο
οποίο ανήκε η αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη δεν έκανε τίποτα, ότι
το 1987 η κυβέρνηση, στην οποία συµµετείχε, του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ, ως γνωστόν έκανε τον ενιαίο φορέα
της ΕΡΤ. Είναι άλλη η µια περίοδος, άλλη η άλλη και όπως ξέρει
ο ίδιος, διότι είναι και πρώην Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας των Ενώσεων Συντακτών, ξέρετε τι -κακώς κατά τη
γνώµη µου, διότι ο καθένας πρέπει να είναι σεβαστός σ’ αυτό
που πιστεύει- λέγεται. Λέγεται, ότι στην ΕΡΤ οι περισσότεροι
είναι εκείνης της πλευράς. Εγώ δεν το υιοθετώ αυτό. Θέλω να
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πω, όµως, να µην λέµε για την περίοδο που εδώ, στην Αίθουσα
αυτή, ελέγετο ότι η ΕΡΤ πρέπει να µεταδίδει τις δραστηριότητες
της κυβέρνησης αλλά δεν µετέδιδε, πραγµατικά, τίποτα άλλο.
Σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι -όντως πολύ σωστά λέγεται, ο
άνθρωπος των 400 ευρώ πώς θα πληρώσει, εγώ το καταλαβαίνω
αυτό- το πρόβληµα είναι ότι εγώ διαπιστώνω στην περιφέρειά
µου ότι ο άνεργος, ο φτωχός, αυτός που υποφέρει δεν έχει ανέβει στα κεραµίδια. Στα κεραµίδια ανεβαίνουν και χαλάνε τον
κόσµο κάποιοι που δεν θέλουν να στερηθούν τίποτα, αγαπητοί
συνάδελφοι.
Εδώ συµβαίνει αυτό το ανέκδοτο που έχετε ακούσει µε τον
κλέφτη, που πρώτος φωνάζει: «κλέφτης, πιάστε τον», όλος ο κόσµος κοιτάζει ο ένας τον άλλο ότι µπορεί να είναι ο κλέφτης και
ο κλέφτης έχει φύγει. Λοιπόν, επιχειρηµατίες που δεν πληρώνουν, αυτοί που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό και περιµένουν
να βουλιάξουµε για να τις πενταπλασιάσουν, προφανώς αυτοί
επωφελούνται της διάλυσης για την οποία είναι υπεύθυνες οι κυβερνήσεις -και η προηγούµενη και η σηµερινή- των φοροεισπρακτικών µηχανισµών. Είναι βέβαιο, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτοί
που µέχρι τώρα δεν πλήρωναν και φτάσαµε τριάντα δύο δισεκατοµµύρια τα ανείσπρακτα χρέη µε αυτό το κλίµα της καθολικής
σύγχυσης αυτοί και µόνο επωφελούνται, όχι ο έντιµος οικογενειάρχης που υποφέρει και µπορεί και από το υστέρηµά του αυτό
να θέλει να είναι εντάξει.
Σε ό,τι αφορά τους νόµους, που ψηφίζουµε εδώ, καθένας έχει
το δικαίωµα να ψηφίσει, να καταψηφίσει να αντιδράσει, να αρθρογραφήσει, να κάνει συγκεντρώσεις του λαού, να πει ότι αυτός
ο νόµος πρέπει να αλλάξει, αλλά, όχι να πεις -βλέπω κάποιους
τίτλους- «ξεσηκωθείτε». Χρειάζεται κάποιο µέτρο «λιγότερα συνθήµατα», όπως είπα πριν στο κύριο Υπουργό, «και πιο πολλή δουλειά»!...
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συνθηµατολογείται – θα το πω
επιεικώς- είναι λάθος. Η χώρα βρίσκεται µπροστά στον γκρεµό.
Εύχοµαι αυτά να µη τα θυµηθούµε αργότερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κύριος
Υφυπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα και τον κ. Σκυλλάκο και τον κ. Μουλόπουλο. Εκείνο
που έχω να πω, είναι ότι πραγµατικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικεύεται στην
αντιστροφή της πραγµατικότητας και στην πλήρη υποκρισία. Και
αναφέροµαι στο «ανιστόρητος», που είπατε, κύριε συνάδελφε
και σας ευχαριστώ για το χαρακτηρισµό. Την ιστορία του Γκάντι
πιστεύω ότι όλοι τη γνωρίζουµε µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Δεν
χρειάζεται να έχουµε τη δική σας διανοητική ικανότητα και τη
δική σας ηλικία. Τα στοιχειώδη τα γνωρίζουµε.
Επίσης, αντιλαµβανόµαστε και γνωρίζουµε την πραγµατικότητα. Πώς εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ και πόση σχέση έχει το ειρηνιστικό
κίνηµα και η ειρηνιστική στάση του Γκάντι µε τη µπαχαλοποίηση,
την οποία έχετε ως ιδεολογία και ως αρχής. Εσείς, µόνο εσείς
την αντιλαµβάνεστε!
Όσον αφορά τα τετρακόσια ευρώ, τα οποία πραγµατικά είναι
µια τραγική κατάσταση σήµερα, εσείς δεν αναφέρεστε στο «Δεν
Πληρώνω» και στην ανυπακοή για τον οικογενειάρχη των τετρακοσίων ευρώ. Εσείς αναφέρεστε συνολικά και οριζόντια στο «Δεν
Πληρώνω» και στην ανυπακοή, προκειµένου να διαλυθεί το ελληνικό κράτους και προκειµένου η χώρα µας να υποστεί πολύ
χειρότερα απ’ όσα είναι να υποστεί.
Η σοβαρότητα όλων µας κρίνεται. Τα πυροτεχνήµατα αφήστε
τα για αλλού, εκεί που πραγµατικά ασκεί την πολιτική του και έχει
πέραση ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η κ. Μαρία
Σκραφνάκη δι’ ολίγον.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το
λόγο, εάν δεν εξέφραζε την άποψη αυτή η Αριστερά. Έµεινα έκπληκτη µε τις αντιρρήσεις της Αριστεράς για το προωθούµενο
και το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, όπου µας λέει ότι το νοµοσχέδιο αυτό δεν θα λύσει κανένα πρόβληµα.
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Το νοµοσχέδιο αυτό περιορίζει τις αναβολές, ο ανακριτής
πλέον είναι πρόεδρος πρωτοδικών και µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα πρέπει να φέρει αποτέλεσµα, ενώ κατά προτεραιότητα εκδικάζονται αυτές οι υποθέσεις. Όλα αυτά δείχνουν την πολιτική
βούληση της Κυβέρνησης, να βάλει τέρµα στις υποθέσεις που
ταλανίζουν τον τόπο µε τα οικονοµικά σκάνδαλα, διότι πρέπει κάποιοι επιτέλους να καταδικαστούν σε αυτόν τον τόπο από όλους
αυτούς, οι οποίοι ενέχονται.
Αυτό λοιπόν, το νοµοσχέδιο θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Εδώ έπρεπε όλοι να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα έπρεπε όλοι να είµαστε εδώ και να ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Πρέπει, βεβαίως, να στείλουµε ένα µήνυµα στην ελληνική
δικαιοσύνη, ούτως ώστε να εφαρµόσει και τα άλλα νοµοσχέδια
που έχουµε ψηφίσει για την επιτάχυνση και να δώσει αποτελέσµατα σε όλες τις υποθέσεις που εκκρεµούν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς θα ήθελα να πω δυο κουβέντες, οι οποίες έχουν να κάνουν µε το ζήτηµα της ανυπακοής και της νοµιµότητας.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα. Είναι προφανές ότι ο καθένας µπορεί µε νόµιµα µέσα
να αντιπαλεύει και να ελπίζει στην αλλαγή ενός νόµου. Ως προς
αυτό δεν υπάρχει καµµία αµφισβήτηση. Υπάρχουν τέτοια νόµιµα
µέσα.
Το πιο ενδιαφέρον ερώτηµα είναι, εάν µπορεί παραδείγµατος
χάριν –γιατί νοµίζω ότι αυτό είναι που αξίζει κάποιος να συζητάει- κάποιος να µετέρχεται παρανόµων µέσων στην κατεύθυνση
αυτή. Η απάντηση λοιπόν είναι, ότι για να διαπράξεις µια παρανοµία και να πεις ότι αυτή έχει µια ηθική βάση, θα πρέπει να έχεις
ένα ηθικό έρεισµα. Το ηθικό έρεισµα δεν βρίσκεται σε µια γενική
διατύπωση, γιατί έτσι ο καθένας θα ανέπτυσσε µια γενική θεωρεία και θα έλεγε ότι έχει τη δυνατότητα να καταλύσει το σύµπαν. Αυτό δεν γίνεται στη γενική διατύπωση. Θα πρέπει λοιπόν
να ψαχτούν άλλα πράγµατα σε αυτή τη συζήτηση.
Το ερώτηµα που πρέπει να θέσουµε είναι: Ένας νόµος δεν
λέµε ότι απλώς µπορεί να είναι ένας κακός νόµος, δεν είναι ένας
νόµος µε τον οποίο διαφωνούµε, πρέπει να έχει κάτι περισσότερο. Πρέπει να είναι ένας ανήθικος νόµος. Υπάρχουν περιπτώσεις ανήθικων νόµων; Να σας πως ένα παράδειγµα; Οι νόµοι της
ναζιστικής Γερµανίας που οδήγησαν, παραδείγµατος χάριν, στο
ολοκαύτωµα, αυτοί είναι ανήθικοι νόµοι.
Εκεί, βεβαίως, γεννιέται µια υποχρέωση, θα σας έλεγα εγώ,
ένα ηθικό καθήκον ανυπακοής.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Είναι αλήθεια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ερώτηση πάνω στο συγκεκριµένο
θέµα, για το τέλος ακινήτων λόγου χάριν που ανοίγει η συζήτηση.
Είναι, λοιπόν, ένας ανήθικος νόµος;
Εγώ θα σας απαντήσω εδώ ως εξής. Εάν κάποιος µπορεί να
καταβάλει το φόρο, χωρίς να διακινδυνεύσει τη δική του επιβίωση, τότε έχει υποχρέωση κατά πολλοίς. Έχει ηθική υποχρέωση κατά πολλοίς. Ο νόµος είναι κακός. Προσέξτε, δεν θα
έπρεπε να επιβληθεί το τέλος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Γι’ αυτούς που δεν µπορούν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτοί οι οποίοι δεν µπορούν –προσέξτε, όµως, όχι έτσι ελαφρά τη καρδία, όταν το «δεν µπορούν»
οδηγεί στην απειλή της επιβιώσεώς τους- αυτοί, ναι, τότε πράγµατι δεν έχουν ηθική υποχρέωση κατά πολλοίς. Εκεί, όµως, αντιλαµβάνεστε ότι αυτό δεν το λέµε χαλαρά. Όντως πρέπει κάποιος
να φθάσει σε αυτό το σηµείο, σε αυτό το όριο, για να πει ότι «εγώ
δεν υπακούω».
Αυτού του τύπου οι διακρίσεις, λοιπόν, είναι που πρέπει να γίνονται και αυτά είναι που χαράσσουν τελικώς τις πραγµατικές
πολιτικές, όχι όµως οι ισοπεδωτικές προσεγγίσεις, γιατί κάποιος
παραδείγµατος χάριν έχει µία διαφορετική κοσµοθεωρία ή µια
διαφορετική ιδεολογία. Διότι τότε θα σας πω ότι αυτό είναι δικαίωµά σας να το κάνετε, αλλά στην πραγµατικότητα υπάρχει
και ένα ηθικό δικαίωµα κάποιου να υπερασπίσει την έννοµη τάξη.
Και αυτό οδηγεί σε µία θεµελιακή σύγκρουση. Μπορεί να είναι
επιλογή σας, αλλά τότε παράγεται µια ηθική υποχρέωση στην
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άλλη πλευρά να αντιµετωπίσει µια γενικότερη επιλογή ανοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πράγµατι, υπήρξε µια συζήτηση αρκετά ενδιαφέρουσα µε αφορµή την ψήφιση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Ήθελα, λοιπόν, να βάλω και εγώ µια
απόχρωση σε όσα ακούστηκαν, αναφορικά µε το ότι, πράγµατι,
επέλεξε σήµερα η αριστερά πτέρυγα να είναι όχι απλώς αντίθετη
µε το νοµοσχέδιο, αλλά και εκτός της επικοινωνίας που ορίζει η
συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Πράγµατι, παρακολούθησα και τον κ. Σκυλλάκο, ίσως και τον
κ. Μουλόπουλο, από του Βήµατος να ισχυρίζονται ότι οµιλούν ως
εκπρόσωποι της κοινωνίας. Εγώ, τουλάχιστον, για τον εαυτό µου
πιστεύω -ισχύει αυτό και για πολλούς άλλους συναδέλφους- ότι
οµιλώ ως αντιπρόσωπος του λαού. Επειδή ανεπαισθήτως κάποιες
έννοιες σιγά-σιγά µετατοπίζονται σε διάφορες καταστάσεις, οι
οποίες οδηγούν στο να γίνεται εδώ συζήτηση αντιπροσώπων του
λαού για ζητήµατα που τίθενται από τα συγκεκριµένα σχέδια
νόµων που φέρνει η Κυβέρνηση, πολλές φορές ίσως να είναι και
µάταιο κάποιοι να προβάλλουµε επιχειρήµατα, όταν από την άλλη
πλευρά αυτό το οποίο εισπράττουµε δεν είναι τίποτε άλλο από
µία συστηµατική επικοινωνιακή αξιοποίηση των όσων λέγονται,
όχι σε αυτήν την Αίθουσα στην οποία ασκείται η λαϊκή κυριαρχία,
αλλά σε κάποια κανάλια ή εφηµερίδες.
Εγώ, λοιπόν, για λογαριασµό µου κάνω αυτήν τη συγκεκριµένη
επισήµανση, γιατί τουλάχιστον θέλω να τα έχω καλά µε τη συνείδησή µου και µε εκείνους που µε έστειλαν ως αντιπρόσωπό τους
σε αυτήν την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν οι δευτερολογίες.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών
Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος
και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών
Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος
και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος και άλλες διατάξεις», έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων κεχωρισµένως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Παρών.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Παρών.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 544 και ειδικό 48 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 544 και ειδικό 48 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 545 και ειδικό 49 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 545 και ειδικό 49 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στη ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου
κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος
και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής
και των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών
Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος
και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος και άλλες διατάξεις», έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών
Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέρο-
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ντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής του νόµου
Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται για:
α) κακουργήµατα τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθµίσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και διαπράττουν
υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς και κακουργήµατα που διαπράττουν βουλευτές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ακόµη και
αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή, εφόσον αυτά υπάγονται στην καθύλην αρµοδιότητα του τριµελούς
εφετείου,
β) κακουργήµατα τα οποία διαπράττουν, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους ή επωφελούµενοι από την ιδιότητά τους, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς Υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές
ή πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων, δηµοσίων οργανισµών και νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άµεσα ή έµµεσα το κράτος, καθώς και αιρετά µονοπρόσωπα όργανα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον αυτά υπάγονται στην καθύλην αρµοδιότητα του τριµελούς εφετείου και
γ) κακουργήµατα ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή µείζονος δηµοσίου συµφέροντος, εφόσον υπάγονται στην
καθύλην αρµοδιότητα του τριµελούς εφετείου, ο δε χαρακτηρισµός της υπόθεσης ως ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή µείζονος δηµοσίου συµφέροντος γίνεται µε πράξη από
τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Άρθρο 2
Ποινική δίωξη - Ανάκριση
1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη µήνυση, την έγκληση ή την
αναφορά, για την τέλεση πράξης του προηγούµενου άρθρου,
ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και ασκεί την ποινική δίωξη παραγγέλλοντας
ανάκριση. Μπορεί να διαταχθεί και προκαταρκτική εξέταση, η
οποία διενεργείται αποκλειστικά από εισαγγελέα πρωτοδικών και
ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία δύο µηνών.
2. Η ανάκριση ενεργείται από πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος
ορίζεται ειδικά γι’ αυτή, από το όργανο που διευθύνει το δικαστήριο. Σε δυσχερείς υποθέσεις, µπορεί να ορισθούν επιπλέον
µέχρι δύο ανακριτές-πρόεδροι πρωτοδικών και µέχρι ένας εισαγγελέας πρωτοδικών. Η ανάκριση διενεργείται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία τεσσάρων
µηνών. Το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο µπορεί µε βούλευµα ειδικά αιτιολογηµένο να παρατείνει την προθεσµία ολοκλήρωσης
της ανάκρισης εφάπαξ µέχρι δύο (2) το πολύ µήνες αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Το ίδιο συµβούλιο διατάσσει το χωρισµό της
ανάκρισης για πράξεις και πρόσωπα, όταν τούτο επιβάλλεται
από ιδιαίτερους λόγους που αφορούν την ασφαλέστερη διάγνωση της αλήθειας ή την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης.
3. Οι δικαστικοί λειτουργοί των προηγούµενων παραγράφων
απαλλάσσονται όλων των άλλων καθηκόντων τους και υποστηρίζονται στο έργο τους από αριθµό γραµµατέων και ειδικών επιστηµόνων ή πραγµατογνωµόνων που κρίνεται αναγκαίος για
την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας µέσα στον προβλεπόµενο γι’
αυτήν χρόνο. Τους γραµµατείς ορίζει το όργανο που διευθύνει
το δικαστήριο και τους ειδικούς επιστήµονες ο εισαγγελέας εφετών που έχει την ανώτατη διεύθυνση της ανάκρισης µε πράξη
του, µεταξύ αυτών που υπηρετούν στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, εφαρµοζοµένων αναλόγως ως προς τους τελευταίους
των διατάξεων των άρθρων 188 έως 193 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Ο ορισµός των πραγµατογνωµόνων γίνεται από τον
ανακριτή σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 183 και επόµενων του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
4. Η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές Δραστηριότητες και ο Εισαγγελέας Οικονοµικού
Εγκλήµατος (άρθρο 17 Α του ν. 2523/1997, [Α’179] όπως προ-
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στέθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3943/2011 [Α’66]) παρέχουν στους
ως άνω δικαστικούς λειτουργούς κάθε στοιχείο που τους ζητείται
και κάθε άλλη συνδροµή. Την ίδια υποχρέωση έχει και κάθε δηµόσιος λειτουργός ή υπάλληλος, καθώς και όλοι οι δηµόσιοι οργανισµοί και αρχές.
5. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορούν
να διατάξουν µε αιτιολογηµένη διάταξή τους την άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηµατιστηριακού απορρήτου. Η διάταξη πρέπει να αναφέρει το πρόσωπο που έχει σχέση µε την
ερευνώµενη υπόθεση και να περιέχει το ακριβές χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η άρση, που δεν µπορεί να υπερβαίνει
τον ένα µήνα. Όταν κρίνεται ότι η άρση πρέπει να διαρκέσει περισσότερο, ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας υποχρεούνται να εισαγάγουν το ζήτηµα στο οικείο δικαστικό συµβούλιο, διαφορετικά
η ισχύς της διάταξης παύει αυτοδικαίως µε τη λήξη του µήνα.
6. Ο ανακριτής, µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα, µπορεί να
απαγορεύσει την κίνηση κάθε είδους λογαριασµών, τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυµα
ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, καθώς και το άνοιγµα των θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουµένου, έστω και κοινών
οποιουδήποτε είδους µε άλλο πρόσωπο, όταν υπάρχουν βάσιµες
υπόνοιες ότι οι λογαριασµοί, οι τίτλοι, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν χρήµατα ή πράγµατα που προέρχονται από την τέλεση του ερευνώµενου εγκλήµατος. Με την ίδια
διάταξη είναι δυνατό να εξαιρούνται λογαριασµοί και ποσά τα
οποία είναι αναγκαία για την κάλυψη των γενικότερων δαπανών
διαβίωσης του κατηγορουµένου και της οικογένειας του, των
εξόδων για τη νοµική του υποστήριξη και των βασικών εξόδων
για τη διατήρηση των δεσµευµένων ως άνω στοιχείων. Η διάταξη
του ανακριτή επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης και επιδίδεται
στον κατηγορούµενο και στο διευθυντικό στέλεχος του πιστωτικού ιδρύµατος ή του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Σε περίπτωση κοινών λογαριασµών, τίτλων, χρηµατοπιστωτικών
προϊόντων ή κοινής θυρίδας η διάταξη επιδίδεται και στον τρίτο.
Η απαγόρευση ισχύει από τη χρονική στιγµή της επίδοσης της
διάταξης του ανακριτή στο πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Από τότε απαγορεύεται το άνοιγµα της θυρίδας
και είναι άκυρη έναντι του Δηµοσίου εκταµίευση χρηµάτων από
το λογαριασµό ή εκποίηση τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Ο κατηγορούµενος και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν
την άρση της διάταξης του ανακριτή, µε αίτηση που απευθύνεται
προς το δικαστικό συµβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή
τον εισαγγελέα, µέσα σε δέκα ηµέρες από την επίδοση σε αυτόν
της διάταξης. Στη σύνθεση του συµβουλίου, που κρίνει την αίτηση, δεν µετέχει ο ανακριτής. Η υποβολή της αίτησης και η προθεσµία της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης. Η
διάταξη ανακαλείται αν προκύψουν νέα στοιχεία.
Άρθρο 3
Περάτωση της ανάκρισης
Στα εγκλήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 1, η περάτωση
της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συµβούλιο των εφετών
µε βούλευµα. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αµέσως µετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, µέσα σε προθεσµία ενός µήνα, την εισάγει µε
πρότασή του στο συµβούλιο εφετών, το οποίο, µέσα σε προθεσµία ενός µήνα, αποφαίνεται αµετακλήτως, είτε να µη γίνει κατηγορία είτε εκδίδοντας παραπεµπτικό βούλευµα, ακόµη και για
τα συναφή πληµµελήµατα ή κακουργήµατα, ανεξαρτήτως της
βαρύτητας των τελευταίων ή εάν για αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης, και όταν από την
έρευνα της ουσίας της υπόθεσης κρίνει ότι δεν θεµελιώνεται
προβλεπόµενο από το άρθρο 1 έγκληµα.
Άρθρο 4
Διαδικασία
1. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων του άρθρου 1 δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναβολής.
2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαστήριο µπορεί να

διατάξει τη διακοπή της δίκης για δεκαπέντε το πολύ ηµέρες. Αν
µετά τη διακοπή, δεν µπορεί να συνεχισθεί η δίκη για οποιοδήποτε λόγο, αναβάλλεται και προσδιορίζεται σε ηµέρα που δεν
απέχει περισσότερο από δύο µήνες, σε αυτήν προεδρεύει δε ο
ίδιος δικαστής που είχε αρχικά κληρωθεί ή ορισθεί.
3. Στις άνω υποθέσεις ο ορισµός δικασίµου από τον αρµόδιο
εισαγγελέα γίνεται υποχρεωτικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα,
σε ηµέρα που δεν απέχει περισσότερο από δύο µήνες από την
διαβίβαση σε αυτόν των εγγράφων. Εφόσον ασκηθεί έφεση, η
υπόθεση εισάγεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο αρµόδιο
δευτεροβάθµιο δικαστήριο και ορίζεται δικάσιµος από τον αρµόδιο εισαγγελέα σε ηµέρα που δεν απέχει περισσότερο από δύο
µήνες από την διαβίβαση σε αυτόν των εγγράφων.
Άρθρο 5
Αυτοτέλεια διαδικασίας
1. Η ενώπιον της Βουλής σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος διαδικασία δεν εµποδίζει την άσκηση ποινικής δίωξης,
την πρόοδο της ανάκρισης, της διαδικασίας στο ακροατήριο και
της έκδοσης απόφασης σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως
και στην περίπτωση του άρθρου 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στο νόµο αυτόν
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Υποθέσεις του άρθρου 1 που εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και σε οποιοδήποτε βαθµό συνεχίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 8
1. Η εκδίκαση των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων που
έχουν προσδιορισθεί για να δικασθούν µετά τη 16η Σεπτεµβρίου
2011 στη µεταβατική έδρα του Εφετείου Αθηνών στη Χαλκίδα και
στις µεταβατικές έδρες του Εφετείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και
τη Χίο περιέρχεται αντίστοιχα στα Εφετεία Ευβοίας και Βορείου
Αιγαίου.
2. Οι πολιτικές υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των Εφετείων Αθηνών, Πατρών, Αιγαίου και Κρήτης και υπάγονται εφεξής
στην αρµοδιότητα των Εφετείων Ευβοίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου και Ανατολικής Κρήτης αντίστοιχα, µεταφέρονται και εκδικάζονται από τα τελευταία αυτά Εφετεία,
αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 498 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
3. Οι ποινικές υποθέσεις που εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο είτε της προδικασίας είτε της διαδικασίας στο ακροατήριο
ενώπιον των Εφετείων Αθηνών, Πατρών, Αιγαίου και Κρήτης και
των αντίστοιχων Εισαγγελιών Εφετών διαβιβάζονται στις Εισαγγελίες των Εφετείων Ευβοίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου και Ανατολικής Κρήτης αντίστοιχα. Για την
εκδίκαση των υποθέσεων αυτών ενώπιον των νέων Εφετείων τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 320 επόµενα του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Κατ’ εξαίρεση οι ποινικές υποθέσεις που έχουν
προσδιορισθεί να εκδικασθούν µέχρι 31 Μαρτίου 2012 από το
Εφετείο Κρήτης παραµένουν και εκδικάζονται από το δικαστήριο
αυτό.
Άρθρο 9
1. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. δ. 3026/1954 (Α’ 235), όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 33 του ν. 3910/2011 (Α’ 11) και συµπλη-
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ρώθηκε µε το άρθρο 68 του ν. 3994/2011 (Α’ 165), αντικαθίσταται
από την ισχύ του ν. 3910/2011 (Α’ 11) ως εξής:
«5. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι µηνών, µπορεί να
γίνει στο πολιτικό και διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην
αντίστοιχη Εισαγγελία ή στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραµµένος ο ασκούµενος. Ο
συνολικός αριθµός και η κατανοµή των ασκούµενων δικηγόρων
στα Δικαστήρια και Εισαγγελίες της Ελλάδος, η διαδικασία και ο
τρόπος επιλογής, ο καθορισµός της έναρξης και ο ακριβής χρόνος άσκησης, η εξειδίκευση των καθηκόντων που οι ασκούµενοι
θα επιτελούν, ο τρόπος καταβολής της αµοιβής, καθώς και οποιαδήποτε άλλα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την άσκηση των
ασκούµενων δικηγόρων καθορίζονται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του Υπουργού Οικονοµικών. Η κατανοµή των ασκουµένων δικηγόρων ανά Εφετείο, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία ή
Ειρηνοδικείο καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του Εφετείου, Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας ή του Ειρηνοδικείου, µετά
από σύµφωνη γνώµη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Ο
ασκούµενος λαµβάνει αµοιβή που καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 64 του ν. 3900/2010 (Α’ 213) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωµής των δαπανών για την αντιµετώπιση των αναγκών της παραγράφου 1 καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Με την
ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος ελέγχου των απολογιστικών στοιχείων της διαχείρισης του ποσού της ετήσιας επιχορήγησης των ως άνω Δικαστηρίων.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.”
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ το Σώµα να
εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση
των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω
νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της
Δευτέρας 29 Αυγούστου 2011, της Πέµπτης 1 Σεπτεµβρίου 2011
(πρωινή και απογευµατινή συνεδρίαση) και της Παρασκευής 2
Σεπτεµβρίου 2011 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Δευτέρας 29 Αυγούστου 2011, της Πέµπτης 1 Σεπτεµβρίου
2011 (πρωινή και απογευµατινή συνεδρίαση) και της Παρασκευής 2 Σεπτεµβρίου 2011 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.50’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 29 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα
9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

