ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’
Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6695
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο
Αλίµου, το 5ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης, το Γυµνάσιο Κύµης, το 2ο
Γυµνάσιο Πύργου και το Γυµνάσιο Λιµένα της Θάσου, σελ. 6612,
6613., 6617, 6625, 6631, 6639, 6648
3. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης,
κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο
2 του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της
Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές, µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά
αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών στην Τράπεζα HSBC της
Ελβετίας, για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως
από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξιος Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του,
σχετικά µε την επονοµαζόµενη «λίστα Λαγκάρντ», για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου από
υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της πλαστογραφίας τα οποία προβλέπονται στα άρθρα
242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 Π.Κ.,
256 περ. γ’ υποπερ. β’ Π.Κ., 259 Π.Κ. και 216 Π.Κ. αντιστοίχως
από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία και
της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα
242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 Π.Κ.,
256 περ. γ υποπερ. β’ Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον
πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην
Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου καθώς και των πρώην Υπουργών
Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της
παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256
Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο άρθρο 18 του ν. 2523/1997 σε συνδυασµό
µε το άρθρο 46 παρ. 1 εδ. β’ του Π.Κ. αντιστοίχως, από τους
πρώην Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά
Παπαδήµο και από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την
υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέρ-

γειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242
παρ. 2 Π.Κ., 256Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο άρθρο 18 του ν.2523/1997
σε συνδυασµό µε το άρθρο 46 παρ. 1 εδ. Β’ Π.Κ. αντιστοίχως,
από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, σελ.
6605 - 6695
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 6605 - 6613, 6623, 6635,
6636, 6638, 6640, 6653, 6658, 6659, 6661, 6662, 6663, 6666, 6669,
6674, 6682, 6683, 6684,6685, 6686, 6691, 6695
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 6615, 6639, 6659, 6661
6. Ανακοινώνεται η κατάθεση της επιστολής-υπόµνηµα του
πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου που απέστειλε
προς τον Πρόεδρο της Βουλής, σελ. 6617 - 6618
7. Επί του Κανονισµού, σελ. 6636
8. Ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά µε την
υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ’’, σελ. 6674
9. Πρόταση από τους Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων
για να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία επί της Ειδικής Ηµερήσιας
Διάταξης στην αυριανή συνεδρίαση και ψηφοφορία επί της πρότασης, σελ. 6680
10. Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, σελ. 6686 - 6695
11. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, σελ. 6691 - 6694
12. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων της ταυτόχρονης διεξαχθείσας µυστικής ψηφοφορίας γίνεται δεκτή η σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της
παραγράφου 3, του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής για τον
πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου, σύµφωνα µε
την πρόταση που υπέβαλαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Αριστεράς και απορρίπτεται η σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
για τον πρώην Υπουργό Ευάγγελο Βενιζέλο, για τον πρώην Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου και για τον πρώην Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήµο, διότι δεν συγκέντρωσαν την απόλυτη
πλειοψηφία των Βουλευτών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και στην παράγραφο 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής, σελ. 6695
13. Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη
διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης θα αποτελείται από 15 µέλη
και θα υποβάλει το πόρισµά της και το αποδεικτικό υλικό µέχρι την
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013, σελ. 6695
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013, σελ. 6620
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διαρκείας λειτουργίας της
προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ'
αριθµ. 7/28-2-2012 πράξης Υπουργικού Συµβουλίου", σελ. 6635
β) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων "Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της

Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία σε
θέµατα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας αγροτικών προϊόντων
και τροφίµων", σελ. 6640
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ Ε.,

σελ. 6605 – 6614, 6670 - 6691

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι.,
σελ. 6639 - 6652
ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ-ΜΑΡΙΑ,
σελ. 6652 - 6665
ΝΑΚΟΣ Α.,
σελ. 6627 – 6630, 6634 - 6639
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ.,
σελ. 6665 – 6669, 6691 - 6695
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι.,
σελ. 6614 – 6627, 6630 - 6634,
6669 - 6670
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ Μ. ,
σελ. 6640
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. ,
σελ. 6634
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 6670, 6672, 6673,
6678, 6679, 6680
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 6668, 6669
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Ο. ,
σελ. 6629
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 6663
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ Χ. ,
σελ. 6638, 6639
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 6627
ΓΛΕΖΟΣ Ε. ,
σελ. 6636
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 6635
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 6656, 6657
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 6654, 6680
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 6621, 6623
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ.6642
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 6623
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 6665, 6666
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 6639, 6650
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 6664
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 6651
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Α. ,
σελ. 6639
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 6637, 6638
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 6616
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 6643
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Α. ,
σελ. 6612, 6680
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 6619
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 6647, 6648
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 6613, 6614, 6615
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ Ν. ,
σελ. 6641
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 6644
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ Π. ,
σελ. 6666, 6667
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ Α. ,
σελ. 6641, 6642
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. ,
σελ. 6625
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 6666
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 6660
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. , σελ. 6631
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.,
σελ. 6636
ΠΑΠΑΡΗΓΑ Α. ,
σελ. 6644, 6681
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 6649
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 6659
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 6657, 6658
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Λ. ,
σελ. 6648
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 6674, 6675, 6679, 6680
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 6667, 6668

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,

σελ. 6665
σελ. 6651, 6668
σελ. 6662, 6663
σελ. 6652, 6653

Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 6608, 6611, 6612, 6686
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 6610, 6669, 6684
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 6609, 6611, 6612
ΔΗΜΑΡΑΣ Ι. ,
σελ. 6661, 6662
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 6640
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 6607, 6608, 6611, 6612,
6683, 6685
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 6608, 6609, 6612, 6674,
6685, 6686
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 6623
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 6653, 6658, 6659, 6661,
6662, 6663
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ. ,
σελ. 6610
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. , σελ. 6685, 6695
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 6682, 6683, 6684
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 6636, 6682
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 6666, 6684, 6685, 6691,
6695
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 6605, 6607, 6608, 6609,
6610, 6611, 6612, 6613,
6679, 6680, 6682, 6683,
6684, 6685, 6686, 6691
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 6635, 6636, 6638
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 6606, 6610, 6611, 6612,
6635, 6636, 6682, 6684,
6685
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 6609
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 6658
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 6623
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 6679, 6683, 6684
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 6610, 6683, 6686
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 6659, 6661
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 6639
ΚΟΛΛΙΑ –ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 6661
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 6615
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 6639
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 6659, 6661
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 6615
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 6615
Δ. Επί του Κανονισµού:
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
ΝΑΚΟΣ Α. ,

σελ. 6636
σελ. 6636

Ε. Επί της ανακοίνωσης για τη διαβίβαση συµπληρωµατικής
αναφοράς:
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 6682
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 6682
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 6681, 6682
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 6682
ΠΑΠΑΡΗΓΑ Α. ,
σελ. 6681

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’
Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 17 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.33’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης,
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των προτάσεων
που κατέθεσαν:
Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, σχετικά µε την
υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το Γαλλικό
Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές, µε περιεχόµενο
ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας, για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος
τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παράγραφος 2 και 3 Π.Κ.
και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξιος Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός
του, σχετικά µε την επονοµαζόµενη «λίστα Λαγκάρντ», για την
ενδεχοµένη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου
από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της πλαστογραφίας τα οποία προβλέπονται στα
άρθρα 242 παράγραφος 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα
94 και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’ Π.Κ., 259 Π.Κ. και 216 Π.Κ.
αντιστοίχως από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο
Παπακωνσταντίνου, και για την ενδεχοµένη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας
στην υπηρεσία και της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παράγραφος 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό
µε τα άρθρα 94 και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’ Π.Κ. και 259
Π.Κ. αντιστοίχως από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγ-

γελο Βενιζέλο και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του
κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και
όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, προς διερεύνηση των ποινικών
ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου,
του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου καθώς και των
πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Ευαγγέλου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για την ενδεχοµένη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε
την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα
242 παράγραφος 2 Π.Κ., 256 Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο άρθρο 18
του ν.2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 46 παράγραφος 1
εδ. β’ του Π.Κ. αντιστοίχως, από τους πρώην Πρωθυπουργούς
κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο και από τον
πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και για την
ενδεχοµένη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή,
τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παράγραφος 2 Π.Κ., 256
Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο άρθρο 18 του ν.2523/1997 σε συνδυασµό
µε το άρθρο 46 παρ. 1 εδ. β’ Π.Κ. αντιστοίχως, από τον πρώην
Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Οι τρεις ως άνω προτάσεις θα συζητηθούν ταυτόχρονα. Μετά
την ολοκλήρωση της ώρας, όπως συζητήθηκε και στη Διάσκεψη
των Προέδρων, όπου προτάθηκε να ολοκληρώσουµε στις 17.00’
η ώρα µε µία ευελιξία και να δοθεί παράταση στη συζήτηση µέχρι
τις 18.00’ ή και 18.30’, αν χρειαστεί, η Ολοµέλεια της Βουλής θα
αποφασίσει µε µυστική ψηφοφορία δι’ εκάστην των τριών προτάσεων και µε ξεχωριστές κάλπες ανά πρόσωπο, δηλαδή για τη
συγκρότηση ή όχι Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για διεξαγωγή Προκαταρκτικής Εξέτασης, σύµφωνα µε την παράγραφο
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής.
Ο Κανονισµός ορίζει ότι κάθε πρόταση και ψηφοφορία συζητείται αυτοτελώς σε ειδική ηµερήσια διάταξη. Μετά τη συνεννόηση µε τα κόµµατα, στη Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίσαµε να συζητηθούν µαζί. Ο Κανονισµός επιβάλλει, αφού κάνουµε
σύντµηση της συζήτησης, η ψηφοφορία να είναι αυτοτελής για
την κάθε πρόταση. Και αυτή είναι η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί κατά πλειοψηφία στη Διάσκεψη των Προέδρων και ειση-

6606

γούµεθα στην Ολοµέλεια.
Σχετικά µε τα λοιπά διαδικαστικά, η σηµερινή συζήτηση θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 155 του Κανονισµού της Βουλής,
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής στις 19 Μαΐου 2011 και µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 137, παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή,
µε τη διαδικασία της γενικευµένης συζήτησης επερώτησης.
Προτείνω η συζήτηση να αρχίσει µε έναν πρώτο κύκλο οκτώ
κατά προτεραιότητα οµιλητών, δηλαδή, µε έναν από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα, αλλά και µε έναν Ανεξάρτητο Βουλευτή. Οι
επτά πρώτοι οµιλητές θα είναι εκείνοι που θα οριστούν από τις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες στις οποίες ανήκει έκαστος και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής θα είναι εκείνος που θα εγγραφεί πρώτος
µε το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Ο κάθε οµιλητής από αυτόν τον πρώτο κύκλο θα λάβει το λόγο
για δεκαπέντε λεπτά, χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας. Όποιος
άλλος Βουλευτής επιθυµεί να οµιλήσει, θα εγγραφεί µε το ηλεκτρονικό σύστηµα έως και το τέλος της οµιλίας του τρίτου αγορητή.
Επίσης, τα κόµµατα πέραν των ανωτέρω, εφόσον επιθυµούν,
µπορούν να δώσουν κατάλογο οµιλητών, κατ’ εφαρµογήν της
διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Κανονισµού της
Βουλής, οι οποίοι θα προηγηθούν εκείνων που θα εγγραφούν µε
το ηλεκτρονικό σύστηµα. Στη συνέχεια, θα καταρτιστεί ενιαίος
κατάλογος µε κύκλους οµιλητών κατ’ αναλογίαν της κοινοβουλευτικής δύναµης του κόµµατος που εκπροσωπούν. Ο κάθε κύκλος θα αποτελείται από έντεκα Βουλευτές, στον οποίο θα
συµµετέχουν τέσσερις από τη Νέα Δηµοκρατία, δύο από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας από το ΠΑΣΟΚ, ένας από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ένας από τον Λαϊκό Σύνδεσµο – Χρυσή Αυγή, ένας από τη
Δηµοκρατική Αριστερά και ένας από το ΚΚΕ. Οι οµιλητές θα λάβουν το λόγο για πέντε λεπτά, χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας.
Ο χρόνος των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ορίζεται από το άρθρο 97 του Κανονισµού της Βουλής. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα µιλήσουν για δώδεκα λεπτά.
Εφόσον, όµως, προηγηθεί οµιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής τους Οµάδας, θα µιλήσουν για έξι λεπτά. Οι Υπουργοί
θα µιλήσουν για δεκαοκτώ λεπτά της ώρας και λαµβάνουν το
λόγο όποτε το επιθυµούν, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχω ζητήσει από την Κυβέρνηση οι
Υπουργοί να µην παρέµβουν, εκτός αν χρειαστεί για ολιγόλεπτη
παρέµβαση. Επίσης, η Βουλή µπορεί να επιτρέψει την εµφάνιση
ενώπιόν της του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η κάθε
πρόταση, προκειµένου να ακούσει τις απόψεις του κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης για την άσκηση δίωξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής.
Πρέπει να σας ενηµερώσω ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου εξεδήλωσε την επιθυµία να λάβει το λόγο στη σηµερινή συνεδρίαση.
Προτείνω να του δοθεί ο λόγος για τριάντα λεπτά. Επίσης, κατετέθη επιστολή-υπόµνηµα από τον κ. Λουκά Παπαδήµο, την οποία
θα καταχωρίσουµε στα Πρακτικά για να είναι στη διάθεση του
κάθε συναδέλφου.
Θα ήθελα, επίσης, να ενηµερώσω το Σώµα ότι οι συνάδελφοι
Βουλευτές ή και τα µέλη της Κυβέρνησης που βρίσκονται σε
αποστολή της Βουλής και της Κυβέρνησης στο εξωτερικό θα ψηφίσουν µε επιστολική ψήφο, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν από την
ψηφοφορία, θα παραδοθούν στο Προεδρείο τα ψηφοδέλτιά τους
µέσα σε σφραγισµένους φακέλους. Οι φάκελοι θα έχουν τοποθετηθεί σε επτά άλλους φακέλους, επίσης κλειστούς, σε καθέναν
από τους οποίους θα αναγράφεται το όνοµα εκάστου των πρώην
Πρωθυπουργών και Υπουργών. Οι επτά αυτοί φάκελοι θα εσωκλείονται σε έναν µεγαλύτερο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει το
όνοµα του Βουλευτή ή του µέλους της Κυβέρνησης που θα ψηφίσει µε επιστολική ψήφο. Ο φάκελος θα συνοδεύεται, επίσης,
από διαβιβαστικό έγγραφο που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Η παράδοση των φακέλων µε τα ψηφοδέλτια
θα γίνει από διαπιστευµένους συνεργάτες των Βουλευτών ή
µελών της Κυβέρνησης που πρόκειται να ψηφίσουν, µε βάση το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής.
Μετά την ολοκλήρωση, εποµένως, της συζήτησης, θα ακολουθήσει µυστική ψηφοφορία για κάθε µία από τις τρεις προτάσεις
και µε ξεχωριστές κάλπες για κάθε ένα πρόσωπο κατά του
οποίου στρέφονται οι προτάσεις, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα
73 και 155 παράγραφος 8 του Κανονισµού της Βουλής.
Ο Βουλευτής και πρώην Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ
και πρώην Υπουργός κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό, δεν θα προσέλθουν να ψηφίσουν στην κάλπη που τους
αφορά.
Δέχεται η Βουλή την πρόταση που ανακοινώσαµε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε,
κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο, για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα χρειαστώ λίγο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να κατανοείτε τη σηµασία του θέµατος που συζητούµε.
Διαφωνούµε κατηγορηµατικά µε την πρόταση που αναγνώσατε: Επτά κάλπες, τρεις ξεχωριστές ψηφοφορίες για τέσσερα
πρόσωπα. Η απόλυτη γελοιοποίηση και ο εξευτελισµός των δηµοκρατικών και κοινοβουλευτικών θεσµών. Με αυτήν την πρόταση γίνονται λάστιχο τα πάντα, το Σύνταγµα, ο Κανονισµός της
Βουλής, η κοινοβουλευτική µας παράδοση.
Μέχρι τώρα, όσες φορές η Βουλή συζήτησε για τη σύσταση
Προκαταρκτικής Επιτροπής, στο τέλος οµόφωνα το Σώµα συµφωνούσε στη διαδικασία: Μία ψηφοφορία και κάλπη για κάθε
προτεινόµενο πρόσωπο.
Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση που µας αναγνώσατε και η οποία
είναι πολύ χειρότερη από την πρόταση που αποφάσισε χθες
κατά πλειοψηφία η Διάσκεψη των Προέδρων µετά από πρότασή
σας, είναι ένα ακόµη βήµα πανικού της κυβερνητικής πλειοψηφίας µε στόχο το κουκούλωµα του σκανδάλου της λίστας Λαγκάρντ. Και για να λέµε αλήθειες, είναι απόφαση των τριών Αρχηγών και όχι της Διάσκεψης των Προέδρων. Γιατί η Διάσκεψη των
Προέδρων αποφάσισε µια ψηφοφορία για τις κοµµατικές προτάσεις, όχι µε τέσσερις κάλπες –µια για κάθε πρόσωπο, όπως
πρότειναν όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης- αλλά µε τρεις
κάλπες. Και έρχεστε τώρα εσείς ως εκτελεστής και διεκπεραιωτής µιας απόφασης που πάρθηκε ώρες µετά µε άλλες διαδικασίες, άσχετες µε τη µεσηµεριανή Διάσκεψη των Προέδρων. Και
γι’ αυτό έχετε µια βαριά προσωπική και θεσµική ευθύνη.
Η δική µας πρόταση -και σας καλούµε να αποσυρθεί η πρόταση των τριών Αρχηγών για να συµφωνήσουµε τουλάχιστον στη
διαδικασία- είναι η εξής: Μια ψηφοφορία και όχι τρεις αλληλοδιάδοχες. Και τις τρεις, τέσσερις ώρες που θα κερδίσουµε, να
τις αφιερώσουµε στη συζήτηση. Ενιαία ψηφοφορία όπως θα γίνει
και ενιαία συζήτηση µετά από δική σας πρόταση. Καθολική συµµετοχή των Βουλευτών σ’ αυτήν τη διαδικασία και διασφάλιση
της µυστικότητας της ψήφου και της υποχρέωσης του Βουλευτή
να ψηφίζει ελεύθερα.
Η πρόταση Σαµαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη γίνεται για να µπορούν µετά την πρώτη ψηφοφορία επί της κυβερνητικής προτάσεως κάποιοι Βουλευτές είτε µε αρχηγική εντολή είτε µε
αρχηγική ανοχή να κάνουν σκασιαρχείο, όπως έκανε σκασιαρχείο από την ψηφοφορία η Νέα Δηµοκρατία στην πρόταση για
το Βατοπέδι.
Η δική µας πρόταση είναι: µια ψηφοφορία, ένα ψηφοδέλτιο –
και σας καλώ να συναντηθούµε σ’ αυτό οµόφωνα- µια κάλπη για
τα τέσσερα ονόµατα και για κάθε όνοµα τα προτεινόµενα προς
έρευνα αδικήµατα.
Επειδή το θέµα είναι σοβαρό και η εικόνα που θα δώσουµε
στην έναρξη αυτής της συζήτησης αφορά στο σεβασµό των δηµοκρατικών θεσµών, εµείς ζητούµε για την απόφαση αυτή να µην
αποφασίσουµε δι’ εγέρσεως αλλά µε ονοµαστική ψηφοφορία.
Καταθέτουµε και σχετικό αίτηµα.
Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση, χρειάζεται να δοθεί περισσότερος
χρόνος για συζήτηση. Διαφωνούµε µε την κατά πλειοψηφία απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Χρειαζόµαστε περισσότερες ώρες. Με την πρότασή µας –µια ψηφοφορία και όχι τρεις
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αλληλοδιάδοχες- εξασφαλίζουµε τρεις, τέσσερις ώρες παραπάνω. Να µη µιλήσουν οι Υπουργοί. Το πολύ-πολύ αν θελήσουν
κάποιοι Υπουργοί να µιλήσουν, ας είναι µόνον αυτοί που έχουν
σχετική αρµοδιότητα, οι Υπουργοί δηλαδή Οικονοµικών και Δικαιοσύνης. Κανείς άλλος.
Διαφωνούµε κατηγορηµατικά –γιατί συνιστά και παραβίαση
του Κανονισµού- µε την κατάργηση του δικαιώµατος δευτερολογίας που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής για τους οµιλούντες.
Τέλος, για να είµαστε θεσµικά σοβαροί και δίκαιοι, από τη
στιγµή που αποφασίσαµε να γίνει ενιαία συζήτηση για τρεις διαφορετικές προτάσεις για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, αυτές οι προτάσεις είναι θεσµικά ισότιµες. Αυτό σηµαίνει
ότι ο χρόνος…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν το αποφασίσαµε ακόµη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ:…που θα αφιερωθεί για τη
συζήτηση των προτάσεων, πρέπει να µοιραστεί ισότιµα και στις
τρεις προτάσεις.
Επειδή διάφοροι διαδίδουν ότι δήθεν η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ αν αποφασίσετε να κάνετε λάστιχο τα πάντα
και να εξευτελίσετε τα πάντα για να υπηρετήσετε σκοπιµότητες,
θα αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική διαδικασία, σας λέω ότι
αυτό το δώρο –παρ’ ότι γιορτάζει ο Πρωθυπουργός σήµερα- δεν
θα σας το κάνουµε. Αν αποφασίσατε εσείς να ευτελίσετε διαδικασίες και θεσµούς κάνοντάς τα λάστιχο για να µπορούν κάποιοι
µετά την πρώτη ψηφοφορία να αποχωρήσουν, εµείς θα µείνουµε
εδώ φρουροί της δηµοκρατίας και του Κανονισµού της Βουλής.
Το ποτήρι αυτό θα το πιείτε µόνοι σας.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σήµερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός και του εύχοµαι χρόνια
πολλά. Συνήθως όταν κανείς γιορτάζει, δέχεται δώρα. Σήµερα,
ανήµερα της ονοµαστικής του εορτής ο κ. Σαµαράς έκανε ένα
ακόµη δώρο στον κυβερνητικό του συνεταίρο, τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Ελπίζω του Ευαγγελισµού ο κ. Βενιζέλος να του το ανταποδώσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα
ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση.
Κατ’ αρχάς, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Προεδρείο, όπως
και όλες οι πτέρυγες της Βουλής, ενδιαφέρονται για το αδιάβλητο της ψηφοφορίας και για την ανεύρεση της αλήθειας. Πρέπει να σας πω καλοπροαίρετα και µε τη δηµοκρατική ευαισθησία
που δείχνει το Προεδρείο, ότι δεν περάσαµε αβασάνιστα µια
πρόταση, αλλά συνήλθαµε δύο και τρεις φορές, έγιναν και εσωτερικές συζητήσεις, διατέθηκαν πάνω από οκτώ-δέκα ώρες συνεδριάσεων και ταυτόχρονα εσωτερικών συζητήσεων των κοµµάτων και δεν ελήφθη καµµία απόφαση αυθαίρετα από το Προεδρείο για το συγκεκριµένο θέµα. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι το
Προεδρείο κατηγορήθηκε για τη µεγάλη ανοχή που έδειξε και
υφίσταται και κριτική σήµερα ότι έπρεπε να έχει αποφασίσει
µόνο του από την πρώτη στιγµή. Εν τούτοις, εµείς θεωρούµε ως
Προεδρείο ότι σωστά πράξαµε.
Επί της συζήτησης που ξεκίνησε ο κ. Παπαδηµούλης, θα ήθελα µόνο να προσθέσω ότι το Προεδρείο και η Βουλή είναι υποχρεωµένο να διασφαλίσει την ψηφοφορία. Από εκεί και πέρα
θέλω να καταστήσω σαφές, ότι αν κάποιος αποχωρήσει ή –για
να µεταχειριστώ τη λέξη που είπατε- κάνει «σκασιαρχείο» ή οτιδήποτε, επαφίεται στη συνείδηση του συναδέλφου ή του κόµµατος το οποίο θα το αποφασίσει. Αυτό δεν αφορά το Προεδρείο
και τη Βουλή. Αφορά τον συνάδελφο που θα πάρει την απόφαση.
Το Προεδρείο οφείλει να δώσει το δικαίωµα σε όλους τους συναδέλφους να εκφραστούν όπως αυτοί επιθυµούν και να διασφαλίσει την ψηφοφορία. Αν κάποιος συνάδελφος θέλει να ψηφίσει
φανερά, αν κάποιος συνάδελφος θέλει να απέχει, αν θέλει να
εξυπηρετήσει µία κοµµατική σκοπιµότητα, αυτό είναι θέµα των
κοµµάτων ή του συναδέλφου. Δεν είναι της Βουλής.
Κατά συνέπεια το Προεδρείο απεδέχθη την πρόταση της Πλειοψηφίας της Διάσκεψης. Ξέρετε, δεν µπορούµε να οµοφωνούµε
σε όλα, δυστυχώς, παρ’ ότι προσπαθήσαµε, όπως σας λέω, για
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πάρα πολλές ώρες και πάρα πολλές ηµέρες. Επειδή πρέπει να
ληφθεί απόφαση, η οποία άλλωστε επικυρώνεται από την Ολοµέλεια, το Προεδρείο καταθέτει την πρόταση αυτή, την οποία
βρίσκει απόλυτα σύµφωνη µε τον Κανονισµό της Βουλής. Διότι,
ναι µεν, είπαµε να κάνουµε σύντµηση της συζήτησης, αλλά
επειδή το συµπέρασµα της κάθε πρότασης είναι διαφορετικό και
άρα η απόφαση για τα πρόσωπα είναι διαφορετική, γι’ αυτό το
λόγο πρέπει να γίνει αυτοτελής η ψηφοφορία. Δεν θα είχαµε κανένα πρόβληµα αν συζητούσαµε σε ξεχωριστές, αυτοτελείς συνεδριάσεις την κάθε πρόταση και την κάθε ψηφοφορία, όπως
λέει ο Κανονισµός και όπως θα έπρεπε να γίνει από την αρχή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όπως λέει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τα κόµµατα οµοφώνως, παρ’ ότι ο Πρόεδρος της Βουλής είπε να συζητηθούν ξεχωριστά, όπως λέει ο Κανονισµός, ζήτησαν τη σύντµηση και είπαµε να γίνει σύντµηση. Εν τούτοις, επειδή δεν καταφέραµε να οµονοήσουµε σε θέµατα της ψηφοφορίας –και εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόµενα για πάρα πολλές ώρες απ’ όλους
τους συναδέλφους- κατέληξε η πλειοψηφία στην πρόταση για
την οποία και το Προεδρείο πιστεύει ότι είναι σύµφωνη µε τον
Κανονισµό και εξασφαλίζει την ψηφοφορία, ώστε να είναι αυτοτελής η ψηφοφορία.
Πέραν τούτου, δεν ξέρω αν θέλει πολιτικά το κάθε κόµµα να
καταλογίσει ευθύνες και σκοπιµότητες. Και αυτό πρέπει να το
εξετάσουµε πλέον για τις ενδεχόµενες διώξεις µελών κυβέρνησης ή συναδέλφων, γιατί αναγκαστικά εισχωρούν τέτοιου είδους
αντιλήψεις και απόψεις και προτάσεις και σκέψεις και οδηγούν
σε λάθος συµπεράσµατα εις βάρος του συνόλου της Βουλής.
Κάποιοι λένε ότι το κάνετε για συγκάλυψη. Ανταπαντούν οι υπόλοιποι «µα, είναι σκευωρία». Αυτό, όµως, τη Βουλή δεν µπορεί
να την απασχολήσει ως προς την ψηφοφορία. Αυτό απασχολεί
τα κόµµατα και τους συναδέλφους που λαµβάνουν το λόγο. Η
Βουλή και το Προεδρείο οφείλει διά της Πλειοψηφίας να σεβαστεί τον Κανονισµό, να προχωρήσει θεσµικά και να διασφαλίσει
την ψηφοφορία.
Κατά συνέπεια θα έλεγα ότι αυτά που ετέθησαν ως άποψη του
ΣΥΡΙΖΑ το Προεδρείο τα αντικρούει. Δηλώνει κατηγορηµατικά
ότι δεν έχει καµµία διάθεση καµµίας συγκάλυψης. Δηλώνει κατηγορηµατικά ότι πιστεύει πως όλοι οι συνάδελφοι θέλουν την
ανεύρεση της αλήθειας και πιστεύει ότι δεν µπορεί να συµβάλει
σε κανέναν άλλον ευτελισµό, γι’ αυτό και τελικά το Προεδρείο
συµφώνησε µε την πρόταση της Πλειοψηφίας να είναι αυτοτελής
η κάθε ψηφοφορία ως να γινόταν σε τρεις µέρες. Θέλετε να τις
κάνουµε σε ξεχωριστές µέρες και να πάµε απόλυτα σύµφωνα µε
τον Κανονισµό, πρόταση την οποία το Προεδρείο έκανε από την
πρώτη µέρα; Είναι µία πρόταση σύµφωνη µε τον Κανονισµό.
Κατά συνέπεια θα σας παρακαλέσω πολύ να αποδεχθεί όλο
το Σώµα οµοφώνως ότι το Προεδρείο δεν µπαίνει σε τέτοιου
τύπου σκοπιµότητες. Αυτό είναι ζήτηµα των Βουλευτών, συναδέλφων, οι οποίοι είναι Βουλευτές και έρχονται ή δεν έρχονται
να ψηφίσουν, καθώς και των κοµµάτων. Άρα, το Προεδρείο δεν
συµβάλλει σε κανενός είδους συγκάλυψη και προσωπικά ο Πρόεδρος της Βουλής δεν έχει καµµία τέτοια διάθεση.
(Χειροκροτήµατα)
Εάν λοιπόν η Πλειοψηφία της Βουλής, στην οποία τίθεται το
θέµα αποφασίσει διαφορετικά –γιατί το Σώµα είναι κυρίαρχο- το
Προεδρείο θα αποδεχθεί την απόφαση του Σώµατος, αλλά προσωπικές αιχµές του τύπου «έχετε ευθύνη, κύριε Πρόεδρε» ή
«συνδέετε το όνοµά σας µε διαδικασίες που δεν είναι συµβατές
µε τον Κανονισµό», το Προεδρείο τις αντικρούει πλήρως και δεν
τις αποδέχεται.
Παρακαλώ πολύ, αν τέτοιου τύπου εκφράσεις πραγµατικά τις
πιστεύετε, δείξτε το στην πράξη. Αν θέλετε, κάντε µοµφή στο
Προεδρείο. Το Προεδρείο κινήθηκε σύµφωνα µε τον Κανονισµό,
έδωσε άπλετο χρόνο στα κόµµατα, άκουσε όλες τις απόψεις και
αποδέχθηκε µία πρόταση της Πλειοψηφίας, η οποία είναι σύµφωνη και συµβατή µε τον Κανονισµό.
(Χειροκροτήµατα)
Το Προεδρείο, λοιπόν, δεν µπαίνει στα κοµµατικά παιχνίδια ή
στις κατηγορίες των κοµµάτων. Από κει και πέρα, αν θέλετε να
κατηγορήσετε το Προεδρείο ότι παραβιάζει τον Κανονισµό, αυτό
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είναι µία άλλη διαδικασία.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κύριε Πρόεδρε, περίµενα ότι θα υπάρξει ένα όριο στο πολιτικό θράσος και την υποκρισία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δυστυχώς, ο Άγιος Αντώνιος που γιορτάζει σήµερα και ο
οποίος πέρασε από τους περιβόητους πειρασµούς του Αγίου Αντωνίου δεν έχει διδάξει τίποτα στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι έχει συµβεί τέσσερις µήνες τώρα; Παρακολουθούµε µία οργανωµένη πολιτική σκευωρία, η οποία έχει ως στόχο το ΠΑΣΟΚ,
εµένα ως Πρόεδρό του, την Κυβέρνηση, τη σταθερότητα, τη
χώρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τι έχει αποδειχθεί µε αλλεπάλληλα χτυπήµατα στη σκευωρία
τις τελευταίες µέρες; Ότι ήταν όλα ένα ψέµα.
Σήµερα, λοιπόν, πρέπει να συζητήσουµε επί της ουσίας και
ανάγκη προστασίας δεν έχει ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε εγώ. Ανάγκη
προστασίας έχουν οι αυτουργοί της σκευωρίας, γι’ αυτό πρέπει
να µπούµε στη συζήτηση επί της ουσίας για να πούµε πολλά σήµερα.
Βλέποντας ότι έχουν χάσει το παιχνίδι της ουσίας, βλέποντας
ότι έχουν επενδύσει σε πρόσωπα, τα οποία απεδείχθησαν αναξιόπιστα και τραγικά, στήνουν από χθες το «χορό» της κάλπης,
ενώ το πρόβληµα είναι η κάλπη και η σκευωρία. Αντί να µιλήσουµε επί της ουσίας σήµερα, θέτουν διαδικαστικά θέµατα.
Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση που αναπτύξατε αναµφίβολα είναι
αυτή που εδράζεται στο Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία. Δεν είχαµε στο παρελθόν ταυτόχρονη συζήτηση διαφορετικών προτάσεων. Σύµφωνα µε το
άρθρο 86 παράγραφος 3 και το άρθρο 150 του Συντάγµατος και
το άρθρο 155 παράγραφος 6 του Κανονισµού, οι προτάσεις τίθενται σε ψηφοφορία. Έτσι κάναµε στο παρελθόν. Κάθε πρόταση
ετίθετο σε ψηφοφορία µε χωριστή κάλπη ανά πρόσωπο που περιλαµβάνεται στην πρόταση. Απλώς τώρα έχουµε τρεις παράλληλες προτάσεις και η κάθε µία έχει τα πρόσωπα κατά των οποίων
απευθύνεται. Είναι σωστό αυτό που λέτε και διαδικαστικά έτσι
πρέπει να γίνει για να είµαστε νοµικά και συνταγµατικά άψογοι.
Όµως, δεν πρέπει να επιτρέψουµε σε κανέναν να βρει προσχήµατα ή θέµατα σήµερα, που πρέπει να µιλήσουµε στην ουσία, να
αναδείξουµε τη σκευωρία, να πάει ο καθένας στον πάγκο του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Η πρότασή µου, λοιπόν, είναι η εξής, υπερβαίνοντας τους διαδικαστικούς φραγµούς και τον φορµαλισµό. Ό,τι γινόταν πάντα
στη Βουλή: Κατηγορούνται αθροιστικά τέσσερα πρόσωπα, γιατί
έτσι θεώρησαν τα κόµµατα κάνοντας πολιτικές επιλογές και πολιτική επίθεση; Μήπως πρόκειται να γίνει καµµία δικανική κρίση;
Μήπως θα αποφανθούν οι εισαγγελείς; Οι πολιτικοί αντίπαλοι και
οι σκευωροί θα ψηφίσουν. Να ψηφίσουν, λοιπόν, σε µια κάλπη
ανά πρόσωπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Δε θα µου στερήσουν όµως εµένα, ή του Γιώργου Παπανδρέου, το δικαίωµα να ψηφίσουµε εκεί που πρέπει να ψηφίσουµε
λέγοντας µια κάλπη, ένα ψηφοδέλτιο. Από πού ως πού; Ποτέ δεν
έγινε αυτό. Άλλη προσπάθεια συγκάλυψης και παραπλάνησης!
Καθαρά πράγµατα: τέσσερις κάλπες, µια ανά πρόσωπο. Ο καθένας να πάρει την ευθύνη του. Ζητώ από την Πλειοψηφία, από
τη Νέα Δηµοκρατία, τη ΔΗΜΑΡ και το ΠΑΣΟΚ, να δώσουν αυτήν
τη δυνατότητα στη συζήτηση επί της ουσίας.
Έρχοµαι τώρα στη µυστικότητα. Η µυστικότητα έγινε υποχρεωτικότητα της ψήφου, έτσι; Και έγινε και υποχρεωτική νοµιµοποίηση της σκευωρίας. Έγινε και υποχρεωτική νοµιµοποίηση
σχηµάτων συνεργασίας που υπερβαίνουν το όριο της δηµοκρατικής αξιοπιστίας εδώ µέσα.
Άρα, πρέπει και να νοµιµοποιήσουµε τώρα αυτό που κάνει ο
ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, το ρεσάλτο κατά του ΠΑΣΟΚ και κατά της Κυβέρνησης και κατά της χώρας. Επικαλούνται τη µυστικότητα
αυτοί που υπέθαλψαν σύσσωµοι και σύµπαντες, µε τον κ. Τσίπρα
πρώτο, την πρόταση. Έχουν βγει από το πρωί στις τηλεοράσεις
και λένε ότι έχουµε κάνει την πρόταση για να πέσει η Κυβέρνηση.
Το λένε οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κανείς δεν το έχει πει
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Πρόκειται για πολιτική αθλιότητα, η
οποία ψάχνει τώρα το φερετζέ της κάλπης. Ε, όχι! Σηκώνουµε το
φερετζέ της κάλπης και αποκαλύπτεται η κάλπικη σκευωρία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, θα παρακαλέσω πολύ να µην καταναλώσουµε το
χρόνο στο παρεµπίπτον διαδικαστικό ζήτηµα. Βεβαίως θα πάρουν το λόγο οι κύριοι Αρχηγοί, στους οποίους δε θέλω να βάλω
χρόνο, αλλά τους παρακαλώ πολύ να µην κάνουν υπέρβαση.
Αυτήν τη στιγµή υπάρχει δηλαδή µια πρόταση, την οποία είχαµε συζητήσει όλοι και στη Διάσκεψη και κατά κάποιο τρόπο
µας είχε καλύψει σχεδόν όλα τα κόµµατα. Να υπάρχουν, δηλαδή,
αν κατάλαβα καλά, κύριε Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, τέσσερις κάλπες,
µια ανά πρόσωπο, µε µια εκφώνηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Δηλαδή,
τέσσερις κάλπες, µια εκφώνηση και …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όσες κάλπες θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τέσσερις θέλει; Τέσσερις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μην
πάµε έτσι γιατί, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να τονίσω ότι είναι
άλλο το θέµα του κόµµατος και της υποχρεωτικότητας. Και τέσσερις να βάλουµε και τρεις να βάλουµε, αν τα κόµµατα αποφασίσουν να αποχωρήσουν, είναι θέµα των κοµµάτων.
Εγώ σας λέω –επειδή και από τις συζητήσεις που είχα και µε
τα άλλα κόµµατα, µου είχαν πει µια κάλπη κατά πρόσωπο- ότι
είναι µια πρόταση, η οποία υπερβαίνει µεν τον Κανονισµό, αλλά
αν συγκεντρώνει την πλειοψηφία –που φαντάζοµαι ότι συγκεντρώνει- να προχωρήσουµε σε αυτό.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, τα κόµµατα να τοποθετηθούν επί
της πρότασης, αλλά σύντοµα, για να µη σπαταλίσουµε το χρόνο
στα διαδικαστικά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ένα λεπτό, κύριε Παπαδηµούλη.
Να ξεκινήσουµε µε τον κ. Καµµένο ως Πρόεδρο, τον κ. Βορίδη
και συνεχίζουµε.
Ο κ. Καµµένος έχει το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): «Όταν δεν µπορείς να ελέγξεις την ψηφοφορία, τουλάχιστον µην την εξευτελίζεις.» Έτσι σχολίασε Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας τη µεθόδευση που πάει να γίνει σήµερα.
Εδώ, λοιπόν, βλέπουµε ότι η προσπάθεια εξευτελισµού της
ψηφοφορίας –και απ’ ό,τι διαφαίνεται µε το διάλογο- γίνεται από
εκείνους, οι οποίοι δεν µπορούν να ελέγξουν, όπως θα ήθελαν,
τη συγκάλυψη των πολιτικών τους συµµαθητών και φίλων.
Έρχεται σήµερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προτείνει το αυτονόητο: τέσσερις κάλπες για τα τέσσερα πρόσωπα µε τα αδικήµατα.
Φαίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρα ότι η προσπάθεια να µπουν επτά
κάλπες για να ελεγχθούν οι Βουλευτές, να καταργηθεί η µυστικότητα της ψήφου και η ελευθερία του Βουλευτού, ανήκει µόνο
στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά, ο οποίος θέλει να ελέγξει
την ψήφο των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας. Ξεκάθαρο
είναι!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η προσπάθεια που γίνεται από χθες το βράδυ είναι να µη δοθεί
η δυνατότητα στην ελεύθερη βούληση των Βουλευτών να παραπέµψουν εκείνους, για τους οποίους επί χρόνια ολόκληρα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι οφείλουµε όλοι µε ευλάβεια να
ακούσουµε ιδιαίτερα τους εκπροσώπους των κοµµάτων και πολύ
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περισσότερο τους Αρχηγούς τους.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Φαίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρα ότι η προσπάθεια κοινοβουλευτικού πραξικοπήµατος, η οποία έγινε, µε στήσιµο επτά
καλπών για να ελεγχθεί ποιος πάει να ψηφίσει και τι, αφορά την
πρόταση του ίδιου του Πρωθυπουργού και δεν λέω της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, διότι ανέφερα προηγουµένως πώς σχολίασε παλιός Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο διαδίκτυο την ψηφοφορία των επτά καλπών.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, συµφωνούµε µε τις τέσσερις κάλπες
και την ψήφο κατά πρόσωπο.
Μάλιστα, εδώ θα πρέπει να δούµε και τι έχει γίνει στο παρελθόν. 18-7-1989: Υπουργός Δικαιοσύνης ο Φώτης Κουβέλης,
Υπουργός Δικαιοσύνης ο σηµερινός Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, µε τον οποίο επικοινώνησα χθες. Του θύµισα ότι
η ψηφοφορία τότε έγινε κατά πρόσωπο και του ζήτησα, στη δηµοκρατική του ευαισθησία, να στηρίξει ακριβώς αυτόν τον τρόπο
µε τον οποίο είχε γίνει η ψηφοφορία τότε.
Θα σας πω, όµως, το εξής: Χθες το βράδυ, κύριε Πρόεδρε,
σας κατέθεσα ένα αίτηµα, για να έχω τα Πρακτικά του τόµου της
συζήτησης της 18-7-1989. Ήταν ο µόνος τόµος που είχε χαθεί
από τη Βουλή. Χάθηκε ο τόµος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, επιτρέψτε µου, επειδή αναφέρεστε σε εµένα. Καταθέσατε το αίτηµα γύρω στις 21.30’. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανείς στη Βιβλιοθήκη της Βουλής και ήταν φυσιολογικό. Με δική
µου παρέµβαση και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, άνοιξε η
Βιβλιοθήκη και παρεδόθη ο τόµος. Είδα, όµως, ότι ήσασταν σε
ένα κανάλι και µάλλον δεν ενηµερωθήκατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Παρεδόθη αργά τη νύχτα. Παρεδόθη ο τόµος, κύριε Πρόεδρε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας - Κωδωνοκρουσίες)
Παρεδόθη ο τόµος, αφού ενηµερώσαµε ότι τον είχαµε βρει.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κι έγινε αυτό, γιατί ο τόµος αυτός και τα Πρακτικά της Βουλής
τι δείχνουν;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δείχνουν ότι τότε τα κόµµατα στο σύνολό τους απεδέχθησαν
αυτήν τη διαδικασία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας - Κωδωνοκρουσίες)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ποια είναι η διαδικασία, λοιπόν, που θα ακολουθήσουµε;
Ψήφο…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας - Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, µην γινόµαστε µόνοι µας θύµατα της τεχνητής έντασης, που πιθανόν να δηµιουργείται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ,
να ολοκληρώσει ο κ. Καµµένος. Άλλωστε, απ’ ό,τι κατάλαβα, ο
Αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων συµφωνεί, διότι ήταν και
δική του πρόταση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Σας είπα, αφού ενηµερώσαµε τις υπηρεσίες, ότι βρήκαµε
τον τόµο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Αυτό
µας είπε και ο κ. Μελάς στη Διάσκεψη.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εδώ, κύριε Πρόεδρε, αφού τακτοποιήθηκε το θέµα της ψηφοφορίας -και ελπίζω να συµφωνήσει πλέον, συρόµενος από το
σύνολο της Βουλής των Ελλήνων, και ο κύριος Πρωθυπουργόςυπάρχει το θέµα της συζητήσεως.
Προβλέπεται από τον Κανονισµό συζήτηση µέχρι δύο ηµέρες.
Αφήστε, λοιπόν, όσο χρόνο θέλουν να πάρουν τα πρόσωπα, τα
οποία είναι προς παραποµπή. Εµείς συµφωνούµε, όπως προκύπτει και από τα τότε Πρακτικά, να δοθεί όσος χρόνος επιθυµούν.
Να αφήσουµε, όµως, και τη δυνατότητα στους Βουλευτές να οµι-
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λήσουν.
Πρέπει να εξαντληθεί ο κατάλογος σε δύο συνεδριάσεις…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Σε πέντε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): ... για να µπορέσει ο ελληνικός λαός να µάθει ακριβώς για
ποιους λόγους ζητάµε την παραποµπή των πολιτικών προσώπων
για ποινικά αδικήµατα.
Επειδή επικαλέστηκαν σήµερα –και κλείνω µε αυτό- τον Άγιο
Αντώνιο - µεγάλη η χάρη του!- θα σας πω ότι ο ελληνικός λαός
επιθυµεί σήµερα την παρουσία του Αγίου Φανουρίου, για να φανερωθεί τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί είναι
θλιβερό το φαινόµενο να υπάρχουν πολιτικοί, οι οποίοι στο πλαίσιο του πολιτικού συµβιβασµού πάνε να συγκαλύψουν ποινικές
ευθύνες, που πρώτοι οι ίδιοι είχαν αναφέρει µέσα στη Βουλή,
αλλά και στον ελληνικό λαό.
Για τις ευθύνες Παπανδρέου και τις ευθύνες Βενιζέλου, αλλά
και Παπαδήµου µίλαγε ο τωρινός Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς. Και σήµερα έρχεται µε οποιαδήποτε µεθόδευση να καλύψει τα κενά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Δεν
έχει όρια αυτή η συζήτηση; Τι θα γίνει δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μην
µπαίνετε επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει να µιλήσουν οι Αρχηγοί.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εµείς, λοιπόν, συντασσόµεθα µε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ
για τέσσερις κάλπες…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε! Μη µε φέρνετε σε δύσκολη θέση.
Καταγράφω ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συµφωνούν µε την
πρόταση για τέσσερις κάλπες, τέσσερα πρόσωπα και έχουν τη
διαφωνία ως προς το χρόνο, που θα συζητηθεί µετά.
Ο κ. Παππάς από τη Χρυσή Αυγή έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σας πω το εξής: Συµφωνούµε απολύτως –και ήταν
πρότασή µας και χθες στη Διάσκεψη των Προέδρων- να υπάρξουν τέσσερις κάλπες για τα τέσσερα πρόσωπα, µε την εξής ουσιαστική ένσταση: Για να διασφαλιστεί η µυστικότητα της ψηφοφορίας, θα πρέπει ο κάθε Βουλευτής µε ένα ψηφοδέλτιο να ψηφίζει σε κάθε κάλπη. Δεν διασφαλίζεται η µυστικότητα της ψηφοφορίας, αν Βουλευτής ψηφίσει µόνο σε µια κάλπη, δηλαδή
ψηφίσει, για παράδειγµα, µόνο τον κ. Παπακωνσταντίνου, διότι
θα πούµε ή ψήφισε υπέρ ή ψήφισε κατά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Και πώς θα γίνει; Θα τους πάµε µε το
ζόρι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έχουµε δύο εκδοχές. Θέλετε τρεις εκδοχές; Έχουµε τρεις εκδοχές. Προσέξτε µε! Επειδή είµαστε νέοι
στη Βουλή -ήρθαµε για να µείνουµε, όµως, και να αλλάξουµε τα
πράγµατα που γίνονται µέσα εδώ- επιθυµία µας είναι να είµαστε
οι τελευταίοι σήµερα που θα δυναµιτίσουµε το κλίµα για να µη
δώσουµε την αφορµή στην κυβερνητική πλειοψηφία να πει «ξέρετε, αποχωρούµε, γιατί οι κακοί φασίστες εκφράστηκαν έτσι» ή
«γιατί δυναµιτίστηκε το κλίµα, γιατί η Χρυσή Αυγή είπε αυτά».
Εµείς θέλουµε όλοι οι Βουλευτές επιτέλους για µια φορά να
ακούσουν τη φωνή της συνείδησής τους -αν θέλετε, θα προσθέσω και την εθνική τους συνείδηση, στο βαθµό που κάποιοι
έχουν και στο βαθµό που την έχουν- και να ψηφίσουν κατά βούληση και στις τέσσερις κάλπες, ώστε να διασφαλιστεί η µυστικότητα.
Έγινε πολύ µεγάλη κουβέντα σήµερα και χαριτολογήµατα περί
διαφόρων αγίων. Άκουσα για τον Άγιο Αντώνιο –και χρόνια πολλά
σε όσους γιορτάζουν. Άκουσα ότι θα βγάλουµε το φερετζέ της
κάλπης -καλό είναι να µη λέγονται αυτές οι κουβέντες από αυτούς που λέγονται.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι σήµερα γιορτάζει και
ένας τοπικός άγιος, ο πολιούχος των Ιωαννίνων, ο Άγιος Γεώργιος των Ιωαννίνων. Είναι ένας άγιος, ο οποίος αγιογραφείται µε
φουστανέλα. Και η φουστανέλα µας παραπέµπει στους ήρωες
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του ’21 και µας παραπέµπει σε αυτό το περίφηµο «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνηµένους».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καταγράφω ότι και η Χρυσή Αυγή είναι υπέρ της διαδικασίας µε τέσσερις κάλπες και µε ψηφοδέλτιο κατά πρόσωπο και αδίκηµα.
Ο κ. Χαλβατζής έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και η διαδικασία και
η ουσία έχουν τη δική τους σηµασία. Τα περί σκευωρίας που ανέφερε ο κ. Βενιζέλος, µπορεί να τα θέσει στη διαδικασία της ουσιαστικής συζήτησης. Δεν είναι θέµα διαδικαστικό.
Βεβαίως, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας το αφήνουν παγερά αδιάφορο οι αναφορές για τη σκευωρία.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας υπενθυµίσω ότι πριν από µία
εβδοµάδα απ’ αυτό εδώ το Βήµα η Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, η
Αλέκα Παπαρήγα, επισήµανε τους κινδύνους για τη διαδικασία
και την πορεία συγκάλυψης. Όλα τα στοιχεία δείχνουν µέχρι πριν
από λίγο ότι προς τα εκεί οδηγούµαστε.
Κάναµε την πρόταση να υπάρξουν τέσσερις κάλπες, τέσσερα
ψηφοδέλτια για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Όλα τα άλλα, τα
οποία αναφέρονται στον τρόπο ψηφοφορίας, το αν θα ψηφίσει
ο ένας ή ο άλλος, είναι θέµα το οποίο κρίνεται για όλους. Κρίνονται τα κόµµατα, κρίνονται οι Βουλευτές. Πάνω απ’ όλα, όµως,
θα πρέπει να βγάλουν πολιτικά συµπεράσµατα οι εργαζόµενοι
για όλη αυτήν την ιστορία της λεγόµενης λίστας Λαγκάρντ.
Πολλά ειπώθηκαν, πολλά κρύφθηκαν. Πολλά ψέµατα ειπώθηκαν σε όλη αυτήν τη διαδικασία.
Εµείς λέµε ότι δεν θα πρέπει µε κανέναν τρόπο να αποκρυβεί
τίποτα. Δεν έχουµε αυταπάτες ότι µε όποια διαδικασία θα διαλευκανθούν τα πράγµατα. Δεν έχουµε αυταπάτες ότι µε την παραποµπή κάποιων ανθρώπων θα λυθούν τα προβλήµατα.
Πλούτος υπάρχει, πλούτος παράγεται, πλούτος φαίνεται από τις
καταθέσεις δισεκατοµµυρίων ευρώ και είναι πλούτος ο οποίος
έχει παραχθεί από τη δουλειά των εργατών και όλων των εργαζοµένων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όλα τα άλλα που λέγονται είναι για να κοροϊδέψουν τον κόσµο.
Συνεπώς, τέσσερις κάλπες, τέσσερα πρόσωπα, τέσσερα ψηφοδέλτια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καταγράφω ότι και το ΚΚΕ συµφωνεί στις τέσσερις κάλπες και µε ψηφοδέλτιο κατά πρόσωπο και κατά αδίκηµα.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ κ. Κουβέλης.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση του Προεδρείου είναι απόλυτα
εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής που
ισχύει σήµερα, το 2013 και όχι το 1989, όπως είναι απόλυτα εναρµονισµένο αυτό που είπατε µε το Σύνταγµα και όπως αυτό αναθεωρήθηκε το έτος 2001.
Τέσσερις κάλπες σε αντιστοιχία µε τα πρόσωπα. Η αναζήτηση
της αλήθειας, αυτή µας ενδιαφέρει. Να µπούµε στην ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καταγράφω, εποµένως, ότι και η ΔΗΜΑΡ συµφωνεί στο τέσσερις κάλπες µε ψηφοδέλτιο κατά πρόσωπο και κατά αδίκηµα.
Επιτρέψτε µου να υπενθυµίσω ότι το 1989 ήταν µία πρόταση
µε τέσσερα πρόσωπα και ετέθησαν τέσσερις κάλπες. Τώρα,
έχουµε τρεις προτάσεις, µε ίδιο σκεπτικό περίπου, που καταλήγουν σε διαφορετικά πρόσωπα.
Επίσης, εκφράζω την ικανοποίηση του Προεδρείου, που µε την
προσπάθειά του έχει συµβάλει στο να βρεθεί τουλάχιστον µία
άποψη, στην οποία φαίνεται µέχρι στιγµής ότι θα συµφωνήσουν
οι περισσότερες πτέρυγες της Βουλής.
Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λέει το άρθρο
154 του Κανονισµού της Βουλής: «Για την άσκηση δίωξης κατά
το προηγούµενο άρθρο εναντίον προσώπου απαιτείται πρόταση
κατηγορίας και απόφαση της Βουλής».
Θέλω να υποµνήσω δύο πράγµατα στο Σώµα. Πρώτον, αυτή
είναι µια διαδικασία οιονεί ποινικού χαρακτήρα. Δεύτερον, υπάρχει µια υποχρέωση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, να αποφανθεί
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επί τριών προτάσεων. Χρειάζεται απάντηση για κάθε µια από τις
τρεις. Τρεις ήταν οι δυνατότητες προκειµένου να διασφαλιστεί
αυτό. Η πρώτη δυνατότητα ήταν: τρεις κάλπες, µία ανά πρόταση.
Η δεύτερη δυνατότητα -και στηρίζεται στον Κανονισµό και η δεύτερη αυτή δυνατότητα- ήταν τέσσερις κάλπες ανά πρόσωπο,
διότι εκεί πρέπει να υπάρξει απόφανση ανά πρόταση ανά πρόσωπο. Η τρίτη δυνατότητα ήταν: πρόταση και πρόσωπο. Ήταν η
πρόταση στην οποία, κύριε Πρόεδρε, εισηγηθήκατε αρχικώς.
Αν µε ρωτάτε εµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που
πραγµατικά διασφάλιζε την απόλυτη τυπικότητα και ορθότητα
της διαδικασίας ήταν η πρόταση του Προεδρείου: πρόταση –
πρόσωπο – µια ψηφοφορία, πρόταση – δύο πρόσωπα – δεύτερη
ψηφοφορία, πρόταση – τέσσερα πρόσωπα – τρίτη ψηφοφορία.
Η τυπική ορθότητα, η απόλυτη διαφάνεια, η απόλυτη εξασφάλιση είναι αυτή.
Έχει γίνει τις τελευταίες µέρες πολύ µεγάλη συζήτηση βλέπω
για ένα διαδικαστικό ζήτηµα. Το διαδικαστικό ζήτηµα έτσι όπως
το έθεσε ο κ. Παπαδηµούλης, από πίσω τι υποκρύπτει; Υποκρύπτει µια ανησυχία ότι δήθεν κάποιοι θα φύγουν και εποµένως µ’
αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται η συµµετοχή τους και άρα
θα εκβιαστεί το Σώµα στην µια ή στην άλλη κατεύθυνση. Απαντώ
εις αυτό. Οποιαδήποτε εκ των προτάσεων είτε τα τρία είτε τα
τέσσερα είτε τα επτά αυτήν την ανησυχία που λέτε εσείς δεν τη
διασκεδάζει. Για ποιο λόγο; Διότι αυτή η ανησυχία πηγαίνει στην
ουσία της απόφασης του Σώµατος και της πράξης των Βουλευτών, δεν είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, κύριε Πρόεδρε.
Το αν οι Βουλευτές θα συµµετάσχουν ή δεν θα συµµετάσχουν
-γιατί αυτό είναι το σκασιαρχείο που σας απασχολεί, κύριε Παπαδηµούλη- δεν έχει να κάνει µε τη διαδικασία, έχει να κάνει µε
την απόφαση των Βουλευτών και έχει να κάνει µε την ευθύνη που
φέρει ο καθένας τους. Δεν είναι διαδικαστικό ζήτηµα.
Άρα, λοιπόν, τι κρύβεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πίσω
από την έµφαση στο διαδικαστικό ζήτηµα; Κρύβεται η ένδεια ουσιαστικής επιχειρηµατολογίας και για µια ακόµη φορά η απόπειρα πολιτικοποίησης µιας ποινικής διαδικασίας και η πολιτική
εκµετάλλευση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα άλλο.
(Χειροκροτήµατα)
Για να τελειώνουµε, όµως, γιατί το διαδικαστικό δεν είναι το
µείζον, έκανε µια πρόταση ο κ. Βενιζέλος. Είναι µια από τις τρείς
δυνατότητες. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να αποκλείσουµε
είναι η πρόταση του κ. Παπαδηµούλη, η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, η µια
κάλπη. Γιατί; Πρώτα απ’ όλα γιατί θα αποστερούσε το δικαίωµα
ψηφοφορίας σε δύο µέλη της εθνοσυνελεύσεως. Αυτό δεν µπορεί να γίνει δεκτό. Πώς θα συµµετάσχει ο κ. Βενιζέλος και ο κ.
Παπανδρέου στη διαδικασία όταν ρητώς τους απαγορεύεται από
τον Κανονισµό να ψηφίσουν για τον εαυτό τους; Πώς θα διασφαλιστεί αυτό; Αυτό, λοιπόν, είναι απορριπτέο. Είναι, όµως, τόσο
προφανώς απορριπτέο που η πρόταση αυτή δείχνει ποιος έχει
πολιτικές στοχεύσεις. Αυτός που έχει πολιτικές στοχεύσεις
πράγµατι είναι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση που εισάγει αυτήν
την πρόταση.
Άρα, λοιπόν, για να τελειώνουµε. Τέσσερις κάλπες; Τέσσερις
κάλπες. Εµένα η γνώµη µου προσωπικά ήταν ότι το αδιάβλητο
της διαδικασίας είναι το άλλο. Θέλετε, όµως, τέσσερις; Τέσσερις
για να προχωράµε και να τελειώνουµε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το Προεδρείο καταγράφει και την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας, τη συµφωνία της στις τέσσερις
κάλπες κατά πρόσωπο µε ψηφοδέλτιο µε αδικήµατα.
Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ να µην
σπαταλήσουµε το χρόνο στα διαδικαστικά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα είµαι σύντοµος.
Κύριε Πρόεδρε, αυτή η θεαµατική εγκατάλειψη της πρότασης
για…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: … επτά κάλπες και τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες για τέσσερα πρόσωπα, που σας επιβλήθηκε
να την αναγνώσετε, νοµίζω ότι είναι διδακτική γι’ όλους µας.
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Ο κ. Βενιζέλος εν µέσω λυσσώδους επίθεσης στον ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε την πρόταση που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κατέθεσε στη Διάσκεψη
των Προέδρων, δηλαδή µία κάλπη για κάθε πρόσωπο. Δεν
έχουµε κανένα λόγο να αποστούµε από την αρχική µας πρόταση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Επίσης η τεχνιτή οξύτητα όταν συζητούµε ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες προσώπων –κι αυτή είναι µία σοβαρή υπόθεση- ωφελεί µόνο όσους έχουν λερωµένη τη φωλιά τους. Εµείς θέλουµε
συζήτηση επί της ουσίας και ανυποµονούµε να µπούµε στη συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Να ξεκινήσει λοιπόν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τώρα για τη συζήτηση, προτείνουµε σε εφαρµογή των άρθρων 155 και 137 παράγραφος 2
του Συντάγµατος, η συζήτηση να γενικευθεί και να ολοκληρωθεί
αύριο, γιατί µας ενδιαφέρει η συζήτηση επί της ουσίας.
Δεύτερον, επειδή αναρωτιέται ο κ. Βορίδης, αν υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί η µυστικότητα της ψήφου και ταυτόχρονα
προφυλαγµένος ο Βουλευτής της πλειοψηφίας από τον κίνδυνο
διαγραφής από τον Αρχηγό του, να ψηφίζει και διαφορετικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Έχουµε αγωνία για τη δική σας ψήφο.
Η µυστικότητά της.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η πρόταση µπορεί να είναι
ως εξής: Να µοιραστούν σε όλους τους Βουλευτές, και στους
τριακόσιους συναδέλφους –ελπίζω να το δεχθεί κι αυτό ο κ. Βενιζέλος- πέντε ψηφοδέλτια, τα τέσσερα για τα πρόσωπα κι ένα
λευκό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Αρκετά, κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και για να θεωρείται ότι µετείχε κάποιος Βουλευτής από τους τριακόσιους στην ψηφοφορία, να περάσει και να ρίξει χαρτί και στις τέσσερις κάλπες, έτσι
ώστε να ακυρωθεί η δυνατότητα κάποιων Αρχηγών να εµποδίζουν τους Βουλευτές τους να ζυγώνουν τις κάλπες µε τις αιρετικές προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
συνάδελφε, ολοκληρώνετε, για να µπούµε επί της ουσίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε τριάντα δευτερόλεπτα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα-Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μην
µπείτε επί της ουσίας, γιατί θα ζητήσει να απαντήσει µετά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, θα
ακούσετε και παρακαλώ να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι σας παρακαλώ, να ολοκληρωθεί το διαδικαστικό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ να τα ακούσουν
και οι συνάδελφοι.
Επειδή ο κ. Βενιζέλος αυτήν την περίοδο είναι ιδιαίτερα επιθετικός εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, µιλώντας για σκευωρία, θα ήθελα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα-Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να ολοκληρωθεί ένα λεπτό η διαδικασία και να προχωρήσουµε µετά επί της ουσίας.
Ολοκληρώστε, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα να….
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Γίνεται κατάχρηση εδώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα να σας θυµίσω
τρεις γραµµές: «Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο πιθανής τέλεσης
ποινικού αδικήµατος από τους κυρίους Τσοχατζόπουλο και Παπαντωνίου που επί µήνες προσεβλήθησαν και διασύρθηκαν αδίκως». Είναι οµιλία του κ. Βενιζέλου στις 25 Φεβρουαρίου 2005.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν είναι διαδικαστικά όλα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Δεν είναι
διαδικαστικό τώρα αυτό.
Να µην µπούµε επί της ουσίας; Θα έχετε το χρόνο να τα πείτε
αυτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …για τα TOR M1 και ο κ.
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Τσοχατζόπουλος γι’ αυτήν την υπόθεση βρίσκεται τώρα προφυλακισµένος.
Τα υπόλοιπα στη συζήτηση επί της ουσίας.
Ευχαριστώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Είστε δηµοκράτης εσείς!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, το Προεδρείο καταγράφει οµοφωνία των συναδέλφων…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αρκετά εξευτελίζεται ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, επιτρέψτε µου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν εξευτελίζεται ο Κανονισµός, εξευτελίζεται ο οµιλών κάθε φορά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είναι εικόνα του Κοινοβουλίου αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ. Κατ’ αρχάς να σας πω, ότι το Προεδρείο δείχνει µία ανοχή
για να σχηµατίζεται µία εικόνα για τον κάθε συνάδελφο. Αν ο
κάθε συνάδελφος δεν έχει τον αυτοσεβασµό που απαιτείται, το
Προεδρείο δεν µπορεί να παρεµβαίνει και να κάνει τον παιδονόµο, εκτός αν υπάρχουν υπερβολές. Επιτρέψτε µου λοιπόν, να
ολοκληρώσω κατ’ αρχάς για να µπούµε επί της ουσίας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσω ότι το Προεδρείο δεν αντιδικεί,
προσπαθεί να συντονίσει τη συζήτηση µε βάση τις διατάξεις του
Κανονισµού που το Σώµα έχει ψηφίσει. Δεν αντιδικώ και σας παρακαλώ αυτό να το λάβετε υπ’ όψιν σας. Γι’ αυτό ακριβώς διαθέτουµε κι αυτήν την ανοχή και δεν διακόπτω, δεν βάζω χρόνο.
Επειδή είναι σοβαρή η συνεδρίαση και προσπαθώ τουλάχιστον
στις συνεδριάσεις που µου κάνουν την τιµή οι Αντιπρόεδροι να
µου βάζουν τη βάρδια να παρίσταµαι και να Προεδρεύω -µου επιτρέπετε και το χιούµορ βέβαια- παρακαλώ τουλάχιστον να σέβεστε την παρουσία και του Προέδρου.
Και γι’ αυτό ακριβώς παρακαλώ, όταν οι συνεδριάσεις είναι και
τόσο σοβαρές, και οι εκφράσεις µας να µην είναι υπερβολικές
και να προσπαθούµε όλοι οι συνάδελφοι να τηρήσουµε τον Κανονισµό για να εξελιχθεί οµαλά η διαδικασία.
Το Προεδρείο, λοιπόν, εκφράζει την ικανοποίηση του, διότι
επετεύχθη οµοφωνία µετά από πολλές ώρες συζήτησης και µετά
από πολλές εξετάσεις όλων των ενδεχοµένων. Βεβαίως, δεν
υπάρχει οµοφωνία στο θέµα της υποχρεωτικότητας της ψήφου
ή σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητήθηκαν, διότι το Προεδρείο
θεωρεί ότι αυτό δεν µπορεί να υπάρξει. Ο κάθε συνάδελφος έχει
τη δική του ευθύνη. Βεβαίως θα διανεµηθεί λευκό ψηφοδέλτιο.
Βεβαίως θα διανεµηθεί φάκελος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Με συγχωρείτε. Θα πω τη διαδικασία, λοιπόν. Όλα τα κόµµατα
συµφώνησαν στην ταυτόχρονη µυστική ψηφοφορία …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όλο αυτό κάνετε. Δεν προβλέπει χειροπέδες για ψηφοφόρους η δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, επιτρέψετε µου, για να κλείσουµε, να τελειώνουµε και
να διατυπωθεί.
Το Προεδρείο εκφράζει την ικανοποίηση του, διότι όλα τα κόµµατα συµφώνησαν για διεξαγωγή ταυτόχρονης µυστικής ψηφοφορίας µε µία ανάγνωση του καταλόγου των Βουλευτών, µε
τέσσερις κάλπες ανά πρόσωπο, τέσσερα ψηφοδέλτια µε τα αδικήµατα της κάθε πρότασης, τέσσερα λευκά –εξυπακούεται- και
φάκελος.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συµφωνήσαµε, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το Σώµα,
συνεφώνησε, οµόφωνα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αλλά επιτρέψτε µου, κύριε
Πρόεδρε …
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδηµούλη.
Έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός το λόγο και δεν του τον έχω
δώσει, παρ’ ότι σήµερα πρέπει όλοι να πούµε τα χρόνια πολλά
στον κ. Σαµαρά και στους συναδέλφους και συναδέλφισσες Αντωνίες και Αντώνηδες.
Αλλά επιτρέψτε µου, κύριε Παπαδηµούλη, να µην σπαταλήσουµε άλλο χρόνο επί των συγκεκριµένων θεµάτων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Για ποιο
θέµα, κύριε Παπαδηµούλη;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σηµειώνω ότι υπάρχει µια
διαφορά ανάµεσα στην πρότασή µας και στην πρόταση όπως την
κωδικοποιήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Βεβαίως
και υπάρχει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εµείς προτείνουµε, για να
θεωρείται έγκυρη η συµµετοχή κάποιου Βουλευτή στην ψηφοφορία και να λέει από πάνω ο αναγιγνώσκων τον κατάλογο «ο κύριος τάδε ή η κυρία τάδε εψήφισε», να µετάσχουν στη ψηφοφορία ρίχνοντας ό,τι θέλουν και στις τέσσερις κάλπες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καλά,
αυτό είναι ευχή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εµείς σιδεροδέσµιοι δεν πάµε σε κάλπη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αν σε αυτό η Πλειοψηφία
δεν συµφωνεί, δηλαδή αν κάποιος Βουλευτής ψηφίζει µόνο στην
πρώτη κάλπη και όχι στις άλλες η πρόταση να µην θεωρείται ...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Παπαδηµούλη, …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτή
η οχλαγωγία; Γιατί αυτές οι διακοπές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επαναλαµβάνω, κύριε Πρόεδρε, -και ζητώ και την προστασία του Προεδρείου- κάτι το οποίο
ρητά πρότεινε και ανέφερε και εχθές στη Διάσκεψη των Προέδρων ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος ο Παναγιώτης ο
Λαφαζάνης και σας καλώ να το επιβεβαιώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Έγινε
κατανοητό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αν, λοιπόν, σε αυτό οι άλλοι
δεν συµφωνούν, έχουµε διαφωνία, διότι νοθεύεται η µυστικότητα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ωραία.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ ένα λεπτό.
Κατ’ αρχάς, να το ξεκαθαρίσουµε: Το Προεδρείο επιβάλλει …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σε ποιο καθεστώς ο ψηφοφόρος υποχρεούνται να πάει να ψηφίσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Επιτρέψτε µου ένα λεπτό.
Κύριε Παπαδηµούλη, για να συµφωνήσουµε: Το Προεδρείο ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει την ψηφοφορία µε τον καλύτερο δυνατό συναινετικό τρόπο απόφασης. Από εκεί και πέρα, το
Προεδρείο δεν µπορεί να υποχρεώσει τους συναδέλφους να
συµµετέχουν ή να µη συµµετέχουν στην ψηφοφορία.
Και πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαντώντας στον κ. Παπαδηµούλη, ότι επιτέλους οι Βουλευτές, ειδικότερα δε σε αυτές τις διαδικασίες, υπακούουν στη συνείδησή
τους. Άρα, εδώ θα πρέπει, όπως διάβαζα χιουµοριστικά σε µια
εφηµερίδα, να βάλουµε τριακόσιες κάλπες, µία µπροστά από τον
κάθε Βουλευτή, για να δούµε αν ψήφισε.
Δεν γίνονται αυτά, κύριε Παπαδηµούλη, ούτε µπορεί σήµερα
ο κάθε συνάδελφος να πει: « Ναι, εγώ θα ψηφίσω», εάν από τη
συζήτηση πολιτικά κρίνει τι θα κάνει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και όλοι θα κριθούµε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Αυτό που
λέτε, λοιπόν, είναι µια ευχή στην οποία και το Προεδρείο συµ-
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φωνεί και θέλουµε πράγµατι τη συµµετοχή.
Από εκεί και πέρα όµως …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είναι προτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ναι, συµφωνώ στην προτροπή. Αλλά εγώ σας λέω ότι το θέµα αυτό ολοκληρώθηκε. Και µε εκπλήσσει κιόλας, διότι το ζήτηµα το έθεσε
πρώτο η Χρυσή Αυγή, στο οποίο ήδη απήντησα –ορθώς- στον κ.
Παππά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η συζήτηση επί της ουσίας
πότε θα αρχίσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, πρωτού αρχίσει η διαδικασία, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν
τη συνεδρίαση, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ζητήσει το λόγο για ένα
λεπτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Για να διευκολύνω …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Οµοφωνήσαµε, τι να διευκολύνετε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα µπει εφορευτική επιτροπή σε κάθε κάλπη και θα καταγράφεται ποιος Βουλευτής ψήφισε σε κάλπη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Πάντα
καταγράφεται.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Για να µπορούν εν συνεχεία να καταµετρηθούν οι ψήφοι.
Και το δεύτερο. Να ισχύσει, κύριε Πρόεδρε, αυτό που ισχύει
στην εκλογή Αντιπροέδρων και Γραµµατέων της Βουλής, δηλαδή, εάν βρεθεί ψηφοδέλτιο άλλου προσώπου σε άλλη κάλπη,
να προσµετράται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Εξυπακούεται. Προσθέτω κι εγώ ότι αν βρεθεί ψηφοδέλτιο άλλου προσώπου σε άλλη κάλπη να µη θεωρείται άκυρο, είναι αυτονόητο,
το λέει και ο Κανονισµός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι, όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι άκυρο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Γιατί µπορεί να ρίξει δύο φορές το ίδιο
και να αλλοιώσει το αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Α, µπορεί να ρίξει δύο φορές το ίδιο, ναι. Θα ακολουθήσουµε τον Κανονισµό, όπως ορίζει.
Κλείνουµε το διαδικαστικό µε µία τοποθέτηση που θέλει να
κάνει ο κύριος Υπουργός. Θέλει να απαντήσει πολιτικά υποθέτω,
όχι επί της διαδικασίας.
Ο Υπουργός κ. Λυκουρέντζος, έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ναι, κύριε
Πρόεδρε, δεν πρόκειται να κάνω καµµία αναφορά στα διαδικαστικά θέµατα, διότι αυτό αποφάσισε η Ολοµέλεια της Βουλής.
Αυτό το οποίο χρειάζεται, όµως, να σχολιάσω είναι ορισµένες
άδικες αξιολογήσεις, οι οποίες έγιναν εκ µέρους της Αντιπολίτευσης.
Κατ’ αρχάς, είναι καλοδεχούµενες οι ευχές στον Πρωθυπουργό της χώρας. Θα τις µεταφέρω, κύριε Παπαδηµούλη, µαζί
µε το νέο ότι έχετε την επίσηµη εµφάνισή σας σήµερα, για να
διατυπώσετε τις ευχές στον κύριο Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πρωθυπουργός πάντως δεν έχει βούληση και επιθυµία να ελέγξει την
ψήφο των Βουλευτών. Αυτό θα ήταν µία προσέγγιση του τρόπου
λειτουργίας της Βουλής, εντελώς ξένη από τα δηµοκρατικά ιδεώδη και τον δηµοκρατικό τρόπο λειτουργίας της Βουλής. Εκείνοι,
οι οποίοι φαντάζονται ότι µπορούν να εξοπλίσουν τις υπηρεσίες
της Βουλής, µε αρχαίους Σκύθες, οι οποίοι θα µεταφέρουν τους
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Βουλευτές υποχρεωτικά στην κάλπη, µάλλον δεν έχουν σχέση
µε τη δηµοκρατία και κακώς χρησιµοποιούν τον όρο ότι είναι οι
φρουροί της δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άλλωστε, το ότι δεν υπήρξε µεθόδευση εκ µέρους των πολιτικών Αρχηγών, απεδείχθη µε την τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου, ο
οποίος ξεκάθαρα ανέλαβε την πρωτοβουλία να διατυπώσει τη
δική του θέση και είναι πλήγµα για την ποιότητα των εργασιών
της Βουλής, όταν διατυπώνονται αξιολογήσεις περί µεθοδεύσεων, περί σχεδίων, τα οποία ήρθαν να επιλυθούν εκ µέρους του
Προεδρείου στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Θέλω, λοιπόν, να επισηµάνω µε έµφαση από την πλευρά της
Κυβέρνησης ότι όλοι έχουµε την υποχρέωση να υπερασπιζόµαστε τους δηµοκρατικούς θεσµούς και περισσότερο τη δηµοκρατική λειτουργία της Βουλής µε απόλυτο σεβασµό στον Κανονισµό και οι τοποθετήσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι γίνονται στο
όνοµα της προστασίας του Κανονισµού, στην ουσία προτείνουν
την κατάλυσή του, πρέπει να αποκρούονται πρώτα µε ευθύνη του
Προεδρείου και µετά µε την ευθύνη του της Πλειοψηφίας της
Βουλής.
Τέλος, αυτό το οποίο οφείλω να δηλώσω εκ µέρους της Κυβέρνησης είναι σε ό,τι αφορά την υπόθεση της συγκάλυψης. Η
Βουλή σήµερα πρόκειται να αποφανθεί για τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής. Το αν θα υπάρξει η παραµικρή συγκάλυψη ή όχι στην υπόθεση, δεν εξαρτάται από τη διαδικασία µε
την οποία αποφασίζει η Βουλή. Εξαρτάται από την αποστολή,
από το έργο, από την εκπλήρωση του καθήκοντος της ευθύνης
των Βουλευτών, οι οποίοι θα συµµετάσχουν. Και η επιτροπή αυτή
θα πρέπει να λειτουργήσει µε βάση το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής και να προστατέψει τις εργασίες της. Αυτό το
οποίο έχουµε γευτεί µέχρι τώρα από τις εξεταστικές επιτροπές
και ανάλογες πρακτικές, ποιο είναι; Ότι η επιτροπή αποποιείται
των ευθυνών της για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας ή προτάσσει την πολιτική σκοπιµότητα σε βάρος των αρµοδιοτήτων, τις
οποίες έχει εκχωρήσει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής. Μία εκ των οποίων είναι στο όνοµα της πολιτικής σκοπιµότητας, να διαδίδετε προς τα έξω θέσεις, αποφάσεις, µαρτυρίες
στην επιτροπή, κατά τρόπο που δεν ανταποκρίνεται σε όσα λαµβάνουν χώρα ή οι πληροφορίες οι οποίες µεταδίδονται προς τα
έξω και εξυπηρετούν πολιτικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς,
να µην εξυπηρετούν την εντολή την οποία έχει λάβει από τη
Βουλή η επιτροπή.
Συµπληρώνω, λοιπόν, τις σκέψεις µου λέγοντας το εξής: Ότι
η υπόθεση της συγκάλυψης δεν αφορά την Κυβέρνηση. Δεν
υπάρχει τέτοια σκοπιµότητα, δεν υπάρχει βούληση. Περιµένουµε
και η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές να δούµε τους συναδέλφους
µας που θα συµµετάσχουν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους.
Αυτή πρέπει να είναι η εντολή που θα δώσουµε όλες οι πτέρυγες της Βουλής και όχι να σπεύδουµε να σπιλώσουµε µια επιτροπή από την οποία συµφωνούµε ότι ο ελληνικός λαός περιµένει να δει την αλήθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Συνεπώς εισερχόµαστε στον πρώτο κύκλο οµιλητών.
Έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι οι Κοινοβουλευτικές
Οµάδες έχουν υποδείξει τους οµιλητές: Η Νέα Δηµοκρατία τον
Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ τη Βουλευτή κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, το ΠΑΣΟΚ τον Βουλευτή κ. Ιωάννη Μανιάτη, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τον κ. Βασίλειο Καπερνάρο, ο Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή τον κ. Ηλία Κασιδιάρη, η Δηµοκρατική Αριστερά τον κ. Βασίλειο Οικονόµου, το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος τον κ. Ιωάννη Γκιόκα. Από τους Ανεξάρτητους
Βουλευτές θα µιλήσει όποιος εγγραφεί πρώτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα µαθητές και µαθήτριες
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και τρεις εκπαιδευτικοί από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Μαρκογιαννάκης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπάθησα το τελευταίο διήµερο να ανεύρω και να πω προς το Σώµα, σήµερα, πόσες συνεδριάσεις παρόµοιου περιεχοµένου έχουν γίνει µετά τη Μεταπολίτευση, είτε για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ή Προανακριτικής, παλαιότερα Επιτροπής είτε για την ψηφοφορία επί των
αποτελεσµάτων και των πορισµάτων. Δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Βρήκα, όµως, κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σηµαντικό. Βρήκα
πάρα πολλά σχόλια γύρω από αποφάσεις που έχει πάρει το Κοινοβούλιο µετά από τέτοιες συνεδριάσεις.
Πρέπει να σας πω ότι όλα τα σχόλια ήταν απολύτως αρνητικά.
Και αυτό ήταν δικαιολογηµένο, γιατί ορθώς αµφισβητείται η αντικειµενικότητα των αποφάσεων.
Συνήθως, επικρατούσε ο κοµµατικός πατριωτισµός µε αποτέλεσµα είτε να καλύπτονται αδικήµατα και αδικούντες είτε να επιδιώκεται η εξόντωση των αντιπάλων.
Δυστυχώς, αυτή η πολυετής και κατ’ εξακολούθηση πρακτική
είχε οδηγήσει και την κοινωνία σ’ ένα ιδιότυπο Μιθριδατισµό. Η
κοινωνία πλέον δεν αντιδρούσε. Θα έλεγα ότι από ένα σηµείο και
µετά, καλυπτόµενη από αυτή την επίπλαστη ευηµερία, στην
οποία την είχαµε οδηγήσει επέχαιρε υιοθετώντας την εκδοχή «Οι
κακοί, οι δικοί σας οι κλέφτες», «Οι καλοί, οι δικοί µας οι έντιµοι».
Τα ψέµατα όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, τελείωσαν. Ως εδώ
ήταν το ωραίο παραµύθι, διότι έχουµε µπροστά µας µια κοινωνία,
η οποία στενάζει. Έχουµε στρατιές ανέργων, νέους ανθρώπους,
οι οποίοι αναζητούν την τύχη τους εις το εξωτερικό, συσσίτια,
αυτοκτονίες.
Η κοινωνία αυτήν τη στιγµή διακατέχεται από ένα συναίσθηµα
που είναι κράµα οργής, αγανάκτησης και πληγωµένης υπερηφάνειας. Αλίµονο, λοιπόν σε αυτόν, ο οποίος θα θελήσει για άλλη
µια φορά να κοροϊδέψει την κοινωνία.
Η κοινωνία γνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί πλούτισαν
χωρίς να τιµωρηθούν. Η κοινωνία γνωρίζει ότι ο κοµµατισµός, η
αναξιοπιστία και η διαφθορά ήταν τα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήµατος επί µακρόν.
Σήµερα, λοιπόν, σε αυτήν τη συνεδρίαση δεν έχουµε το δικαίωµα να ακολουθήσουµε την πεπατηµένη. Προσδοκά η ελληνική κοινωνία από τη σηµερινή σύνθεση της Βουλής και από τους
Βουλευτές, οι οποίοι ορκίστηκαν πριν από εφτά µήνες ότι θα εκπληρώσουν –όπως λέει ο όρκος µας- κατά το Σύνταγµα ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους.
Κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής έχει τη δική του, την ατοµική
ευθύνη σε αυτήν τη διαδικασία. Ας µην προσπαθήσουµε να καλυφθούµε πίσω από το κόµµα ή από τις κοµµατικές πειθαρχίες.
Τώρα έρχοµαι στην υπόθεση για την οποία συζητάµε, για τη
λίστα Λαγκάρντ. Κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι έγιναν απίστευτοι χειρισµοί και ύποπτες συµπεριφορές.
Απαιτείται οπωσδήποτε, λοιπόν, έρευνα. Δεν µπορούσε σε καµµία περίπτωση η Βουλή να µείνει αµέτοχη, αλλά χρειάζεται µεγάλη προσοχή, διότι όσο επικίνδυνο, όσο απευκταίο είναι το
κουκούλωµα, άλλο τόσο είναι και η άδικη διαπόµπευση. Είναι
τροµερή η άδικη διαπόµπευση. Είναι τροµερό να στοχοποιηθείς
και να δέχεσαι συνεχώς τα πυρά από κάθε κατεύθυνση και προπάντων από τα αδηφάγα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, τα οποία
επιζητούν τέτοια πράγµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ, λοιπόν, τι έγινε; Ένα έγγραφο,
διότι το cd είναι έγγραφο, το οποίο ήρθε κατά επίσηµο τρόπο
από το Υπουργείο Οικονοµικών της Γαλλίας δεν πήρε το δρόµο
τον οποίο έπρεπε να πάρει. Τι έπρεπε να κάνει ο αρµόδιος
Υπουργός, αγαπητοί συνάδελφοι; Συνοδεύετο µάλιστα και από
διαβιβαστικό έγγραφο. Έπρεπε να πρωτοκολληθεί το έγγραφο
και να δοθεί ρητή, αυστηρή εντολή, µε προθεσµία, στο ΣΔΟΕ να
ερευνήσει το περιεχόµενο, να ερευνήσει εάν υπάρχουν αδικήµατα, εάν υπάρχει µαύρο χρήµα, εάν υπάρχει φοροδιαφυγή.
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Αντ’ αυτού είδαµε απίστευτα καµώµατα, γιατί εγώ µιλώ για καµώµατα πλέον. Ένας Υπουργός να έχει για ένα εξάµηνο στην
τσέπη του το cd, στη συνέχεια να δίνει είκοσι ονόµατα στον υπεύθυνο του ΣΔΟΕ τον κ. Καπελέρη, µετά από ένα εξάµηνο να δίνει
το cd εις τον καινούργιο υπεύθυνο του ΣΔΟΕ τον κ. Διώτη…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Στικάκι, όχι CD.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι, στικάκι, βέβαια.
Δεν ενηµερώνει τον διάδοχό του Υπουργό Οικονοµικών, δεν
παρακολουθεί καθόλου αυτό το διάστηµα τι ακριβώς έχει συµβεί
και εν τέλει το χειρότερο απ’ όλα ποιο είναι; Ότι χάνεται –προσέξτε- το πρωτότυπο, χάνεται το cd. Και πώς χάνεται; Τα έδωσα,
λέει, στο γραφείο µου και χάθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, το γραφείο δεν είναι απρόσωπο. Υπάρχουν πρόσωπα, υπάρχει ο συνεργάτης µας ο Γιώργος, ο Κώστας,
ο Μανώλης, στον οποίο το παραδώσαµε να το φυλάξει, αν θέλαµε να το φυλάξουµε. Όχι να λέµε «στο γραφείο µου» και να
επικαλούµαστε στη συνέχεια ότι χάθηκε.
Το αποτέλεσµα ήταν κάποια στιγµή, όταν διαπιστώθηκε αυτό
το πράγµα, ένα αντίγραφο του στικακίου, του usb, το οποίο είχε
παραδοθεί κάποια στιγµή στον κ. Βενιζέλο, να φτάσει στο γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος το έστειλε κατευθείαν
εκεί που έπρεπε να το στείλει, στον Υπουργό Οικονοµικών για τα
περαιτέρω και οδηγηθήκαµε στο να αναζητηθεί πλέον, µετά από
τις εκφρασθείσες αµφιβολίες, το καινούργιο αντίγραφο από το
Υπουργείο Οικονοµικών της Γαλλίας, προκειµένου να δούµε αν
έχουν γίνει παρεµβάσεις.
Στις 20 Δεκεµβρίου 2012 ήρθε το καινούργιο αντίγραφο και 28
Δεκεµβρίου ήρθαν τα µαντάτα, τα οποία όλοι ξέραµε ότι έλλειπαν ότι το στικ το οποίο είχε στα χέρια του το ΣΔΟΕ. Τρεις καταχωρήσεις έλλειπαν και, δυστυχώς, αυτά που έλλειπαν ήταν πρόσωπα συγγενικά του κ. Παπακωνσταντίνου.
Έτσι έχουν τα πράγµατα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω την
προσοχή σας. Με αυτά τα δεδοµένα υπήρχαν τρεις επιλογές. Η
πρώτη θα ήταν να µην κάνουµε τίποτα. Αυτό βέβαια κανείς δεν
το υιοθετεί γιατί θα ήταν ένα κόλαφος για το σύστηµα.
Η δεύτερη επιλογή ήταν να συσταθεί εξεταστική επιτροπή και
η τρίτη επιλογή να συσταθεί προκαταρκτική επιτροπή.
Θα µου επιτρέψετε για τις δύο αυτές επιλογές που ήταν ως
ενδεχόµενα µπροστά µας να πω τι σηµαίνει η καθεµία. Η εξεταστική επιτροπή κατά κανόνα είναι για να αναγνωρίσει πολιτικές
ευθύνες, δεν στρέφεται κατά ορισµένου προσώπου και έχει την
ευχέρεια και την άνεση του χρόνου να κάνει την έρευνα σε βάθος
και ενδεχοµένως να αποκαλύψει και ευθύνες τρίτων οι οποίοι
έχουν µείνει αθέατοι. Είναι µια ανώδυνη –θα έλεγα- διαδικασία.
Αντίθετα, η διαδικασία της προκαταρκτικής επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι οδυνηρή διαδικασία. Είναι οδυνηρή διαδικασία, διότι δεν έχει καµµία σχέση η προκαταρκτική εξέταση
που διατάσσει ο εισαγγελεύς µε την προκαταρκτική εξέταση που
αποφασίζει η Βουλή.
Η προκαταρκτική εξέταση που αποφασίζει ο εισαγγελεύς είναι
µια in abstracto έρευνα χάριν του καταγγελλόµενου, για να µη
διαποµπευθεί και να µην οδηγηθεί ευθέως, στην άσκηση ποινικής
δίωξης. Αντίθετα, η προκαταρκτική εξέταση την οποία εµείς αποφασίζουµε είναι µία διαδικασία in concreto έρευνας. Δηλαδή
έχουµε συγκεκριµένο άνθρωπο µε συγκεκριµένες κατηγορίες τις
οποίες του απευθύνουµε. Και αυτά ερευνώνται.
Τα αδηφάγα µέσα αυτό περιµένουν για τον καθένα µας. Μόνο
όσοι έχουν ζήσει στο πετσί τους αυτές τις διαδικασίες ξέρουν τι
σηµαίνει αυτό.
Κύριοι συνάδελφοι, ούτε τη στοιχειώδη προστασία που έχει
κάθε κατηγορούµενος από τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, που
είναι η µυστικότητα, δεν έχει στη διαδικασία της προκαταρκτικής
εξέτασης εκείνος ο οποίος καταδιώκεται. Γι’ αυτό και πρέπει να
είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για να οδηγηθούµε στην απόφαση για προκαταρκτική εξέταση για τον οποιοδήποτε, πρέπει
να έχουµε στοιχεία τα οποία να προσιδιάζουν προς τα στοιχεία
που απαιτούνται για την άσκηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα. Εάν δεν έχουµε τέτοια στοιχεία, δεν µπορούµε να
οδηγούµαστε σε προκαταρκτικές επιτροπές οι οποίες εξευτελίζουν ανθρώπους, καταρρακώνουν προσωπικότητες. Και όταν
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στο τέλος έρθει η δικαίωση, µπαίνει στα «ψιλά» των εφηµερίδων
και αν συµβεί και αυτό.
Γι’ αυτό, εµείς, λοιπόν –και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και οι Βουλευτές των δύο άλλων κοµµάτων που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση- µε πολλή σοβαρότητα και µε
πολλή σύνεση αποφάσισαµε τη συγκεκριµένη πρόταση την
οποία θέτουµε υπό την κρίση του Κοινοβουλίου.
Πραγµατικά, για τον κ. Παπακωνσταντίνου προκύπτουν, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, όπως η µη πρωτοκόλληση του εγγράφου, η απώλεια του cd, η µη ρητή εντολή προς το ΣΔΟΕ να κάνει
έρευνα, η µη ενηµέρωση του διαδόχου του Υπουργού. Όλα αυτά
δηµιουργούν µια εικόνα µε την οποία κάθε καλόπιστος πλέον πείθεται ότι εδώ υπήρξε µία σαφής, σαφέστατη πληµµέλεια αγγίζουσα τα όρια του δόλου εκ µέρους του κ. Παπακωνσταντίνου.
Είναι ερευνητέο, λοιπόν. Θα το δούµε αυτό. Θα δούµε αν πράγµατι συνέβη αυτό το οποίο αποδίδεται µε τις τρεις προτάσεις
στον κ. Παπακωνσταντίνου και ιδιαίτερα µε την πρόταση την
οποία εµείς καταθέσαµε. Επαναλαµβάνω πως είναι η πλέον συνετή πρόταση. Με την έρευνα που θα γίνει, προφανώς, µετά θα
ακολουθηθεί η περαιτέρω διαδικασία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιοι λένε ότι εµείς «κουκουλώνουµε» ή δίνουµε συγχωροχάρτι. Πλανάσθε πλάνην οικτράν όσοι
λέτε αυτό το πράγµα, διότι η προκαταρκτική επιτροπή δεν σηµαίνει ότι «θα µπει στη γυάλα» η διαδικασία και δεν θα έχει το δικαίωµα κάθε Βουλευτής που θα συµµετέχει από τα υπόλοιπα
κόµµατα να απευθύνει ερωτήσεις και να αναζητεί διαδικασίες
µέσα από το πλαίσιο που επιβάλλει ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας, προκειµένου να ανοίξει η έρευνα και να αποκαλυφθεί το
πταίσµα του οποιουδήποτε. Ποιος σας το είπε αυτό;
Ποιος θα απαγορεύσει στους συναδέλφους που θα συµµετέχουν από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΚΚΕ ή από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες να ζητήσουν την εξέταση µαρτύρων οι οποίοι πιθανώς
να πουν πράγµατα που αφορούν άλλους; Ή ποιος θα απαγορεύσει στον οποιοδήποτε να αναζητήσει έγγραφα προς αυτήν την
κατεύθυνση; Και ποιος σας είπε ότι δεν θα υπάρχει µία αµφίδροµη επικοινωνία µε τους οικονοµικούς εισαγγελείς και µε το
ΣΔΟΕ, ούτως ώστε οποιαδήποτε στοιχεία υπάρχουν από εκεί ή
προκύπτουν από εκεί να έρχονται σε εµάς ή όποια στοιχεία που
δεν αφορούν πολιτικά πρόσωπα προκύπτουν στη διαδικασία να
αποστέλλονται προς τους οικονοµικούς εισαγγελείς που ενεργούν προκαταρκτική εξέταση;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Από την ώρα που θα γίνεται αυτό ανοίγει πλέον η έρευνα και
θα έχουµε τη δυνατότητα, αγαπητοί συνάδελφοι, αν εκείνο που
εγώ σήµερα χαρακτηρίζω ισχνές ενδείξεις, ούτε καν σοβαρές
πολιτικές ενδείξεις, ισχυροποιηθεί, τότε εδώ είµαστε για τον
οποιονδήποτε, όχι όµως να τον βάζουµε στο «κάδρο», όχι να τον
κάνουµε πρωτοσέλιδο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ έζησα στο πετσί µου τη διαδικασία
και ξέρω τι σηµαίνει. Ξέρω πως ένοιωθα όταν είδα σε πρωτοσέλιδο συντηρητικής εφηµερίδας ένα κάδρο µε τη φωτογραφία
µου, µαζί µε τις φωτογραφίες του κ. Τσοχατζόπουλου, του κ.
Μαντέλη και του κ. Παπαντωνίου. Για έναν ολόκληρο χρόνο υπέφερα και ευχαριστώ τους συναδέλφους που µε δικαίωσαν και
µάλιστα µε δικαίωσαν µε την εκλογή µου ως Αντιπροέδρου της
Βουλής.
Αντίθετα, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι και οι δύο προπετείς, είναι εξεζητηµένες, διότι αναζητούν ποινικές ευθύνες εκεί που δεν διαφαίνονται, διότι
συγχέουν τις πολιτικές, αστικές και ποινικές ευθύνες και προπάντων, αγαπητοί συνάδελφοι, παραγνωρίζουν πολύ σοβαρά στοιχεία που οδηγούν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Στη σελίδα 10 ρωτάτε, κύριοι συνάδελφοι, τι έκαναν οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης από τις 27 Νοεµβρίου ή τις αρχές
Οκτωβρίου που υπήρχαν τόσα στοιχεία για τον κ. Βενιζέλο και
τον κ. Παπακωνσταντίνου; Δεν έκαναν τίποτα, λέει, οι Βουλευτές.
Εγώ σας λέω το εξής. Ό,τι είχε προκύψει µέχρι τότε, είχε προκύψει. Εµείς κρίναµε ότι αυτά τα στοιχεία δεν ήταν ικανά για την
οποιαδήποτε πρόταση. Εσείς όµως που τα επισηµαίνετε, τι κάνατε; Εσείς γιατί δεν κάνατε την πρόταση; Πολλές φορές η γρα-
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φίδα και η γλώσσα µας προδίδουν.
Από εκεί και πέρα, αγαπητοί συνάδελφοι πώς αγνοείτε τις νέες
εξελίξεις µετά τις καταθέσεις που έχουν δοθεί από τον κ. Διώτη
και ουσιαστικά κονιορτοποιούν την οποιαδήποτε ευθύνη του κ.
Βενιζέλου;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Ερχόµαστε παρακάτω, όταν µας λέτε ότι Παπακωνσταντίνου
και Βενιζέλος όλα τα έκαναν µαζί. Και εγώ σας λέω ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος διαγράφει τον Παπακωνσταντίνου εν τω άµα µε
την αποκάλυψη της νόθευσης. Εσείς τι λέτε τότε; Αν υπήρχε συνευθύνη, αν υπήρχε από κοινού ενέργεια προκειµένου να γίνει
συγκάλυψη, θα τολµούσε, όχι εν µια νυκτί, αλλά σε ένα λεπτό
µέσα να διαγράψει τον συµµετέχοντα από κοινού µε αυτόν στο
οποιοδήποτε έγκληµα;
Είναι πάρα πολλά εκείνα που θα µπορούσα να πω και τα οποία
δεν επιτρέπουν σε καµµία περίπτωση ούτε να σκεφτόµαστε
αυτήν τη στιγµή την ψήφιση Προκαταρκτικής Επιτροπής, η οποία
θα έχει ως υπόπτους τον κ. Βενιζέλο και τους υπόλοιπους που
αναφέρονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά τις προτάσεις των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της
Χρυσής Αυγής θέλω να πω ότι κατέβαλα µεγάλη προσπάθεια για
να καταλάβω τι εννοούν. Δυσκολεύτηκα και οµολογώ ότι δεν
µπόρεσα να βγάλω άκρη.
Κύριοι συνάδελφοι, από πού ακόµα καταφαίνεται η αδυναµία
των επιχειρηµάτων της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ; Φαίνεται από το
γεγονός ότι τα δύο τρίτα της πρότασης είναι ένα πολιτικό µανιφέστο µε κλισέ εκφράσεις κοινωνικής δικαιοσύνης και χωρίς επιχειρήµατα.
Οµολογώ ότι το διάβασα και αυτό. Μία πρόταση πρέπει να
είναι στεγνή, λιτή, να έχει τα πραγµατικά περιστατικά, νοµική επιχειρηµατολογία και συµπέρασµα. Τι δουλειά έχουν σε αυτό δέκα
σελίδες µανιφέστο κοινωνικής δικαιοσύνης µε φράσεις κλισέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Τελειώσατε,
κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ κατέθεσαν µία
πρόταση η οποία συνάδει µε τα µέχρι τώρα προκύπτοντα στοιχεία. Είναι µια πρόταση που σέβεται τον άνθρωπο, την κοινωνία
και τη δηµοκρατία. Έτσι θα πορευθούµε µέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και γι’ αυτό ζητώ την υπερψήφισή της.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Κωνσταντοπούλου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επί προσωπικού; Από
ποιον ετέθη το προσωπικό, κύριε Παππά; Δεν νοµίζω ότι η Αίθουσα αντελήφθη ότι ετέθη κανένα προσωπικό θέµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Για ένα
λεπτό ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν νοµίζω ότι υπάρχει.
Μην το θέσετε. Θα το θέσετε άδικα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Επί προσωπικού ζητώ το λόγο, κύριε
Πρόεδρε, για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι. Έχω καλέσει την
κ. Κωνσταντοπούλου στο Βήµα. Θα µιλήσει η κ. Κωνσταντοπούλου και µετά θα µιλήσετε επί προσωπικού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ένα λεπτό η κ. Κωνσταντοπούλου έχει
υποµονή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχω καλέσει την κ.
Κωνσταντοπούλου και είναι ήδη στο Βήµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Και άλλος συνάδελφος είναι στο Βήµα
και έχει µιλήσει συνάδελφος επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, δεν επιτρέπει ο Κα-
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νονισµός, όταν υπάρχει συνάδελφος στο Βήµα. Μπορείτε να περιµένετε να τελειώσει η κ. Κωνσταντοπούλου και θα σας δώσω
ένα λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ας µιλήσει, κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επιτρέπετε εσείς, κυρία
Κωνσταντοπούλου;
Ορίστε, κύριε Παππά, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εµείς τοποθετηθήκαµε και συγκεκριµένα,
εγώ, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, τοποθετήθηκα πριν
από λίγο σε ό,τι αφορά τη θέση µας επί της διαδικασίας. Άκουσα
τον κ. Μαρκογιαννάκη να λέει: «Μα, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί
και τι θέλει η Χρυσή Αυγή».
Είναι έτσι, κύριε Μαρκογιαννάκη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι. Είπα το εξής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είναι µια πολιτική θέση.
Δεν είναι προσωπικό αυτό.
Καθίστε κάτω, κύριε Μαρκογιαννάκη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν είναι προσωπικό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Συγγνώµη, αλλά εδώ µέσα µπορούµε να
µιλάµε µε ησυχία;
Κυρία µου, σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Παππά, σας
έδωσα το λόγο για ένα λεπτό για να αναπτύξετε πού συνίσταται
το προσωπικό θέµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πού είναι το προσωπικό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Επειδή, λοιπόν, θέλω να γίνει κατανοητό
στον κ. Μαρκογιαννάκη ο οποίος δεν καταλαβαίνει, θέλω να πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τώρα τίθεται προσωπικό θέµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: …ότι η δική µας πρόταση είναι τέσσερις
κάλπες µε τις οποίες, όµως, δεν διασφαλίζεται η µυστικότητα της
ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τα είπατε αυτά, κύριε
Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θέλουµε τέσσερις κάλπες, τέσσερα ψηφοδέλτια και ψηφοφορία και στις τέσσερις κάλπες. Έχει ακουστεί και από άλλους συναδέλφους. Όλα τα άλλα είναι
κουκούλωµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Θέλατε να επαναλάβετε αυτά που είχατε πει. Το Σώµα αποφαίνεται ότι δεν
υπήρξε προσωπικό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, τώρα είναι το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Μαρκογιαννάκη,
δεν ήταν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, δεν ήταν! Σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όταν ένας συνάδελφος λέει για κάποιον άλλον ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα, τότε αυτό σηµαίνει ότι υπολείπεται
τουλάχιστον του µέσου πολίτη όσον αφορά το IQ του. Αυτό είπε
ο κύριος συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, εντάξει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, εγώ είπα ότι δεν µπόρεσα να καταλάβω τι
ζητούν µε την πρότασή τους όπως είναι διατυπωµένη η κοινή
πρόταση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είναι πολιτική θέση και
δεν ήταν προσωπικό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Η πρόταση, όταν κατατίθεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Έληξε.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, ελάτε στο Βήµα. Συγγνώµη, διότι
σας καθυστέρησα.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η
υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αναδεικνύει ανάγλυφα τη διγλωσ-
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σία, την υποκρισία εκείνων που είχαν στα χέρια τους το τιµόνι
της χώρας στην πιο κρίσιµη µεταπολιτευτική περίοδο. Την ίδια
ώρα που επέδραµαν σε µισθούς και συντάξεις, ισχυριζόµενοι ότι
δεν έχουν άλλη επιλογή, την ίδια ώρα που ζητούσαν επιτακτικά
και έπαιρναν ευχαρίστως την ψήφο των Βουλευτών για αδυσώπητες φορολογικές ρυθµίσεις, τις οποίες εµφάνιζαν ως µονόδροµο, την ίδια ώρα κρατούσαν καλά κρυµµένο στην προνοµιακή
και ιδιωτική τους πρόσβαση και κατοχή, στην ιδιωτική τους γνώση αυτό το αρχείο. Το διακινούσαν χέρι µε χέρι, άτυπα και µυστικά, στο µιλητό, χωρίς να το καταγράφουν, χωρίς να το πρωτοκολλούν, χωρίς να οµολογούν την ύπαρξή του, χωρίς να πραγµατοποιούν την παραµικρή επίσηµη ενηµέρωση στις αρµόδιες
αρχές, αποκρύπτοντάς το επιµελώς από το κράτος, από το Κοινοβούλιο και τους Βουλευτές που ρωτούσαν.
Εννοώ τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Διότι υπάρχουν ανάµεσά σας Βουλευτές που έκαναν ερωτήσεις και εισέπραξαν ψευδείς απαντήσεις.
Και σήµερα κρίνεται αν γι’ αυτές τις ψευδείς απαντήσεις πρέπει να ελεγχθούν ή δεν πρέπει να ελεγχθούν τα πρόσωπα που
προτείνονται, οι δύο πρώην Υπουργοί Οικονοµικών ο κ. Παπακωνσταντίνου και ο κ. Βενιζέλος.
Απέκρυψαν όχι µόνο από το κράτος, όχι µόνο από το Κοινοβούλιο, όχι µόνο από τις αρµόδιες αρχές, αλλά και από τον ελληνικό λαό ότι υπήρχε στην κατοχή τους αυτό το αρχείοεργαλείο για την εισροή χρηµάτων, κονδυλίων, πολύ σηµαντικών
ποσών στο δηµόσιο ταµείο.
Το κράτος ζηµιώθηκε. Το δηµόσιο συµφέρον υπονοµεύθηκε.
Η λαϊκή εντολή προδόθηκε για άλλη µία φορά. Το έγκληµα είναι
καταγεγραµµένο και στοιχειοθετηµένο. Έχει θύµατα το ελληνικό
δηµόσιο και τους Έλληνες πολίτες, τους φορολογούµενους πολίτες. Έχει έννοµες συνέπειες και ζηµία ίση µε τους διαφυγόντες
φόρους και µε τα προϊόντα εγκλήµατος που δεν δηµεύθηκαν και
δεν κατασχέθηκαν.
Δεν έχει θύτες; Δεν έχει υπεύθυνους; Είναι ένα ακόµα ορφανό
σκάνδαλο, για το οποίο κανείς δεν αναλαµβάνει ούτε καν την πολιτική ευθύνη, αλλά ούτε και τις συνέπειες του νόµου; Είναι ένα
ακόµα σκάνδαλο, για το οποίο το ελληνικό Κοινοβούλιο δεν θα
ζητήσει λογοδοσία στο όνοµα του ελληνικού λαού;
Εκείνο που πρωτίστως κρίνεται σήµερα, κύριοι συνάδελφοι,
είναι η ακεραιότητα, η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια,
αλλά και ο πατριωτισµός του καθενός από εµάς. Και µιλώντας
για πατριωτισµό, σας υπενθυµίζω αυτά που έλεγαν τα υπό
έρευνα πρόσωπα, ο κ. Παπακωνσταντίνου και ο κ. Βενιζέλος, ότι
δηλαδή η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων είναι το
νέο πατριωτικό καθήκον. Αυτό έλεγαν απ’ αυτό εδώ το Βήµα. Και
την ίδια στιγµή φρόντιζαν να µην εκπληρώνουν τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις καταθέτες που βρίσκονται στη λίστα αυτή, καταθέτες που δεν είναι τυχαίοι αλλά µοιραίοι, καταθέτες που δεν
είναι άγνωστοι αλλά «γνωστοί άγνωστοι», καταθέτες συνδεδεµένοι πολλαπλώς µε πρόσωπα, κόµµατα, οικονοµικά και άλλα συµφέροντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή έχει την αποκλειστική
αρµοδιότητα να ερευνήσει τις ποινικές ευθύνες µελών της Κυβέρνησης. Αν δεν το κάνει η Βουλή, τα χέρια της δικαιοσύνης
είναι δεµένα. Το πώς θα ψηφίσετε, λοιπόν, δεν είναι µόνο δικαίωµα, αλλά και καθήκον. Στη χώρα µας ισχύει η αρχή της νοµιµότητας, όχι η αρχή της σκοπιµότητας που κάποιοι υπηρετούν
και προσπαθούν να επιβάλουν ως πάγια πρακτική στο δηµόσιο
βίο.
Εκεί όπου υπάρχουν ενδείξεις, υποχρεωτικά γίνεται έρευνα. Η
παρεµπόδιση της έρευνας είναι αυτοτελής πράξη υπόθαλψης
και ως τέτοια θα µείνει στην ιστορία µετά τη σηµερινή ψηφοφορία. Κανείς δεν δικαιούται να εµφανίζεται ως ανίδεος, ανήξερος
και αφελής, γιατί είναι πλούσια και διδακτική η εµπειρία εφαρµογής των νόµων περί ευθύνης Υπουργών, νόµων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας που εξασφαλίζουν σκανδαλωδώς διακριτική µεταχείριση των µελών των κυβερνήσεων που
διαπράττουν αξιόποινες πράξεις. Και αυτό το προνοµιακό πλαίσιο εξηγεί την ασυδοσία και το αίσθηµα ατιµωρησίας µε το οποίο
αποδεδειγµένα έδρασαν διαχρονικά κυβερνητικά πρόσωπα προ-
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ερχόµενα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία.
Σήµερα αποτάσσεστε τους πρώην Υπουργούς και τα πρώην
µέλη των κοµµάτων σας που έχουν εκτεθεί ως ενεχόµενα σε
αξιόποινη και επιζήµια για το δηµόσιο συµφέρον συµπεριφορά.
Η υπόθεση της «SIEMENS» είναι µια πάρα πολύ χαρακτηριστική
και ζώσα ποινική υπόθεση. Όταν, όµως, τα ίδια πρόσωπα ασκούσαν εξουσία, εσείς χειροκροτούσατε όρθιοι. Τους υπερασπιζόσασταν. Και πριν από λίγο, σας διάβασε ο Δηµήτρης Παπαδηµούλης τι έλεγε ο κ. Βενιζέλος για τον κ. Τσοχατζόπουλο και τον
κ. Μαντέλη. Τους ζητούσε «συγγνώµη» που ταλαιπωρήθηκαν από
την κοινοβουλευτική διαδικασία ελέγχου. Με τον ίδιο τρόπο, ζήτησε «συγγνώµη» ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας από τον κ. Παπακωνσταντίνου, για τον οποίο έλεγε τον
Οκτώβριο ότι δικαιούται να αισθάνεται και να εµφανίζεται θιγµένος. Όταν τα ίδια πρόσωπα έπρεπε να κριθούν από τις αρµόδιες
επιτροπές της Βουλής, αλλά και από τη δικαιοσύνη, εσείς τα
προστατεύσατε µε καταγέλαστα σήµερα επιχειρήµατα και πορίσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αρµοδιότητα και η υποχρέωση της Βουλής είναι δεσµία. Από 31 Οκτωβρίου του 2012, πριν
ακόµα προκύψει το οποιοδήποτε ζήτηµα παραποίησης, πλαστογραφίας ή αλλοίωσης, οι οικονοµικοί εισαγγελείς που ερευνούσαν την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, µετά από επίµονα ερωτήµατα και διαβήµατα του ΣΥΡΙΖΑ και των Βουλευτών του, έχουν
διαβιβάσει τη δικογραφία στη Βουλή. Και την έχουν διαβιβάσει
για έλεγχο ποινικών ευθυνών µελών της Κυβέρνησης, σε σχέση
µε τη διαχείριση των εγγράφων και των αρχείων της λίστας Λαγκάρντ.
Η δικογραφία αυτή περιλαµβάνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα
στοιχεία και θα αναφερθώ δι’ ολίγον σ’ αυτά. Περιλαµβάνει µια
αναφορά του κ. Αθανασίου, υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονοµικών, Προϊσταµένου του Α’ Τµήµατος Διεύθυνσης Ελέγχου, το
οποίο ήταν το αρµόδιο Τµήµα για τη φορολογία µεγάλου πλούτου. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, λέει τα εξής: «Ρωτούσαµε για
τη λίστα Λαγκάρντ -την ξέραµε ως λίστα Φαλτσιάνι- ρωτούσαµε
και τη ζητούσαµε από τον Οκτώβριο του 2010 και εισπράτταµε
προσχηµατικές απαντήσεις όχι µόνο από τον κ. Καπελέρη, όχι
µόνο από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά ακόµα
και από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στο οποίο αποταθήκαµε».
Και θα σας πω τι λέει ο ίδιος υπάλληλος, ο οποίος απευθύνθηκε τον Απρίλιο του 2012 στον τότε Υπουργό Οικονοµικών κ.
Σαχινίδη, µιλώντας για τη λίστα Φαλτσιάνι. Και θυµίζω ότι ο κ. Σαχινίδης, που υπογράφει σήµερα την κοινή πρόταση των κοµµάτων της συγκυβέρνησης, είπε ότι ιδέα δεν είχε ούτε αυτός για τη
λίστα Λαγκάρντ.
Αυτός ο υπάλληλος, λοιπόν, λέει ότι ζηµιώθηκε το δηµόσιο
συµφέρον, δεν εισπράχθηκαν φόροι και ότι δεν περιελήφθησαν
τα πρόσωπα που περιέχονται στη λίστα Λαγκάρντ στο επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου και φορολόγησης. Αυτά τα λένε οι αρµόδιοι υπάλληλοι, οι οποίοι επίσης καταθέτουν καταγγελίες ότι
υπήρχε ιδιωτική γνώση της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνών
Επιστηµόνων που προειδοποιούσε ελεγχόµενους ότι θα ελεγχθούν. Αυτά επί κυβερνήσεως Παπανδρέου, επί κυβερνήσεως
ΠΑΣΟΚ. Τα ίδια, όµως, επανελήφθησαν επί της κυβερνήσεως
Παπαδήµου και επί υπουργίας του κ. Βενιζέλου. Εµείς αυτό που
λέµε και αυτό που προκύπτει είναι ότι τα υπό έλεγχο πρόσωπα
αποδείχθηκαν ικανά για όλα.
Οι υπό έλεγχο τώρα σήµερα εµφανίζονται ως ανίκανοι και θέλουν να πιστέψουµε ότι κατά τύχη, κατά λάθος και από παρεξήγηση δεν αξιοποιήθηκε αυτό το αρχείο. Και στις δύο περιπτώσεις
πρόκειται για πρόσωπα επικίνδυνα για το δηµόσιο συµφέρον. Και
στις δύο περιπτώσεις πρέπει να ελεγχθούν.
Και εν τη ρύµη του λόγου του ο κ. Βορίδης συνοµολόγησε
αυτό που εξαρχής λέµε, ότι προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν
µία ποινική διάσταση της υπόθεσης αυτής. Εµείς ζητούµε να
ελεγχθούν και ο κ. Παπακωνσταντίνου και ο κ. Βενιζέλος για υπεξαγωγή εγγράφου, για απιστία περί την υπηρεσία και παράβαση
καθήκοντος. Και ζητούµε, κυρίως εκ µέρους του ελληνικού λαού
να απαντηθούν κάποια βασικά ερωτήµατα που έχει ο κάθε πολίτης και που ο καθένας σας ως Βουλευτής υποχρεούται να υπο-
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βάλει και να ζητεί να απαντηθούν και υποχρεούται να ζητεί να
διερευνηθούν.
Γιατί η χώρα µας είναι η µόνη που δεν έχει εισπράξει σήµερα
ούτε ένα ευρώ από τη λίστα αυτή, από την οποία άλλες χώρες
της Ευρώπης εισέπραξαν εκατοµµύρια ή και δισεκατοµµύρια
ευρώ σε φόρους; Γιατί ενώ κινητοποιήθηκαν ΕΥΠ, το ελληνικό
Υπουργείο Οικονοµικών σε επίπεδο Υπουργού και Γενικού Γραµµατέα δυο φορές, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική Πρεσβεία για την απόκτηση του αρχείου αυτού αλλά και το
Υπουργείο Οικονοµικών της Γαλλίας, το αρχείο αυτό χάνεται στις
χαραµάδες του συστήµατος και καταχωνιάζεται στα συρτάρια
και στις τσέπες των δυο Υπουργών Οικονοµικών και των επικεφαλής του ΣΔΟΕ; Γιατί ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν κατέγραψε
πουθενά αυτό το αρχείο; Γιατί αποκρύπτει µέχρι σήµερα τον
πρωτότυπο υλικό φορέα και το διαβιβαστικό έγγραφο; Γιατί δεν
αποκάλυψε σε ποιο πρόσωπο παρέδωσε, υποτίθεται, το πρωτότυπο και γιατί; Στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας κάποιοι
δεν ήθελαν να απαντήσει πού βρίσκεται σήµερα το πρωτότυπο
cd, σε ποιον το έδωσε. Γιατί έδωσε στον κ. Καπελέρη εντολές
ιδιωτικής έρευνας επί προσώπων και γιατί δεν αξιοποίησε τα
αποτελέσµατα που αποδείκνυαν φοροδιαφυγή; Γιατί τα κόµµατα
της συγκυβέρνησης καταθέτουν σήµερα πρόταση µόνο για την
παραποίηση του αρχείου εν σχέσει µε τρία µόνο ονόµατα και όχι
σε σχέση µε τη µη αξιοποίηση του αρχείου και µε τη ζηµιά που
υπέστη το ελληνικό δηµόσιο για δύο χιλιάδες εξήντα δύο ονόµατα; Γιατί ο κ. Βενιζέλος παρέλαβε χέρι µε χέρι αυτό το αρχείο
και γιατί δέχθηκε να το κρατήσει εάν το θεωρούσε παράνοµο;
Γιατί δεν ήλεγξε τον κ. Διώτη; Γιατί δεν µίλησε µαζί του αλλά κάνανε συνεννοήσεις στο περίπου σύµφωνα µε τις εκδοχές του;
Γιατί δεν µιλά κανείς µε κανέναν; Κανείς δεν έχει µιλήσει. Ο κ.
Βενιζέλος µε τον κ. Παπακωνσταντίνου δεν έχει µιλήσει ποτέ,
υποτίθεται, γι’ αυτό το αρχείο. Γιατί δεν επανέρχονται; Γιατί δεν
ελέγχουν; Γιατί δεν διευκρινίζουν; Γιατί ο κ. Βενιζέλος και ο κ.
Παπακωνσταντίνου απαντούν ψευδώς στη Βουλή ότι δεν υπάρχει
αυτό το αρχείο; Γιατί ο κ. Βενιζέλος και κ. Παπακωνσταντίνου
απαντούν ψευδώς και στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
πριν από τρεις µήνες; Γιατί σήµερα διεκδικεί την πολιτική κάλυψη
ο κ. Βενιζέλος για µια συµπεριφορά αξιόποινη για την οποία ο
τελευταίος υπάλληλος, αν την είχε επιδείξει, θα είχε αποπεµφθεί
προ πολλού; Γιατί πήρε µαζί του το αρχείο φεύγοντας από το
Υπουργείο Οικονοµικών; Γιατί δεν το παρέδωσε στο διάδοχό του;
Γιατί δεν ενηµέρωσε κανέναν; Γιατί έκανε δυο φορές εκλογές
ηγούµενος του ΠΑΣΟΚ χωρίς να πει λέξη για την κατοχή αυτού
του αρχείου και γιατί αποστέρησε και ο ίδιος και ο κ. Παπακων-
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σταντίνου από το κράτος τα έσοδα από το αρχείο αυτό; Γιατί
διεκδικεί και ο ίδιος και ο κ. Παπακωνσταντίνου να µην απαντούν
ούτε σε ερωτήσεις γι’ αυτό το θέµα; Γιατί δεν πρέπει να µάθει ο
ελληνικός λαός ποια είναι ένα προς ένα τα δύο χιλιάδες εξήντα
δύο πρόσωπα που βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ, µε ποιους
συνδέονται; Γιατί το ελληνικό δηµόσιο σήµερα αντί να ζητά εξηγήσεις από την HSBC την πληρώνει στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων ως ειδικό σύµβουλο αποκρατικοποίησης του
ΤΑΙΠΕΔ; Γιατί δεν έχουµε µάθει τι έγινε στο Νταβός της Ελβετίας
ενώ το ελληνικό δηµόσιο έχει στην κατοχή του αυτήν τη λίστα;
Γιατί θα πρέπει και αυτή η υπόθεση να προστεθεί στη µακρά
λίστα των υποθέσεων στις οποίες οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας εξασφάλισαν συγκάλυψη, αυτό που λέει
ο λαός µας «κουκούλωµα»;
Αυτά τα ερωτήµατα δεν είναι ερωτήµατα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι ερωτήµατα που θέτει ο ελληνικός λαός. Το ότι προκύπτουν
αναπόδραστα επιβάλλει να αποφασίσει η Βουλή το σχηµατισµό
Προκαταρκτικής Επιτροπής για να ελέγξει όλες τις περιστάσεις
συµπεριφοράς και του κ. Παπακωνσταντίνου και του κ. Βενιζέλου. Αν δεν το πράξετε, αν ψηφίσετε διαφορετικά, τότε τα ερωτήµατα είναι δύο και θα σας τα θέσει και πάλι ο ελληνικός λαός.
Γιατί δεν θέλετε να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήµατα και
να ερευνηθούν όλα αυτά τα ζητήµατα; Γιατί είστε διατεθειµένοι
να προσθέσετε επάξια εαυτούς σε µία ακόµα λίστα, στη λίστα
εκείνων που µε οδηγό τη σκοπιµότητα και όχι τη νοµιµότητα συγκάλυψαν διαχρονικά εγκλήµατα σε βάρος του ελληνικού λαού
και του δηµοσίου συµφέροντος; Ελπίζω να είστε έτοιµοι να απαντήσετε σ’ όλα αυτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η Αρχή της Δεδηλωµένης
από τον Τρικούπη στο σήµερα» που οργανώνει το Ίδρυµα της
Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, κατατίθεται στα Πρακτικά η επιστολή του
πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου προς τον Πρόεδρο
της Βουλής.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω
ότι µετά την οµιλία της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντοπούλου δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί η συζήτηση.
Η απόλυτη αµηχανία, η απόλυτη απουσία έστω και ενός στοιχειώδους επιχειρήµατος που να τεκµηριώνει την αναγκαιότητα
άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του Βαγγέλη Βενιζέλου είναι
προφανές ότι οδήγησε στο να ρίχνουµε διαρκώς «άσφαιρα
πυρά» προσπαθώντας να καλύψουµε τον εκνευρισµό, την αµηχανία και ασφαλώς την ένδεια επιχειρηµάτων.
Είναι βέβαιο σε αυτήν την εποχή που ζούµε ότι ο ιστορικός του
µέλλοντος που θα προσπαθήσει να καταγράψει τι γίνεται αυτό
το χρονικό διάστηµα στη χώρα και ιδιαίτερα στη Βουλή των Ελλήνων, θα καταγράψει µία πολύ οδυνηρή εµπειρία της κρίσης
που είναι µία κρίση µε πρωτοφανή έξαρση του λαϊκισµού, της
δηµαγωγίας, της εµπάθειας, της συνωµοσιολογίας.
Δυστυχώς το «κουτί της Πανδώρας» που άνοιξε στη χώρα δεν
αφορούσε µόνο τα οικονοµικά µεγέθη, αλλά και όλες τις εκδοχές
ανορθολογισµού και τελικά παραλογισµού. Φτάσαµε στο σηµείο
να θεωρείται προτιµότερη η ελεύθερη πτώση στο γκρεµό και το
χάος από µια προσπάθεια διάσωσης της χώρας.
Βέβαια το «κερασάκι» σ’ όλη αυτήν την προσπάθεια ανορθολογικής επιχειρηµατολογίας είναι η λεγόµενη λίστα Λαγκάρντ.
Έχει όµως προηγηθεί και κάτι άλλο, ότι δηλαδή για όλα τα δεινά
της χώρας φταίνε οι ξένοι, φταίει το διεθνές κεφάλαιο, φταίνε οι
τοκογλύφοι, φταίνε τα ξένα κέντρα, φταίνε σατανικές δυνάµεις,
γήινες και εξωγήινες.
Φτάσαµε λοιπόν στο σηµείο και η λίστα Λαγκάρντ να γίνει θύµα
αυτής της παροδοξολογίας. Αντί της λογικής αναζήτησης πραγµατικών περιστατικών και γεγονότων, έχουµε σενάρια, εικασίες,
µυθοπλασίες, µυθολογίες. Πότε µε κραυγές και πότε µε ψιθύρους έγινε µία συστηµατική προσπάθεια όχι να χυθεί άπλετο
φως στην ουσία της υπόθεσης που είναι το ζητούµενο απ’ όλους
µας και από τον ελληνικό λαό, αλλά έγινε µία προσπάθεια να ριχτούν στην πυρά τα πρόσωπα εκείνα που µε τεράστιες προσπάθειες κράτησαν τη χώρα όρθια, τα πρόσωπα εκείνα που, µη
υπολογίζοντας προσωπικό και κοµµατικό πολιτικό κόστος, στάθηκαν όρθια και αυτήν τη στιγµή η Ελλάδα συνεχίζει να είναι
όρθια.
Έγινε, λοιπόν, µια προσπάθεια πέρα και πάνω από το εθνικό
συµφέρον. Και βεβαίως η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ είναι να µπει
στο κάδρο, επιτέλους, αν θα ήταν δυνατόν, το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρός του Βαγγέλης Βενιζέλος.
Δυστυχώς ακούσαµε το τελευταίο χρονικό διάστηµα ένα σωρό
αθλιότητες και ψεύδη. Και βεβαίως όταν τα ψεύδη από την εξέλιξη των πραγµάτων καταρρέουν σαν ένας χάρτινος πύργος τότε
εκτίθενται και οι εµπνευστές τους. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να πέσουν οι τίτλοι τέλους στην πολιτική σκευωρία του ΣΥΡΙΖΑ που ο
ίδιος ως κόµµα, αλλά και κάποιοι άλλοι είχαν ως κύρια ενασχόληση το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Θέλουµε να είµαστε σαφείς. Το ΠΑΣΟΚ δε θα τεθεί υπό πολιτική οµηρία. Η ιστορία µας, η πορεία µας, η προσφορά µας στον
τόπο δεν το επιτρέπει. Κανένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν θα
δεχθεί να είναι υπό οµηρία. Όλους αυτούς τους µήνες τα ακούσαµε όλα, µα όλα: ότι το σόι του Βενιζέλου και τα πεθερικά του
είναι στη λίστα, ότι σβήστηκαν εξακόσια ονόµατα από τη λίστα,
ότι η µάνα του Γιώργου Παπανδρέου έχει λογαριασµό µε 500
εκατοµµύρια, ότι ο Βενιζέλος είχε τη λίστα στο µαξιλάρι του και
εκβίαζε επιχειρηµατίες ενόσω είχαµε δυο προεκλογικές περιόδους. Αντέχουν αυτά στη στοιχειώδη λογική; Συκοφαντίες,
αστειότητες, τακτικές κιτρινισµού!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ούτε στη στοιχειώδη ηθική.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ούτε στη στοιχειώδη πολιτική και ατοµική ηθική. Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Τακτικές κιτρινισµού
προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι!
Και όταν αυτά κατέπεσαν, όταν αποδείχθηκαν τα ψέµατα τι
έγινε; Αναγνώρισε κάποιος το λάθος του; Όχι. Κάνανε το αντίθετο. Δέσµιοι της τακτικής τους, αδύναµοι να χειριστούν τα
υπαρκτά θέµατα της πολιτικής, ανίκανοι να αρθρώσουν δηµιουργικό και σύγχρονο λόγο συνέχισαν στο ίδιο µοτίβο. Έκρυψε,
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λένε, ο Βενιζέλος το µοναδικό αντίγραφο της λίστας. Εµπόδισε
–λένε-τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και να έρθουν έσοδα
στο κράτος από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και όταν και
αυτό κατέπεσε τι έγινε;
Έχουµε και επόµενο σενάριο. Όταν αποδείχθηκε ότι το ΣΔΟΕ,
το µόνο θεσµικό όργανο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, είχε
το πρωτότυπο στα χέρια του, έπρεπε να πάµε σε επόµενο. Ζήτησε κανένας συγγνώµη; Όχι.
Ποια ήταν η επόµενη σκηνή του έργου; Μια µυστική συνάντηση στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, ανάµεσα στον Παπανδρέου, τον Διώτη και τον Βενιζέλο.
Και όταν οι Κλουζώ αποκαλύφθηκαν ζήτησε ξανά κανένας συγνώµη; Ούτε και τότε συγνώµη. Αντί να αποσυρθεί η κατηγορία
φτάσαµε στη σηµερινή κατάσταση, στη σηµερινή συζήτηση και
ψηφοφορία.
Αλλά έχουµε και από την άλλη πλευρά, το µπλοκ της ακροδεξιάς αντίληψης για την πολιτική που βρήκε την ευκαιρία να βυσσοδοµήσει εναντίον δυο πρώην Πρωθυπουργών του Γιώργου
Παπανδρέου και του Λουκά Παπαδήµου. Οι επιλογές αυτές δεν
έχουν την παραµικρή σχέση µε την απλή λογική. Έχουν όµως µια
κοινή και πολύ συγκεκριµένη στόχευση: να βυθίσουν τη χώρα
στο χάος. Ο στόχος ήταν και είναι το ΠΑΣΟΚ Να χτυπηθεί το
ΠΑΣΟΚ, να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ, να καταρρεύσει το ΠΑΣΟΚ, να
καταρρεύσει η Κυβέρνηση, να µείνει η χώρα στον αέρα.
Πότε επιχειρείται αυτός ο τυφλός τυχοδιωκτισµός; Τώρα που
η χώρα πάει να πάρει µια ανάσα. Τώρα που η χώρα προσπαθεί
και θα τα καταφέρει να ξανασταθεί όρθια στα πόδια της. Τη
στιγµή της συνεννόησης των δυνάµεων της λογικής και της ευθύνης που τώρα δείχνουν ότι µπορούµε να τα ξανακαταφέρουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή κοινοβουλευτική
διαδικασία πρέπει να δώσει µια καθαρή απάντηση στον πολιτικό
παραλογισµό που πυροβολεί τα πόδια της χώρας και ροκανίζει
το κλαδί πάνω στο οποίο καθόµαστε όλοι. Το πολιτικό σύστηµα
δεν µπορεί να ζει ούτε µε σκιές ούτε µε παραλογισµούς. Δεν
υπάρχει ούτε ένας Έλληνας, δεν υπάρχει ούτε ένας Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης που να στηρίζει το
ΠΑΣΟΚ που να µη θέλουµε όλοι µαζί να χυθεί άπλετο φως και να
υπάρξει πλήρης διαφάνεια στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Όµως, το να µετατρέπεις την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα
απέραντο ποινικό δικαστήριο µε ψεύδη, συκοφαντίες και συνοµωσιολογία, δεν παρέχει καµµία αξιοπιστία. Είναι παιχνίδι φθηνών µικροκοµµατικών εντυπώσεων.
Η πρόταση που καταθέσαµε τα τρία κόµµατα που στηρίζουµε
την Κυβέρνηση, υπερασπίζεται την αξιοπιστία της πολιτικής.
Χωρίς χρονοτριβές και δεύτερες σκέψεις ζητήσαµε αυτό που
είναι αυτονόητο στο µυαλό του κάθε πολίτη: τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης ώστε να διαπιστωθεί τι έχει γίνει µε τη λίστα Λαγκάρντ
και εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
Δεν θεωρούµε εκ προοιµίου ένοχο κανέναν και δεν είναι εκ
προοιµίου ένοχος κανένας. Λέµε όµως ότι εφόσον έχουν εγερθεί
σοβαρά ερωτηµατικά για πιθανές πράξεις ή παραλείψεις σε
σχέση µε την παραλαβή και τη διαχείριση της λίστας, τότε θα
πρέπει η επιτροπή να ρίξει άπλετο φως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα µεγάλο ερώτηµα
και αυτό είναι το µείζον που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Οι
Έλληνες πολίτες έζησαν µία δραµατική µείωση του βιοτικού τους
επιπέδου το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Το ερώτηµα λοιπόν
είναι απλό και ξεκάθαρο:
Οι κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήµου έκαναν ό,τι ήταν
ανθρωπίνως δυνατόν για να πατάξουν τη φοροδιαφυγή; Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ως Υπουργός Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να πατάξει τη φοροδιαφυγή;
Απαντήσεις: Είναι ή δεν είναι αλήθεια πως για πρώτη φορά
συγκεντρώθηκαν από τις τράπεζες χάριν στην πρωτοβουλία του
Ευάγγελου Βενιζέλου να αρθεί το τραπεζικό απόρρητο, που το
καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα στοιχεία για τους πενήντα τέσσερις χιλιάδες εµβασµατούχους στο εξωτερικό υψηλών εµβασµάτων;
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Στάλθηκε ή δεν στάλθηκε η συγκεκριµένη λίστα των πενήντα
τεσσάρων χιλιάδων εµβασµατούχων στη Βουλή;
Είναι ή δεν είναι σχεδόν βέβαιο ότι το σύνολο ίσως των περιλαµβανοµένων στη λίστα Λαγκάρντ περιέχονται κατά πάσα πιθανότητα και στους πενήντα τέσσερις χιλιάδες ελεγχόµενους;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια πως για πρώτη φορά συγκροτήθηκε
η λίστα αυτών που έχουν ακίνητα στο Λονδίνο;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια πως για πρώτη φορά άρχισε ο έλεγχος όσων περιλαµβάνονται στη λίστα των χιλίων επτακοσίων µεγάλων φορολογουµένων µε ακίνητη περιουσία;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια πως για πρώτη φορά αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο ο πλήρης κατάλογος των µεγαλοοφειλετών του ελληνικού δηµοσίου;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια πως για πρώτη φορά εφαρµόζεται η
αυτόφωρη διαδικασία κατά αυτών που οφείλουν µεγάλα ποσά
στο ελληνικό δηµόσιο;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια πως για πρώτη φορά υπάρχουν δειγµατοληπτικές διασταυρώσεις µε τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι έχουµε σχεδόν ολοκληρώσει µε
πρωτοβουλία των Κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήµου τις
συνοµιλίες για τη διακρατική συµφωνία µε την Ελβετία, όπου θα
ελεγχθούν και θα φορολογηθούν το σύνολο των καταθέσεων και
το σύνολο των προσώπων για όλες τις τράπεζες της Ελβετίας
και όχι µόνο για µία τράπεζα;
Είναι δυνατόν, λοιπόν, ο άνθρωπος που είχε τη νοµοθετική
πρωτοβουλία για όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις που ανέφερα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, να έχει τις ευθύνες που προσπαθούν κάποιοι να του καταλογίσουν; Πολύ περισσότερο που ξεχνούµε το προφανές και αυτονόητο: Η λίστα υπήρχε όλο αυτό το
χρονικό διάστηµα στα χέρια του καθ’ ύλην αρµόδιου του θεσµικού οργάνου, του υπεύθυνου για την πάταξη της φοροδιαφυγής
του ΣΔΟΕ και του επικεφαλής του. Άρα, ποιος έκρυψε και από
ποιον ποια λίστα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι µερικοί ονειρεύονται ένα νέο ’89. Όµως, αυτό µόνο ως τραγική ιστορική φάρσα
µπορεί να γίνει αντιληπτό. Δεν θα λύσουµε εµείς τις εσωτερικές
πολιτικές αντιφάσεις και τις αντιπαλότητες κανενός κόµµατος.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ πήρε οµόφωνα την
απόφασή της. Όλοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπογράψαµε και
στηρίζουµε την πρόταση των τριών κοµµάτων.
Με τη σηµερινή µας στάση στέλνουµε το µήνυµα: Η σκευωρία
δεν θα περάσει, όπως δεν θα περάσει και η αυθαίρετη και η
εκτός κάθε λογικής επιχείρηση εµπλοκής του Γιώργου Παπανδρέου και του Λουκά Παπαδήµου από τη συµµαχία Ανεξάρτητων
Ελλήνων και Χρυσής Αυγής.
Το ΠΑΣΟΚ, που όλη αυτή την περίοδο των επιθέσεων στάθηκε
στο πλάι του σηµερινού του Προέδρου και του προηγούµενου
Προέδρου, στέκεται σήµερα καθαρά, µε όρθιο το κεφάλι, εδώ,
στο υψηλότερο θεσµικό Βήµα, στο Βήµα της Βουλής των Ελλήνων και καθιστά σαφές ότι το ρεσάλτο προς την εξουσία απέτυχε. Η Ελλάδα θα συνεχίσει την πορεία της για την ανάπτυξη,
την απασχόληση, την επανένταξή της στις προηγµένες και δυναµικές ευρωπαϊκές χώρες. Η Αντιπολίτευση µπορεί να κάνει ό,τι
νοµίζει. Ο λαός θα την κρίνει.
Κατά τα άλλα, δηλώνουµε τέρµα στην ιστολογία. Δεν θα µας
απασχολήσει, γιατί δεν απασχολεί τους Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες έχουν άλλες προτεραιότητες. Οι Έλληνες πολίτες
περιµένουν απαντήσεις. Ελπίζουν. Προσδοκούν για πιο δηµιουργικές παρεµβάσεις, για επενδύσεις, θέσεις εργασίας, περισσότερο εισόδηµα στη χώρα και δίκαιη διανοµή του.
Εµείς µε αυτά θα ασχοληθούµε, όπως και µε τη δηµιουργία
ενός δίκαιου, σταθερού και αποτελεσµατικού φορολογικού συστήµατος, ώστε όσοι έχουν τη δυνατότητα, να πληρώνουν περισσότερα και όχι όπως συµβαίνει σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα καλούµαστε να κάνουµε αυτό που πρέπει. Σήµερα καλούµαστε να µεταδώσουµε
προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα αλλάζει, ωριµάζει, κερδίζει
µε το σπαθί της την αξιοπιστία και την αξιοπρέπειά της.
Σας καλώ να στηρίξετε την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Αριστεράς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 18
Ιανουαρίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 816/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεοδώρας Μπακογιάννη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα.
2. Η µε αριθµό 829/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου - Πασχαλίδου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τις αναγκαίες αλλαγές στο «Σύστηµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων».
3. Η µε αριθµό 821/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την άρση των αδικιών για
την συνταξιοδότηση των αγροτών.
4. Η µε αριθµό 823/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Γαβριήλ Αβραµίδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «Ανταλλάξιµη Περιουσία» και τις υποχρεώσεις της ελληνικής πολιτείας.
5. Η µε αριθµό 840/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη διαχείριση των εγκληµατιών από τις
Δικαστικές Αρχές.
6. Η µε αριθµό 834/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων και το κόστος συντήρησής
τους.
7. Η µε αριθµό 836/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
αναστολή λειτουργίας των Δηµοσίων ΚΤΕΟ.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 817/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη δήµευση και την εκποίηση των περιουσιών
προσώπων που καταδικάστηκαν τελεσίδικα για οικονοµικά εγκλήµατα κατά του δηµοσίου.
2. Η µε αριθµό 830/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Χαρούλας Καφαντάρη προς
τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του νέφους της αιθαλοµίχλης και την προστασία της
δηµόσιας υγείας.
3. Η µε αριθµό 822/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου
Τριαντάφυλλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις ενέργειες για τον χαρακτηρισµό της Χίου ως πυρόπληκτης και τη
χρηµατοδότησή της από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης.
4. Η µε αριθµό 824/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Σταυρούλας
Ξουλίδου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας «ΑΓΝΟ Α.Ε.».
5. Η µε αριθµό 841/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Παππά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οριοθέτηση της ΑΟΖ µεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας και τις δηλώσεις Αλβανών πολιτικών περί «Τσαµουριάς».
6. Η µε αριθµό 837/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι- σης
και Πρόνοιας, σχετικά µε την τήρηση της Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας από την επιχείρηση “ΚΑΖΙΝΟ MONT PARNES».
7. Η µε αριθµό 820/15-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ευβοίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την υποστελέχωση και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής των Γραφείων των Οικονοµικών Εισαγγελέων.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καπερνάρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ ιδιαίτερα στον κ.
Μαρκογιαννάκη, ο οποίος µετά την οµιλία του ως Αντιπρόεδρος
της Βουλής, απήλθε της Αιθούσης. Θέλω να αναφερθώ ιδιαιτέρως, διότι ήταν ο µόνος ο οποίος δεν κατάλαβε την πρότασή
µας. Και τούτο τεκµαίρεται και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι
συνάντησα πάρα πολλούς Βουλευτές του κόµµατός του και
πάρα πολλούς συναδέλφους των άλλων κοµµάτων και ουδείς
µου παρατήρησε ότι δεν κατάλαβε τι περιελάµβανε η πρότασή
µας.
Θέλω, λοιπόν, να πω στον κ. Μαρκογιαννάκη ότι δικαιούται στο
πρόβληµά του, εάν δεν κατάλαβε. Κι εάν το πρόβληµά αυτό είναι
µεγάλο ή µικρό ως πρώην εισαγγελέας ή δικηγόρος, αυτός είναι
ο ίδιος υπεύθυνος να το ταξινοµήσει εκεί που ο ίδιος νοµίζει, ανάλογα µε τη σοβαρότητα του προβλήµατος.
Ήθελα κατ’ αρχάς να αναφερθώ στην πρόταση των συγκυβερνώντων. Θα αναφερθώ ειδικά στο πρόσωπο που αναφέρεται
αυτή η ίδια, δηλαδή στο πρόσωπο του κ. Παπακωνσταντίνου. Τι
λέει σε ένα απόσπασµα που τον παραπέµπει και εµµένουν σε
αυτό η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ;
Σας διαβάζω απόσπασµα από την πρότασή τους: «Στις 12
Οκτωβρίου του 2012 ο νυν Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης
Στουρνάρας µε επιστολή του προς το Γάλλο οµόλογό του ζήτησε
την εκ νέου αποστολή του cd που είχε και παλαιότερα παραδοθεί
στο Ελληνικό Υπουργείο, επί Υπουργίας του κ. Παπακωνσταντίνου, επειδή αυτό αναζητήθηκε “πλην, όµως, δεν ανευρέθη και
δεν προέκυψε περί της παραδόσεως αυτού έγγραφη ή ηλεκτρονική ή οιασδήποτε άλλης µορφής καταχώρηση τόσο στο γενικό
όσο και στο εµπιστευτικό πρωτόκολλο του Γραφείου του Υπουργού των Οικονοµικών”» (βλ. 2757 ΚΔΕ κλπ. έγγραφο του Εισαγγελέα).
Εδώ έχουµε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος έχει την κατηγορία που
προσάπτει στον κ. Παπακωνσταντίνου η Κυβέρνηση, οι συγκυβερνώντες και το άλλο περιλαµβάνει ένα ψευδέστατο γεγονός
που παρουσιάζεται ως πραγµατικό γεγονός. Ποτέ ο κ. Στουρνάρας δεν ζήτησε µόνος του ως Υπουργός Οικονοµικών από το
Γάλλο οµόλογό του. Το ζήτησε ύστερα από το υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 1484 ΚΔΕ/8-10-2012 έγγραφο του Οικονοµικού Εισαγγελέως κ. Πεπόνη.
Συνεπώς εδώ αποκρύπτουν το γεγονός –και αυτό είναι µια
δόση ψεύδους- στρεβλώνοντας την αλήθεια και λέγοντας ότι το
ζήτησε ο κ. Στουρνάρας. Εδώ έχουµε ολοκληρωτική τέλεση ψευδολογίας.
Αυτή, λοιπόν, είναι µία εκ των δύο κατηγοριών που προσάπτουν στον κ. Παπακωνσταντίνου, την παράβαση καθήκοντος. Τι
είπε ο κ. Μαρκογιαννάκης νωρίτερα; Είπε ότι κράτησε έξι µήνες
στην κατοχή του τη λίστα, αντί να δώσει εντολή στο ΣΔΟΕ να
ερευνήσει µε προθεσµία κ.λπ. και ότι δεν την πρωτοκόλλησε.
Θα σας διαβάσω σήµερα αποσπάσµατα –χάριν του γεγονότος
ότι αυτή η ηµέρα είναι ιδιαίτερα εµβληµατική και συµβολική,
αυτή η ηµέρα που όλος ο ελληνικός λαός παρακολουθεί, για να
δει τι εξελίξεις θα επισυµβούν σε σχέση µε τα τελευταία νοµοθετήµατα που έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων- από δύο χθεσινές εφηµερίδες για το τι γίνεται σε κάποια κράτη, τα οποία
βεβαίως είναι συγκροτηµένα κράτη και σέβονται το σύνταγµά
τους και σε κάποια άλλα κράτη, τα οποία προσπαθούν κι αυτά,
στο στάδιο των προσπαθειών για να εξελιχθούν, να γίνουν κι
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αυτά συγκροτηµένα κράτη.
Σε σχέση µε τις κατηγορίες και εντός του σηµερινού θέµατος,
θα δώσω στα Πρακτικά αντίγραφο, σύµφωνα µε την είδηση που
διαβάσαµε χθες, ότι τα sms του κινητού τηλεφώνου της Άνγκελα
Μέρκελ αρχειοθετούνται ως επίσηµα έγγραφα, αν αφορούν πολιτικά ζητήµατα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Στέφεν Ζάιµπερτ. Στη Γερµανία, λοιπόν, τα sms µε πολιτική σηµασία που
παίρνει η κ. Μέρκελ καταγράφονται –όπως ακριβώς το ακούτε!και αρχειοθετούνται ως επίσηµα έγγραφα!
Θα σας διαβάσω δε µια άλλη εφηµερίδα χθεσινή, σε σχέση µε
το θέµα µας και σε σχέση µε αυτά που έχουν να κάνουν µε το
άµεσο παρελθόν και να το λάβουν υπ’ όψιν αυτοί που θέλουν
αυτά να τα αντιπαρέλθουν. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν διέταξε χθες τη σύλληψη του Πρωθυπουργού Ράτζα Ασράφ
και άλλων δεκαπέντε προσώπων µε την κατηγορία της δωροδοκίας σε υπόθεση εργολαβικής ανάθεσης.
Αυτούς τους προβληµατισµούς σάς τους αφιερώνω, γιατί πιστεύω στην εντιµότητα συναδέλφων που υπάρχουν σε κόµµατα
της Συµπολίτευσης και ξέρω ότι είναι απόλυτα προβληµατισµένοι, λόγω αυτών των γεγονότων που επισυµβαίνουν σε αυτήν την
ταλαίπωρη χώρα, την οποία κάποιοι έφεραν σε αυτό το σηµείο
µη επιστροφής.
Αυτούς δε τους προβληµατισµούς, η ταπεινότητα µου µε όλο
το σεβασµό θέλει να τους µεταφέρει και στον ελληνικό λαό, διότι
και ο ελληνικός λαός πια δεν έχει καµµία δικαιολογία να δικαιούται στα σφάλµατα του. Ήρθε το πλήρωµα του χρόνου για να γυρίσουµε σελίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που σας ανέγνωσα προηγουµένως, είναι µία από τις δύο κατηγορίες που προσάπτουν
στον κ. Παπακωνσταντίνου οι τρεις συγκυβερνώντες. Υπάρχουν
άλλες κατηγορίες; Βεβαίως! Ποιες; Αυτές που αναφέρουµε εµείς
στην πρότασή µας. Οι κατηγορίες είναι της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία σε συνδυασµό µε την
άµεση συνέργεια στη φοροδιαφυγή, της παράβασης καθήκοντος
και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται και τιµωρούνται στα άρθρα 242 και λοιπά του Ποινικού
Κώδικα. Παράλληλα, τιµωρείται µε το 2523/1997 και το άρθρο
18, η φοροδιαφυγή.
Και επειδή ακούστηκαν αυτές τις µέρες πολλές υποκριτικές
θέσεις γύρω από το σεβασµό στον ελληνικό λαό και στο ελληνικό
Σύνταγµα, έχω να σας πω το εξής: Μπροστά στο άρθρο 2 του
Συντάγµατος, που λέει ότι πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας
είναι ο σεβασµός της προσωπικότητας του Έλληνα πολίτη, το
άρθρο 4 του Συντάγµατος, το οποίο µιλά για την ισονοµία και την
ισοπολιτεία, έρχεται το άρθρο 86 να τα ακυρώσει όλα αυτά,
λόγω αυτού του γνωστού περί ατιµωρησίας Υπουργών.
Για το ν. 2523, όπως τον τροποποίησε ο κ. Παπακωνσταντίνου,
µιας και –εντός πολλών εισαγωγικών- «σεβόµαστε» τον ελληνικό
λαό και µιας και τον αποκαλούµε χειµαζόµενο και λέµε «ο λαός
µας που είναι χειµαζόµενος και χειµάζεται», ένα έχω να σας πω.
Δεν υπάρχει σε καµµία άλλη χώρα του κόσµου τέτοια τιµωρία
όπως αυτή που δίδεται µε αυτόν το νόµο, ο οποίος για τη µη επιστροφή ΦΠΑ ή για τη µη καταβολή του φόρου εισοδήµατος σε
ποσό πάνω από 75.000 ευρώ προβλέπει τιµωρία καθείρξεως, δηλαδή από πέντε έως είκοσι χρόνια, τη στιγµή που προσπαθούµε
σε περίπτωση ανθρωποκτονίας να πάµε στη δεύτερη παράγραφο του 299 για να σπάσουµε τα ισόβια. Μετά τα ισόβια, είναι
η τιµωρία αυτή του ν. 2523, που έφτιαξε ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Για ποιον; Για τον ελληνικό λαό; Για τη µεσαία τάξη και για
τους µικρούς; Διότι στον ίδιο νόµο λέει για µέχρι 3.000 ευρώ
ποινή φυλάκισης από δέκα µέρες έως πέντε έτη. Όταν, όµως,
έχουµε φόρο που χρωστάµε ή ΦΠΑ που δεν καταβάλλουµε από
3.000 ευρώ έως 75.000 ευρώ, αυτό είναι τουλάχιστον ένα έτος
φυλάκισης. Εάν αυτός λόγω ποινικού µητρώου δεν µπορεί να την
αναστείλει και πρέπει να µετατραπεί και να την πληρώσει, βγαίνει
µε το χαµηλότερο τίµηµα προς ηµέρα η µετατροπή σε 3.600
ευρώ. Χρωστώ 3.200 ευρώ και αν πάω στο δικαστήριο και τιµωρηθώ, πρέπει να µετατρέψω µε το χαµηλότερο δείκτη την ποινή
σε 3.600 ευρώ. Και αυτό το λέτε δίκαιο κράτος; Είναι δίκαιοι
νόµοι αυτοί που έχουν ψηφίσει εναντίον του ελληνικού λαού και
έρχονται σήµερα και υποκρίνονται ότι αυτοί ήταν οι στυλοβάτες
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της µέχρι σήµερα πορείας της χώρας εδώ που έχουµε φτάσει;
Ίσως να ήρθαν από άλλον πλανήτη. Προσγειώθηκαν από τον
αστερισµό του Τιτάνα. Εµείς, όµως, που είµαστε εδώ και τα
ζούµε όλα τα χρόνια, είµαστε εδώ και γιατί πρέπει να αποδείξουµε για ποιο λόγο εσείς, οι εντιµότεροι συνάδελφοι που ανήκουν στη Συµπολίτευση, πρέπει να ψηφίσουν την πρότασή µας.
Έγινε θέµα γιατί δεν πρωτοκολλήθηκε. Βεβαίως, είναι παράβαση καθήκοντος. Το πληρώσαµε εµείς αυτό το τίµηµα. Θυµάστε
το non paper µε την Προεδρία της Δηµοκρατίας, µε αυτές τις
αοριστολογικές θέσεις, τα αοριστολογικά στερεότυπα και τις
αφηρηµένες έννοιες -η Προεδρία της Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση- που δεν τα προσωποποιούν;
Θα αναφέρω το ν. 2690/1999, σύµφωνα µε τον οποίον κάθε
έγγραφο, επίσηµο ή ανεπίσηµο, που περιέρχεται στην υπηρεσία
µε οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθηµερόν στο βιβλίο εισερχοµένων κατ’ αύξοντα αριθµό, µε χαρακτηρισµό και µνεία
του θέµατος στο οποίο αναφέρεται και του αριθµού των στοιχείων που το συνοδεύουν. Στον ίδιο βαθµό αναγράφονται, επίσης, τα όργανα προς τα οποία το έγγραφο απευθύνεται, καθώς
και η ηµεροµηνία εισόδου του. Η υπηρεσία οφείλει να χορηγεί
βεβαίωση καταχώρησης του εγγράφου µε όλα τα παραπάνω
στοιχεία.
Αυτό, λέει, δεν το έκανε ο Παπακωνσταντίνου. Γιατί, το έκανε
ο Βενιζέλος; Κύριος ο ένας, κύριος και ο άλλος. Όταν λέω πάντα
σκέτα τα επώνυµα, εννοώ ότι είναι κύριοι. Το έκανε ο κ. Βενιζέλος; Γιατί, κύριοι της Συµπολίτευσης, το καταλογίζετε µόνον
στον κ. Παπακωνσταντίνου; Τι είναι αυτό που σας εµποδίζει, αυτό
που καταλογίζετε στον κ. Παπακωνσταντίνου να το καταλογίσετε
και στον κ. Βενιζέλο; Τουλάχιστον αυτό πείτε µας.
(Χειροκροτήµατα από τους Ανεξάρτητους Έλληνες)
Έρχοµαι σε ένα άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει τους ισχυρισµούς, µετά το αίτηµα που υπέβαλαν οι οικονοµικοί εισαγγελείς.
Υπάρχουν έγγραφα µέσα στη δικογραφία των οικονοµικών εισαγγελέων, όπου εκεί στηρίξαµε την πρότασή µας, το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, η έκθεση αποσφραγίσεως, η
έκθεση παραδόσεως-παραλαβής. Αυτά γιατί δεν έγιναν την
πρώτη φορά και έγιναν τώρα, µετά από το αίτηµα των οικονοµικών εισαγγελέων; Αυτά δεν αποδεικνύουν τις ενοχές;
Κύριοι συνάδελφοι, ανοίγω µία παρένθεση. Αυτή η διαδικασία
είναι µια απλούστατη διαδικασία. Όταν οι εισαγγελείς, οι καθ’
ύλην αρµόδιοι βεβαίως σε όλα τα ευνοµούµενα κράτη, διαπιστώσουν ποινικό αδίκηµα καθ’ υποψίαν –δεν απαγγέλω κατηγορία,
υποψιάζοµαι- το στέλνουν στη Βουλή αµελλητί. Αυτό έγινε.
Τι θα κάνουµε εµείς, δηλαδή; Θα ψάξουµε, θα ερευνήσουµε,
για να συγκεντρώσουµε αποδεικτικό υλικό. Αυτή είναι η διαδικασία. Μην ακούτε αυτά που σας είπε ο κ. Μαρκογιαννάκης. Δεν
ευσταθούν. Εάν θέλετε, µπορούµε νοµικά να µονοµαχήσουµε
µετά και θα καταλάβετε ποιος έχει δίκιο.
Ερχόµαστε, λοιπόν, και λέµε ότι εδώ συγκεντρώνουµε αποδεικτικό υλικό. Τι ανάγκη έχει κάποιος να προφυλαχθεί από το να
έρθει και να πει «εγώ είµαι καθαρός ουρανός και αστραπές δεν
φοβάµαι»; «Λόγω δε της ιδιαιτέρας σηµασίας που έχει η πολιτική
και η κοινωνική µου θέση», µπορεί να πει, «βάζω τον εαυτό µου
µπροστά και λέω ελάτε να µε ρωτήσετε ό,τι θέλετε». Έτσι και
µόνο για να αισθάνεται ο ελληνικός λαός ότι υπάρχουν πολιτικά
πρόσωπα που υπηρετούν την τυπική δικαιοσύνη, αλλά και την
κοινωνική δικαιοσύνη.
Τι πρόβληµα υπάρχει; Τι θέλουµε, δηλαδή, όταν ζητούµε να
έρθουν αυτά τα πρόσωπα για να τα ρωτήσουµε; Τι να τα ρωτήσουµε;
Κατ’ αρχάς, να ρωτήσουµε τα εξής: Γιατί δεν διαψεύσατε,
κύριε, στις 8 Ιουλίου του 2011, που οι οικονοµικοί εισαγγελείς θυµηθείτε 8 Ιουλίου 2011- λένε ότι εκείνη την ηµέρα κάτι έγινε
µε το στικάκι; Κάτι έγινε, διότι µπήκε χέρι και άλλαξε.
Για τη φοροδιαφυγή τα είπαν ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Βενιζέλος στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή στις 8 Ιουλίου
2011. Ποιος συµµετείχε το πρωί, αφού είδε πολλά πρόσωπα; Το
είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, το Σάββατο. Με πρόλαβε. Εγώ το
έβγαλα την Κυριακή.
Σηµειώνεται τέλος ότι στην αρχή αυτής της σύσκεψης ήταν
παρών ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Ιωάννης Διώτης. Μετά τη σύ-
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σκεψη άλλαξε το στικάκι. Το πρωί δεν µπορούσε να γίνει. Το µεσηµέρι περίπου στις 14:00 η ώρα άλλαξε. Τι έγινε; Ο κ. Βενιζέλος
µε τον κ. Παπανδρέου έδωσαν στον κ. Διώτη ή ο κ. Διώτης; Πώς
έγινε; Αυτά να µην τα µάθουµε;
Αυτό το γεγονός δεν διαψεύστηκε ποτέ. Δηµοσιεύτηκε στο
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», είναι αναρτηµένο στο διαδίκτυο και δεν τόλµησε να το διαψεύσει κανείς! Είναι ή δεν είναι, λοιπόν, ο κ. Παπανδρέου;
Εδώ στρέφοµαι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ µε σεβασµό. Γιατί αποφεύγετε το όνοµα του Παπανδρέου; Το λέτε ήδη στην πρότασή
σας στη σελίδα 3: «Ειδική και ξεχωριστή µνεία κάνουµε στις ευθύνες του Γεωργίου Παπανδρέου, επί Πρωθυπουργίας του
οποίου η λίστα έφτασε στην Ελλάδα και κρατήθηκε κρυφή και
αναξιοποίητη, γεγονός που χρήζει περαιτέρω ουσιαστικής διερεύνησης και εκτίµησης». Το λέτε στην πρότασή σας. Γιατί δεν
τον προτείνετε;
Και συνεχίζω την ανάγνωση: «Η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ
όµως δεν αφορά µόνο έναν Υπουργό κορυφαίο και καταχειροκροτηθέντα από τους Υπουργούς και Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,
αλλά όλους όσοι ενεπλάκησαν µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο
σ’ αυτήν.» Γιατί, λοιπόν, χρησιµοποιείτε πληθυντικό; Ποιους άλλους ενοείτε; Σίγουρα εννοείτε τον Παπανδρέου, το είπατε πριν.
Γιατί δεν τον βάζετε;
Αναφέρεστε στον απαραίτητο για την Κυβέρνηση κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο και να αποσιωπηθούν -λέτε για τη Νέα Δηµοκρατία- οι
τεράστιες ευθύνες για τους χειρισµούς του κατά τη θητεία του
ως Υπουργού Οικονοµικών και Αντιπροέδρου των κυβερνήσεων
Παπανδρέου – Παπαδήµου. Το λέτε. Γιατί δεν τους βάζετε;
Έχετε και άλλα. Δεν ξέρω τι έγινε, συγχωρήστε µου την υποψία, φοβάµαι ότι βάλατε το όνοµα του Παπανδρέου την τελευταία στιγµή. Σε πολλά όµως σκεπτικά σε αποσπάσµατα από την
πρότασή σας δείχνετε τον Παπανδρέου, τον καταδεικνύετε και
το αποδεικνύετε. Γιατί; Διότι αναφέρεστε στην Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας, όπου ο ίδιος ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι είχε
ενηµερωθεί ο Παπανδρέου για τη λίστα και ότι του έδωσε την εντολή να προχωρήσει, αλλά και ότι από κοινού µε τον κ. Παπακωνσταντίνου, συναντήθηκε µε τον Διοικητή της HSBC Ελβετίας
στα τέλη Ιανουαρίου 2011, δηλαδή σε χρόνο κατά τον οποίο η
λίστα ήταν στην κατοχή του κ. Παπακωνσταντίνου. Τι άλλο πια;
Ένα τρίτο που παρατηρούµε είναι το εξής: Λέµε εµείς «γιατί ο
κ. Παπαδήµος;». Διότι ο κ. Παπαδήµος –εκτός αν οµολογήσει ο
ίδιος ότι ήταν τιτουλάριος Πρωθυπουργός- ήταν µόνο προεδρεύων, δεν είχε καµµία σχέση µε το Υπουργικό του Συµβούλιο.
Διότι δεν µπορεί να είναι ο κ. Βενιζέλος, να γνωρίζει και να µην
γνωρίζει ο κ. Παπαδήµος. Και το λέω αυτό γιατί...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πω όσα ήθελα να πω.
Έρχοµαι στο πρόσωπο του κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου. Τον
εκτιµώ. Στις 28 Δεκεµβρίου 2012 έδωσε συνέντευξη στο ΒΗΜΑ
FM. Δεν ήξεραν για τη λίστα Λαγκάρντ; Δεν µπορεί ο Πρωθυπουργός της χώρας να µην το ήξερε! Αλίµονο και αν δεν του το
είχαν πει. Ένας Πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο συντονιστής
της κυβέρνησης και έχει και την ευθύνη της λειτουργίας του
Υπουργικού Συµβουλίου. Αυτά τα άτοµα ήταν Υπουργοί του Παπανδρέου µιας συγκεκριµένης κυβέρνησης!
Τι λέµε εµείς; Τι λέει το άρθρο 82 παράγραφος 2 του Συντάγµατος των Ελλήνων; Λέει: «Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την
ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της καθώς
και των δηµόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής µέσα στο πλαίσιο των νόµων». Εκτός αν πει
ότι εγώ είµαι πλασµατικός Πρωθυπουργός ή µε βάλατε εδώ κατόπιν εντολής να κάνω τον Πρωθυπουργό και εσείς οι υπόλοιποι
να εκτελέσετε αυτά που σας ορίζει η κ. Μέρκελ! Ας το πει. Τότε,
θα την αποσύρουµε.
Σε µια άλλη περίπτωση ο κ. Κουβέλης είχε πει σχετικά µε τον
κ. Τσοχατζόπουλο και τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης τα
εξής: Επέλεξαν να ζητήσουν τη σύσταση επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης µόνο για τον πρώην Υπουργό
Εθνικής Άµυνας κ. Τσοχατζόπουλο.
Και συνεχίζει ο κ. Κουβέλης ως εξής: Και µη µου πουν ότι δεν
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είδαν το διαβιβαστικό έγγραφο, δηλαδή το αίτηµα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να προχωρήσει η έρευνα και για όλους
εκείνους από την όποια κυβερνητική θέση άσκησαν εποπτεία και
διαχειρίστηκαν τη συγκεκριµένη σύµβαση. Ποιος ασκεί εποπτεία
κατά το 82 παράγραφος 2 του Συντάγµατος; Δηλαδή ποιος,
εκτός του Πρωθυπουργού, ασκεί εποπτεία και διαχείριση; Και
διαχειρίστηκαν! Εποπτεύει ο Πρωθυπουργός, διαχειρίζονται οι
Υπουργοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τελειώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Το λέει ο κ. Κουβέλης για την περίπτωση του κ. Τσοχατζόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Μαρκογιαννάκης µίλησε δεκαοκτώµισι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μίλησε δεκαοκτώ
λεπτά. Θέλετε να φτάσετε τον κ. Μαρκογιαννάκη; Ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τελειώνοντας, καταλαβαίνω την
αλληλεγγύη σας, αλλά ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ µην
απευθύνεστε έτσι στο Προεδρείο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: ... ο χρόνος είναι ίσος για όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην απευθύνεστε έτσι.
Ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τελειώνω. Είχα πολλά να πω για
να αποδείξω αυτά, τα οποία αναφέραµε στην πρότασή µας, για
να συντρίψω τους ισχυρισµούς του κ. Μαρκογιαννάκη, ο οποίος
βεβαίως το µόνο ελαφρυντικό που έχει είναι ότι δεν µπόρεσε να
καταλάβει.
Ο κ. Δρίτσας στα Πρακτικά, όσον αφορά την υπόθεση Τσοχατζόπουλου –τα αναφέρω αυτά ως επιχειρήµατα για τους νοµικούς και τακτικούς ισχυρισµούς- είχε πει: «Από αυτή την άποψη
ένα πράγµα που οπωσδήποτε µένει µετέωρο είναι η συνολική κυβερνητική ευθύνη των αποφάσεων, όσων συµµετείχαν στο
ΚΥΣΕΑ που έλαβε αυτές τις σοβαρές αποφάσεις τότε και του
τότε Πρωθυπουργού και άλλων πολλών Υπουργών. Δεν είναι δυνατόν να γίνει ο διαχωρισµός. Αναφέροµαι σε πρόσωπα, συναδέλφους, τους οποίους εκτιµώ».
Αυτά, λοιπόν, κι άλλα πολλά τεκµηριώνουν τις θέσεις µας τις
νοµικές και πραγµατικές. Δυστυχώς το Προεδρείο δεν µας
έδωσε δευτερολογία, διότι στα επόµενα δέκα λεπτά έχω πάρα
πολλά συντριπτικά στοιχεία, τα οποία θεµελιώνουν, αιτιολογούν
και αποδεικνύουν τους ισχυρισµούς της πρότασής µας.
Κατόπιν τούτου, αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να σταθµίσουµε ποιο χρονικό σηµείο από πλευράς
κοινωνικής και –επαναλαµβάνω- ιστορικά καµπής διανύουµε, έτσι
ώστε σ’ αυτήν την περίπτωση να µην ισχύει το άρθρο 2 του Συντάγµατος, ότι δηλαδή πρωταρχικό µέληµα της πολιτείας...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, σύµφωνα µε το δικό σας χρονόµετρο, ολοκληρώσατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Λίγα δευτερόλεπτα µόνο, κύριε
Πρόεδρε. Τελειώνω, αυτή είναι η τελευταία αναφορά µου.
Όταν λέµε –σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Συντάγµατος- ότι
πρωταρχική ευθύνη της πολιτείας είναι ο σεβασµός της προσωπικότητας του Έλληνα πολίτη, αυτό το άρθρο πρέπει σήµερα να
το αφιερώσουµε σε εµάς και να πούµε ότι το άρθρο 2 αναφέρεται στους σηµερινούς Έλληνες Βουλευτές που πρέπει πρωταρχικά να σεβαστούν την προσωπικότητά τους.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Στα σοβαρά κράτη όταν ένας πολίτης ή
ένας πολιτικός κλέψει, καταχραστεί δηµόσιο χρήµα, παραβεί το
καθήκον του ή καταχραστεί την εξουσία του, κάθεται άµεσα στο
εδώλιο του κατηγορουµένου.

6623

Στη σύγχρονη ελλαδική δηµοκρατία, σε µία κατ’ επίφαση δηµοκρατία, που έχει αναχθεί σε κλεπτοκρατία, όταν ένας πολιτικός
κλέψει ή παρανοµήσει, τότε δεν γίνεται απολύτως τίποτα ή µάλλον γίνεται κάτι. Γίνονται διαβουλεύσεις, διασκέψεις, τηλεµαχίες
σε τηλεοπτικά παράθυρα, διενεργούνται στηµένες ψηφοφορίες.
Αναφέροµαι ασφαλώς στον κατάπτυστο και εγκληµατικό νόµο
περί ευθύνης Υπουργών, σε ένα νοµικό έκτρωµα που έχει ένα και
µοναδικό σκοπό: τη διαιώνιση της διαφθοράς, τη συγκάλυψη των
ενόχων και τη σωτηρία των διεφθαρµένων προσώπων που φέρουν την απόλυτη ευθύνη για τη σηµερινή κατάντια της χώρας
µας.
Ας έρθουµε στο προκείµενο. Προτείνουµε την παραποµπή του
πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης και υπεξαγωγής
εγγράφου, αλλά πρέπει να διερευνηθεί και το αδίκηµα της υπεξαίρεσης εγγράφου, διότι το πρώτο cd το εξαφάνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Δεν γνωρίζουµε αν το παρέδωσε και πού το
παρέδωσε.
Επίσης, προτείνουµε την παραποµπή για το αδίκηµα της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία και της παράβασης καθήκοντος
κι όχι της παραβίασης καθήκοντος, όπως είπε προηγουµένως ο
κ. Μεϊµαράκης –διότι το καθήκον δεν είναι χρηµατοκιβώτιο για
να το παραβιάσουµε, αυτός που τελεί το αδίκηµα παραβαίνει το
καθήκον του- για το αδίκηµα της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παράγραφος 2
του Ποινικού Κώδικα, 256, 259 και στο άρθρο 18 του ν.
2523/1997, σε συνδυασµό µε το άρθρο 46 παράγραφος 1 εδάφιο
β’ του Ποινικού Κώδικα.
Προτείνουµε, επίσης, την παραποµπή των πρώην Πρωθυπουργών κυρίων Παπανδρέου και Παπαδήµου καθώς και του πρώην
Υπουργού Οικονοµικών για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την
υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω άρθρα.
Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλος, Παπανδρέου και Παπαδήµος
είναι δυνάµει κατηγορούµενοι για τη λίστα Λαγκάρντ, για µια
πολύ συγκεκριµένη υπόθεση οικονοµικού εγκλήµατος. Πέραν
αυτού, όµως, αντιµετωπίζονται από εµάς και ως πρόσωπα «κλειδιά» στο έγκληµα της µετατροπής της Ελλάδος από ανεξάρτητη
χώρα σε θλιβερό προτεκτοράτο. Η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αποτελεί τεράστια ευκαιρία να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη
όσοι έχουν διαπράξει εγκλήµατα εις βάρος της χώρας.
Στην προκειµένη περίπτωση, η Χρυσή Αυγή θα αδράξει την ευκαιρία και θα επωφεληθεί στο έπακρο από το θεσµικό της ρόλο
µε έναν και µοναδικό σκοπό, να οδηγηθούν αυτά τα τέσσερα
πρόσωπα στο εδώλιο του κατηγορουµένου σε ένα ειδικό δικαστήριο που µπορεί να αφορά αποκλειστικά και µόνο την υπόθεση
της λίστας Λαγκάρντ, θα φέρει όµως και ένα τεράστιο ειδικό
βάρος, θα δικάσει τα πρόσωπα που έσυραν τη χώρα στα δεσµά
του διεθνούς τοκογλυφικού συστήµατος.
Υπενθυµίζουµε ότι η Επιτροπή Διεξαγωγής Προκαταρκτικής
Εξέτασης συγκροτείται για να ερευνήσει εάν υπάρχει περίπτωση
ποινικής δίωξης σε βάρος πολιτικών προσώπων, να διερευνήσει
δηλαδή την εµπλοκή τους σε παράνοµες πράξεις. Τα µέλη της
Ολοµέλειας στην αποψινή ψηφοφορία δεν καλούνται να ασκήσουν ποινική δίωξη ούτε να παραπέµψουν πρώην και νυν µέλη
της Κυβέρνησης σε δικαστήριο. Αυτό θα κριθεί εκ νέου στην
Ολοµέλεια, στην οποία θα υποβληθεί το πόρισµα της επιτροπής.
Εποµένως είναι παράλογο, παράτυπο και ηθικά απαράδεκτο
να αρνηθεί το Σώµα την παραποµπή προσώπων στην επιτροπή,
προσώπων για τα οποία υπάρχουν δεδοµένες ενδείξεις ενοχής.
Η Βουλή σήµερα δεν θα πει «αθώος ή ένοχος», θα πει όµως «διερεύνηση ή συγκάλυψη». Κανείς δεν επιτρέπεται να αρνηθεί την
ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, εκτός αν επιθυµεί εξαρχής
τη συγκάλυψη.
Θεωρούµε επιβεβληµένο να διερευνηθεί η εµπλοκή και των
τεσσάρων προσώπων στην υπόθεση. Ειδικά για τον ρόλο των Παπανδρέου και Παπαδήµου από τα αποδεικτικά στοιχεία που
υπάρχουν σήµερα προκύπτει ότι η διαχείριση της λίστας έγινε
σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή Διοικητής ΕΥΠ, γαλλικές Μυστικές

6624

Υπηρεσίες, Υπουργοί Οικονοµικών Ελλάδος και Γαλλίας και Διοικητής ΣΔΟΕ.
Επίσης, το ζήτηµα της λίστας Φαλτσιάνι, τµήµα της οποίας
είναι η λίστα Λαγκάρντ, είχε απασχολήσει εκτενώς τα ευρωπαϊκά
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και τις Κυβερνήσεις και ήταν για
χρόνια ένα ζήτηµα αιχµής. Δεν µπορεί να νοηθεί ότι οι δύο Πρωθυπουργοί δεν είχαν ενηµερωθεί λεπτοµερώς για την έλευση και
τη διαχείριση της λίστας στην Ελλάδα. Από την κατάθεση του
ανωτάτου υπαλλήλου του ΣΔΟΕ Χρήστου Αθανασίου στους οικονοµικούς εισαγγελείς προκύπτει ότι ενήµερος ήταν ακόµη και
ο τότε επικεφαλής του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Ελλάδα.
Είναι, επίσης, ανάξια σχολιασµού η άποψη ότι η λίστα αυτή καθαυτή ως αποδεικτικό µέσο δεν είναι αξιοποιήσιµη. Σε κάθε περίπτωση µπορούν να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες της, προκειµένου να γίνουν έλεγχοι στα εν λόγω πρόσωπα. Άλλωστε, αν δεν
ήταν αξιοποιήσιµη, για ποιο λόγο τη ζήτησε ο Παπακωνσταντίνου από τη Γαλλία; Τέλος, η νυν Κυβέρνηση προχωρά κανονικά
στην αξιοποίησή της µετά την εκ νέου παραλαβή της.
Απ’ όλα αυτά αποδεικνύεται ότι και οι τότε κυβερνήσεις µπορούσαν και όφειλαν να είχαν αξιοποιήσει τη λίστα Λαγκάρντ. Κυρίως δε από τη στιγµή που ακόµα ο χρόνος και ο τρόπος
έλευσής της στην Ελλάδα είναι ανοικτός, δεν νοείται να εξαιρεθεί
κάποιο από τα τέσσερα πρόσωπα από τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Ας εξετάσουµε, λοιπόν, διαδοχικά ένα-ένα αυτά τα πρόσωπα.
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος: δυνάµει κατηγορούµενος για νόθευση και υπεξαγωγή εγγράφου, απιστία σχετικά µε την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος και άµεση συνέργια σε φοροδιαφυγή. Θλιβερή ήταν η εικόνα του στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, να προσπαθεί να αποκρύψει αυτές τις δεδοµένες εγκληµατικές του ενέργειες, να συµπεριφέρεται µε τεράστια
αλαζονεία, να εµπαίζει και να κοροϊδεύει τους ερωτώντες Βουλευτές, να ψεύδεται και να µην απαντά επί της ουσίας σε κανένα
ερώτηµα. Αντίστοιχη εικόνα και συµπεριφορά στην επερχόµενη
προανακριτική επιτροπή δεν πρόκειται να επιτρέψουµε.
Δυστυχώς, το θεσµικό πλαίσιο είναι αστείο και δεν δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που διενεργεί την προανάκριση να εκµαιεύσει
την οµολογία του δυνάµει κατηγορούµενου. Σε ένα αληθινά εθνικό κράτος, όµως, άνθρωποι όπως ο Παπακωνσταντίνου, που θεώρησαν εαυτούς απόλυτους µονάρχες, που διέπρατταν όποιο
αδίκηµα ήθελαν και δεν λογοδοτούσαν σε κανέναν, δεν θα είχαν
καµµία απολύτως θέση.
Θα αντιµετώπιζαν, για την ακρίβεια, σκληρή τιµωρία, δίκαιη τιµωρία, η οποία θα προέκυπτε έπειτα από πραγµατικές ανακριτικές διαδικασίες που δεν θα είχαν καµµία σχέση µε το θέατρο που
παίζουν αυτοί οι άνθρωποι στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.
Επαναλαµβάνω ότι η παρουσία της Χρυσής Αυγής στην επερχόµενη προανακριτική επιτροπή δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να
παίξει αναλόγου είδους θέατρο.
Ο Παπακωνσταντίνου δεν αντιµετωπίζεται από εµάς απλά ως
παράγων που διέγραψε τρία ονόµατα συγγενών του από τη δεδοµένη κατάσταση για να αποκρύψει τις τραπεζικές τους καταθέσεις. Είναι ο Υπουργός Οικονοµικών που πήρε πάνω του όλο
το βάρος της πρώτης επαίσχυντης δανειακής σύµβασης µε την
τρόικα. Είναι αυτός που χρεώθηκε τον εθνικό µας διασυρµό, την
ταπείνωση, την οικονοµική καταστροφή του ενάµισι εκατοµµυρίου ανέργων και των χιλιάδων αυτοκτονιών. Οι πράξεις του
αυτές θα τον συνοδεύουν πάντα και αποτελούν για εµάς µόνιµη
επωδό σε κάθε πραγµατική κατηγορία που του αποδίδουµε.
Ο Τζέφρι Παπανδρέου είναι ο άνθρωπος που επέβαλε τον Παπακωνσταντίνου στην πολιτική ζωή της χώρας. Τον διόρισε στενό
συνεργάτη του. Του ανέθεσε εν λευκώ τη διαχείριση των οικονοµικών της Ελλάδας σε µία τόσο κρίσιµη εθνικά περίοδο. Το επίµαχο διάστηµα που συντελέστηκαν τα σχετικά µε τη λίστα
Λαγκάρντ εγκλήµατα, ο Παπανδρέου ήταν Πρωθυπουργός της
χώρας, άρα, σ’ αυτόν έδινε λόγο η ΕΥΠ αλλά και ο Υπουργός
Εξωτερικών. Άρα σε αυτόν λογοδοτούσαν οι διπλωµάτες. Εποµένως ήταν βέβαιο, όχι µόνο ότι γνώριζε για την έλευση της λίστας αλλά και πως ο ίδιος συντόνιζε την εν λόγω διαδικασία. Μία
σηµαντική λεπτοµέρεια. Ο Παπανδρέου συµµετείχε από κοινού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε τον Παπακωνσταντίνου τον Ιανουάριο του 2011 σε συνάντηση
στο Νταβός µε το διοικητή της HSBC Ελβετίας. Ο ίδιος ο Παπακωνσταντίνου κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
ότι ο Παπανδρέου ήταν ενήµερος για την παραλαβή της λίστας.
Και ένα ακόµη σηµαντικό ντοκουµέντο. Σε συνέντευξη Τύπου
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2010 έκανε µία
δήλωση ο κ. Παπανδρέου, η οποία αποδεικνύει πως ήταν απόλυτα ενήµερος και για την έλευση της λίστας και για τις διαδικασίες, οι οποίες ακολουθήθηκαν. Μεταφέρω επί λέξει τα λόγια
του. Έχουµε ξεκινήσει διαδικασίες για να πάρουµε στοιχεία διεθνώς και από τράπεζες του εξωτερικού, όπου ξέρουµε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και Ελλήνων και θα κάνουµε κάθε τι για να τους
αποκαλύψουµε. Ήδη έχουµε ξεκινήσει διαδικασίες.
Στην περίπτωση Παπανδρέου, λοιπόν, που τα στοιχεία βοούν
περί των ποινικών του ευθυνών, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να διαπράξει
την πλέον θεαµατική κυβίστηση. Το πρωί φώναζε για ξεκάθαρες
ποινικές ευθύνες Παπανδρέου –και ορθώς φώναζε- και το βράδυ
των αθώωνε πανηγυρικά. Φαίνεται πως µόλις µυρίστηκε εξουσία
ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε και αυτός τις κωλοτούµπες και
τις υπόγειες διαδροµές.
Όσον αφορά τώρα τον πρώην Πρωθυπουργό Παπαδήµο,
ασφαλώς και αυτός φέρει ποινικές ευθύνες, διότι ως Πρωθυπουργός την περίοδο που η λίστα Λαγκάρντ παρέµενε στο σκοτάδι διέταξε και επέλεξε την απόλυτη απραγία. Οι φοροφυγάδες
τότε τα έπιναν στην υγειά τον κορόιδων. Άλλωστε, ο Λουκάς Παπαδήµος διοίκησε τη χώρα ως άνθρωπος των τραπεζών, ως
εκλεκτός των τραπεζιτών. Τραπεζίτης ων και ο ίδιος και µάλιστα
εξέχον στέλεχος της τριµελούς επιτροπής του Δαβίδ Ροκφέλερ
και τυχαίνει να είναι και αυτός εξίσου προκλητικός και αµετροεπής, που λίγες µόλις ηµέρες πριν κριθεί από το Σώµα η παραποµπή του σε προανακριτική επιτροπή, λάµβανε τιµές από τον
ΙΟΒΕ µεταξύ καπνιστού σολοµού και αυγοτάραχου. Αυτή η αλαζονεία και η απάθεια έναντι της συνεχούς δοκιµασίας του λαού
από τους µεγάλους καθεστωτικούς παράγοντες είναι που θα
οδηγήσει τελικά στην πτώση ολόκληρο το διεφθαρµένο καθεστώς.
Ας έρθουµε τώρα στο νυν Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Βενιζέλο. Και
εδώ, τα στοιχεία βοούν. Την ίδια µέρα που ο Διώτης αντέγραφε
το στικάκι –ενδεχοµένως δε, να το έκοβε και να το έραβε- συναντούσε Παπανδρέου και Βενιζέλο και τους ενηµέρωνε για τη φοροδιαφυγή. Έπειτα από ένα τέτοιο βαρυσήµαντο γεγονός, το να
µας λέτε ότι δεν πρέπει να διερευνηθεί η εµπλοκή Βενιζέλου
στην υπόθεση, δεν πρέπει ο Βενιζέλος, µας λέτε, να δεχθεί καµµία ερώτηση, δεν πρέπει να τεθεί στη βάσανο της προανακριτικής, τότε µας πείθετε ότι κάτι υπάρχει. Κάτι πολύ σηµαντικό
υπάρχει, το οποίο θέλετε να συγκαλύψετε.
Θα σταθώ σε κάτι άλλο, εξίσου σοβαρό: Στη σηµερινή ρητορική Βενιζέλου, στο ύφος και κυρίως στην έπαρση µε την οποία
οµίλησε.
Οµίλησε πράγµατι µε οργή, ως ένας αθώος, που τον πνίγει ο
δίκιο του. Δεν είναι, όµως, ούτε αθώος ούτε τον πνίγει το δίκιο
του. Είναι ένας άριστος γνώστης της ψυχολογίας της µάζας,
πολύ καλά προετοιµασµένος και µε τεράστιο τάλαντο στην υποκριτική.
Με την ίδια οργή οµιλούσε και παλαιότερα για την αθωότητα
του Τσοχατζόπουλου. Σήµερα, ο Τσοχατζόπουλος βρίσκεται στις
φυλακές και έχει απολέσει, απ’ ό,τι µαθαίνουµε, εξ ολοκλήρου
την πνευµατική του διαύγεια.
Η οργή Βενιζέλου, λοιπόν, ήταν ψευδής, προµελετηµένη,
όµως, την απέδωσε άριστα. Οµιλούσε, όµως, στο κοινό των
εβδοµήντα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που αντί να του απαντήσουν
µε πολλαπλάσια οργή, κάθονταν και τον κοιτούσαν αποσβολωµένοι και µόνο που δεν τον χειροκρότησαν.
Δεν είναι δυνατόν, να οµιλεί ο Βενιζέλος για σκευωρία. Την
όποια σκευωρία ή την όποια ενοχή του θα την κρίνει η δικαιοσύνη, στην οποία πρέπει να παραπεµφθεί.
Για την αλαζονεία του όµως και για τα υπόλοιπα αµαρτήµατα,
στα οποία έχει υποπέσει θα δώσει και γι’ αυτά, οπωσδήποτε λόγο
ο Πρόεδρος του διαλυµένου ΠΑΣΟΚ. Ακόµη κι αν φυλάσσεται
σήµερα ως κόρη οφθαλµού από τον κ. Σαµαρά, δεν θα αργήσει
η µέρα που θα χάσει αυτήν την υψηλή προστασία. Τότε θα λο-
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γοδοτήσει για τη σωρεία των αδικηµάτων που έχει διαπράξει, και
για τα ποινικά, ιδίως όµως για τα ηθικά.
Αρχικός σχεδιασµός της συγκυβέρνησης ήταν να εκφυλίσει τη
διαδικασία µε αλλεπάλληλες ψηφοφορίες και µε διάφορες τέτοιες ανοησίες. Σοφά ο κ. Βενιζέλος –διότι κατά τη γνώµη µας, ο
κ. Βενιζέλος ήταν ο εµπνευστής αυτής της κωλοτούµπας που συνετελέστη σήµερα- άλλαξε το σχέδιο. Δεν χάνει τίποτα, διότι πολλοί Βουλευτές της συγκυβέρνησης για να διαφυλάξουν τα
προνόµιά τους δεν θα ψηφίσουν κατά συνείδηση αλλά θα υπακούσουν τυφλά στη γραµµή Σαµαρά.
Το µετρήσατε σωστά. Είδατε ότι η απαξίωση των θεσµών και
της διαδικασίας µεσοπρόθεσµα συνέφερε µόνο τη Χρυσή Αυγή,
διότι ο ελληνικός λαός θα έβλεπε πλέον ξεκάθαρα ότι το καθεστώς αυτό που υπηρετείτε δεν είναι δηµοκρατία αλλά κλεπτοκρατία. Ακόµη κι αυτοί που δεν κλέβουν, εργάζονται συστηµατικά
για τους κλέφτες µε µοναδικό στόχο να διαφυλάξουν την αµαρτωλή τους εξουσία και να συνεχιστεί εσαεί η παραµονή της
χώρας στα δεσµά του ξένου παράγοντα.
Βασικό σύνθηµά µας στη Χρυσή Αυγή είναι ένα: «Γκρεµίστε τη
δικτατορία των διεφθαρµένων».
Ανάλογες ευθύνες µε τους διεφθαρµένους, όµως, έχουν και
όσοι πολιτικοί παράγοντες συγκαλύπτουν την ατιµωρησία. Ευθύνες έχει ο κ. Σαµαράς που συγκαλύπτει τον κ. Βενιζέλο για να
διασώσει τη συγκυβέρνηση του µνηµονίου. Ευθύνες έχει ο κ. Τσίπρας που συγκαλύπτει τον κ. Παπανδρέου για λόγους ψηφοθηρικούς και για να δείξει καλή διαγωγή στη διεθνή τοκογλυφία.
Ευθύνες έχουν όσοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίσουν σήµερα «ΝΑΙ» και στις τέσσερις κάλπες κι
όσοι αρνηθούν να ψηφίσουν αυτό που υπαγορεύει η συνείδησή
τους, πιστοί σε µια κοµµατική πειθαρχία που αντιµάχεται την
απόδοση δικαιοσύνης.
Η πολιτική κάθαρση, όµως, το βασικότερο αίτηµα της κοινωνίας και του λαού θα επέλθει. Η Ελλάδα έχει πάνω απ’ όλα
ανάγκη τη σκληρή τιµωρία όσων παρανόµησαν και καταχράστηκαν δηµόσιο χρήµα.
Η λίστα Λαγκάρντ είναι η επιτοµή της µεταπολιτευτικής διαφθοράς. Πρόκειται για οικογένειες που πλούτισαν πάνω στον
κόπο και στο αίµα χιλιάδων και για πρόσωπα που εκµεταλλεύθηκαν τη διαπλοκή τους µε πολιτικούς παράγοντες για να εισπράξουν υπερκέρδη από το τίποτα.
Τα τεράστια κεφάλαια της λίστας είναι η µετεξέλιξη των τοκογλυφικών δανείων που υπερχρέωσαν το ελληνικό κράτος, την
ώρα που καταστρέφονταν όλες οι παραγωγικές του δοµές.
Ακόµα κι αυτά που παρουσιάζονται ως νόµιµα είναι ανήθικα
κέρδη, λεφτά που συσσωρεύονταν παράτυπα στην κατοχή της
πλουτοκρατίας. Αυτή είναι η αιτία της σηµαντικής κατάντιας της
Ελλάδος.
Για τη µη αξιοποίηση της λίστας είναι απολύτως υπεύθυνοι και
οι τέσσερις παράγοντες που εξετάζουµε σήµερα, γι’ αυτό και το
Σώµα είναι υποχρεωµένο να παραπέµψει και τους τέσσερις.
Οι ευθύνες, όµως, αγγίζουν και άλλους, ολόκληρο το διεφθαρµένο σύστηµα εξουσίας που δεν τολµάει να ανοίξει τη λίστα Λαγκάρντ, τη λίστα του Λουξεµβούργου, τη λίστα µε τα ακίνητα του
Λονδίνου. Δεν τολµάει να ανοίξει τις λίστες, γιατί δεν τολµάει να
αγγίξει τη διεφθαρµένη πολιτική και οικονοµική τάξη που εξουσιάζει ακόµα την Ελλάδα.
Απαιτείται πολιτική κάθαρση και κυρίως συνολική πολιτική αλλαγή. Απαιτούνται καθαρά χέρια που θα αρπάξουν τους ενόχους
και θα τους βάλουν στη φυλακή και θα δηµεύσουν τις περιουσίες
τους όσο ψηλά κι αν αυτοί ευρίσκονται, διότι οι περιουσίες αυτές
χτίστηκαν πάνω στη διαφθορά και τη διαπλοκή και οδήγησαν τη
χώρα στη σηµερινή της παρακµή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
από το Γυµνάσιο Κύµης.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα να ξεκινήσω µε την παραδοχή ότι όλοι εδώ µέσα στη
Βουλή ενδιαφερόµαστε και θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι οι
νόµοι και οι διαδικασίες θα τηρούνται απαρέγκλιτα από όλους
ανεξαρτήτως θέσης και ευθύνης.
Με δεδοµένο ότι η πλειοψηφία τουλάχιστον των πολιτικών δυνάµεων που εκπροσωπούνται σε αυτήν τη Βουλή οµονοούν ότι
η δηµοκρατία εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα του ελληνικού λαού και ότι το Σύνταγµα είναι αυτό που
ορίζει πρωτίστως και προστατεύει την έννοια και την ουσία αυτής
της δηµοκρατίας, οφείλουµε όλοι να τηρούµε τις αρχές της δηµοκρατίας και να σεβόµαστε κατά απόλυτο τρόπο τη διάκριση
των εξουσιών. Βασικός πυλώνας της δηµοκρατίας είναι η συνταγµατικά κατοχυρωµένη, ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
Τις τελευταίες εβδοµάδες µε αφορµή τη λίστα Λαγκάρντ και
µε τον τρόπο που τη διαχειρίστηκαν ή δεν τη διαχειρίστηκαν αρµόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, διεξάγεται µια έντονη αντιπαράθεση και µε τη συµβολή της λεγόµενης τέταρτης εξουσίας,
δηλαδή του Τύπου, για το ποιοι φέρουν ευθύνες, τι είδους ευθύνες είναι αυτές και τι πρέπει να πράξει η Βουλή και η δικαιοσύνη.
Στη δηµόσια συζήτηση µάλιστα πολλές φορές υπερτερούν οι
πολιτικές σκοπιµότητες, οι πολιτικές επιθυµίες, αν θέλετε, κάποιων πολιτικών φορέων, αντί να κυριαρχούν οι στέρεες προσεγγίσεις για τα πραγµατικά περιστατικά, όπως αυτά αποτυπώνονται
µε ακρίβεια στα έγγραφα της δικαιοσύνης που παραπέµφθηκαν
στη Βουλή.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, πιστεύουµε ότι πρέπει να
µείνουµε προσηλωµένοι στα πραγµατικά περιστατικά, όπως αυτά
έρχονται σε γνώση της Βουλής από τα αρµόδια όργανα της δικαιοσύνης. Πιστεύουµε ότι οφείλουµε εδώ όλοι να εργαστούµε
για την εξυγίανση του πολιτικού συστήµατος και της δηµοκρατίας µας, αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει στη βάση της εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιµοτήτων και µικροκοµµατικών συµφερόντων.
Αν παρασυρθούµε σε διαγκωνισµούς αποκόµισης πολιτικών
ωφελειών από αυτή την υπόθεση και δεν αρθούµε στο ύψος των
περιστάσεων, θα απολέσουµε κάθε έννοια νοµιµοποίησης στα
µάτια του ελληνικού λαού και θα προξενήσουµε ανεπανόρθωτη
ζηµιά στη δηµοκρατία και στο πολιτικό σύστηµα, έστω, σε αυτό
το πολιτικό σύστηµα που θέλει πολλές αλλαγές, καθώς βρίσκεται
σε αντίθεση µε το λαϊκό αίσθηµα. Γι’ αυτό µέληµά µας πρέπει και
µπορεί να είναι η πλήρης αποκάλυψη των πραγµατικών περιστατικών και της αληθείας.
Η Ολοµέλεια της Βουλής κατά το Σύνταγµα, τον Κανονισµό
της και το νόµο περί ευθύνης Υπουργών, αποφασίζει επί του πορίσµατος της επιτροπής, προκειµένου να ασκήσει ή όχι την ποινική δίωξη που συνεπάγεται τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου.
Δεν κατασκευάζουµε ενόχους ή αθώους στη Βουλή. Δεν έχουµε
το δικαίωµα να γενικεύουµε, δεν έχουµε αρµοδιότητα να προδικάζουµε και να καθοδηγούµε τη δικαιοσύνη. Επίσης, δεν έχουµε
την αρµοδιότητα να παραπέµπουµε για πολιτικές ευθύνες στο
ειδικό δικαστήριο όσους διατέλεσαν ή διατελούν Υπουργοί και
µέλη της Κυβέρνησης γιατί έτσι συµφέρει κι εξυπηρετεί.
Το λέω αυτό προκειµένου να τοποθετηθώ και στις προτάσεις
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, οι οποίες δείχνουν µια πρωτοφανή αγωνία και σπουδή να εντάξουν στο κάδρο των ποινικών
ευθυνών και να εκδώσουν κατηγορητήριο κατά του σηµερινού
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου, µέσω λογικών ή λογικοφανών αλµάτων. Οι πολιτικές ευθύνες του κ. Βενιζέλου και εξ αντανακλάσεως και του ΠΑΣΟΚ είναι δεδοµένες και σε µεγάλο
βαθµό έχουν ήδη αποδοθεί από τον ελληνικό λαό. Η ύπαρξη,
όµως, πολιτικών ευθυνών δεν συνεπάγεται και την ύπαρξη ποινικών ευθυνών, σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα, ιδίως για το
ζήτηµα της λίστας Λαγκάρντ, τη διαπιστωµένη αλλοίωση των δεδοµένων της και τις άλλες κατηγορίες που εξετάζουµε για τον κ.
Παπακωνσταντίνου και για τις οποίες θα µιλήσω στη συνέχεια.
Οι πολιτικές ευθύνες, λοιπόν, είναι δεδοµένες για τη λίστα
Λαγκάρντ και για όλες τις άλλες λίστες µε περιουσιακά στοιχεία
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Ελλήνων φορολογουµένων τα οποία πιθανόν να µην ξέρουµε
από πού προέρχονται και αν έχουν φορολογηθεί. Η λίστα Λαγκάρντ είναι το δέντρο στο δάσος της φοροδιαφυγής και οφείλουµε όλοι να εργαστούµε για την αντιµετώπιση της γάγγραινας
αυτής που στερεί από τον ελληνικό λαό πολύτιµους πόρους και
καταλύει στην πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη και κατ’ επέκταση
την κοινωνική συνοχή.
Η διαδικασία της διαχείρισης από την άλλη πλευρά του δηµοσίου χρήµατος, οι ενέργειες, οι πράξεις και οι παραλείψεις όσων
διαχειρίστηκαν τους δηµόσιους πόρους και οι ενδεχόµενες ποινικές τους ευθύνες, προφανώς και δεν εξαντλούνται στο πρόσωπο του κ. Παπακωνσταντίνου.
H λίστα Λαγκάρντ είναι ένα µικρό µέρος. Πιθανόν να υπάρξουν
και να έρθουν στο φως και άλλα αδικήµατα πράξεων ή παραλείψεων προσώπων που διαχειρίστηκαν τους δηµόσιους πόρους
κατά τρόπο βλαπτικό για το δηµόσιο συµφέρον. Ίσως δούµε στο
µέλλον την παραποµπή και άλλων προσώπων που άσκησαν διαχείριση δηµοσίου χρήµατος.
Δεν έχουµε, όµως, το δικαίωµα να προτρέχουµε και στο όνοµα
της δηµιουργίας εντυπώσεων να συντηρούµε και να ενισχύουµε
την πόλωση, πόλωση που όσες φορές επικράτησε στο παρελθόν
προσέδωσε πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη και στο τέλος δεινά σε
αυτούς που πήγαν να τα αξιοποιήσουν, γιατί έτσι λειτουργεί η
πόλωση.
Έχουµε ευθύνη, λοιπόν, και υποχρέωση να αντιµετωπίσουµε
και να θεραπεύσουµε την ουσία των προβληµάτων και να µην παρασυρθούµε στην αποπροσανατολιστική πόλωση.
Η εξυγίανση του πολιτικού συστήµατος είναι µακρά και επίπονη διαδικασία. Δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί ούτε µε διατάγµατα ούτε µε ευχές. Χρειάζεται συναίσθηση καθήκοντος και
προσήλωση στις αρχές της δηµοκρατίας για να υλοποιηθεί.
Ο βαθιά δηµοκρατικός ελληνικός λαός, άλλωστε, έχει εντοπίσει τα προβλήµατα του πολιτικού συστήµατος και αναδιατάσσεται επιζητώντας ακριβώς αυτήν την εξυγίανση.
Όλοι εµείς ως εκπρόσωποι του ελληνικού λαού στη Βουλή των
Ελλήνων οφείλουµε να διασφαλίσουµε ότι η εξυγίανση αυτή θα
γίνει µε απόλυτη διαφάνεια και σύννοµο τρόπο, µε σύνεση, αποφασιστικότητα και επιµονή, ώστε αυτή η διαδικασία να προχωρήσει επί της ουσίας.
Οφείλουµε να διασφαλίσουµε ότι θα επιστρέψουν τα λεφτά
στον ελληνικό λαό και στο κράτος, ότι θα δηµευθούν περιουσίες,
αν χρειαστεί, ότι δεν θα διασωθεί κανείς από όσους έχουν αποδειχθεί ότι δεν συµπεριφέρθηκαν σύµφωνα µε το λειτούργηµα
το οποίο κλήθηκαν να υπηρετήσουν.
Αν η απόδοση ευθυνών δεν γίνει µε σύνεση και αποφασιστικότητα αλλά, αντίθετα, διοριστεί στο σκοπό της αποκόµισης πολιτικών κερδών σε βάρος της αληθείας και των πραγµατικών γεγονότων, τότε η εξυγίανση θα είναι το επόµενο θύµα της πολιτικής
αντιπαράθεσης και της αµετροέπειας.
Αν επικρατήσει ο σκοπός της αποκόµισης µόνο των πολιτικών
κερδών, θα έχουµε για µία ακόµη φορά µία υπερπολιτικοποίηση
της ποινικής διαδικασίας και µια ποινικοποίηση της πολιτικής
ζωής. Και τα δύο αυτά αποτελέσµατα είναι απαράδεκτα για την
ίδια την εξυγίανση, είναι απαράδεκτα για την ίδια τη δηµοκρατία
και δεν θα ωφελήσουν κανέναν παρά µόνο τους εχθρούς της δηµοκρατίας, που στη γραφική τους διάσταση απεικονίζονται σήµερα εδώ, δυστυχώς και µέσα στην Αίθουσα.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα πραγµατικά στοιχεία, στα µέσα του
2010 το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών παρέδωσε στον Έλληνα
πρέσβη, τον κ. Χαλαστάνη, ψηφιακό δίσκο στο οποίο περιέχονταν δύο χιλιάδες εξήντα δύο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών και τις κινήσεις στο λογαριασµό τους για
ορισµένη χρονική περίοδο στην τράπεζα HSBC του Χονγκ-Κονγκ
σε υποκατάστηµα που διατηρούσε στην Ελβετία. Το εν λόγω cd
διαβιβάστηκε από τον πρέσβη στον τότε Υπουργό Οικονοµικών
κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος αντέγραψε το cd σε στικάκι USB
για λόγους ασφαλείας. Όπως ο ίδιος ανέφερε σε πρόσφατη κατάθεσή του ενώπιον των µελών της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας στη Βουλή, παρέδωσε το cd στο γραφείο του για
εµπιστευτική φύλαξη. Από το χρονικό σηµείο αυτό και µετά το
πρωτότυπο και αυθεντικό cd χάθηκε και ουδείς γνωρίζει πού βρί-
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σκεται και αν έχει καταστραφεί.
Περί τα τέλη του 2010 και αρχές του 2011 ο κ. Παπακωνσταντίνου παρέδωσε προσωπικά στον τότε προϊστάµενο του ΣΔΟΕ κ.
Καπελέρη άτυπα ένα απλό χαρτί, στο οποίο ήταν γραµµένα δέκα
µε έντεκα ονόµατα που υποθετικά περιλαµβάνονταν στο ως άνω
cd, ώστε να διενεργηθεί σχετική φορολογική έρευνα.
Πριν από την αποχώρησή του από το Υπουργείο Οικονοµικών,
τον Ιούνιο του 2011, ο κ. Παπακωνσταντίνου παρέδωσε –πάλι
άτυπα- στον τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Διώτη ένα στικάκι το
οποίο περιείχε –υποτίθεται- τα παραπάνω στοιχεία των Ελλήνων
καταθετών στο υποκατάστηµα της Τράπεζας.
Ο τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ ενηµέρωσε τον Αύγουστο του
2011 τον τότε Υπουργό Οικονοµικών Ευάγγελο Βενιζέλο για την
ύπαρξη του υλικού αυτού, τα συµπεράσµατα της µελέτης του
και την εκτίµησή του για τη νοµική φύση και το περιεχόµενό του.
Άφησε δε στο γραφείο του Υπουργού ατύπως το στικάκι µε το
ψηφιακό υλικό.
Όταν στις αρχές Οκτωβρίου του 2012 κατέστη δηµόσια γνωστό, µετά από αντικατάσταση του Ειδικού Γραµµατέα του ΣΔΟΕ,
ότι στο ΣΔΟΕ δεν διατηρείται το υλικό αυτό, ο κ. Βενιζέλος απέστειλε στο Γραφείο του Πρωθυπουργού το παραπάνω cd. Το
Γραφείο του Πρωθυπουργού, χωρίς να προβεί σε έλεγχο άµεσα,
διαβίβασε το στικάκι στο ΣΔΟΕ για τις δικές του ενέργειες.
Στις 12 Οκτωβρίου του 2012 ο νυν Υπουργός Οικονοµικών κ.
Στουρνάρας, µε επιστολή του στο Γάλλο οµόλογό του ζήτησε εκ
νέου αποστολή του cd που είχε παλιότερα παραδοθεί στο ελληνικό Υπουργείο επί υπουργίας Παπακωνσταντίνου. Οι γαλλικές
αρχές ανταποκρίθηκαν θετικά στο παραπάνω αίτηµα των ελληνικών αρχών για διοικητική συνδροµή στο πλαίσιο της διµερούς
σύµβασης Ελλάδας –Γαλλίας για την αποφυγή διπλής φορολόγησης.
Στις 20 Δεκεµβρίου υπηρεσιακή οµάδα µετέβη στο Παρίσι και
παρέλαβε το cd. Στις 21 Δεκεµβρίου του 2012 στα γραφεία του
ΣΔΟΕ παρεδόθη παρουσία του κ. Πεπόνη -του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος- από την κ. Πιτένη, που ήταν η αρµόδια,
στον κ. Στασινόπουλο, τον Γενικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ, ψηφιακός δίσκος όπως αυτός παρεδόθη στις ελληνικές αρχές από τις
γαλλικές.
Στις 28 Δεκεµβρίου το ΣΔΟΕ υπέβαλε στον Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου έγγραφο µε τη διατύπωση ότι το cd που παραδόθηκε στις 20 Νοεµβρίου περιέχει τρία επιπλέον αρχεία σε σχέση
µε το παραδοθέν από τον κ. Παπακωνσταντίνου, δηλαδή περιέχει
δύο χιλιάδες εξήντα δύο αρχεία αντί για δύο χιλιάδες πενήντα
εννέα. Στις 28 Δεκεµβρίου ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
κ. Παντελής διαβίβασε έγγραφο καθώς και αντίγραφο του ψηφιακού δίσκου στον Πρόεδρο της Βουλής διά του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Αυτά είναι τα πραγµατικά περιστατικά που προκύπτουν από τα
επίσηµα έγγραφα και στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας. Τα
ανέφερα γιατί πρέπει να καταγραφούν και εδώ στην Αίθουσα.
Πάνω σε αυτά τα περιστατικά και όχι σε εικασίες, φήµες ή οράµατα πρέπει να τοποθετηθούµε. Και οφείλουµε να διερευνήσουµε τις ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Οικονοµικών
κ. Παπακωνσταντίνου ή άλλων προσώπων.
Η εν γένει δηλαδή συνεξέταση των γεγονότων και του µέχρι
σήµερα συγκεντρωθέντος υλικού εγείρει σοβαρές ενδείξεις ότι
ο κ. Παπακωνσταντίνου τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις, της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος.
Κατόπιν των παραπάνω, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον κατά επιταγή αυτού εκδοθέντα νόµο περί ευθύνης
Υπουργών, τον ν.3126/2003, ως γνωστόν -που παρεµπιπτόντως
πρέπει να εξεταστεί εκ νέου από τη Βουλή και να αναθεωρηθεί,
όπως εµείς πιστεύουµε στη Δηµοκρατική Αριστερά- και σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό της Βουλής, εµείς προτείνουµε
κατά το άρθρο 154 παράγραφος 2 του Κανονισµού την άσκηση
δίωξης κατά του κ. Παπακωνσταντίνου για τα αδικήµατα νόθευσης εγγράφου, άρθρο 242 του Ποινικού Κώδικα, παράγραφοι 2
και 3, και παράβασης καθήκοντος, άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.
Και αυτό γιατί ενώ είχε την υποχρέωση ως Υπουργός Οικονοµικών να παραδώσει αυτούσια την αρχική λίστα µε τα δύο χιλιά-
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δες εξήντα δύο ονόµατα -ηλεκτρονικά αρχεία στις αρµόδιες
αρχές για φορολογικό έλεγχο, όπως ακριβώς την παρέλαβε δηλαδή µέσω του cd, εντούτοις παρέδωσε µια λίστα µε δύο χιλιάδες πενήντα εννέα ηλεκτρονικά αρχεία, δηµιουργώντας έτσι τη
βάσιµη υποψία και υπόνοια ότι προέβη σε διαγραφή τριών ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία ανήκουν σε συγγενικά του πρόσωπα, προσπορίζοντας έτσι πιθανόν στους διαγραφέντες από
τη λίστα συγγενείς του ή σε τρίτους οικονοµικό όφελος, λόγω
της αποφυγής του φορολογικού ελέγχου και προκαλώντας ταυτόχρονα αντίστοιχη βλάβη σε βάρος του δηµοσίου. Οι δε ενδείξεις της ενοχής του στηρίζονται στο αναµφισβήτητο γεγονός ότι
είχε τόσο τη δυνατότητα όσο και το κίνητρο να προβεί σε µια τέτοια ενέργεια, καθιστώντας τη συγκεκριµένη συµπεριφορά του
ερευνητέα κατά το νόµο.
Αν η Ολοµέλεια της Βουλής αποδεχθεί την προκειµένη πρόταση και αποφασίσει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
πάντα σύµφωνα µε το νόµο περί ευθύνης Υπουργών, άρθρο 5, η
επιτροπή αυτή θα έχει όλες τις αρµοδιότητες του εισαγγελέα
Πρωτοδικών όταν αυτός ενεργεί προκαταρκτική εξέταση.
Στα καθήκοντα της υπό σύσταση επιτροπής ανήκει και η διευκρίνιση µεταξύ άλλων και του θέµατος της παρέλευσης ή µη της
αποσβεστικής προθεσµίας του άρθρου 86 παράγραφος 3, εδάφιο 5 του Συντάγµατος. Επίσης σε αυτήν την επιτροπή ανήκει η
εκτίµηση αν η συγκεκριµένη πράξη της νόθευσης εγγράφου, που
φέρεται να έχει τελέσει ο ως άνω Υπουργός, εντάσσεται στον
κύκλο των αρµοδιοτήτων του ή εκφεύγει αυτού.
Αυτά είναι τα στοιχεία που µας προσκόµισε η δικαιοσύνη και
επί αυτών καλούµαστε να αποφασίσουµε. Ας αφήσουµε, λοιπόν,
τα λογικά άλµατα και τις πολιτικές επιθυµίες των κοµµάτων που
εκπροσωπούµε. Δύο είναι τα αδικήµατα για τα οποία καλούµαστε
να αποφασίσουµε, αυτό της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι, όπως και το σύνολο του ελληνικού
λαού, ότι επιθυµία των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης είναι να
στηθούν απέραντα ειδικά δικαστήρια επί δικαίων και αδίκων.
Είναι, όµως, άλλο η πραγµατική τιµωρία όσων αποδειχθούν
ένοχοι και άλλο πράγµα η παραποµπή όλων όσα δεν µας αρέσουν, επ’ ευκαιρία, µάλιστα, αυτής της συγκεκριµένης υπόθεσης,
της λεγόµενης λίστας Λαγκάρντ.
Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να διεπράχθησαν πολλά αδικήµατα, τα οποία ερευνά η δικαιοσύνη. Ας αφήσουµε, λοιπόν, τη
δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και ας τη διευκολύνουµε, αλλάζοντας το νόµο περί ευθύνης Υπουργών και να κάνουµε τους
ελέγχους του «πόθεν έσχες» όσων διαχειρίστηκαν δηµόσιο
χρήµα από θέσεις ευθύνης τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να
βρούµε ποιων η περιουσιακή κατάσταση δεν συµβαδίζει µε τα εισοδήµατά τους και όταν έρθει η ώρα της Βουλής, να αποφασίσουµε ανάλογα.
Το µόνο σίγουρο είναι ότι θα κριθούµε από τον αρµοδιότερο
όλων µας, δηλαδή, τον ελληνικό λαό, για τις αποφάσεις µας,
καθώς όλοι δίνουµε, από ό,τι φαίνεται, τις τελευταίες εξετάσεις
αξιοπιστίας και πολιτικής σοβαρότητας και γι’ αυτό θα πρέπει να
σταθούµε µε σοβαρότητα και ευθύνη, γιατί έτσι επιβάλλει το καθήκον µας και ο όρκος µας στο Σύνταγµα, στο λαό και στην πατρίδα, ειδικά τώρα που ζούµε κρίσιµες και ιστορικές στιγµές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Προτού δώσω το λόγο στον κ. Γκιόκα και µετά στον πρώτο εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων που µε το ηλεκτρονικό σύστηµα
έβαλε πρώτος την κάρτα, τον κ. Βουδούρη, θέλω να σας ενηµερώσω ότι µετά τον κ. Βουδούρη θα προσέλθει να µιλήσει ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Ορίστε, κύριε Γκιόκα, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από την πρώτη στιγµή που βγήκε
στην επιφάνεια η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, το ΚΚΕ απαίτησε να δοθούν στη δηµοσιότητα όλα τα ονόµατα εκείνων που
περιέχονται στη λίστα, να υπάρξει έλεγχος όλων εκείνων των
προσώπων, πολιτικών και µη, που χειρίστηκαν τη συγκεκριµένη
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υπόθεση, να αποδοθούν ευθύνες, πολιτικές και ποινικές, όπου
υπάρχουν, σε εκείνα τα πρόσωπα που µε πράξεις ή παραλείψεις
τους απέκρυψαν ή αλλοίωσαν στοιχεία και σε κάθε περίπτωση,
δεν ενήργησαν µε βάση την υποχρέωση που είχαν να εντοπίσουν
και να συλλάβουν φορολογητέα ποσά και µάλιστα, τεραστίων
διαστάσεων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Οι πολιτικές ευθύνες των πρώην Υπουργών Οικονοµικών είναι
προφανείς και δεδοµένες. Είναι, επίσης, προφανής η ανάγκη για
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να ερευνηθούν οι ευθύνες συγκεκριµένων προσώπων, για τα οποία υπάρχουν στοιχεία και ενδείξεις, αλλά και γιατί όλη αυτή η ιστορία της λίστας
Λαγκάρντ -ποιος πήρε το cd, ποιος έκρυψε το cd, ποιος αντέγραψε το cd- πρέπει να τελειώνει οριστικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. Όσο δεν γίνεται
αυτό, όσο η υπόθεση σέρνεται τόσο αξιοποιείται για αποπροσανατολισµό, για να φύγουν από την πολιτική αντιπαράθεση τα
πραγµατικά και οξυµένα προβλήµατα που βιώνει ο λαός µας.
Η απαίτηση για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τιµωρία
των υπευθύνων είναι το αυτονόητο δικαίωµα του λαού, ο οποίος
τη στιγµή που στενάζει κάτω από τη φοροεπιδροµή, τη φορολεηλασία, παρακολουθεί ένα χορό εκατοµµυρίων µε τεράστια
ποσά, ποσά που ένας άνθρωπος του µόχθου δεν θα καταφέρει
να βγάλει ούτε σε τρεις ζωές.
Ως ΚΚΕ, θα κάνουµε ό,τι περνά από το χέρι µας, όπως κάναµε
άλλωστε και σε προηγούµενες περιπτώσεις αντίστοιχων επιτροπών, προκειµένου να έρθει όλη η αλήθεια στο φως και να αποκαλυφθούν όχι µόνο οι όποιοι ένοχοι αλλά και οι αιτίες που
διαχρονικά γεννούν ενόχους, σκάνδαλα, φαινόµενα διαφθοράς
και διαπλοκής.
Τα πραγµατικά περιστατικά που έχουν αποκαλυφθεί µέχρι σήµερα, που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, δεν αφήνουν περιθώρια για παρερµηνείες και δεύτερες σκέψεις. Με βάση αυτά
τα περιστατικά, υπάρχουν ασφαλώς πολλά ζητήµατα που πρέπει
να διερευνηθούν.
Υπάρχουν, ωστόσο και ζητήµατα που είναι αδιαµφισβήτητα.
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι τόσο ο κ. Παπακωνσταντίνου όσο και
ο κ. Βενιζέλος κράτησαν τα διάφορα αρχεία στα συρτάρια του
Υπουργείου Οικονοµικών, τα απέκρυψαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεν τα πρωτοκόλλησαν, τα πηγαινοέφερναν άτυπα, δεν
ενηµέρωσαν τις αρµόδιες αρχές ως όφειλαν. Το επιχείρηµα ότι
τα συγκεκριµένα αρχεία δόθηκαν ατύπως δεν απαλλάσσει από
τη συγκεκριµένη υποχρέωση. Άλλωστε, το δεύτερο αρχείο που
παραδόθηκε από τις γαλλικές αρχές πριν δύο µήνες, µετά την
αποκάλυψη της συγκεκριµένης υπόθεσης, παρελήφθη και δόθηκε στο ΣΔΟΕ και τους οικονοµικούς εισαγγελείς µε το νόµιµο
και επίσηµο τρόπο.
Γιατί αυτό δεν θα µπορούσε να γίνει και µε το πρώτο αρχείο;
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι ούτε ο κ. Παπακωνσταντίνου ούτε ο κ.
Βενιζέλος αξιοποίησαν το συγκεκριµένο αρχείο, για να εντοπίσουν και να συλλάβουν πιθανούς φοροφυγάδες της λίστας. Το
επιχείρηµα και εδώ ότι το αρχείο ήταν προϊόν υποκλοπής και,
άρα, µη αξιοποιήσιµο, δεν ισχύει, διότι θα µπορούσε να αξιοποιηθεί τουλάχιστον για διασταύρωση στοιχείων, όπως έγινε και σε
άλλες χώρες, όπως άλλωστε αξιοποιείται ακόµα και µία ανώνυµη
καταγγελία, προκειµένου να συλληφθούν ακόµα και µικροί φοροφυγάδες και παραβάτες. Πόσω µάλλον όταν εδώ δεν µιλάµε
για απλούς καταθέτες, αλλά για µεγαλοκαταθέτες, συνεπώς για
πιθανούς µεγαλοφοροφυγάδες! Είναι, επίσης, αδιαµφισβήτητο
ότι το αρχικό αρχείο αλλοιώθηκε, όπως και ότι το ίδιο αρχείο χάθηκε µε ευθύνη του κ. Παπακωνσταντίνου.
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω πραγµατικά περιστατικά, το
ΚΚΕ θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις και στοιχεία ως προς τα συγκεκριµένα πρόσωπα του κ. Παπακωνσταντίνου και του κ. Βενιζέλου για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και την αναζήτηση ποινικών ευθυνών, για να ερευνηθούν αν και εφόσον έχουν
τελεστεί τα παρακάτω αδικήµατα:
Από τον κ. Παπακωνσταντίνου, το αδίκηµα της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, γιατί ενώ παρέλαβε το cd χωρίς να
είναι κύριος του εγγράφου που του εµπιστεύθηκαν, δεν κατέ-
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γραψε την παραλαβή και απέκρυψε την ύπαρξή του από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές, αποστερώντας από το ελληνικό δηµόσιο τη δυνατότητα να αναζητήσει φόρους.
Το αδίκηµα της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, γιατί ο κ.
Παπακωνσταντίνου ως Υπουργός Οικονοµικών, δηλαδή ως υπάλληλος κατά το άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα κατά τον προσδιορισµό φόρων και εσόδων, µε πράξεις και παραλείψεις του
φέρεται να ελάττωσε τη δηµόσια περιουσία, της οποίας η διαχείριση του ήταν εµπιστευµένη µε σκοπό να ωφεληθούν καταθέτες της λίστας.
Το αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος, γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι µε πρόθεση παρενέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας
του που του επέβαλαν να κάνει ό,τι µπορεί για την είσπραξη των
φόρων από την αξιοποίηση της λίστας, µε σκοπό να προσπορίσει
σε τρίτους παράνοµο όφελος που συνίσταται στην αποφυγή φορολογικής επιβάρυνσης.
Τέλος, το αδίκηµα της πλαστογραφίας, γιατί ο κ. Παπακωνσταντίνου κατάρτισε πλαστό έγγραφο, δηλαδή το αντίγραφο
από το αρχικό αρχείο µε εξάλειψη ονοµάτων, µε σκοπό να παραπλανήσει τις αρµόδιες αρχές, σχετικά µε γεγονός που ασφαλώς µπορούσε να είχε έννοµες συνέπειες, δηλαδή να µην ελεγχθούν φορολογικά συγκεκριµένα πρόσωπα.
Για τους ίδιους λόγους χρειάζεται να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του κ. Βενιζέλου ως προς τα αδικήµατα της υπεξαγωγής εγγράφου, απιστίας, παράβασης καθήκοντος. Η κοινή
πρόταση Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και των Βουλευτών, όπως είναι διατυπωµένη, είναι ανεπαρκής και ελλιπής. Δηµιουργεί και διαµορφώνει προϋποθέσεις συγκάλυψης, όχι µόνο
γιατί περιορίζει την εξέταση τυχόν ποινικών ευθυνών µόνο ως
προς τον κ. Παπακωνσταντίνου, αλλά και γιατί συνδέει την παράβαση καθήκοντος αποκλειστικά και µόνο µε τη νόθευση εγγράφου και την υποχρέωσή του να παραδοθεί το αρχείο αυτούσιο και όχι µε την υποχρέωση αναζήτησης και είσπραξης φόρων.
Αυτό που θέλουν να αποφύγουν τα συγκεκριµένα κόµµατα
είναι να δοθεί το περιεχόµενο της λίστας στη δηµοσιότητα, να
αποκαλυφθεί ποιοι έβγαλαν τα χρήµατά τους στο εξωτερικό, από
πού προέρχονται αυτά τα χρήµατα. Δεν θέλουν να ερευνηθεί
τυχόν ζηµιά από τη µη αξιοποίηση της λίστας. Και αυτό γιατί η
έρευνα όλων των παραπάνω είναι προϋπόθεση για την έρευνα
ποινικών αδικηµάτων της απιστίας, της υπεξαγωγής εγγράφου,
της πλαστογραφίας που απαιτούν είτε επέλευση βλάβης είτε
σκοπό του δράστη για επέλευση βλάβης και προσπορισµό παράνοµου οφέλους.
Ταυτόχρονα, θεωρούµε ότι πρέπει να διερευνηθούν άµεσα οι
ευθύνες και κάθε άλλου εµπλεκοµένου και, ιδιαίτερα, του Γεωργίου Παπανδρέου και του Λουκά Παπαδήµου, που ως Πρωθυπουργοί είχαν τουλάχιστον την πρώτη πολιτική ευθύνη και για
τους οποίους αυτή τη στιγµή δεν µπορούµε να διαθέσουµε στοιχεία. Όµως, πρέπει να διερευνηθεί η ευθύνη τους, ο βαθµός ευθύνης και εµπλοκής τους.
Ως προς τα συγκεκριµένα πρόσωπα, το ΚΚΕ ψηφίζει «ΛΕΥΚΟ».
Την ίδια στιγµή ως κόµµα θέλουµε να υπογραµµίσουµε τα
εξής: Η υπόθεση λίστα Λαγκάρντ προσφέρεται και για πολιτικά
συµπεράσµατα και για αποπροσανατολισµό.
Σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, θα προσπαθήσουµε να αναδείξουµε τη
Βουλή και πάνω απ’ όλα να αναδείξουµε και να συζητήσουµε µε
το λαό αυτά ακριβώς τα πολιτικά συµπεράσµατα. Η λίστα Λαγκάρντ και οι άλλες λίστες, όπως είναι του Λιχτενστάιν, του Λουξεµβούργου, αναδεικνύουν ότι στη χώρα µας παράγεται
τεράστιος πλούτος που προέρχεται από την εκµετάλλευση του
ιδρώτα των εργαζοµένων. Εκείνοι που τα ονόµατά τους φιγουράρουν σ’ αυτές τις λίστες δεν είναι άνθρωποι του µόχθου, αλλά
µεγαλοεπιχειρηµατίες και κεφαλαιοκράτες και τα χρήµατά τους
είναι ένα µόνο µέρος από τον τεράστιο πλούτο που έχουν συγκεντρώσει ξεζουµίζοντας κυριολεκτικά το λαό.
Η λίστα Λαγκάρντ αποδεικνύει ότι αυτός ο πλούτος φυγαδεύεται µε νόµιµο ή παράνοµο τρόπο και τοποθετείται σε καταθέσεις
και λογαριασµούς, αξιοποιώντας πάνω απ’ όλα την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, την οποία υιοθετείτε όλα τα κόµµατα που υποστηρίζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως, το ίδιο συµβαίνει και µε
τα πάσης φύσεως τραπεζικά απόρρητα, τις offshore, τους φορο-
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λογικούς παραδείσους.
Η υπόθεση «λίστα Λαγκάρντ» αποδεικνύει ότι ενώ οι εργαζόµενοι έρχονται αντιµέτωποι µε µια καταιγίδα φορολεηλασίας και
εξόντωσης, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και οι µέτοχοί τους απολαµβάνουν προκλητικές φοροαπαλλαγές.
Το ΚΚΕ είναι το µόνο κόµµα που λέει ότι η φοροδιαφυγή και
οι φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο είναι οι δύο όψεις του ίδιου
νοµίσµατος και στόχο έχουν να θωρακίσουν την κερδοφορία του.
Και εδώ είναι που βρίσκεται ο αποπροσανατολισµός του λαού
που γίνεται και από την Κυβέρνηση αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ και
τα άλλα κόµµατα. Ανάγοντας την υπαρκτή φοροδιαφυγή, τη διαφθορά σε νούµερο «1» ζήτηµα, καλλιεργείτε στο λαό ψεύτικες
προσδοκίες ότι αν πιαστούν πενήντα, εκατό µεγαλοφοροφυγάδες, τότε µπορεί και να γεµίσουν οι άδειες τσέπες του λαού. Παίζετε το γνωστό παιχνίδι «ποιος είναι καλύτερος για να διαχειριστεί και να εξυγιάνει το σύστηµα».
Το ΚΚΕ δεν αδιαφορεί καθόλου για τη φοροδιαφυγή του κεφαλαίου. Ίσα ίσα θεωρούµε πως ό,τι µπορεί να διεκδικήσει ο
λαός από τον κλεµµένο ιδρώτα του, πρέπει να το κάνει. Γι’ αυτό,
άλλωστε, έχουµε επανειληµµένα καταθέσει προτάσεις για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να φορολογηθεί το κεφάλαιο.
Έχουµε προτείνει την κατάργηση των φοροαπαλλαγών του κεφαλαίου, τη φορολόγηση του µε 45%, την άρση όλων των απορρήτων και την ονοµαστικοποίηση των µετοχών για να µπορεί να
γίνει έλεγχος. Επίσης, έχουµε προτείνει την κατάργηση -υπάρχουν πάνω από δέκα χιλιάδες ελληνικές offshore- των offshore
και να περιοριστεί η κίνηση κεφαλαίων. Πρόκειται για προτάσεις
που έχουν φυσικά απορριφθεί, γιατί έρχονται σε αντίθεση µε το
ιερό για σας θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοχυρώνει την ανεµπόδιστη ελευθερία κίνησης κεφαλαίων.
Είναι, όµως, άλλο ζήτηµα αυτό και άλλο η εξαπάτηση που εµφανίζει τα υπαρκτά συµπτώµατα του συστήµατος ως βασικές αιτίες της κρίσης και ως βασικές αιτίες των βάρβαρων µέτρων,
ξελασπώνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα, τους νόµους του και τη νόµιµη κλοπή του ιδρώτα των εργαζοµένων. Είναι άλλο αυτό και άλλο ο ισχυρισµός για την
εξυγίανση αυτού του σάπιου συστήµατος.
Και εδώ τίθεται το εξής ερώτηµα: Σε όλες τις χώρες που οξύνεται η κρίση, το πρόβληµα ήταν και είναι η φοροδιαφυγή; Την
περίοδο που στην Ελλάδα υπήρχαν υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης,
3%, 4% και 5%, εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε φοροδιαφυγή;
Μάλιστα, τότε µπορεί να ήταν και ακόµα µεγαλύτερη. Και εδώ
είναι ο µεγάλος αποπροσανατολισµός.
Για ποια πάταξη, λοιπόν, της φοροδιαφυγής µιλάµε; Αυτοί που
για µια ακόµα φορά θα πληρώσουν το «µάρµαρο», θα είναι τα
λαϊκά στρώµατα, όλοι αυτοί που είναι δεµένοι χειροπόδαρα µε
τους φόρους και τα χαράτσια, που δεν µπορούν να κρύψουν τίποτα, όλοι αυτοί που θα γίνουν αναγκαστικά φοροφυγάδες από
αδυναµία. Όλοι οι υπόλοιποι, οι βιοµήχανοι, οι εφοπλιστές, οι µεγαλέµποροι και τα διάφορα άλλα σύµµαχα στρώµατά τους έχουν
χίλιους δυο νόµιµους και λιγότερο νόµιµους τρόπους για να φοροδιαφεύγουν. Άλλωστε, υπάρχουν και οι εκτιµήσεις διεθνών οργανισµών που ασχολούνται µε τη φορολογία -όχι εκτιµήσεις του
ΚΚΕ- που λένε ότι µόνο ένα πολύ µικρό ποσό -και µάλιστα φυσικών προσώπων- µπορεί να πάρει το ελληνικό δηµόσιο από καταθέσεις στην Ελβετία. Το µεγαλύτερο µέρος κρύβεται πίσω από
ανωνυµίες, πίσω από απόρρητα, πίσω από offshore.
Και επειδή, µε αφορµή τη λίστα Λαγκάρντ, γίνεται συγκεκριµένη προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι αιτίες τις κρίσης, θέλουµε
να τελειώσουµε µε την εξής παρατήρηση: Η λίστα Λαγκάρντ, όσο
κι αν φαίνεται περίεργο, βγάζει πλευρές που αναδεικνύουν ποια
είναι η βασική αιτία της κρίσης και κατ’ επέκταση των µέτρων.
Είναι η υπερσυσσώρευση κερδών, κεφαλαίων που δεν επενδύονται σήµερα γιατί δεν συµφέρει τους ιδιοκτήτες τους να τα επενδύσουν σήµερα. Αυτά είναι τα κεφάλαια που λιµνάζουν, που
παρασιτούν σε καταθέσεις και λογαριασµούς και οι ιδιοκτήτες
τους απαιτούν για να τα ξαναβάλουν στην παραγωγή πιο φθηνή
εργατική δύναµη, ακόµη µεγαλύτερα προνόµια, ακόµα µεγαλύτερα κίνητρα και φοροαπαλλαγές.
Δηλαδή, απαιτούν όλα αυτά τα µέτρα που υλοποιούνται σήµερα σε βάρος του ελληνικού λαού και όλων των λαών της Ευ-
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ρώπης για να γίνουν επενδύσεις και να έρθει η περιβόητη ανάκαµψη που όλα τα κόµµατα αποθεώνουν. Μόνο που αυτή η ανάκαµψη θα γίνει πάνω στα ερείπια των εργατικών λαϊκών
δικαιωµάτων, θα γίνει πάνω στην κόλαση για το λαό. Αυτός είναι
ο δρόµος για να βγει το κεφάλαιο από την κρίση του, όποιο
µείγµα διαχείρισης κι αν επιλεγεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όχι µόνο δεν πρόκειται να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα φοροδιαφυγής, αλλά θα δοθούν ακόµη µεγαλύτερα κίνητρα και φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο, όπως έγινε άλλωστε και µε το
πρόσφατο φορολογικό νοµοσχέδιο. Ακόµη κι αν κάτι εισπραχθεί
από την πάταξη της φοροδιαφυγής, δεν θα πάει στις τσέπες του
λαού, δεν θα πάει στους µισθούς, στις συντάξεις, την υγεία, την
παιδεία. Θα πάει σε αυτό που όλοι εσείς ονοµάζετε υγιή επιχειρηµατικότητα.
Ο κόσµος, λοιπόν, που µας παρακολουθεί, που βλέπει και αντιλαµβάνεται τη σήψη του πολιτικού συστήµατος, πρέπει να κατανοήσει ότι αυτή η σήψη δεν οφείλεται ούτε σε ανηθικότητα
ούτε σε ανικανότητα, όχι ότι δεν υπάρχουν κι αυτές οι πλευρές.
Οφείλεται πάνω απ’ όλα στο ότι αυτό το πολιτικό σύστηµα υπηρετεί µία οικονοµία, µία τάξη και µία κοινωνία που είναι ιστορικά
ξεπερασµένες. Από εδώ πηγάζουν η ανεργία, η φτώχεια, τα
σκάνδαλα. Κι αυτό δεν λέγεται ούτε καζινοκαπιταλισµός ούτε
κλεπτοκρατία. Λέγεται καπιταλισµός -τελεία και παύλα- αυτό το
σύστηµά σας που δεν µπορεί ούτε να εξυγιανθεί ούτε να εξανθρωπιστεί, παρά µόνο να ανατραπεί.
Γι’ αυτό λέµε ότι ο λαός διεκδικώντας την πλήρη διερεύνηση
της υπόθεσης, διεκδικώντας την απόδοση ευθυνών, την τιµωρία
υπευθύνων, πρέπει ταυτόχρονα να κλιµακώσει την πάλη του για
την ανατροπή αυτής της πολιτικής, αυτής της εξουσίας. Να διεκδικήσει τη δική του εξουσία, τον πλούτο που ο ίδιος παράγει, να
διεκδικήσει όχι µόνο τη δήµευση των περιουσιών όσων έκλεψαν,
αλλά τη δήµευση, την κοινωνικοποίηση των περιουσιών όσων των
κλέβουν καθηµερινά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Οδυσσέας Βουδούρης.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
όπως γνωρίζετε δεν υπάρχει κόµµα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. Η κλήρωση ή µάλλον η ταχύτητα µε έφερε να µιλήσω εξ
ονόµατος αυτής της οµάδας. Δεν µπορώ, λοιπόν, να εκφράσω
µία κοινή άποψη όλων των Ανεξάρτητων Βουλευτών, αλλά θα
προσπαθήσω και θα σταθώ υπεράνω κάθε κοµµατικής και πολιτικής σκοπιµότητας.
Θέλω να κάνω, κατ’ αρχάς, δύο παρατηρήσεις για το θέµα της
διαδικασίας. Η πρώτη αφορά τη πρόταση του κ. Βενιζέλου, ο
οποίος σήµερα συντάχθηκε στην πρόταση να υπάρχουν τέσσερις κάλπες. Θεωρώ ότι είναι προς τιµήν του. Το έκανε αργά, καθυστέρησε, αλλά όταν γίνεται κάτι σωστό, πρέπει αυτό το
πράγµα να το τιµούµε. Θεωρώ, λοιπόν, ότι σωστά έπραξε ο κ.
Βενιζέλος. Το έκανε καθυστερηµένα. Η καθυστέρηση αυτή, βέβαια, τον εκθέτει στην κριτική ότι το έκανε κατόπιν της πιέσεως
που ασκήθηκε αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλύτερα αργά παρά
ποτέ.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά αυτό το οποίο είπε ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµούλης, ότι για να εξασφαλιστεί η µυστικότητα
αυτής της ψηφοφορίας πρέπει ο κάθε Βουλευτής να βάλει ένα
ψηφοδέλτιο σε κάθε κάλπη. Η µυστικότητα ξέρετε, έχει ένα
σκοπό, δεν είναι από µυστικοπάθεια. Εξυπηρετεί ένα σκοπό κι ο
σκοπός αυτός είναι η προστασία της ελευθερίας του κάθε Βουλευτή που θα ψηφίσει.
Ξέρετε, όταν πάµε ως πολίτες να ψηφίσουµε, πρέπει να περάσουµε πίσω από ένα παραβάν. Και το να περάσουµε πίσω από
το παραβάν είναι υποχρεωτικό. Μπορούµε να δηλώσουµε ή να
µη δηλώσουµε τι έχουµε ψηφίσει. Αλλά υπάρχει µία υποχρεωτική
διαδικασία που προστατεύει τον κάθε πολίτη, έτσι ώστε αν κάποιος τον πιέσει και του πει «εσύ ξέρεις θα ψηφίσεις έτσι ή αλλιώς» για να τον ελέγχει ουσιαστικά, να είναι εκ του νόµου
προστατευµένος.
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Συνεπώς θεωρώ ότι είναι πολύ βάσιµη η πρόταση του κ. Παπαδηµούλη και θα πρέπει για να είναι έγκυρη η ψήφιση κάθε
Βουλευτή, να γίνεται µε ψήφο σε κάθε κάλπη, συν το δεδοµένο
ότι εάν δεν το κάνουµε, κινδυνεύει να υπάρξει αναντιστοιχία µεταξύ της καταγραφής αυτών που ψήφισαν και των ψηφοδελτίων.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία του θέµατος και θα κάνω µία πρώτη
παρατήρηση λέγοντας ότι εδώ έγινε ένα µεγάλο ατόπηµα από
εµάς, τους Βουλευτές. Βρισκόµαστε µπροστά σε µία υπόθεση,
που την εξετάζουµε από την ποινική της πλευρά. Εµείς, όµως,
είµαστε κυρίως και πρωτίστως πολιτικοί. Το πολιτικό θέµα δεν το
εξετάζουµε.
Αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει –και δεν είναι αργά να διορθωθεί- είναι πρωτίστως µια εξεταστική επιτροπή που θα εξετάσει
τις πολιτικές ευθύνες.
Το ελληνικό Σύνταγµα έχει µία ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα
είναι ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η Βουλή παύει να λειτουργεί
ως πολιτικό όργανο και γίνεται δικαστικό όργανο.
Η διαδικασία την οποία ακολουθούµε σήµερα πρέπει να είναι,
βάσει του Συντάγµατος, µία αποκλειστικά δικαστική λειτουργία.
Και εδώ έγινε µία δεύτερη παράλειψη.
Πριν δύο χρόνια ήρθε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο και θέσπισε
αυτό το οποίο ονοµάζεται Γνωµοδοτικό Συµβούλιο. Τι είναι το
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο; Επειδή εµείς –οι περισσότεροι από
εµάς- δεν είµαστε νοµικοί, όταν µας έρχεται µία δικογραφία είναι
πολύ δύσκολο να την αξιολογήσουµε. Ο νόµος ορίζει ότι σ’ αυτές
τις περιπτώσεις η Βουλή έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει τη συγκρότηση ενός γνωµοδοτικού συµβουλίου που απαρτίζεται από
ανώτατους δικαστικούς, οι οποίοι κληρώνονται και οι οποίοι κάνουν µία εισήγηση έτσι ώστε εµείς οι µη σχετικοί, να µπορέσουµε
πραγµατικά να λειτουργήσουµε ως δικαστικοί. Αυτό, βέβαια,
είναι παράδοξο που δεν έγινε από την κυβερνητική πλευρά, παράδοξο που δεν έγινε και από την Αντιπολίτευση. Διότι, ένα µεγάλο µέρος από τα θέµατα που συζητάµε, θα µπορούσαµε να τα
συζητήσουµε µε έναν πιο τεκµηριωµένο τρόπο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα πύρινους λόγους, λόγους πολιτικούς. Άκουσα συναδέλφους να λένε «το κόµµα τάδε θα ψηφίσει έτσι ή αλλιώς». Είδα Κοινοβουλευτικές Οµάδες να συνεδριάζουν και να βγάζουν κοµµατικές γραµµές, Βουλευτές να διαγράφονται, διότι προληπτικά δήλωσαν αυτό το οποίο πιστεύουν.
Αυτά τα πράγµατα είναι τροµερά, διότι καταστρατηγούν την
ουσία αυτής της διαδικασίας.
Εδώ πρέπει ο κάθε Βουλευτής, ατοµικά και κατά συνείδηση,
να ψηφίσει ως θα ψήφιζε και ως θα αποφάσιζε ένας ανώτατος
δικαστικός. Φανταστείτε ένα δικαστήριο και ο πρόεδρος του δικαστηρίου να οµαδοποιείται µε ορισµένους δικαστικούς και να
διαγράφει άλλους, διότι δεν ψηφίζουν σύµφωνα µε τη γραµµή
που ορίζεται. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγµατα.
Ειπώθηκε ότι πρέπει να ψηφίσουµε προτάσεις κοµµάτων. Δεν
ξέρω ακριβώς τι αναφέρει ο Κανονισµός της Βουλής, αλλά θα
πω αυτό που θεωρώ ως αυτονόητο. Η αναφορά µας για να ψηφίσουµε δεν µπορεί να είναι µία κοµµατική πρόταση. Η αναφορά
µας για να ψηφίσουµε πρέπει να είναι η δικογραφία.
Κι εδώ υπάρχει ένα θέµα. Πήγα και κοίταξα τις δικογραφίες.
Αναρωτιέµαι πόσοι συνάδελφοι πήγαν και πήραν στα χέρια τους
έστω το διαβιβαστικό της δικογραφίας. Πληροφορίες µου λένε
ότι δεν είναι πάνω από δέκα ή είκοσι. Είναι ένα πολύ σηµαντικό
θέµα.
Ας ξεχάσουµε, λοιπόν, την πολιτική µας ιδιότητα και ας προσπαθήσουµε να λειτουργήσουµε µε µία δικαστική δεοντολογία.
Συνεπώς θα αναφέρω τα γεγονότα. Θα το κάνω πολύ συνοπτικά,
διότι πολλά από αυτά είναι πολύ γνωστά.
Ποια είναι τα γεγονότα; Στις 30 Σεπτεµβρίου, µετά από διάφορα δηµοσιεύµατα, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι αυτή η περίφηµη λίστα, για την οποία µιλάει όλος ο κόσµος, δεν είναι στο
Υπουργείο.
Δύο µέρες µετά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλυψε ότι αυτός
κατέχει τη λίστα. Την έδωσε στον Πρωθυπουργό και στους οικονοµικούς εισαγγελείς. Οι οικονοµικοί εισαγγελείς άρχισαν µια
έρευνα και µετά από λίγο επειδή έπεσαν πάνω σε ονόµατα
Υπουργών, έστειλαν αυτήν τη δικογραφία µε ένα διαβιβαστικό
στη Βουλή.
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Τι λέει αυτό το διαβιβαστικό; Θα σας διαβάσω µόνο ορισµένα
αποσπάσµατα. Κατ’ αρχάς λέει ότι αυτή η λίστα ήρθε µετά από
αίτηµα του κ. Παπακωνσταντίνου. Τον ονοµάζει. Μετά λέει όλο
το ιστορικό. Αναφέρει ότι αυτή η λίστα περιήλθε στα χέρια του
κ. Βενιζέλου. Τον ονοµάζει. Και καταλήγει στο εξής: «Επειδή από
τα προεκτεθέντα προκύπτουν στοιχεία και πραγµατικά περιστατικά σχέση έχοντα µε πράξεις ή παραλείψεις του άρθρου τάδε
και µε πρόσωπα κατέχοντα συγκεκριµένες θέσεις στην κατά τότε
κρίσιµο χρόνο κυβέρνηση της Ελλάδος, µεταβιβάζουµε αυτήν τη
δικογραφία».
Αναφέρουν αυτά τα γεγονότα και τη µεταβιβάζουν ονοµάζοντας τους Υπουργούς, και τον κ. Παπακωνσταντίνου και τον κ. Βενιζέλο. Ποια είναι αυτά τα γεγονότα; Είναι βασικά δύο. Είναι η µη
αξιοποίηση της λίστας και η µη σύννοµη διαχείριση αυτής της λίστας. Και σε αυτά τα δύο θέµατα όποια ευθύνη έχει ο κ. Παπακωνσταντίνου, αντίστοιχη ευθύνη ακριβώς έχει και ο κ. Βενιζέλος.
Διαβιβάζεται, λοιπόν, αυτή η δικογραφία. Δεν υπάρχει καµµία
αντίδραση από την Κυβέρνηση. Περνάνε οι µέρες, αποκαλύπτεται το θέµα των τριών ονοµάτων και, βέβαια, πάρα πολύ λογικά
οι εισαγγελείς στέλνουν στη Βουλή µια δεύτερη δικογραφία για
την οποία δεν θα πω αναλυτικά τι λέει αλλά θέλω να τονίσω µόνο
ένα στοιχείο. Αυτή η δικογραφία είναι διαβίβαση στη Βουλή των
Ελλήνων συµπληρωµατικών στοιχείων σχετικά µε την προκαταρκτική εξέταση η οποία είχε µπει µπρος µε την πρώτη δικογραφία.
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι αυτή η δεύτερη δικογραφία δεν
µπορεί να αντιµετωπιστεί µεµονωµένα.
Και εδώ έχουµε το παράδοξο. Μόλις κατατίθεται στις 28 Δεκεµβρίου αυτή η δικογραφία, αστραπιαία ενώ δεν υπήρχε καµµία
αντίδραση στην πρώτη ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς συντάσσει µια πρόταση που γίνεται πρόταση της Κυβέρνησης και η οποία αναφέρει ότι πρέπει να παραπεµφθεί σε προκαταρκτική εξέταση ο κ. Παπακωνσταντίνου, ένα άτοµο, για ένα
θέµα, για το θέµα της αφαίρεσης των τριών ονοµάτων. Αυτά είναι
τα γεγονότα.
Να κάνουµε µια σύνοψη. Υπάρχουν αυτήν τη στιγµή τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι η µη αξιοποίηση αυτής της λίστας η
οποία ήρθε στην Ελλάδα ακριβώς γι’ αυτόν το στόχο. Η δεύτερη
είναι η µη σύννοµη διαχείριση, το γεγονός ότι αυτή η λίστα δεν
πρωτοκολλήθηκε, το γεγονός ότι αυτή η λίστα δεν παραδόθηκε
από τον κ. Παπακωνσταντίνου στον κ. Βενιζέλο και από τον κ. Βενιζέλο στον κ. Σαχινίδη και το γεγονός ότι αυτή η λίστα βρέθηκε
στα χέρια του κ. Βενιζέλου, ενώ δεν είχε πλέον καµµία αρµοδιότητα. Και η τρίτη κατηγορία είναι η αφαίρεση των τριών ονοµάτων.
Ήθελα να πω το εξής όσον αφορά το θέµα της ζηµιάς που
προκλήθηκε στο δηµόσιο. Γιατί υπάρχει µία άποψη που λέει ότι
όταν δεν προκαλείται ζηµιά στο δηµόσιο, δεν υπάρχει ποινικό
αδίκηµα. Το θέµα εδώ είναι πολύ λεπτό. Γιατί τι είναι ζηµιά στο
δηµόσιο; Ζηµιά στο δηµόσιο είναι µόνο µία οικονοµική ζηµιά; Αν
υποθέσουµε ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου όντως αφαίρεσε τα δύο
ονόµατα αλλά δεν υπάρχει καµµία ενοχή των συγγενών του –
έχουν πληρώσει τους φόρους και είναι εντάξει- δεν υπάρχει
ζηµιά στο δηµόσιο; Δεν έχει ζηµιωθεί το δηµόσιο από αυτήν την
πράξη του κ. Παπακωνσταντίνου που µπορεί να την έκανε για
έναν δευτερεύοντα λόγο, απλώς για να µην αναφερθεί το όνοµά
του, για να µη γίνει κουβέντα;
Προφανώς έχει τρωθεί το κύρος της Κυβέρνησης. Το ίδιο
ισχύει βέβαια και για τις άλλες κατηγορίες.
Το αν έχει προκληθεί ζηµιά στο δηµόσιο ή όχι δεν µπορούµε
να το αποφασίσουµε εµείς.
Θέλω επίσης να κάνω την εξής επισήµανση: Από τις τρεις
αυτές κατηγορίες τις οποίες ανέφερα, οι δύο πρώτες είναι αυταπόδεικτες. Είναι αυταπόδεικτο ότι αυτή η λίστα δεν αξιοποιήθηκε, είναι αυταπόδεικτο ότι η διαχείριση αυτής της λίστας δεν
έγινε µε σύννοµο τρόπο. Μόνο η τρίτη κατηγορία είναι µία κατηγορία η οποία πρέπει να αποδειχθεί και θα είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Συνεπώς, εάν ακολουθήσουµε την πρόταση αυτών που
λένε «θα παραπέµψουµε µόνο ένα άτοµο, τον κ. Παπακωνσταντίνου και µόνο για µία υπόθεση, την αφαίρεση των τριών ονοµάτων», είναι πάρα πολύ πιθανό όλοι «να βγουν λάδι». Πιθανώς θα
πάει ο κ. Παπακωνσταντίνου στο ειδικό δικαστήριο και θα αθωω-
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θεί, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδείξεις ότι το έκανε ειδικά ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό η πρόταση που
θα κάνουµε για την προκαταρκτική να περιέχει το σύνολο των
θεµάτων που προκύπτουν από τη δικογραφία και το σύνολο των
ανθρώπων που εµπλέκονται σ’ αυτήν την υπόθεση. Ποιοι εµπλέκονται; Είναι σαφές. Ονοµάζονται, είναι ονοµαστικά στη δικογραφία. Είναι οι Υπουργοί Οικονοµικών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Θέλω εδώ να πω ότι προσπαθώντας πάντα να λειτουργήσω µ’
αυτήν τη δικαστική δεοντολογία, δεν βλέπω αναφορά στους
Πρωθυπουργούς. Δεν υπάρχει αναφορά στους Πρωθυπουργούς
σ’ αυτήν τη δικογραφία, στο διαβιβαστικό. Βέβαια, κατ’ εµέ αυτό
δεν είναι τόσο σηµαντικό. Το σηµαντικό είναι να κατονοµαστούν
τα γεγονότα τα οποία θα διερευνήσουµε και, εφόσον προκύψουν
-διότι αν υπάρχει εµπλοκή, θα προκύψει απ’ αυτήν τη διερεύνηση- τότε θα υπάρχει και αντίστοιχη διαδικασία απέναντι στους
Πρωθυπουργούς.
Επιτρέψτε µου να πω την άποψή µου για τη στάση του κ. Βενιζέλου. Προσπαθώ να είµαι όσο γίνεται πιο ακριβοδίκαιος και γι’
αυτό είπα ότι είναι προς τιµήν του το γεγονός ότι άλλαξε άποψη
και πρότεινε ο ίδιος τις τέσσερις κάλπες. Θεωρώ ότι, αντί να προβεί σ’ αυτούς τους «πύρινους» λόγους για σκευωρία έχοντας την
απόλυτη προσωπική πεποίθηση ότι είναι ο ίδιος αθώος, θα δικαιωνόταν αν πρότεινε να πάει σ’ αυτή την προκαταρκτική, διότι
δεν υπάρχει στίγµα στην προκαταρκτική. Αυτό είναι ένα άλλο
στοιχείο το οποίο πρέπει να τονίσουµε. Η Προκαταρκτική, αυτό
το οποίο θα αποφασίσουµε εµείς εδώ, δεν είναι παραποµπή σε
δίκη. Δεν αποφασίζουµε να παραπέµψουµε κάποιον σε δίκη.
Αποφασίζουµε να παραπέµψουµε κάποιον για να εξεταστεί και
ενδεχοµένως να πάει σε µία ανάκριση, η οποία ενδεχοµένως θα
καταλήξει σε µία δίκη. Συνεπώς τι το καλύτερο; Έτσι είχε κάνει
σε µία άλλη περίπτωση ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Μεϊµαράκης
-και ήταν προς τιµήν του- όπου όταν ακούστηκε το όνοµά του για
µία άλλη υπόθεση –όπου προφανώς δεν είχε σχέση- ο ίδιος είπε
«εγώ ζητώ να πάω» και βέβαια έκλεισαν όλα τα στόµατα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνω µε µία εκτίµηση πιο πολιτική:
Υπάρχει ένα επιχείρηµα το οποίο έχει πείσει αρκετούς συναδέλφους και από τη Δηµοκρατική Αριστερά και από αλλού, ότι αν
προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε όλες τις πτυχές αυτού του
θέµατος και όλα τα πρόσωπα, θα «πέσει» η Κυβέρνηση. Είµαι σίγουρος ότι πολλοί από τη Συµπολίτευση, υπακούοντας σ’ αυτήν
την απειλή, θα ψηφίσετε.
Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν δύο θέµατα. Αν υποθέσουµε ότι
αυτό ισχύει, υπάρχει ένα µεγάλο ηθικό θέµα το οποίο ο καθένας
λύνει κατά συνείδηση. Εγώ προσωπικά δεν µπορώ να συγκαλύψω ένα ποινικό αδίκηµα µ’ αυτήν την απειλή αλλά ο καθένας
ας πράξει κατά συνείδηση.
Το πιο σηµαντικό απ’ όλα όµως είναι ότι είναι προφανές το αντίστροφο, ότι δηλαδή εάν δεν ρίξουµε όλο το φως σ’ αυτήν την
υπόθεση, εάν δεν εξετάσουµε όλες τις πτυχές και όλους τους
εµπλεκόµενους, τότε θα αποσταθεροποιηθεί η Κυβέρνηση, τότε
θα κινδυνεύσει να «πέσει» η Κυβέρνηση, διότι οι ενδεχόµενες, οι
τυχούσες ευθύνες των Υπουργών και του κ. Βενιζέλου, όπως σας
είπα, είναι αυταπόδεικτες και ο κόσµος θα εκλάβει αυτήν την
απόφασή µας σ’ αυτήν την ψηφοφορία ως µία απόπειρα συγκάλυψης.
Στην περίοδο της κρίσης που ζούµε, το µεγαλύτερο ατού µίας
κυβέρνησης είναι το ηθικό της κύρος. Εάν λοιπόν φανεί ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει, θα χάσει αυτό το ηθικό
κύρος και θα αποσταθεροποιηθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά
θεωρεία παρακολουθούν την συνεδρίαση αφού ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και
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µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Πύργου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου για τριάντα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να ξεκινήσω από τα ίδια τα
γεγονότα. Στις αρχές του καλοκαιριού του 2010 ο τότε διοικητής
της ΕΥΠ µε ενηµέρωσε ότι οι γαλλικές αρχές είχαν στην κατοχή
τους στοιχεία που είχαν υποκλαπεί για καταθέσεις Ελλήνων πολιτών σε συγκεκριµένη ελβετική τράπεζα και ότι θα ήταν διατεθειµένες να στείλουν τις πληροφορίες αυτές στις ελληνικές
αρχές, κατόπιν συνεννόησης µεταξύ των αρµοδίων Υπουργείων.
Σε ένα από τα επόµενα συµβούλια Υπουργών Οικονοµικών ζήτησα από τη Γαλλίδα Υπουργό Οικονοµικών να στείλει στις ελληνικές αρχές τα εν λόγω στοιχεία. Εκείνη επιφυλάχθηκε να
εξετάσει το θέµα και σε επόµενη συνάντηση, αφού µου επεσήµανε το ευαίσθητο του ζητήµατος, συµφώνησε να σταλούν και
µας παρέπεµψε στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου της. Ζήτησα από το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών να
έρθει σε επαφή µε το Γάλλο οµόλογό του και τον Οκτώβρη του
2010 τα στοιχεία αυτά έφθασαν στην Αθήνα, αφού προηγουµένως ο Έλληνας πρέσβης είχε παραλάβει από το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών. Επρόκειτο για πληροφορίες αποθηκευµένες
σε ψηφιακό δίσκο, ένα cd χωρίς διακριτικά, µε ένα σύνολο περίπου δύο χιλιάδων αρχείων τύπου excel, το καθένα από τα οποία
αντιστοιχούσε σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και περιείχε τα
στοιχεία του προσώπου αυτού και τα οικονοµικά στοιχεία που το
αφορούσαν κατά το χρόνο που η πληροφορία υπεκλάπη από την
ελβετική τράπεζα, δηλαδή, περίπου το 2007.
Ζήτησα από συνεργάτη µου να µου δώσει µια εικόνα του συνολικού ποσού των καταθέσεων και να καταγράψει τους µεγαλύτερους καταθέτες. Μου ανέφερε ότι οι καταγεγραµµένες
καταθέσεις στα αρχεία άθροιζαν περί τα 2 δισεκατοµµύρια δολάρια, ότι από τις περίπου δύο χιλιάδες περιπτώσεις πάνω από
τις µισές φαίνονταν µε µηδενικές καταθέσεις και ότι το άθροισµα
των καταθέσεων είκοσι περίπου ατόµων αντιστοιχούσε στο ήµισυ
περίπου του συνόλου. Ενδεικτικά, η µεγαλύτερη ήταν το γνωστό
πλέον ποσό των 550 εκατοµµυρίων δολαρίων.
Ο συνεργάτης µου µού έδωσε σε χαρτί τα είκοσι περίπου ονόµατα µε τις µεγαλύτερες καταθέσεις και µου επέστρεψε το cd.
Ζήτησα από το γραφείο µου να γίνει ένα αντίτυπο του ηλεκτρονικού φακέλου µε τα δύο χιλιάδες περίπου αρχεία σε USB και να
φυλαχθεί το cd, χωρίς να ενηµερώσω για το περιεχόµενό του.
Κάλεσα στο γραφείο µου τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ κ.
Καπελέρη, του έδωσα τα εν λόγω περίπου είκοσι ονόµατα µε τις
µεγαλύτερες καταθέσεις ζητώντας του να κάνει έναν πρώτο
έλεγχο στα στοιχεία αυτά για να αξιολογηθεί αν υπάρχει ή όχι
φορολογικό ενδιαφέρον.
Ο κ. Καπελέρης διεξήγαγε σχετική έρευνα. Στη συνέχεια µε
ενηµέρωσε ότι από τα πρώτα στοιχεία που είχε συλλέξει προέκυπταν ενδείξεις ότι για συγκεκριµένα πρόσωπα παρόµοιου είδους
καταθέσεις δεν µπορούσαν να δικαιολογηθούν, από πρώτη
άποψη, από το φορολογικό τους προφίλ.
Με βάση τα πρώτα αυτά στοιχεία ήταν σαφής για µένα η
ανάγκη για τη συνέχιση της έρευνας από το ΣΔΟΕ και η ανάγκη
να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι, κάτι το οποίο και ζήτησα από τον
κ. Καπελέρη.
Επειδή το ζήτηµα ήταν ευαίσθητο από πλευράς απορρήτου
αλλά και νοµιµότητας στις 24 Ιανουαρίου 2011 συγκάλεσα σύσκεψη στο γραφείο µου µε θέµα τις καταθέσεις Ελλήνων στο
εξωτερικό. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέµατα
σχετικά µε τις καταθέσεις Ελλήνων σε ξένες χώρες, ιδιαίτερα
στην Ελβετία και τη δυνατότητα της πολιτείας να αντλήσει πληροφορίες και να διεξάγει έρευνες για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής, όπου υπάρχει. Εκεί, σ’ αυτήν τη σύσκεψη έγινε ιδιαίτερη
αναφορά στα στοιχεία που είχαµε παραλάβει από τη Γαλλία και
στα αποτελέσµατα του πρώτου ελέγχου.
Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε αφ’ ενός ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου να αναλάβει τις διαπραγµατεύσεις µε τις
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ελβετικές αρχές σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών, αφ’
ετέρου το ΣΔΟΕ να συνεχίσει την έρευνα, κάνοντας κάθε δυνατή
χρήση των υπαρχουσών πληροφοριών. Κι έδωσα εντολές προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Στο τέλος του Ιανουαρίου του 2011 συµµετείχα στο Οικονοµικό Forum του Νταβός στην Ελβετία. Εκεί συναντήθηκα µε την
οµόλογό µου Ελβετή Υπουργό Οικονοµικών. Η συνάντηση ήταν
προγραµµατισµένη εκ των προτέρων και το θέµα της ήταν η εκκίνηση της διαπραγµάτευσης για σύναψη διµερούς συµφωνίας
Ελλάδας – Ελβετίας για τη µεταβίβαση πληροφοριών σχετικά µε
το σύνολο των Ελλήνων µε καταθέσεις σε όλες τις ελβετικές τράπεζες, αντίστοιχες µε τις συµφωνίες που διαπραγµατεύονταν
ήδη χώρες όπως η Γερµανία και η Μεγάλη Βρετανία.
Συµφωνήσαµε να αρχίσει η επίσηµη διαπραγµάτευση στο επίπεδο των Γενικών Γραµµατέων των δύο Υπουργείων, όπως κι
έγινε. Η συµφωνία αυτή παραµένει µέχρι σήµερα σε διαπραγµάτευση και δεν έχει ακόµα υπογραφεί.
Είναι αυτονόητο ότι οι διαπραγµατεύσεις αυτές µε δέσµευαν
ως προς το χειρισµό των στοιχείων από τη Γαλλία. Η προσπάθεια
αυτή θα µπορούσε να τιναχθεί στον αέρα, εάν γινόταν γνωστό
ότι κατείχαµε στοιχεία από µία ελβετική τράπεζα, τα οποία ήταν
παράνοµα κι είχαν υποκλαπεί.
Τον Μάρτιο του 2011 ο κ. Καπελέρης αντικατέστησε τον µέχρι
τότε Γενικό Γραµµατέα Φορολογίας κ. Γεωργακόπουλο και τον
Μάιο επελέγη ως Ειδικός Γραµµατέας του ΣΔΟΕ ο τέως εισαγγελέας κ. Διώτης.
Στις αρχές Ιουνίου του 2011 σε συνεργασία µε τον κ. Διώτη
συζητήσαµε τα στοιχεία που είχαµε λάβει από τη Γαλλία. Τον
ενηµέρωσα ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν καταθέσεις Ελλήνων
σε ελβετική τράπεζα κι έχουν έλθει στην κατοχή µας από τη Γαλλία, όπως και για το ότι ο προκάτοχός του είχε ξεκινήσει έρευνα
στα ονόµατα µε τις µεγαλύτερες καταθέσεις. Και του παρέδωσα
τα πλήρη ηλεκτρονικά στοιχεία σε µορφή USB, για να συνεχιστούν οι έρευνες σε όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
Με τον ανασχηµατισµό που έγινε στη συνέχεια, µετακινήθηκα
σε άλλο Υπουργείο. Ως εκ τούτου, εκεί τελειώνει και η όποια ανάµειξή µου µε το θέµα αυτό.
Είναι, συνεπώς, δεδοµένο ότι εγώ ζήτησα τα στοιχεία από τις
γαλλικές αρχές, ότι εγώ τα παρέλαβα, ότι εγώ έδωσα τις µεγαλύτερες καταθέσεις για έρευνα και για πρώτο έλεγχο και ότι εγώ
παρέδωσα στη συνέχεια στον κ. Διώτη, ως διάδοχο του κ. Καπελέρη, όλα τα στοιχεία για έλεγχο.
Αυτά είναι τα περιστατικά όπως συνέβησαν.
Και τώρα έρχοµαι στα ερωτήµατα τα οποία έχουν τεθεί σχετικά µε την υπόθεση αυτή:
Υπάρχουν δύο ζητήµατα: Αυτό του χειρισµού των στοιχείων
και αυτό της λεγόµενης αλλοίωσης.
Ξεκινάω από το πρώτο. Ερώτηµα: γιατί δεν πρωτοκόλλησα τα
στοιχεία όταν τα έλαβα από τη Γαλλία; Κατ’ αρχάς, τι ακριβώς
να πρωτοκολλήσω; Να βάλω σφραγίδα πρωτοκόλλου σε ένα cd
χωρίς διακριτικά µε δύο χιλιάδες αρχεία; Να βάλω σφραγίδα
πρωτοκόλλου σε εκτύπωση όλων των αρχείων;
Υπάρχει, όµως, κάτι πολύ σοβαρότερο. Πρωτοκόλληση σηµαίνει επισηµοποίηση κατοχής. Κι εγώ γνώριζα ότι τα στοιχεία αυτά
µας είχαν δοθεί ως απόρρητα και ότι οι ίδιες οι γαλλικές αρχές
δεν τα είχαν λάβει µε επίσηµο τρόπο. Δεν ήθελα να διακινδυνεύω
τη διαρροή της έλευσής τους, ακυρώνοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα αξιοποίησής τους.
Ήταν ο φόβος διαρροών υπερβολικός; Αν ναι, τότε γιατί διέρρευσαν στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά και δηµοσιοποιήθηκαν
όλα; Γιατί διέρρευσαν και άλλες παρόµοιες λίστες, όπως η λίστα
µε όσους έχουν βγάλει τα χρήµατά τους τα τελευταία τρία χρόνια και ελέγχονται; Γιατί αποκαλύφθηκε πριν µερικές ηµέρες ότι
ιδιωτική εταιρεία εµπορεύεται πλήθος παρόµοιων στοιχείων;
Με όλα τα παραπάνω, ήµουν και είµαι και σήµερα βέβαιος ότι
µη δίνοντας επίσηµο χαρακτήρα στα εν λόγω στοιχεία, έπραξα
το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσω τη δυνατότητα αξιοποίησής τους, χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα µε ξένες
αρχές.
Εξάλλου, η µη πρωτοκόλληση σε τι ακριβώς εµποδίζει την
αξιοποίηση, ειδικά, µάλιστα, όταν τα στοιχεία αυτά δεν µπορού-
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σαν να χρησιµοποιηθούν µε επίσηµο τρόπο και µε δεδοµένο ότι
το ΣΔΟΕ υποχρεούται να αξιοποιεί και όλες τις ανεπίσηµες πληροφορίες, ακόµα και ανώνυµες καταγγελίες; Κι αν έπρεπε να
πρωτοκολληθούν, γιατί δεν τα πρωτοκόλλησαν και όλοι όσοι τα
έλαβαν στη συνέχεια; Προφανώς για τον ίδιο λόγο που δεν τα
πρωτοκόλλησα κι εγώ.
Ερώτηµα: γιατί στην αρχή επελέγησαν είκοσι ονόµατα; Γιατί
δεν έδωσα όλα τα στοιχεία στον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ κ.
Καπελέρη; Έγινε διακριτική επιλογή;
Απάντηση: τα περίπου είκοσι ονόµατα που έδωσα ήταν για µια
πρώτη φάση ελέγχου. Αυτό το δείγµα από µόνο του εξάλλου κάλυπτε τις µισές περίπου συνολικές καταθέσεις στα αρχεία που
λάβαµε. Και επέλεξα να ξεκινήσω έτσι, γιατί γνώριζα τη δυσκολία
του ΣΔΟΕ σε παρόµοιες πολύπλοκες περιπτώσεις µε χρήµατα
στο εξωτερικό.
Για παράδειγµα, τα στοιχεία της λίστας του Λιχτενστάιν, είχαν
παραδοθεί υπηρεσιακά και επίσηµα από τη Γερµανία στο Υπουργείο Οικονοµικών πριν πάω εγώ στο Υπουργείο. Δόθηκαν στο
ΣΔΟΕ για έλεγχο επί της δικής µου υπουργίας. Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας του ΣΔΟΕ ήρθαν τον Ιούνιο του 2011,
δεκατέσσερις µήνες αφού τα παρέλαβε το ΣΔΟΕ.
Ερώτηµα: Γιατί αντιγράφηκε το cd σε USB; Επειδή είναι πιο
ασφαλές µέσο αποθήκευσης και για να υπάρχει ένα αντίγραφο
των στοιχείων που λάβαµε. Και εδώ να τονίσω κάτι, γιατί υπάρχει
µία ολόκληρη φιλολογία για συνεργάτες µου. Αν υπάρχει ευθύνη,
όποια ευθύνη, αυτή βαρύνει αποκλειστικά εµένα. Κανέναν άλλον!
Όσοι και όποιοι έκαναν το αντίγραφο σε USB, ενήργησαν αυστηρά υπό τις οδηγίες µου.
Ερώτηµα: είναι δυνατόν να µην είδα εγώ τη λίστα, να µην είδα
τα ονόµατα των συγγενών µου;
Απάντηση: δεν υπήρχε µία λίστα. Υπήρχαν δύο χιλιάδες περίπου αρχεία. Και δεν ήταν δουλειά µου να ανοίξω δύο χιλιάδες
αρχεία, που άλλωστε και να ήθελα δεν θα µπορούσα να το κάνω,
γιατί θα χρειαζόµουν ηµέρες. Αυτό που είδα ήταν τα είκοσι ονόµατα µε τα µεγαλύτερα ποσά που µου προσκόµισε ο συνεργάτης
µου σε χαρτί και τα οποία και έδωσα στον κ. Καπελέρη. Μέσα δε
σε αυτά τα είκοσι ονόµατα δεν υπάρχουν συγγενείς µου.
Ερώτηµα: πώς είναι δυνατόν να έχασα το πρωτότυπο cd;
Απάντηση: δεν έχασα το cd. Το έδωσα στη γραµµατεία µου
για φύλαξη. Και δεν γνωρίζω πού είναι σήµερα, αν δηλαδή παραµένει κάπου στο Υπουργείο ή τι άλλο συνέβη, σε µια περίοδο
όπου όλοι γνωρίζουν την τεράστια καθηµερινή πίεση και δουλειά
που υπήρχε. Είναι προφανές ότι αντικειµενικά, πολιτικά πράγµατι
φέρω ευθύνη γι’ αυτό. Είναι προφανές ότι έπρεπε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση και µεγαλύτερη επιµέλεια. Και λυπάµαι πολύ
που αυτή η αστοχία µου έχει δώσει λαβή και στο να αµφισβητηθεί συνολικά η µεγάλη προσπάθεια που έκανε εκείνη την περίοδο
η κυβέρνηση. Όµως, στη δική µου αντίληψη σηµασία είχαν οι
πληροφορίες, τα ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία και είχα δώσει
στον κ. Διώτη και όχι το µέσο αποθήκευσης. Εξάλλου, τα «αυθεντικά» ή πρωτότυπα στοιχεία ήταν στη Γαλλία, όχι στο όποιο
cd µας είχε έρθει.
Ερώτηµα: µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία που
έφερα από τη Γαλλία; Πιστεύω πως ναι. Και αυτό επεδίωξα. Όχι
φυσικά να σταθούν σε δικαστήριο, ούτε να χρησιµοποιηθούν για
να γίνει φορολογικός καταλογισµός, ούτε για να ζητηθεί δικαστική συνδροµή από την Ελβετία -το εξετάσαµε και αυτό το ενδεχόµενο- ούτε καν η ύπαρξή τους να ανακοινωθεί στα εµπλεκόµενα πρόσωπα. Για όλα αυτά είναι σαφές ότι δεν µπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν.
Μπορούσαν, όµως, να χρησιµοποιηθούν ως έναυσµα έρευνας,
όπως µια ανώνυµη καταγγελία, για να στοχεύσουν σε άτοµα που
πιθανώς φοροδιαφεύγουν και να συλλεχθούν άλλα πιθανά πρόσθετα στοιχεία για µια έρευνα φοροδιαφυγής. Αυτό περίµενα να
κάνει το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του και έδωσα παράλληλα και τα κατάλληλα νοµοθετικά εργαλεία, για να κάνουν
οι διωκτικές αρχές αυτήν τη δουλειά.
Ακούγεται πολύ για τον τρόπο µε τον οποίον χρησιµοποίησαν
άλλες χώρες τα στοιχεία αυτά, όµως, οι άλλες χώρες που µε
αφορµή τη λίστα Λαγκάρντ ή άλλες αντίστοιχες λίστες έκαναν
ελέγχους, είχαν προβλήµατα. Στη Γαλλία, για παράδειγµα, το
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Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο καταδίκασε τη γαλλική κυβέρνηση και ακύρωσε τις διοικητικές και δικαστικές πράξεις που έγιναν µε βάση τα στοιχεία αυτά, γιατί ήταν παράνοµα.
Ερώτηµα: έδωσα ή δεν έδωσα εντολές για να γίνει αυτή η
έρευνα;
Απάντηση: και βέβαια έδωσα! Στην αρχή για τα είκοσι ονόµατα
µε τις µεγαλύτερες καταθέσεις, στη συνέχεια επανέλαβα τις εντολές για έρευνα σε σύσκεψη παρουσία πολλών και τέλος έδωσα
όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία στο νέο Ειδικό Γραµµατέα του
ΣΔΟΕ για να συνεχισθεί η έρευνα και ο έλεγχος. Προς τιµήν του
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας όταν ρωτήθηκε ο κ. Διώτης «γιατί σας τα έδωσε ο Υπουργός;», απάντησε «ε, προφανώς,
για να κάνω έλεγχο». Εξάλλου, το ΣΔΟΕ δεν είχε καν ανάγκη για
εντολές για να κάνει τη δουλειά του.
Αντίθετα, έχει υποχρέωση να ερευνά παρόµοια στοιχεία στο
πλαίσιο της επιχειρησιακής αυτονοµίας που έχει και πρέπει να
διαφυλάττει απέναντι σε κάθε πολιτική ηγεσία, την οποία νοµοθετικά εγώ ενίσχυσα.
Θέλω να θυµίσω ότι εκείνη την περίοδο, τον Ιούνιο του 2011,
είχε ήδη ορισθεί και αναλάβει καθήκοντα ο οικονοµικός εισαγγελέας, στον οποίο θα µπορούσε να απευθυνθεί το ΣΔΟΕ για βοήθεια, εάν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβληµα στις έρευνές του.
Οι απαντήσεις µου σε αυτά τα ερωτήµατα δεν είναι στον αέρα.
Έχουν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, περιστατικά, µαρτυρίες που
τις στηρίζουν και δείχνουν ότι υπήρχε από εµένα η βούληση και
συγκεκριµένες ενέργειες για να αξιοποιηθούν τα στοιχεία από
τη Γαλλία.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο θέµα, αυτό της αλλοίωσης.
Θεωρώ ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ηµερών από την έρευνα
των οικονοµικών εισαγγελέων διαµορφώνουν µία τελείως διαφορετική εικόνα απ’ αυτήν που υπήρχε όταν έγινε η πρόταση της
προανακριτικής. Με απλά λόγια, δεν εµπλέκοµαι για τον απλό
λόγο ότι το USB, από το οποίο λείπουν τα ονόµατα, δεν είναι
αυτό το οποίο παρέδωσα. Παρ’ όλα αυτά, προφανώς, και οφείλω
να απαντήσω στα ερωτήµατα που τίθενται και αυτό θα κάνω.
Ερώτηµα: αλλοίωσα τα στοιχεία; Έσβησα τα ονόµατα συγγενικών µου προσώπων; Δεν αλλοίωσα απολύτως τίποτα. Εκτός
από το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο µε τις αρχές
µου, θα ήταν παράλογο και βλακώδες αν γινόταν µε τον τρόπο
που φέρεται ότι έγινε.
Πρώτον, δεν είχα λόγο να το κάνω, αφού στις καταθέσεις τους
στον οικονοµικό εισαγγελέα οι συγγενείς µου προσκόµισαν στοιχεία ότι αυτά τα χρήµατα ήταν νόµιµα και φορολογηµένα. Λυπάµαι ειλικρινά που υποβλήθηκαν και αυτοί τις τελευταίες
εβδοµάδες σε έναν απίστευτο κανιβαλισµό από ορισµένα µέσα.
Δεύτερον, εάν παρά ταύτα ήθελα να κάνω τέτοια λαθροχειρία,
δεν θα το έκανα µε τρόπο που να µε ενοχοποιεί τόσο εξόφθαλµα.
Δεν θα µπορούσα, για παράδειγµα, να είχα αφαιρέσει όχι τα τρία
ονόµατα των συγγενών µου, αλλά δέκα, είκοσι, πενήντα, για να
θολώσω τα νερά, ονόµατα που να παραπέµπουν σε άλλους και
όχι µόνο σε εµένα;
Επιπλέον, όταν δηµοσιοποιήθηκε η λίστα και τέθηκε θέµα σύγκρισης µε τα αυθεντικά στοιχεία από τη Γαλλία, εάν πράγµατι
είχα αφαιρέσει αυτά τα ονόµατα, δεν θα µπορούσα να βγω και
να πω πως λείπουν ονόµατα, να καταγγείλω δηλαδή την απουσία
των ονοµάτων µε δική µου πρωτοβουλία και πριν τεκµηριωθεί
από συγκρίσεις; Αντιθέτως, η διαγραφή των τριών και µόνο ονοµάτων των συγγενών µου παραπέµπει σε προσπάθεια ενοχοποίησής µου.
Αυτό που πραγµατικά συνέβη, είναι πως έµαθα γι’ αυτά τα τρία
ονόµατα που έλειπαν την ίδια µέρα που τα έµαθε όλος ο κόσµος,
δηλαδή στις 28 Δεκεµβρίου 2012. Είµαι σίγουρος ότι στο τέλος
όποιας διαδικασίας οι ευθύνες θα αποδοθούν εκεί που ανήκουν.
Και αυτό το λέω, χωρίς να θέλω να ρίξω σκιά σε κανέναν. Αν και
στη δική µου περίπτωση το τεκµήριο αθωότητας έχει βάναυσα
καταπατηθεί, εγώ θα το σεβαστώ και δεν θα κατασκευάσω εκ
των προτέρων σενάρια ενοχοποίησης κανενός.
Υπάρχει, όµως, ένα µείζον ζήτηµα. Η πρόταση για τη σύσταση
προανακριτικής επιτροπής όσον µε αφορά στο σκέλος της αλλοίωσης, βασίζεται σε µία σύγκριση. Αυτή ανάµεσα στα στοιχεία
που ζητήθηκαν εκ νέου και παραλήφθηκαν από τη Γαλλία τον Δε-
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κέµβριο του 2012 µε το -όπως ρητά αναφέρεται- «παραδοθέν
από τον κ. Παπακωνσταντίνου USB». Μόνο που σήµερα όλοι ξέρουµε ότι αυτό δεν είναι το USB το οποίο παρέδωσα. Είναι ένα
άλλο που είχε δηµιουργηθεί σχεδόν ένα µήνα µετά αφότου είχα
αποχωρήσει από το Υπουργείο.
Ποιες είναι συνεπώς οι ενδείξεις που οδηγούν στη διατύπωση
της πρότασης για προανακριτική; Πού είµαι εγώ σε αυτήν την
ιστορία; Πού είναι το αναµφισβήτητο, όπως αναφέρεται στην
πρόταση, γεγονός; Είναι µία πρόταση που βιάστηκαν, πιστεύω,
τα κόµµατα να καταθέσουν.
Με αυτά τα δεδοµένα, η πρόταση για άσκηση δίωξης εις
βάρος µου για δήθεν νόθευση εγγράφου δεν στέκει. Υποψιάζοµαι δε ότι αυτό το ξέρουν πολλοί σε αυτήν την Αίθουσα και φοβάµαι πως, αντί να στοχεύει στη διερεύνηση του τι πράγµατι
έγινε, προδίδει τη βιασύνη κατασκευής ενόχου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαι εδώ σήµερα, για να απαντήσω στα όσα µου προσάπτονται για τον χειρισµό των πληροφοριών που ζήτησα και πήραµε από τη Γαλλία και για τα περί
αλλοίωσης. Όµως, είµαι εδώ και για να απαντήσω σε ένα ευρύτερο ερώτηµα, που εξηγεί γιατί αυτή η υπόθεση έχει καταστεί
κεντρικό πολιτικό ζήτηµα τους τελευταίους µήνες. Προφανώς,
αυτό οφείλεται στην αίσθηση που έχει πολύς κόσµος, όταν λέει
µε απλά λόγια ότι «µας έκοβαν µισθούς και συντάξεις και την ίδια
ώρα κάλυπταν φοροφυγάδες».
Δεν αναφέροµαι εδώ σ’ όλους όσοι από την αρχή πολέµησαν
την πολιτική που ακολουθήσαµε, τη µόνη πολιτική που µπορούσε
να κρατήσει τη χώρα όρθια, την πολιτική που έχει πια επιβεβαιωθεί, καθώς την ίδια πολιτική ακολουθεί στο ακέραιο και η σηµερινή τρικοµµατική Κυβέρνηση. Δεν αναφέροµαι σ’ όλους
όσους δεν µπορούν να κρύψουν τις καθαρά πολιτικές τους επιδιώξεις, µιλώντας ανοιχτά για την τιµωρία του Υπουργού του
µνηµονίου, εκείνου που κατέστρεψε τη χώρα.
Αναφέροµαι σ’ όλους όσοι δικαίως πιστεύουν ότι υπήρχε διαχρονικά έλλειψη βούλησης του πολιτικού συστήµατος να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή, αλλά και σε όσους αµφιβάλλουν για τη
βούληση της κυβέρνησης, της οποίας ήµουν Υπουργός Οικονοµικών.
Τους λέω, λοιπόν, µε απλά λόγια τα εξής: Όσα θετικά αποτελέσµατα βλέπετε σήµερα για τη φοροδιαφυγή είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό αποτέλεσµα των αλλαγών που κάναµε από το 2010,
αλλαγές που έγιναν µε µεγάλες συγκρούσεις και µε πάρα πολλές
δυνάµεις απέναντι.
Με βάση αυτές τις αλλαγές σήµερα για πρώτη φορά υπάρχουν πολλοί στη φυλακή κατηγορούµενοι για φορολογικά αδικήµατα, για φοροδιαφυγή, για ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος,
επιχειρηµατίες, πολιτικοί, άνθρωποι ισχυροί που µέχρι πρότινος
είχαν τη βεβαιότητα ότι ήταν στο απυρόβλητο. Για πρώτη φορά
ελέγχονται όσοι έβγαλαν χρήµατα στο εξωτερικό για το αν µπορούν να τα δικαιολογήσουν.
Γιατί γίνονται αυτά σήµερα, ενώ δεν γινόντουσαν πριν; Επειδή
τον Μάρτιο του 2010, ψηφίσαµε διάταξη στο ν. 3833, για συγκρότηση ειδικών κλιµακίων ελέγχων µε αυξηµένες αρµοδιότητες
για επικεντρωµένο έλεγχο. Επειδή τον Απρίλιο του 2010, θεσπίσαµε διατάξεις στον ν.3842, για την αποτελεσµατική λειτουργία
του ΣΔΟΕ µε τη συγκρότηση ειδικού τµήµατος ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες.
Επειδή τα ποινικά αδικήµατα της φοροδιαφυγής, όπως είναι η
απόκρυψη εισοδήµατος, συµπεριλήφθηκαν ρητά στα αδικήµατα
που διερευνώνται από την Αρχή για το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος και τιµωρούνται µέχρι και µε δήµευση περιουσιών. Επειδή
τον Απρίλιο του 2010 –επαναλαµβάνω, τον Απρίλιο του 2010- κάναµε άρση του τραπεζικού απορρήτου προβλέποντας υποχρέωση των τραπεζών να διαβιβάζουν στο Υπουργείο Οικονοµικών
κάθε στοιχείο οικονοµικού και φορολογικού ενδιαφέροντος.
Επειδή διευκολύνθηκαν οι δυνατότητες αναγκαστικής είσπραξης
µε ειδικές νοµοθετικές προβλέψεις, όπως είναι οι µαζικές κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών και τρίτων.
Επειδή τον Σεπτέµβριο του 2010, µε τον ν. 3888, άλλαξε το
βάρος της απόδειξης και µεταφέρθηκε στο φορολογούµενο, ο
οποίος οφείλει πλέον να αποδείξει ότι όταν προκύπτει προσαύ-
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ξηση περιουσίας από άνοιγµα λογαριασµών αυτή έχει ήδη φορολογηθεί, αλλιώς επιβάλλεται φόρος. Μέχρι τότε οι ελεγκτικές
υπηρεσίες ισχυρίζονταν ότι αν ανοίξουν λογαριασµούς και βρουν
αδικαιολόγητες καταθέσεις δεν είχαν το δικαίωµα να ελέγξουν
και να δικαιολογηθούν οι αδήλωτες προσαυξήσεις περιουσίας.
Επειδή, µε δική µου πρωτοβουλία, επιβλήθηκε φόρος 15% στα
ακίνητα των offshore εταιρειών, κάτι που οδήγησε στο να ξετυλιχθεί το κουβάρι στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου.
Επειδή µε τρίτη νοµοθετική παρέµβαση, το ν. 3943, τον Μάρτιο
του 2011, τα αδικήµατα της φοροδιαφυγής τιµωρούνται πλέον
µε πολύ αυστηρότερες ποινές, ισχύει αυτόφωρο και είναι δυνατή
για τα πιο σοβαρά από αυτά η προφυλάκιση. Να θυµίσω ότι η
συγκεκριµένη διάταξη πέρασε µετά από ονοµαστική ψηφοφορία
µε όλα τα κόµµατα της τότε Αντιπολίτευσης να την καταψηφίζουν.
Επειδή -συνεχίζω- θεσπίσαµε τον εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, προκειµένου οι ελεγκτικές αρµοδιότητες στο πεδίο
του οικονοµικού εγκλήµατος να καθοδηγούνται αποτελεσµατικά
και το ΣΔΟΕ να αποκτήσει ακόµη µεγαλύτερη επιχειρησιακή αυτοτέλεια, µια νοµοθετική παρέµβαση την οποία πολέµησαν πολλοί ακόµη και στο Υπουργικό Συµβούλιο της εποχής και την
καταψήφισαν στη Βουλή κόµµατα που σήµερα οµνύουν στο όνοµα του θεσµού του οικονοµικού εισαγγελέα.
Επειδή προβλέψαµε την αντικατάσταση του ακατάλληλου
ελεγκτικού προσωπικού και την παραµονή του στις θέσεις, εφόσον επιτυγχάνονται συγκεκριµένοι ποσοτικοί στόχοι. Επειδή συστήσαµε µια Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων µε στόχο την
αποκάλυψη επίορκων υπαλλήλων που όλοι ξέρουµε ότι υπάρχουν.
Επειδή συστήσαµε το 2011 Τµήµα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας µε αρµοδιότητα την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών µε άλλα κράτη και την άµεση προώθηση και αξιοποίηση
των πληροφοριών που προωθούνται από αλλοδαπές αρχές, δεν
µπορούσαµε να το κάνουµε µέχρι τότε. Και επειδή για πρώτη
φορά η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής έγινε αντικείµενο συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων αρχών: του Υπουργείου Οικονοµικών, της ΕΥΠ, του οικονοµικού εισαγγελέα, της Αρχής για
το Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος, του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη.
Είναι αλήθεια ότι θα ήθελα πάρα πολύ όλα αυτά να είχαν φέρει
πιο γρήγορα αποτελέσµατα στη διάρκεια της εικοσάµηνης θητείας µου ως Υπουργός Οικονοµικών. Όµως, σε ποια άλλη περίοδο είχαν γίνει τόσα κατά της φοροδιαφυγής και δη της
επώνυµης φοροδιαφυγής σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα;
Λύσαµε το πρόβληµα; Όχι, αλλά για πρώτη φορά έγιναν τόσες
τοµές και µε ορατό αποτέλεσµα στην αύξηση της φορολογικής
συµµόρφωσης παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες.
Δεν κάναµε επικοινωνιακά παιχνίδια, όπως λένε µερικοί. Κάναµε ουσιαστικές αλλαγές, αλλαγές που σήµερα έχουν δηµιουργήσει ένα διαφορετικό τοπίο. Ίσως βέβαια τελικά εξαιτίας και
όλων αυτών να βρίσκοµαι σ’ αυτήν τη θέση που είµαι σήµερα,
γιατί οι αλλαγές αυτές ενόχλησαν πολλούς. Ποτέ δεν είχα προστάτες, πελατείες και εξαρτήσεις. Ποτέ δεν έδωσα δικαιώµατα
σε κανέναν σε θέµατα διαφάνειας, ποτέ δεν ενέδωσα σε πρακτικές πελατειακών διευθετήσεων. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλοί
στους οποίους δεν έκανα τη χάρη ως Υπουργός Οικονοµικών και
πολλοί µε τους οποίους συγκρούστηκα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν εύχοµαι στον χειρότερο
εχθρό µου να ζήσει αυτό που βιώνω εγώ και η οικογένειά µου τις
τελευταίες εβδοµάδες. Δεν το εύχοµαι σε κανέναν.
Καταδικαστικοί οι τίτλοι των εφηµερίδων: «Ένοχος», «Καταζητείται», «Από το αυτί στον Κορυδαλλό». Το ίδιο συµβαίνει και στα
κανάλια. Συνοπτική δίκη από αυτόκλητους τηλεοπτικούς εισαγγελείς, άµεση καταδίκη. Για ποιο τεκµήριο αθωότητας µιλάµε;
Καταδίκη άµεση και συντριπτική, χωρίς να τίθενται ερωτηµατικά
ούτε καν για τα προσχήµατα.
Η πολιτική και προσωπική µου διαδροµή µέχρι σήµερα δεν έχει
δώσει κανένα απολύτως δικαίωµα σε θέµατα ηθικής τάξης, ασχέτως µε τις πολιτικές διαφωνίες που µπορεί να έχει κανένας. Όσοι
µε γνωρίζουν προσωπικά, γνωρίζουν και την οικονοµική µου κατάσταση και τον ηθικό κώδικα µε τον οποίο έχω πορευτεί. Ούτε
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περιουσία έκανα µε την πολιτική, ούτε λογαριασµό σε ελβετικές
τράπεζες έχω, ούτε offshore εταιρείες. Έχω µόνο δάνεια. Πόσοι
από αυτούς που µε εκτέλεσαν δηµοσίως µε συνοπτικές διαδικασίες µπορούν να πουν τα ίδιο; Πόσοι;
Είναι φανερό ότι κάποιοι µε θέλουν αποδιοποµπαίο τράγο, ο
άνθρωπος στον οποίο θα χρεωθούν όλες οι αµαρτίες της Μεταπολίτευσης, η οργή του κόσµου για τις δυσκολίες που περνάει.
Εδώ και αρκετό καιρό έχω στοχοποιηθεί προσωπικά, όπως δεν
έχει στοχοποιηθεί κανένας άλλος και αυτή η συστηµατική προσπάθεια εις βάρος µου έχει ξεφύγει πια και από το στόχο της πολιτικής ευθύνης. Εδώ και καιρό έχει λάβει χαρακτηριστικά επιδίωξης ποινικής ενοχοποίησης µε προαναγγελία, παραποµπή σε
ειδικό δικαστήριο και φυλάκιση, πολύ πριν από την υπόθεση για
την οποία µιλάµε.
Πρώτα ήταν η µοµφή για το δήθεν φούσκωµα του ελλείµµατος. Αντί να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις αυτοί που εµφάνιζαν
το έλλειµµα κατά δέκα µονάδες του ΑΕΠ µικρότερο απ’ ό,τι
πραγµατικά ήταν, εγκάλεσαν εµένα που δεν απέκρυψα την αλήθεια, µία αλήθεια που αποδέχεται πλέον και η τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Στη συνέχεια ήταν η µοµφή για την υπογραφή του µνηµονίου
και οι κραυγές περί προδοσίας. Τι σηµασία έχει που αντίστοιχα
µνηµόνια υπογράφηκαν στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην
Κύπρο σήµερα; Μήπως είναι και εκεί προδότες; Τι σηµασία έχει
που µετά το πρώτο µνηµόνιο που υπέγραψα εγώ, ακολούθησε
δεύτερο και τρίτο –µνηµόνια πιο επαχθή- και ότι αυτή την πολιτική ακολουθεί σήµερα και η τρικοµµατική Κυβέρνηση γιατί είναι
η µόνη πολιτική που µπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση;
Για όλα αυτά φταίει ο Υπουργός Οικονοµικών των είκοσι µηνών! Δεν φταίει το πολιτικό, επιχειρηµατικό και µιντιακό κατεστηµένο της Μεταπολίτευσης! Δεν φταίνε όλοι αυτοί που ήταν οι
βασικοί συντελεστές της παθογένειας που µας έφερε στο χείλος
της χρεοκοπίας! Φταίνε αυτοί που κλήθηκαν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, για να αποφύγει η χώρα τα χειρότερα!
Έτσι φτάνουµε στο αποκορύφωµα της επιχείρησης της ποινικής ενοχοποίησης µου για τη λεγόµενη «λίστα Λαγκάρντ». Επαναλαµβάνω ότι εγώ ήµουν εκείνος που ζήτησε και έφερε στην
Ελλάδα τη λίστα Λαγκάρντ. Το επιβεβαίωσε εξάλλου και η ίδια η
κ. Λαγκάρντ. Εγώ την έφερα στην Ελλάδα και όποια ενέργεια
έγινε για τη διερεύνηση της λίστας –µε όσες αστοχίες- έγινε επί
δικών µου ηµερών. Αν δεν είχα ζητήσει τη λίστα, σήµερα δεν θα
ήµουν εδώ για να δίνω εξηγήσεις. Αν την είχα δε πρωτοκολλήσει,
θα είχε προ πολλού γίνει φέιγ βολάν, θα είχε ακυρωθεί η αξία
της, αλλά και πάλι δεν θα χρειαζόταν να είµαι εδώ σήµερα και να
δίνω εξηγήσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τελειώνω. Το λιγότερο που χρειάζεται η χώρα αυτήν τη στιγµή, είναι διαδικασίες που θα την εκθέσουν για άλλη µία φορά. Κάνουν λάθος όσοι νοµίζουν ότι το
πολιτικό σύστηµα της Μεταπολίτευσης θα ξεπλυθεί στην πλάτη
µου µέσω ειδικών δικαστηρίων και µε βάση χονδροειδώς αβάσιµες σε βάρος µου κατηγορίες.
Για τι πράγµα ακριβώς µιλάµε; Υπάρχει προσωπικό όφελος;
Όχι. Ζηµίωσα το δηµόσιο; Όχι. Έκανα λαθροχειρία; Όχι. Ας αναλογιστούν, λοιπόν, τις ευθύνες τους σε αυτήν την κορυφαία
στιγµή για τη δηµόσια ζωή της χώρας όλοι. Δεν είµαι απλώς
αθώος, είµαι το αντικείµενο µίας χοντροκοµµένης και εξόφθαλµης προσπάθειας ενοχοποίησης. Το λέω πολύ καθαρά: Δεν µε
ενδιαφέρουν οι παραγραφές. Με ενδιαφέρει το όνοµά µου να
είναι καθαρό και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου ανήκουν. Είµαι
σίγουρος ότι στο τέλος η αλήθεια θα δικαιωθεί. Και αυτήν την
αλήθεια πρέπει να κοιτάµε κατάµατα, αντί να κατασκευάζουµε
ενόχους.
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα µπούµε στο δεύτερο κύκλο των οµιλητών εκ του καταλόγου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Βαρβιτσιώτης για πέντε λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
κατελθών του Βήµατος κ. Παπακωνσταντίνου, κεντρικό πρόσωπο
στην υπόθεση που συζητάµε και ένα από τα πρόσωπα που προτείνεται να παραπεµφθεί για περαιτέρω έρευνα, νοµίζω ότι δικαιολόγησε µε τη στάση του το πόσο αναγκαία είναι η επιπλέον
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έρευνα. Δικαιολόγησε µε όλα αυτά που είπε το γεγονός ότι
υπάρχουν πολλά και αναπάντητα ερωτήµατα σε αυτήν την υπόθεση, τα οποία χρήζουν περισσότερης διερεύνησης.
Αντίγραφα φτιάχτηκαν πολλά και επί της εποχής του και όχι
µόνο επί του διαδόχου του. Κατ’ οµολογία. Eντολή εδόθη περιορισµένη και όχι στο σύνολο των στοιχείων και από την εντολή
αυτή δεν ήρθε κανένα αποτέλεσµα. Για τη συνολική διαχείριση
της υπόθεσης, τον τρόπο δηλαδή αξιοποίησης ενός τέτοιου στοιχείου σε συνδυασµό µε όλες τις άλλες ενέργειες άφησε ο ίδιος
πάρα πολλά ερωτηµατικά. Και βέβαια κορυφαίο ερωτηµατικό, το
οποίο άφησε, για όσους έχουν διαχειριστεί δηµόσια εξουσία,
είναι το εξής: Αν δεν ήθελε το κεντρικό αρχείο και πρωτόκολλο
του Υπουργείου του, γιατί δεν χρησιµοποίησε το απόρρητο πρωτόκολλο του Υπουργού, το οποίο συνοδεύει τον κάθε ένα, όταν
αποχωρεί από την υπηρεσία και είναι βεβαιωµένο αποδεικτικό
έγγραφο για το χειρισµό;
Σε όλα αυτά τα ερωτήµατα πρέπει να απαντήσει η περαιτέρω
διερεύνηση αναγκαστικά από τη Βουλή. Γιατί θα ήµασταν πάρα
πολύ ευτυχείς, αν η έρευνα αυτή δεν την περνούσε µέσα από τη
διαδικασία της Βουλής, αν δεν υπήρχε το άρθρο 86 µε τον τρόπο
µε τον οποίο λειτουργεί, αν δεν υπήρχε ο νόµος περί ευθύνης
Υπουργών, έτσι όπως εφαρµόζει τη συνταγµατική διάταξη, ώστε
σήµερα εµείς να αναγκαστούµε να βγάλουµε το πολιτικό καπέλο
και να αποκτήσουµε δικαστικές αρµοδιότητες σε µία δίκη, σε µία
διαδικασία, στην οποία αποκτούµε αρµοδιότητες ως λαϊκοί δικαστές και όχι ως νοµικοί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Έχουµε ανακριτικές αρµοδιότητες τέτοιες, που πολλές φορές
αναγνωρίζω στους συναδέλφους ότι είναι δύσκολο να τις ξεχωρίσουν µε τις πολιτικές τους θέσεις και αντιλήψεις. Γιατί κάποιοι
σε αυτήν την υπόθεση προτιµούν το τηλεοπτικό σόου, την έννοια
του τηλεοπτικού δικαστή και δεν αντιλαµβάνονται ότι η επιταγή
του Συντάγµατος είναι η µετατροπή του Βουλευτή σε φυσικό δικαστή, είτε ψηφίσει σήµερα είτε συµµετέχει στην προανακριτική
είτε ερχόµενος και επικυρώνοντας την οποιαδήποτε παραποµπή
του οποιουδήποτε υπευθύνου µετά το πόρισµα της προανακριτικής, αν κάτι τέτοιο συµβεί. Είναι τέτοιος, λοιπόν, ο σκληρός περιορισµός του Συντάγµατος –και αυτό το απευθύνω ιδιαίτερα σε
όσους θέλουν να κάνουν σόου γύρω από αυτήν την υπόθεσηπου θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Και θα πρέπει να
είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και για τις κρίσεις που εκφράζουν
στις τηλεοράσεις, γιατί µεθαύριο µπορεί να βρεθούν υπόλογοι
γι’ αυτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίροµαι γιατί µετά την ήττα
που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας να καλλιεργήσει εντυπώσεις περί κουκουλώµατος, περί αλλοίωσης της µυστικότητας της
ψηφοφορίας, περί παραβίασης του Συντάγµατος, περί, περί,
περί.., και όλο αυτό τον εξάψαλµο που ακούσαµε όλο αυτό το
διάστηµα, χαµήλωσε τους τόνους και µπήκε στην ουσία της υπόθεσης και τελείωσε επιτέλους µε την αποδοχή της πρότασής του
όλο αυτό το θεσµικό παιχνίδι που πήγαινε να γκρεµίσει για άλλη
µια φορά την εικόνα της Βουλής.
Εδώ, όµως, αναλαµβάνουµε µία ευθύνη και αυτή την ευθύνη
που έχουµε αναλάβει, πρέπει να την εκπληρώσουµε ως το τέλος.
Και αυτό είναι να αντιµετωπίσουµε τα πρόσωπα, τις κατηγορίες
και τη διαδικασία της επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης µε το
ρόλο του δικαστή που αναζητά την αλήθεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν αναζητάµε πολιτικές ευθύνες. Αναζητάµε να βρούµε την
αλήθεια και βάσει της αλήθειας που θα ανακαλύψουµε -θα ανακαλύψουµε, γιατί δεν την έχουµε ανακαλύψει και δεν µπορεί να
πηγαίνουµε µε οποιαδήποτε προκατασκευασµένα αποτελέσµατα- τελικά θα ψηφίσουµε για το κλείσιµο αυτής της διαδικασίας.
Όποιος πάει µόνο µε πολιτική ατζέντα, να ξέρετε ότι θα καταδικαστεί και στη συνείδηση της κοινής γνώµης, αλλά πάνω απ’
όλα καταδικάζεται στη συνείδηση όλων ηµών ως επίορκος στη
συγκεκριµένη διαδικασία.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, πώς είναι δυνατόν να ηττήθηκε η πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε αποδεκτή; Εσείς µόνο µπορείτε να το εξηγήσετε.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου λίγο πριν εξέθεσε τη δική του στάση
στο θέµα που συζητάµε. Δεν έδωσε, όµως, απάντηση, δεν επιχείρησε καν να δώσει απάντηση στο µείζον ερώτηµα: Γιατί, και
επί της δικής του θητείας και εν συνεχεία επί της θητείας του κ.
Βενιζέλου δεν εισεπράχθη από αυτήν τη διαδικασία ούτε 1 ευρώ.
Το απέφυγε επιµελώς.
Όσο δε για τη δυνατότητα ή νοµιµότητα ή υποχρέωση –λέµε
εµείς- πρωτοκόλλησης ακόµα και του ηλεκτρονικού εγγράφου
βεβαιώνουµε το Σώµα ότι υπάρχουν προβλεπόµενοι τρόποι κάθε
είδους και απόρρητοι και εµπιστευτικοί και για τα ηλεκτρονικά
έγγραφα και στα προσωπικά πρωτόκολλα των Υπουργών για να
καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Και δεν συνέβη ούτε από τον κ. Παπακωνσταντίνου ούτε από τον κ. Βενιζέλο. Και εκεί αναδεικνύεται όχι ειδικά σε αυτές τις δύο µόνο περιπτώσεις, είναι γενικευµένοµία αντίληψη ιδιωτικού κράτους για τους εκάστοτε Υπουργούς
όλων αυτών των κυβερνήσεων των δύο κοµµάτων που κυβέρνησαν αυτές τις δεκαετίες την Ελλάδα. Το ανεξέλεγκτο και το εντελώς αυθαίρετο είναι η βάση της πολιτικής τους.
Σκευωρία, λοιπόν, κύριε Μανιάτη; Αποτυχηµένο «ρεσάλτο» του
ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία και σκοπιµότητες ένθεν και ένθεν εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ για την πρότασή του; Είναι θλιβερή αυτή η προσέγγιση και πράγµατι θέτει πολύ σοβαρά ζητήµατα.
Ωραία, ας µην ποινικοποιούµε την πολιτική ζωή, ας µη στήνουµε σκηνικό πόλωσης, όπως σήµερα στο πρωτοσέλιδο τους
«ΤΑ ΝΕΑ» κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ας µην επιλέγουµε τακτικές
«πολιτικής αλητείας», µας είπαν τις προηγούµενες µέρες, για την
τεχνητή αποσταθεροποίηση της Κυβέρνησης την ώρα που
«σώζει» αυτή η Κυβέρνηση τη χώρα.
Ναι, να συµφωνήσουµε σε όλα αυτά, αλλά όλα αυτά πρέπει να
οδηγήσουν σε µία «οµερτά», σε µία πλήρη απουσία ελέγχου
τόσο κραυγαλέων ζητηµάτων που έχουν ανάγκη να διερευνηθούν και να δοθούν απαντήσεις; Και κανείς ούτε από τη Νέα Δηµοκρατία ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από τη ΔΗΜΑΡ δεν θέτει
αυτό το ζήτηµα. Γιατί δεν προτείνετε µε τη δική σας λογική τόσο
καιρό, έστω µία εξεταστική επιτροπή;
Ας µιλήσουµε, λοιπόν, για το τι σηµαίνει αντίληψη πολιτικής
ευθύνης και κυρίως ανάληψη πολιτικής ευθύνης και µάλιστα εδώ
για τη συγκεκριµένη περίπτωση της διαχείρισης της λίστας Λαγκάρντ.
Θέλω εδώ να κάνω µία ενδιάµεση παρέµβαση. Δεν ξέρω γιατί
ο Πρόεδρος της Βουλής, όταν αναφέρθηκε στην επιστολή του
κ. Παπαδήµου που απέστειλε σήµερα, δεν την ανέγνωσε και εν
συνεχεία να την καταθέσει στα Πρακτικά. Η επιστολή αυτή προς
τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μειµαράκη,
από τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο, λέει σαφώς
ότι: «πρώτον, κατά τη διάρκεια της θητείας µου ως Πρωθυπουργού ουδέποτε ενηµερώθηκα αρµοδίως για την ύπαρξη της επονοµαζόµενης λίστας Λαγκάρντ ούτε για οποιοδήποτε ζήτηµα που
συνδέεται µε την υπόθεση αυτή». Μπορεί να ελεγχθεί η ειλικρίνεια ή όχι του κ. Παπαδήµου, αλλά αν αυτό ισχύει και δεν το διαψεύσετε κανένας από εσάς και πρώτος από όλους ο κ.
Βενιζέλος, δεν είναι αυτό µια σαφής και ισχυρή ένδειξη απόκρυψης ή και υπεξαγωγής στην πραγµατικότητα του δηµοσίου
αυτού εγγράφου; Τι άλλο χρειάζεται για να αποδειχθεί από
αυτήν την επιστολή του κ. Παπαδήµου, η ισχυρή ένδειξη για την
υπεξαγωγή; Τουλάχιστον!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική ευθύνη είναι µια πολύ
σπουδαία ιστορία και όταν την αναλαµβάνεις, πρέπει να έχει και
συνέπειες και γι’ αυτό αυτή η υπόθεση δεν αφορά τον Πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ, αλλά αφορά τους δύο διατελέσαντες τότε Υπουργούς Οικονοµικών. Και αυτό που πασίδηλα προκύπτει ότι δεν συνέβη, είναι να υπερασπιστούν το δηµόσιο συµφέρον και να
αποδώσουν στην ελληνική κοινωνία τους πόρους εκείνους που
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η κοινωνία αυτή είχε ανάγκη για να µην επιβαρυνθεί µε όλες
αυτές τις συγκλονιστικά βάρβαρες επιβαρύνσεις που υπέστη.
Αµείλικτα τα ερωτήµατα. Γιατί δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη
να απαντήσουν ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παπακωνσταντίνου; Στην
κοινωνία, όχι στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν εισπράχθηκε ούτε 1 ευρώ;
Ποιοι ωφελήθηκαν από αυτό το γεγονός; Ποιο είναι το µέγεθος
της ωφέλειας; Ένα ευρώ, δέκα, εκατό, ένα εκατοµµύριο, ένα δισεκατοµµύριο; Ποιο ακριβώς είναι, µε τα στοιχεία που εκείνοι
διαθέτουν και είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν;
Αυτήν την άποψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω πάρα
πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να την αναπτύξω παραπέρα.
Στην πρότασή µας έχουµε ακριβώς σταθεί µε απόλυτη ευθύνη,
τεκµηριώνοντας τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν και τις ενδείξεις ποινικής ευθύνης που πρέπει να διερευνηθούν. Μέχρι εκεί
είναι η σηµερινή υποχρέωση των κοµµάτων και των Βουλευτών
και σε αυτήν ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίνεται και µε τη µεγαλύτερη τεκµηρίωση και µε τη µεγαλύτερη ευθύνη. Αλλού βρίσκονται τα «ρεσάλτα» και αλλού βρίσκονται οι ανεύθυνες και πραγµατικά
υπόλογες απέναντι στην κοινωνία επιλογές και τακτικές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι η Διαρκής
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ξέρετε τι θα πω παρακάτω;
«Παράταση της διαρκείας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 7/28-22012 πράξη Υπουργικού Συµβουλίου»».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μας φωτίσατε τώρα. Τώρα
καταλάβαµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θέλω να σας ανακοινώσω ότι πρέπει να σεβαστούµε πάρα πολύ την ώρα, διότι η ψηφοφορία έχει καθοριστεί για τις 19.00’.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχουµε συµφωνήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιος το κανόνισε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι η ψηφοφορία θα διεξαγόταν στις
17.00’ µε ανοχή για τις 18.00’. Τώρα, από τον αριθµό οµιλητών
κι επειδή δεν έλαβαν το λόγο οι Υπουργοί και δεν υπήρξαν -πλην
του κ. Παπακωνσταντίνου- άλλοι οµιλητές είναι λογικό να πάει η
ψηφοφορία στις 19.00’.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ίσως δεν
είστε ενήµερος. Ζήτησα, όµως, από τον Πρόεδρο της Βουλής
τον κ. Μεϊµαράκη τις τρεις, τέσσερις ώρες που κερδίζουµε µετά
από την εγκατάλειψη της πρότασης για τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες, να τις αφιερώσουµε στη διεύρυνση της συζήτησης,
πράγµα που σηµαίνει ότι το 18.00’ τουλάχιστον να γίνει 21.00’.
Ο κύριος Πρόεδρος συµφώνησε σε αυτό.
Ο κ. Τραγάκης, δε, στον οποίο µετέφερα το αίτηµα και τη συµφωνία αυτή που είχαµε µε τον Πρόεδρο της Βουλής µου είπε
«Θα µεταφέρω το αίτηµα για τις 21.00’για να το επιβεβαιώσω,
εφόσον έχει συµφωνηθεί µε τον κ. Μεϊµαράκη αλλά τουλάχιστον
στο 20.00’ συµφωνώ κι εγώ».
Εσείς, τώρα, τι κάνετε; Μειώνετε κι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παπαδηµούλη,
δεν είναι δική µου πρωτοβουλία αυτή. Κι εγώ συνεννοήθηκα. Δεν
κάνω του κεφαλιού µου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ωραία. Πείτε, τότε στον
κύριο Πρόεδρο, ότι όταν δεσµεύεται σε κάτι, καλό θα ήταν να το
τηρεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα τα µεταβιβάσω αυτό.
Αυτήν τη στιγµή ισχύει η πρόταση για τις 19.00’.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, δεν ισχύει καµµία τέτοια πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αυτήν τη στιγµή, ισχύει
αυτό, µέχρι νεοτέρας, επαναλαµβάνω.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ωραία. Θερµή παράκληση
να µεταφέρετε αυτό που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αναλαµβάνω να επικοινωνήσω ξανά.
Υπάρχει, όµως, κι άλλο επιχείρηµα. Μπορεί να κερδίσαµε την
ώρα που αναφέρατε πριν, χάσαµε όµως, δυο ώρες επί της διαδικασίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το δεύτερο –διότι, όλοι µαζί
αποφασίζουµε, η Ολοµέλεια αποφασίζει- κύριε Νάκο, που θέλω
να ζητήσω, είναι να υπάρχει το δικαίωµα της δευτερολογίας,
όπως προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής, τουλάχιστον για τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και για τον βασικό εισηγητή
εκάστοτε κόµµατος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν θα αρχίσουµε αυτήν
τη συζήτηση, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σας ζητάω το λόγο.
Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν θα µιλάµε δυο ώρες
για το θέµα αυτό.
Κυρία Παπακώστα, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, που παραπονιέστε ότι σας κατηγορούν
για ρεσάλτο, πρέπει να σας πω ότι απερίφραστα συνετελέσθη
οµολογία διά της εµφανίσεως στελεχών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης –λυπάµαι, αλλά δεν είναι φήµες- όπου στα κάδρα
πολλών τηλεοπτικών σταθµών σήµερα συνοµολογούσαν ανερυθρίαστα ότι στόχος της πρότασης σας είναι να πέσει η Κυβέρνηση. Άρα, λοιπόν, ελέγξτε πρώτα τους συναδέλφους και µετά
παραπονεθείτε για το θέµα αυτό.
Επί της ουσίας, η δική µας πρόταση προσάπτει στον τέως
Υπουργό δύο αδικήµατα, αγαπητοί συνάδελφοι: Αφ’ ενός µεν, τη
νόθευση εγγράφου, σύµφωνα µε το άρθρο 242 παράγραφος 2
και 3 του Ποινικού Κώδικα και αφ’ ετέρου, την παράβαση καθήκοντος σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. Αυτή –
αν θέλετε- είναι η πρόταση σε σχέση µε τα δύο αδικήµατα.
Η διαφοροποίηση, η λεγόµενη «νόθευση» της λίστας Λαγκάρντ
είναι δεδοµένη. Πλέον, όµως, του µεγάλου ερωτηµατικού «Από
ποιον;» ή «Από ποιους;» έγινε αυτή η αλλοίωση, προκύπτει κι ένα
άλλο ερώτηµα, αγαπητοί συνάδελφοι.
Το ερώτηµα, το οποίο προκύπτει είναι: Η νόθευση έγινε από
Υπουργό κατά την άσκηση-εκτέλεση των καθηκόντων του ή όχι;
Σε περίπτωση που κριθεί ότι πράγµατι η νόθευση έγινε από
Υπουργό κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υπουργού,
τότε η υπόθεση –αντιλαµβάνεστε- οδηγείται στο ειδικό δικαστήριο.
Αντίθετα, αν κριθεί ότι η νόθευση έγινε επ’ ευκαιρία των καθηκόντων του, η υπόθεση οδηγείται στα ποινικά δικαστήρια. Αυτή
είναι µια πρώτη παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι η εξής και την
επικαλέστηκε προηγουµένως ο τέως Υπουργός ο οποίος είπε ότι
υπεκλάπη η λίστα και υπονόησε, ή το είπε ευθέως, ότι το προϊόν,
λοιπόν, αυτό δεν ήταν νόµιµο και θα δηµιουργούσε προβλήµατα.
Πλανάται πράγµατι η άποψη ότι δεν ήταν νόµιµο το άνοιγµα της
επίµαχης λίστας όταν έφτασε στην Ελλάδα τη δεύτερη φορά.
Και αυτό επειδή, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν τηρήθηκαν οι κωδικοί, όπως λέµε, ασφαλείας, οι οποίοι προβλέπονται. Δηλαδή, µε
άλλα λόγια, κατά το άνοιγµα της επίµαχης λίστας δεν ήταν
παρών εκπρόσωπος της Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
Για να δούµε, όµως, το εξής: Θα µπορούσαµε να δεχτούµε ότι
η λίστα Λαγκάρντ δεν άνοιξε στην Ελλάδα, αλλά στη Γαλλία από
τους αρµόδιους του Γαλλικού Υπουργείου Οικονοµικών και παρουσία Ελλήνων εκπροσώπων των δικαστικών αρχών και του
ΣΔΟΕ. Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να δεχτούµε ότι οι Γάλλοι έκαναν και τη σχετική παρουσίαση της λίστας στην ελληνική αντιπροσωπεία. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το ερώτηµα αυτό το οποίο
πλανάται ότι δεν ήταν νόµιµο το άνοιγµα της επίµαχης λίστας,
νοµίζω ότι απαντάται µε αυτό που µόλις τώρα σας ανέφερα.
Πάντως, όπως και αν έχει το θέµα, κύριε Πρόεδρε και αγαπη-
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τοί συνάδελφοι, αν ο κ. Παπακωνσταντίνου γνωρίζει ποιος διέπραξε την αξιόποινη πράξη της νόθευσης, οφείλει να σπεύσει να
ενηµερώσει τον αρµόδιο εισαγγελέα, ώστε να καταστεί δυνατή
η δίωξη του δράστη. Σε αντίθετη περίπτωση ο τέως Υπουργός
Οικονοµικών διαπράττει και το αυτόφωρο αδίκηµα της υπόθαλψης εγκληµατία, σύµφωνα µε το άρθρο 231 του Ποινικού Κώδικα.
Τώρα, η νόθευση, κύριε Πρόεδρε, για να στοιχειοθετηθεί, δηλαδή, το έγκληµα της πλαστογραφίας, δεν απαιτεί µόνο αυτή καθαυτή την παρέµβαση διά της οποίας αλλοιώνεται η αποδεικτική
ή δηλωτική ισχύς του εγγράφου, αλλά και η ασυµφωνία του προκύπτοντος περιεχοµένου του εγγράφου µε τη βούληση του φεροµένου ως εκδότη του, πράγµα το οποίο εδώ συνέβη
Άρα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ παρίσταται ως αναγκαία
η πρότασή µας, κατ’ άρθρον 154 του Κανονισµού της Βουλής,
να ασκηθεί δίωξη κατά του κ. Παπακωνσταντίνου για τα αδικήµατα της νόθευσης εγγράφου, κατ’ άρθρον 242 παράγραφοι 2
και 3 του Ποινικού Κώδικα, και της παράβασης καθήκοντος, κατ’
άρθρον 259 του Ποινικού Κώδικα, προκειµένου, κύριε Πρόεδρε
-και τελειώνω µε αυτό- να αποσεισθούν, αν αποσεισθούν, οι ενδείξεις ενοχής του, οι οποίες στηρίζονται στο αναµφισβήτητο γεγονός ότι είχε τόσο τη δυνατότητα όσο και το κίνητρο να προβεί
σε µια τέτοια ενέργεια καθιστώντας έτσι τη συγκεκριµένη συµπεριφορά του ερευνητέα κατά το νόµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο επί του Κανονισµού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ακούστε, µε βάση το τι
αποφάσισε το Προεδρείο και το έθεσε στο Σώµα εφαρµόζουµε
τις διατάξεις του Κανονισµού, το άρθρο 137 παράγραφος 2. Ο
κ. Καµµένος τοποθετούµενος επεσήµανε ότι σύµφωνα µε τη ρύθµιση αυτή η γενικευµένη συζήτηση ολοκληρώνεται υποχρεωτικά
µέσα σε δύο το πολύ συνεδριάσεις. Θέσαµε, λοιπόν, το θέµα, ότι
θα πρέπει κατά την άποψή µας να γίνουν δύο συνεδριάσεις. Αποδεικνύεται από την κατάσταση των οµιλητών, οι οποίοι έχουν
προταθεί και έχουν γραφτεί, ότι είναι ογδόντα δύο. Δεν υπάρχει
περίπτωση να ολοκληρωθεί και να µιλήσουν σε µία συνεδρίαση.
Το δεύτερο στοιχείο, είναι ότι το ίδιο το άρθρο 137 του Κανονισµού παραπέµπει στο άρθρο 136, που εκεί ρυθµίζεται και το
θέµα της δευτερολογίας. Άρα, λοιπόν, θέλουµε να εφαρµόσετε
τον Κανονισµό. Δηλαδή, όσον αφορά της δευτερολογίες δεν
µπορείτε εκ του Κανονισµού να τις απαγορεύσετε να γίνουν.
Επίσης, περί αυτού που λέτε ότι η ψηφοφορία θα είναι επτά η
ώρα, εµάς µας βρίσκει αντίθετους. Και σας καλούµε και επαναφέρουµε το αίτηµα και το Σώµα να αποφανθεί να γίνει η συζήτηση σε δύο συνεδριάσεις και να ολοκληρωθεί µε τη συµµετοχή
όλων των συναδέλφων προκειµένου να προχωρήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το αίτηµά σας ακούστηκε. Δεν τα είπε αυτά, βέβαια, ο κ. Μελάς που είναι ο εκπρόσωπός σας στη Διάσκεψη των Προέδρων η οποία αποφάσισε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Το είπε ο κ. Καµµένος
µιλώντας στην Ολοµέλεια. Το έθεσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τον άκουσα τον κ. Καµµένο, όπως άκουσα και τον κ. Μελά, εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Το λόγο έχει ο κ. Μανώλης Γλέζος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, Βουλευτές και Βουλευτίνες του ελληνικού Κοινοβουλίου, οµολογώ ότι βρίσκοµαι σε
µία πάρα πολύ µεγάλη -πώς να το πω;- ειδική κατάσταση. Οι φωνασκίες που ακούστηκαν το πρωί εδώ, συνοδευόµενες και από
ορισµένες φράσεις ανεπίτρεπτες εντελώς για το ελληνικό Κοινοβούλιο, µε έχουν θέσει σε έναν προβληµατισµό. Τελικά, τι ρόλο
παίζουµε εδώ; Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Σκεφθείτε τι
λέει ο λαός για εµάς, για τη Βουλή. Αυτό µονάχα σας λέω.
Θα ήθελα να θέσω και ένα ιδιαίτερο σηµείο. Οι φωνασκίες δεν
αφορούσαν µονάχα διαµαρτυρίες για εκείνο που έλεγε κάποιος
άλλος, αλλά υποκαθιστούσαν το ίδιο το Προεδρείο. Είναι ένας
ολισθηρός δρόµος, γιατί έλεγαν ως Πρόεδροι του Κοινοβουλίου
τι πρέπει να κάνει ο οµιλητής. Το ένα είναι αυτό.
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Το δεύτερο είναι ότι το 1989 –δεν ήµουν Βουλευτής τότε- είχα
αντιταχθεί σφόδρα στην παραποµπή του τότε Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, σε δικαστήρια για να δικαστεί,
διότι θεώρησα ότι δεν µπορεί να ποινικοποιείται η πολιτική ζωή
της χώρας.
Σήµερα γιατί και πώς συνάδει να υποστηρίζω ότι πρέπει να
γίνει εξέταση;
Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να παρακολουθήσετε το εξής. Δεν
είµαι –και δεν µπορεί να είναι κανένας από µας- ούτε ανακριτής
ούτε δικαστής. Δυστυχώς, η µεγαλύτερη από τις παραβιάσεις
του Συντάγµατος είναι ότι αυτό το Σώµα κάνει νοµοθετική εργασία, ασκεί δικαστική εξουσία, ασκεί εκτελεστική εξουσία και κυβερνάει. Κάνει τα πάντα. Αυτό δεν µας ενδιαφέρει. Δεν το
λογαριάζουµε. Δεν το υπολογίζουµε. Επιµένουµε να παίζουµε το
ρόλο του δικαστή. Αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέµατα.
Γιατί, όµως, τώρα δέχοµαι ότι πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστούν αυτοί για τους οποίους υποψιαζόµαστε ότι µπορεί να
έχουν µία ανάµειξη γύρω από το θέµα της λίστας Λαγκάρντ;
Και τη λίστα Λαγκάρντ, φυσικά, ούτε καν τη διάβασαν και δεν
αναρωτήθηκαν εκείνο το «Λαγκάρντ» τι σηµαίνει. Σας θυµίζω το
avant-garde, σας θυµίζω ορισµένες άλλες τέτοιες λέξεις. Σηµαίνει ότι πρέπει να βλέπεις, είσαι στη σκοπιά και πρέπει να βλέπεις
τι γίνεται. Ούτε αυτό το είδαν.
Έτσι, είναι φανερά τα ολισθήµατα στα οποία έχουν οδηγηθεί,
όπως στη µη αξιοποίηση, η οποία µπορεί να είναι δόλια, µπορεί
να είναι κακή –ας µην είναι δόλια- µπορεί να είναι από αµέλεια,
µπορεί να είναι απόκρυψη, µπορεί να είναι αλλοίωση.
Η µη πρωτοκόλλησή της, πάντως, δηµιουργεί ένα πρόβληµα.
Το πρωτοφανές που άκουσα σήµερα από τον οµιλητή κ. Παπακωνσταντίνου ήταν το «αν την πρωτοκολλούσαµε, θα έβγαινε σε
φέιγ βολάν». Είπε «γιατί δεν βγήκε σε φέιγ βολάν η λίστα του Λίχτενσταϊν και η λίστα του Λουξεµβούργου; Γιατί δεν βγήκαν
αυτές σε φέιγ βολάν;».
Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Περίµενα από τον
Ευάγγελο Βενιζέλο να πει, «τίθεµαι στη διάθεση της ανακριτικής
και οποιασδήποτε προκαταρκτικής εξέτασης».
Εµείς στην Κατοχή δεν κρύβαµε τον αγώνα που κάναµε απέναντι στον κατακτητή. Ναι, δεν θα το ξεχάσω. Είµαι ΕΠΟΝίτης
και κάνω αγώνα για τη λευτεριά της πατρίδας. Γιατί δεν βγαίνει
να πει «Έχετε υποψίες για µένα; Δέχοµαι να περάσω απ’ όλες τις
διαδικασίες». Αυτό περίµενα από τον Ευάγγελο Βενιζέλο και δεν
το έκανε.
Θέλω ειδικά να σηµειώσω ότι δεν πρέπει να διολισθήσουµε
στο ότι το κύριο θέµα είναι η απαίτηση του λαού να τιµωρηθούν
οι ένοχοι και να επιστραφούν τα αρπαγµένα. Είναι σηµαντικό
θέµα, αλλά αν δεν συνοδεύεται και από τη δηµιουργία θεσµών
που δεν θα επιτρέπουν στο µέλλον παρόµοια ανοσιουργήµατα,
τότε είναι µηδέν. Οι θεσµοί πρέπει να κατοχυρωθούν.
Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το κύριο θέµα αφορά την
κρίση, την οποία δεν προκάλεσε ο ελληνικός, δεν τη δηµιούργησε και δεν την τροφοδοτεί. Αυτό να µην το ξεχνάµε.
Από την αρχή λέµε ότι φταίει η τρικοµµατική Κυβέρνηση και
πρέπει να παραιτηθεί. Πότε θα αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες
της; Πρέπει -αν είναι εδώ κανείς να ακούσει, αλλά δεν είναι, φωνή
βοώντος εν τη ερήµω- να παραιτηθείτε. Αυτό ζητάµε και αυτό ζητάει ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, διαδέχοµαι στο Βήµα ένα ιστορικό πρόσωπο, τον
Μανώλη Γλέζο, και αυτό αυξάνει περισσότερο τις ευθύνες µου
για αυτά που θα πω.
Δεν γνωρίζω κανένα Κοινοβούλιο στον κόσµο –αν το ξέρετε,
να µου το πείτε- που να παραπέµπει σε µια συνεδρίαση µαζικά
δύο Πρωθυπουργούς, έναν αρχηγό µεγάλου κόµµατος και, βεβαίως, έναν πρώην Υπουργό Οικονοµικών.
Δεν γνωρίζω επίσης πώς θα δουν οι Ευρωπαίοι και οι Αµερικανοί, ο κ. Οµπάµα, το γεγονός πως έναν άνθρωπο που αυτή η
Βουλή, µε διακόσιους πενήντα περίπου Βουλευτές, τον κάλεσε
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σε µια δύσκολη στιγµή να βοηθήσει τη χώρα, γιατί είχε διασυνδέσεις στους κύκλους που έπαιρναν τις µεγάλες αποφάσεις, τον
ίδιο άνθρωπο η ίδια Βουλή να τον παραπέµπει µέσα σε έξι µήνες
για παράβαση καθήκοντος. Αυτά νοµίζω ότι είναι πρωτοφανή και
εκθέτουν τη χώρα µας διεθνώς.
Και µιας που ο κ. Γλέζος µίλησε για το 1989 και έτυχε τότε να
ζήσω από κοντά τα γεγονότα, δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου,
είµαι υποχρεωµένος να πω ότι το 1989 έπρεπε να είχε διδάξει
τον πολιτικό κόσµο και τη Βουλή ορισµένα πράγµατα.
Το πρώτο είναι τα συµπεράσµατα των πρωταγωνιστών εκείνων
των γεγονότων. Όλοι είπαν µετά «Βιαστήκαµε. Έπρεπε να είχαµε
περισσότερες αποδείξεις για να ανοίξουµε το δρόµο του ειδικού
δικαστηρίου». Ξέρετε δε ποια ήταν η µεγαλύτερη συνεισφορά σε
αυτή την ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου, µε τα τεράστια προβλήµατα υγείας-ζωής που αντιµετώπιζε;
Το 1993 ήταν πια πανίσχυρος στην εξουσία, µε το 48% του ελληνικού λαού. Οι συνεργάτες του του έλεγαν ότι πρέπει να στείλει τους πολιτικούς του αντιπάλους στο ειδικό δικαστήριο, µε το
αιτιολογικό ότι αν δεν τους στείλει, αυτό θα σήµαινε ότι η
αθώωσή του ήταν προϊόν συναλλαγής. Σας υπενθυµίζω ότι
αθωώθηκε µε µια ψήφο. Επτά προς έξι. Θα µπορούσε δηλαδή
να είχε καταδικαστεί µε µία ψήφο.
Βεβαίως, αυτή η ψήφος ήταν ουσιαστική για τη σωτηρία της
δηµοκρατίας. Θα είχαµε εθνικό διχασµό. Επακολούθησαν οι
εκλογές που τον έφεραν νικητή µε 48%. Ο λαός είχε απαντήσει.
Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, παρά τις υποδείξεις των συνεργατών
του είπε «όχι, δεν θα συνεχίσω αυτό τον κατήφορο του εθνικού
διχασµού».
Σήµερα, λοιπόν, εάν είχαν την πλειοψηφία τα κόµµατα που
αυτήν τη στιγµή κάνουν προτάσεις να παραπέµψουν τους δύο
πρώην Πρωθυπουργούς και τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θα τους παρέπεµπαν. Θα είχαµε, δηλαδή, ένα νέο
’89. Σκεφθείτε αυτά τα πράγµατα.
Θα µου πείτε τώρα ότι µπορεί να τα λέω αυτά για να δικαιολογήσω τη λίστα Λαγκάρντ. Καθόλου. Η λίστα Λαγκάρντ πρέπει να
φθάσει στη δικαιοσύνη και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Όµως, να
λέµε και να κοιτάµε την αλήθεια κατάµατα. Εάν ερχόταν αυτό το
cd που ήρθε από τη Γαλλία και δεν είχε την αφαίρεση των τριών
ονοµάτων, θα συζητούσαµε σήµερα για παραποµπές; Αν, δηλαδή, η λίστα ήταν µε τα τρία ονόµατα µέσα, κανείς δεν θα µιλούσε σήµερα για παραποµπές.
Όµως, το µεγάλο ερώτηµα το οποίο προκύπτει είναι το εξής:
Τι απασχολεί σήµερα τον κόσµο; Ξέρετε τι λέει ο κόσµος; Με την
άρση του απορρήτου -ας του αναγνωριστεί του κ. Βενιζέλου, κανένας Υπουργός Οικονοµικών δεν ήρε το απόρρητο των καταθέσεων των τραπεζών- έχουµε πενήντα τέσσερις χιλιάδες Έλληνες
που έβγαλαν λεφτά σε µια δύσκολη στιγµή για τον τόπο στο εξωτερικό.
Πού είναι αυτά τα λεφτά; Τι έχουν κάνει µέχρι σήµερα οι µηχανισµοί του ΣΔΟΕ ή και οι φορολογικοί µηχανισµοί για να έχουν
αποτέλεσµα σε αυτό το άνοιγµα, αν θέλετε, των λογαριασµών
των τραπεζών; Πού είναι τα αποτελέσµατα της λίστας του Λιχτενστάιν, της λίστας των offshore εταιρειών, των ακινήτων στο Λονδίνο, που και αυτό ας το καταλογίσει η Βουλή υπέρ του κ.
Βενιζέλου ότι αυτός το έκανε.
Αυτά, λοιπόν, τα τεράστια θέµατα που έχουν ανοίξει σήµερα
είναι αυτά που µας ενδιαφέρουν πρακτικά, διότι διαφορετικά δεν
µπορεί να προχωρήσει η χώρα. Είδατε ότι ο Οµπάµα κάλεσε τα
δύο νοµοθετικά του Σώµατα, Δηµοκρατικούς και Ρεπουµπλικάνους, να συνοµολογήσουν για να βάλει ισχυρή φορολογία στο
µεγάλο κεφάλαιο. Το ίδιο κάνει και ο Ολάντ.
Αντί, λοιπόν, εµείς εδώ να πιέζουµε όλοι µαζί το Υπουργείο Οικονοµικών να προχωρήσει προς αυτές τις κατευθύνσεις, εµείς
κοιτάµε τον εθνικό διχασµό µε όλους τους τρόπους.
Αυτά τα λέω όχι για να πω τούτο, να µη γίνει η οποιαδήποτε
δικαστική δίωξη για τη λίστα Λαγκάρντ, αλλά να γίνει µε κάποια
σοβαρότητα. Θέλουµε να κάνουµε εξεταστικές επιτροπές; Εγώ
σας λέω να κάνετε όσες θέλετε. Όµως, είναι δυνατόν να στέλνουµε στο διάδροµο του ειδικού δικαστηρίου δύο πρώην Πρωθυπουργούς και ειδικά τον κ. Παπαδήµο -λόγω της ιδιαιτερότητας που είχε και όχι για κανένα άλλο λόγο- και τον Αρχηγό ενός
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κόµµατος και να ζητάµε συγχρόνως συναίνεση για να πάρουµε
αποφάσεις για να µπει η χώρα στο σωστό δρόµο;
Τι θα λένε οι ξένοι; Τι θα πει ο Πρόεδρος Οµπάµα, ο οποίος
πιέζει την κ. Λαγκάρντ, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να χρηµατοδοτεί την όλη ιστορία της Ελλάδος για να βγει από αυτήν
την κρίση;
Αυτά είναι τα µεγάλα ερωτήµατα και αυτός είναι ο προβληµατισµός που πρέπει η Βουλή να έχει σήµερα για να µπορέσουµε
επιτέλους να βγάλουµε τη χώρα από αυτό το µεγάλο αδιέξοδο
που αντιµετωπίζει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Δεν µπορώ να µη χαρακτηρίσω την οµιλία του προηγουµένου συναδέλφου, του κ. Κρεµαστινού, ο οποίος, ανελθών σε αυτό το Βήµα, µας είπε να
εξετάσουµε αν πρέπει να γίνει αυτή η εξεταστική, αν πρέπει να
συσταθεί αυτή η προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής.
Φόβο; Και πάλι φόβο; Μας επέβαλε το εξής: «Υπάρχει καµµία
χώρα που να έχει καθίσει στο σκαµνί πρώην Πρωθυπουργούς και
Υπουργούς;».
Ναι, ακόµα και τώρα τελευταία το Πακιστάν, κάθισε πρώην
Πρωθυπουργό στο σκαµνί και άλλους δεκαπέντε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Δεν είπα αυτό.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Μιλήσατε και δεν σας διέκοψα. Σας απαντώ και µη µε διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Μην αλλάζετε, όµως, αυτά τα
οποία είπα!
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ακούσαµε όλοι τι είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεχίστε, κυρία Γιαταγάνα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, αν µε διακόπτει ο συνάδελφος, να µην υπολογίζεται στο χρόνο µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, συνεχίστε
απερίσπαστη.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Τι µας είπε, λοιπόν; Κάθονται, λέει, ποτέ Πρωθυπουργοί και Υπουργοί στο σκαµνί; Ναι, όταν
κάνουν τις πράξεις που ετελέσθησαν εδώ, θα κάτσουν και θα δικαστούν, όπως κάθεται και ο απλός πολίτης, διότι εδώ, σ’ αυτό
το κράτος, υπάρχει Σύνταγµα. Υπάρχει ένα Σύνταγµα, το οποίο
εσείς βέβαια το έχετε κάνει κουρελόχαρτο. Υπάρχει, όµως και
ένα Σύνταγµα, που ενώ ευαγγελίζεται την αρχή της ισότητας στο
άρθρο 4, ενώ ευαγγελίζεται την αρχή του σεβασµού της αξιοπρέπειας του ανθρώπου στο άρθρο 2, έρχεται στο άρθρο 86, το
οποίο είναι κατασκεύασµα των δικών σας κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ
και Νέας Δηµοκρατίας και µας λέει ότι δεν είναι όλοι οι Έλληνες
ίδιοι και ότι οι κυβερνώντες δεν πρέπει ποτέ να κάθονται στο σκαµνί!
Αυτό µας είπε τώρα προ ολίγου ο συνάδελφος, ότι δεν πρέπει
να λογοδοτούν ποτέ! Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει να πληρώσει τους βαρύτατους φόρους που του επέβαλε αυτή η άθλια Κυβέρνηση, τους βαρύτατους φόρους που αύξησε µε το τελευταίο
φορολογικό νοµοσχέδιο που έφερε εδώ –8.000 ευρώ, 10.000
ευρώ φόρους- τον πηγαίνουν φυλακή! Όµως, αυτοί που έκλεψαν, αυτοί που τους κάλυψαν για τα εκατοµµύρια που έβγαλαν
στο εξωτερικό, αυτοί δεν πρέπει να ελέγχονται!
Αυτά που µας είπε ο κ. Κρεµαστινός, ήρθαν εδώ να τα επιβάλουν και οι ξένες δυνάµεις κατοχής. Ήρθε ο κ. Ράιχενµπαχ και ο
Αµερικανός πρέσβης χθες εδώ και επισκέφθηκαν τη Βουλή. Εγώ
δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την επίσκεψή τους χθες. Αυτό ήρθαν
να µας πουν, δηλαδή «προσέξτε τι θα κάνετε». Είναι προστατευόµενα είδη ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Βενιζέλος! «Είναι προστατευόµενα από εµάς είδη», αυτό µας είπαν!
Για να δούµε, όµως, εµείς τώρα τι πράξεις τελέστηκαν εδώ και
θα δούµε αν αυτοί οι κύριοι τις τέλεσαν αυτές τις πράξεις! Εγώ
σαν εισαγγελέας έτσι ξεκινούσα. Ποιες πράξεις τελέστηκαν σχετικά µε τη λίστα Λαγκάρντ; Μαθαίνει ο κ. Παπακωνσταντίνου από
τον κ. Μπίκα, τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, ότι υπάρχει µία λίστα
που τη διαθέτουν οι Γάλλοι –έχουν έρθει σε συνεννόηση- η οποία
έχει µεγάλους φοροφυγάδες. Μεγάλους φοροφυγάδες! Όχι αυτούς που έβγαλαν τα λίγα χρήµατα που είχαν -10.000, 20.000,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

100.000- γιατί φοβήθηκαν! Τους φόβισαν ο κ. Βενιζέλος και ο κ.
Παπακωνσταντίνου και αναγκάστηκαν να τα βγάλουν! Μιλάµε γι’
αυτούς που τα έβγαλαν έξω, γιατί ήταν προϊόν µεγάλης φοροδιαφυγής. Και θα δούµε παρακάτω ποιοι ήταν αυτοί!
Έρχεται, λοιπόν, εδώ η λίστα Λαγκάρντ και την παραλαµβάνουν. Αντί να την πρωτοκολλήσει ο κ. Παπακωνσταντίνου, δεν
κάνει τίποτα! Ούτε την πρωτοκολλεί ούτε την αξιοποιεί! Τι
έπρεπε να κάνει; Έπρεπε αµέσως να την καταχωρίσει στο απόρρητο αρχείο και να τη δώσει στο ΣΔΟΕ, προκειµένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία που ήταν µέσα, να γίνει µεγάλος έλεγχος για
τη φοροδιαφυγή –αν υπήρχε- και να φροντίσει να εισρεύσουν
χρήµατα στα ταµεία του κράτους!
Το έκανε; Δεν το έκανε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, σε όλους δώσατε δύο λεπτά και θα ήθελα να
τα έχω και εγώ στη διάθεσή µου.
Τι γίνεται στη συνέχεια; Έρχεται κάποια στιγµή -υπάρχουν δε
επαρκέστατα στοιχεία γι’ αυτά που λέµε µέσα σ’ αυτήν τη δικογραφία- ο κ. Βενιζέλος. Ο κ. Βενιζέλος, λοιπόν, την παραλαµβάνει
–την κράτησε οκτώ µήνες ο κ. Παπακωνσταντίνου λες και ήταν
ιδιοκτησία του και δεν έκανε καµµία ενέργεια- και την κρατά δεκατέσσερις µήνες, λες και ήταν ιδιωτική του περιουσία! Γιατί την
κράτησε, άραγε, ο κ. Βενιζέλος αυτή τη λίστα; Για ποιο λόγο;
Μάλιστα και όταν έφυγε από αυτό το Υπουργείο και πήγε στο
ΥΠΕΚΑ, δεν την έδωσε τότε, αλλά αναγκάζεται να την παραδώσει
στον κ. Διώτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Για να δούµε λοιπόν τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου έχει ευθύνες για όλα αυτά που συνέβησαν; Και, βέβαια,
έχει ευθύνες. Ο κ. Παπανδρέου γνώριζε πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε. Γνώριζε ότι υπήρχε η λίστα Λαγκάρντ και ότι την είχε
παρακρατήσει ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παπακωνσταντίνου. Και
προκύπτει ότι τα γνώριζε, αφού έτσι µας έχει πει ο κ. Παπακωνσταντίνου. Δεν µας το είπε σήµερα, αλλά το έχει πει στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. Μας είπε ότι ο κ. Παπανδρέου
γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε η λίστα Λαγκάρντ και ότι τον
είχε ενηµερώσει εκείνος. Ο κ. Παπανδρέου του είπε «πάρ’ την
και προχώρα». Όµως, αυτό του είπε; «Προχώρα»; Δεν του είπε
«προχώρα», αλλά του είπε «απέκρυψε αυτά τα στοιχεία, διότι µεταξύ των ονοµάτων που εφέροντο ότι έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή και έχουν βγάλει στο εξωτερικό χρήµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Γιαταγάνα, σπάσατε ρεκόρ. Έχετε υπερβεί το χρόνο κατά δύο ολόκληρα λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Δυο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι, δυο λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε,
να ολοκληρώσω για τον κ. Παπανδρέου και θα αφήσω τον κ. Παπαδήµο.
Ο κ. Παπανδρέου, λοιπόν, πληροφορήθηκε –εµείς το έχουµε
πληροφορηθεί από δηµοσιεύµατα του Τύπου- ότι µεταξύ των
ονοµάτων που περιέρχονται σ’ αυτήν τη λίστα Λαγκάρντ είναι και
η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η µητέρα του, η οποία έχει κερδίσει
–αυτή η κυρία που δεν έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή της500.000.000 δολάρια, τα οποία είναι µέσα σ’ αυτήν τη λίστα.
Μ’ αυτές τις σκέψεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Γιαταγάνα, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, να µη σας
πω για τα αδικήµατα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τι να κάνουµε, κυρία
Γιαταγάνα; Υπάρχει χρονικό περιθώριο. Αν σας «έκαιγε» τόσο
πολύ αυτό, ας το λέγατε στην αρχή και ας µην το αφήνατε τελευταίο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Μα, τι να σας έλεγα, κύριε
Πρόεδρε; Να σας έλεγα τι λέει το άρθρο 242 του Ποινικού Κώδικα; Να σας πω ότι λέει ότι έχουµε υπεξαγωγή εγγράφων κατά
συναυτουργία; Να σας πω ότι ο κ. Παπανδρέου ήταν ηθικός αυτουργός σ’ αυτήν την υπεξαγωγή εγγράφων, για να µη φανεί η
µητέρα του;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τα είπε και ο κ. Καπερνάρος.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ή να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουµε απιστία στην υπηρεσία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα τα πει και η κ. Χρυσοβελώνη, όταν θα πάρει το λόγο. Όλοι νοµικοί είναι.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Να σας πω και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι έχουµε άµεση συνέργεια σε φοροδιαφυγή; Μα, για φοροδιαφυγή πρόκειται. Εποµένως, έχουµε παράβαση των άρθρων 242 και 256 του Ποινικού
Κώδικα, καθώς και παράβαση τουλάχιστον του άρθρου 18 του
ν. 2523/1997.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σε τι συνίσταται το προσωπικό, κύριε Κρεµαστινέ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Το προσωπικό θέµα, κύριε
Πρόεδρε, συνίσταται στο ότι η κ. Γιαταγάνα είπε –και το ακούει
και ο κόσµος από την τηλεόραση- πως είπα πράγµατα τα οποία
δεν είπα και τα οποία είναι γραµµένα στα Πρακτικά της Βουλής
και τα οποία βέβαια µπορεί να διαβάσει ο οποιοσδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πείτε, λοιπόν, τι είπε η
κ. Γιαταγάνα ότι είπατε, ενώ εσείς δεν το είπατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Δεν είπα και δεν θεώρησα ότι
είναι κανένας υπεράνω του νόµου, είτε αυτός είναι Πρωθυπουργός είτε ο οποιοσδήποτε. Είπα κάτι απλό: ότι πουθενά στον κόσµο -τουλάχιστον στα κράτη που γνωρίζουµε και όχι στα κράτη
της Κεντρικής Αφρικής κ.λπ.- δεν παραπέµπονται χωρίς εξεταστική επιτροπή δύο Πρωθυπουργοί και ένας Αρχηγός κόµµατος
–επαναλαµβάνω χωρίς εξεταστική επιτροπή- και ένας Υπουργός.
Για δε τον Υπουργό, νοµίζω ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις,
για τον άλλον φαντασιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εντάξει, κύριε Κρεµαστινέ, το διευκρινίσατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Και θέλω να πω και να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι όταν αλλάζει κάποιος το πνεύµα της
δήλωσης ενός ανθρώπου, δίνεται η εντύπωση ότι η Βουλή –και
προφανώς εγώ- προσπαθεί να συγκαλύψει πράγµατα τα οποία
πρέπει να αποκαλυφθούν. Δηλαδή, συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεκτή η διευκρίνιση.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέας
Κουτσούµπας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
σηµερινή συνεδρίαση είναι διαφορετική από τις άλλες. Είναι γεγονός ότι σήµερα ένα µεγάλο –περισσότερο από κάθε άλλη
φορά- κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας παρακολουθεί µε ενδιαφέρον τη συνεδρίαση. Πρόκειται για απλούς πολίτες, για ενεργούς πολίτες, µε γνώσεις ή όχι επί του θέµατος που συζητάµε.
Έχουµε υποχρέωση όχι µόνο να υπερασπιστούµε µε τη στάση
µας, τη συµπεριφορά µας το πολιτικό σύστηµα, αλλά να το προασπίσουµε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό θα το κάνουµε αν σήµερα εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα στο θέµα που
συζητάµε πάψουµε να πολιτικολογούµε και συζητήσουµε αυστηρά και νοµικά επί του θέµατος. Γιατί το σηµερινό θέµα -µπορεί να µην είναι όλοι οι συνάδελφοι νοµικοί- είναι καθαρά νοµικό
και πρέπει να δούµε αν πράγµατι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εκείνες -που µέσα από τις προτάσεις όλων των κοµµάτων έρχονται για συζήτηση- να παραπεµφθούν ή όχι τα αναφερόµενα πρόσωπα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Είναι γεγονός, κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχουν στοιχεία. Εισηγούµαι την ψήφιση της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, της Κυβέρνησης, των τριών κοµµάτων που τη στηρίζουν γιατί θεωρούµε, πράγµατι, βλέποντας µε ειλικρίνεια, µε αυστηρότητα, µε σύνεση και σωφροσύνη, µε καθαρή νοµική σκέψη
τα πραγµατικά γεγονότα ότι µας οδηγούν να πούµε πως υπάρ-
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χουν εκείνες οι επαρκείς ενδείξεις, οι σαφείς ενδείξεις που πρέπει να παραπεµφθεί η υπόθεση για περαιτέρω διερεύνηση.
Θα κάνω µία παρένθεση. Δεν ευελπιστώ να πείσω προφανώς
κάποιους από τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης τα οποία δεν
υπογράφουν την πρόταση αλλά επειδή απευθυνόµαστε στον ελληνικό λαό, πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός γιατί ζητάµε
µόνο την παραποµπή του κ. Παπακωνσταντίνου για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Να µη λένε αυτό που είπε και ο κ. Κρεµαστινός προηγούµενα ότι προσπαθούµε να αποκρύψουµε ή να
υποκρύψουµε κάτι άλλο. Όχι. Λέµε ότι µε καθαρά νοµική σκέψη
–και έτσι πρέπει να κάνει και η επιτροπή που θα συσταθεί- να
δούµε µόνο εκείνα τα γεγονότα που µας οδηγούν ή όχι στην παραπέρα διερεύνηση της υπόθεσης.
Και ποια είναι εκείνα τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το 2010, λοιπόν, παραλαµβάνεται αυτό το cd µε δύο χιλιάδες εξήντα δύο ονόµατα. Αυτό είναι το ένα –και απευθύνοµαι
στον ελληνικό λαό. Γίνεται αντιγραφή αυτού και στη συνέχεια
αυτό το πρωτότυπο cd χάνεται και το αντεγραµµένο δίδεται,
µετά από πολύ έλεγχο, στην ελληνική πολιτεία µε δύο χιλιάδες
πενήντα εννέα ονόµατα.
Τι προκύπτει, λοιπόν; Ο κ. Παπακωνσταντίνου ως υπεύθυνος
Υπουργός των Οικονοµικών, ως προϊστάµενος, αν θέλετε, των
όλων υπηρεσιών ενώ είχε υποχρέωση να το δώσει άµεσα στις
αρµόδιες αρχές, δεν το δίνει για έλεγχο, µε συνέπεια να έχουµε
την περαιτέρω πορεία αυτής της υπόθεσης και να έχει ανάγκη
αυτή η υπόθεση για περαιτέρω διερεύνηση. Απλά και ξεκάθαρα.
Αυτές είναι οι πράξεις ή παραλείψεις, αυτά πρέπει να πούµε
στον ελληνικό λαό, αυτά είναι τα πραγµατικά γεγονότα, τα πραγµατικά συµβάντα τα οποία θεµελιώνουν ένα ποινικό αδίκηµα.
Είναι σαφής παράβαση του άρθρου 42, που λέει «…όποιος
υποκρύπτει, νοθεύει κάποιο τέτοιο έγγραφο µε πρόθεση…».
Πρέπει να το κρατήσετε κι αυτό, διότι ο κ. Παπακωνσταντίνου –
και πρέπει να του απαντήσουµε- επικαλέστηκε –που, κατά την
άποψή µου, αν θέλετε τεκµηριώνει τις σαθρές και αποχρώσες
ενδείξεις, που λέµε εµείς- κακή και λαθεµένη διαχείριση της υπόθεσης. Αυτό ακριβώς, απαντώ στον κ. Παπακωνσταντίνου, είναι
που πρέπει να διερευνήσει αυτή η επιτροπή. Αυτό διερευνά η
Βουλή, δηλαδή αν αυτή η κακή και λαθεµένη διαχείριση την
οποία εσείς συνοµολογείτε, υποκρύπτει δόλο, έστω και ενδεχόµενο, όπως λέει το άρθρο 242. Απλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Άλλα λέτε στην πρόταση. Λέτε για νόθευση, όχι για διαχείριση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
δεν υπάρχει δυνατότητα τώρα για διάλογο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Για νόθευση µιλάω. Τι λέει το
242; Θα σας το διαβάσω. Παράγραφος 2: «…µε πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει έγγραφο που του εµπιστεύτηκαν…». Αυτά δεν λέει το 242; Ανοίξτε αν θέλετε τον
Κώδικα να το διαβάσετε.
Πάω και σε ένα άλλο θέµα, γιατί, όπως είπα στην αρχή, µε σύνεση και σωφροσύνη θα αποφασίσουµε. Να υπάρχει το τεκµήριο
της αθωότητας. Και δεν το αφαιρούν και από τον κ. Παπακωνσταντίνου. Είµαι σίγουρος ότι τα µέλη της επιτροπής θα τηρήσουν αυτήν τη βασική αρχή του ποινικού δικονοµικού
συστήµατος, ότι πάνω απ’ όλα είναι το τεκµήριο της αθωότητος.
Με σύνεση και σωφροσύνη θα απαντήσουµε. Θα δώσουµε απάντηση στον ελληνικό λαό, για να διαφυλάξουµε όχι µόνο τη δική
µας αξιοπιστία, αλλά και το πολιτικό σύστηµα, τη δηµοκρατία και
να βάλουµε τέλος σε όλες αυτές τις υποθέσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Γυ-
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µνάσιο Πύργου, Β’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Αρβανίτης.
Ο χρόνος όπως γνωρίζετε, κύριε Αρβανίτη, είναι πέντε λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
θερµώς να επιδειχθεί και σε εµένα η ίδια εύνοια, την οποία επέδειξε και ο προκάτοχός σας προς την κ. Γιαταγάνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εύνοια όχι, ανοχή
όµως, ναι.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Θα ήθελα, προκειµένου να
αναπτύξω την υπόθεση, τουλάχιστον ένα τετράωρο. Θα πω ουσιώδεις κουβέντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αρχίστε την οµιλία
σας και το Προεδρείο θα δείξει ανοχή για εύλογο χρόνο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επί τριάντα δύο χρόνια ασκώ την
ποινική δικηγορία και αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι θήτευσα επί τετράµηνο περίπου στη σχολή, κατ’ εµέ, που λέγεται
Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, µε έκανε να καταλήξω σε ορισµένα συµπεράσµατα.
Εγώ θα ανατρέψω αυτό το θέσφατο, το τεκµήριο της αθωότητας. Εδώ ειδικά, in concreto υπάρχει τεκµήριο ενοχής και των
τεσσάρων. Αλλά πέραν των τεσσάρων υπάρχει τεκµήριο ενοχής
και άλλων, µη πολιτικών. Διότι έχουµε σύµπλεγµα δραστών και
επίσης έχουµε συρροή εγκληµάτων, όπου βεβαίως είναι δυνατόν
σύµφωνα µε το Ποινικό Δίκαιο να συρρέουν εγκλήµατα. Εµπλέκονται, λοιπόν, και µη πολιτικοί.
Εγώ έχω καταλήξει στο ότι εκτός από τις κατηγορίες που επιβαρύνουν τους τέσσερις συγκεκριµένους παραπεµπόµενους
στην προανακριτική επιτροπή, έχουµε και τις εξής παραβάσεις:
παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας, υπεξαγωγή εγγράφου, υπεξαίρεση –το τόνισε και ο κ. Κασιδιάρης, ο Βουλευτής
της Χρυσής Αυγής- διότι ο κ. Παπακωνσταντίνου ειρήσθω εν παρόδω ήταν ο τελευταίος, από ό,τι προέκυψε από την ακρόαση
που κάναµε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, ο οποίος
κράτησε στα χέρια του το cd. Από εκεί και πέρα παρήχθησαν σωρεία από στικάκια, τα οποία είναι δυνατόν να αγοραστούν και στα
περίπτερα ακόµη. Γιατί αυτό το cd µετατράπηκε σε στικάκι; Δεν
µπορώ να το καταλάβω. Πού είναι αυτό το πρώτο cd, το οποίο
πειράχτηκε και έγινε στικάκι και µοιράστηκε σε πολλούς και ποικίλους;
Δεν εξήγησε ο κ. Παπακωνσταντίνου, βέβαια, ορισµένα πράγµατα τα οποία είναι εξαιρετικά ουσιώδη και τα οποία δεν µας
έπεισαν τότε στην επιτροπή. Γι’ αυτό πολύ καλά ανέφερε τότε ο
κ. Δηµαράς ότι όσοι παρήλασαν από εκεί, δεν ανέφεραν κάτι το
συγκεκριµένο. Δεν είπαν κάτι το συγκεκριµένο, όλοι ως ανεύθυνοι. Είναι παρών εδώ ο αξιότιµος πρώην Πρόεδρος της Βουλής,
ο κ. Κακλαµάνης, ο οποίος έχει την αυτή πιστεύω εντύπωση.
Θέλω να πω, χωρίς να θεωρηθεί ότι περιαυτολογώ, πως ήµουν
εκείνος –και αυτό µπορείτε να το διαβάσετε στις σελίδες 17, 18
και 35 των πρακτικών της συνεδρίασης στις 19 Δεκεµβρίου- που
ζήτησα τρεις φορές τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής. Και
αυτό διότι είχα δει ήδη ότι δεν ήταν δυνατόν πλέον να εµπαιζόµεθα. Όσοι παρήλασαν από αυτήν την εξέχουσα επιτροπή, από
αυτήν την κορυφαία επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, παρήλασαν µε έναν και µόνο σκοπό: να την εµπαίξουν. Είχαν ψυχολογία κατηγορουµένου. Το γνωρίζει αυτό ο κ. Κακλαµάνης. Το είχα
εντοπίσει και το είχα επισηµάνει τότε. Είχαν ψυχολογία µάρτυρα
που ήθελε να αποκρύψει. Είχαν όλοι ψυχολογία ψευδοµαρτύρων. Και θυµάµαι αυτό το χαρακτηριστικό στον κ. Διώτη, ο
οποίος είχε συνεχώς ένα µαντήλι πάνινο και σφούγγιζε τον
ιδρώτα του. Ζέστη δεν έκανε. Ήταν θαυµάσιες οι συνθήκες στην
αίθουσα όπου συνεδρίαζε η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
Είπα ειδικά στον κ. Παπακωνσταντίνου ότι έπρεπε να είχε πρωτοκολλήσει το συνοδευτικό έγγραφο που ήρθε από τη Γαλλία.
Και πέραν αυτού, του είπα ότι σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και συγκεκριµένα µε το άρθρο 12, θα πρέπει
αµελητί να πρωτοκολληθεί. Μας επικαλέστηκε προηγουµένως το
απόρρητο, γιατί δεν µπορούσε να πρωτοκολληθεί σε ένα κοινό
βιβλίο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν τηρεί πρωτόκολλα απορρήτων το Υπουργείο Οικονοµικών;
Αν είναι δυνατόν! Βεβαίως, δεν ήταν απάντηση αυτή.
Εν συνεχεία τον ρώτησα για ποιο λόγο δεν επικαλέστηκε ποτέ
την απόφαση 38 του Διεθνούς Δικαστηρίου, που θα µπορούσε
να χρησιµοποιηθεί και από εµάς τους Έλληνες, όπως χρησιµοποιήθηκε από άλλες χώρες, Αργεντινή, Ισηµερινό και Παναµά.
Και µου απήντησε: «Εγώ δεν γνωρίζω τέτοια απόφαση. Εγώ
δεν είµαι νοµικός. Δεν µπορώ να εκφραστώ». Λέω: «Δεν γνωρίζατε την απόφαση αυτή;». Σελίς 121 των Πρακτικών, όταν εξετάζαµε τον κ. Παπακωνσταντίνου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολλά. Τι να πρωτοµαζέψω; Αν είναι δυνατόν. Θα καταλήξω στο τελικό συµπέρασµα.
Και του είπα εγώ: «Αν υπάρχει κάποιος νοµικός σύµβουλός
σας, θα έπρεπε να σας τη γνωστοποιήσει, ώστε να θέσουµε και
εµείς σε εφαρµογή, πριν βυθιστούµε σε αυτό το τέλµα στο οποίο
έχουµε βυθιστεί». «Υπάρχουν άλλα Υπουργεία που είναι αρµόδια
να κάνουν κάτι τέτοιο», µου είπε.
Ένα είναι βέβαιο. Τεκµήριο αθωότητος δεν υπάρχει.
Θέλω να αναφερθώ σε δευτερόλεπτα στον κ. Βενιζέλο, στον
Παπαδήµο και στον πρώην Πρωθυπουργό. Είναι συνένοχοι.
Υπάρχει ένα σύµπλεγµα δραστών και υπάρχει οπωσδήποτε και
συρροή εγκληµάτων, όπου µπορούν αυτά να συρρέουν.
Ο κ. Διώτης δεν είναι πολιτικός, αλλά οπωσδήποτε εµπλέκεται.
Εγώ τουλάχιστον εκεί κατέληξα.
Ο κ. Βενιζέλος για τη χρήση που έκαναν της λίστας άλλα ευρωπαϊκά κράτη ξέρετε τι µου απήντησε; Έχω εδώ τα πρακτικά.
Μου απήντησε: «Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο». Δεν ήξερε δηλαδή ότι η Ισπανία, η Αγγλία και η Γερµανία, πιθανώς και η Ιταλία
είχαν γεµίσει τα ταµεία τους µε δισεκατοµµύρια από τη χρήση
αυτής της λίστας;
Επί τη ευκαιρία, θέλω να πω γι’ αυτούς τους νοµικούς, οι
οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν έχει αποδεικτική ισχύ ένα αποδεικτικό
µέσο το οποίο ελήφθη παρανόµως και είναι προϊόν εγκλήµατος:
Δεν ελήφθη, κύριοι, παρανόµως. Ο Φαλτσιάνι το έκλεψε, το υπεξήρεσε. Έχει καλώς. Το έδωσε όµως στη Γαλλία και έρχεται µε
διαβιβαστικό έγγραφο από το γαλλικό κράτος στο ελληνικό κράτος. Από κει και πέρα έχει απόλυτη αποδεικτική ισχύ, γιατί ήρθε
από το ένα κράτος στο άλλο. Κι ας αφήσουν αυτά που ξέρουν
περί ελλείψεως αποδεικτικής ισχύος, αυτά που είπε ο κ. Διώτης
ως πρόσχηµα στον κ. Βενιζέλο τον Αύγουστο του 2011.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε, µη
δηµιουργήσουµε νέο ρεκόρ παράβασης του χρόνου.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Είστε ευγενέστατος. Σας ευχαριστώ θερµότατα.
Σας υπενθυµίζω τι είπε ο Παπαδήµος, αυτός ο απεσταλµένος
του Ροκφέλερ που παρίστανε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας
επί τετράµηνο. Είπε στις 11 Απριλίου, ηµέρα Μ. Τετάρτη, όταν
διελύθη η Βουλή και έβγαλε κάποιο διάγγελµα, ότι η ευηµερία
αυτών των χρόνων ήταν επίπλαστη. Τι ρόλο έπαιζε ο κ. Παπαδήµος σε αυτήν την επίπλαστη ευηµερία, δηλαδή την παγίδα; Παγιδεύτηκε ο ελληνικός λαός και ετόλµησε να το οµολογήσει.
Αυτό είναι το θέµα. Συνεπώς για µένα πρέπει οπωσδήποτε ο κύριος αυτός να παραπεµφθεί στην προκαταρκτική επιτροπή.
Όσον αφορά στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τι Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι δυνατόν να είναι, αν δεν είναι ενηµερωµένος επί αυτών των θεµάτων που είναι ζωτικότατα για το
έθνος και το λαό µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κλείστε αυτό το
θέµα. Θα έχουµε αντιδράσεις.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης
Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής
Δηµοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία σε θέµατα ποιότητας,
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υγιεινής και ασφάλειας αγροτικών προϊόντων και τροφίµων».
Το λόγο έχει ο κ. Μιχαλολιάκος για δεκαπέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, στο επίκεντρο της σηµερινής διαδικασίας είναι η περίφηµη λίστα Λαγκάρντ, η οποία ασφαλώς δεν είναι η µοναδική
λίστα. Θα ήθελα επί του προκειµένου να καταθέσω το εξής απλό
ερώτηµα, που απορρέει από τον κοινό νου και την κοινή λογική.
Προηγουµένως ελέχθη ότι το ζήτηµα είναι νοµικό. Όχι, κύριοι.
Δεν είναι εδώ αµφιθέατρο της Νοµικής Σχολής. Η Βουλή επιτελεί
πολιτικό έργο και θα πρέπει κάποια πράγµατα να βρίσκονται και
πέραν µίας δικολαβίστικης, θα έλεγα, ερµηνείας των πραγµάτων.
Στην περίφηµη λοιπόν αυτή λίστα Λαγκάρντ υπάρχουν δύο χιλιάδες εξήντα δύο, τα οποία έγιναν δύο χιλιάδες πενήντα εννέα,
ονόµατα επωνύµων καταθέσεων στην ελβετική τράπεζα HSBC.
Εδώ τίθεται το εξής ερώτηµα: Οι καταθέσεις αυτές συνοδεύονται από «πόθεν έσχες» στην εν λόγω τράπεζα; Πήγαν κατευθείαν
µε βαλίτσες στην Ελβετία ή µήπως πήγαν µέσω ελληνικών τραπεζών; Ποια είναι η ευθύνη των ελληνικών τραπεζών, εάν κάποιος
έβγαλε κεφάλαια στο εξωτερικό τα οποία ενδεχοµένως ήταν
προϊόντα παράνοµων ενεργειών, δηλαδή «ξέπλυµα µαύρου χρήµατος»;
Στο σηµείο αυτό έρχονται κάποιοι «έγκυροι» νοµικοί -και θα
εξηγήσω τη σκοπιµότητα των ισχυρισµών τους- οι οποίοι λένε ότι
δεν έχουν παραγραφεί τα αδικήµατα αυτά, διότι δεν έγιναν δύο
Σύνοδοι της Βουλής. «Φάντασµα» ήταν επιτέλους οι εκλογές της
6ης Μαΐου; Οι περισσότεροι από µας εδώ ορκιστήκαµε Βουλευτές και εκλέξαµε Πρόεδρο. Όχι –λέει- δεν είναι Σύνοδος. Ποια η
σκοπιµότητα; Να ικανοποιήσουν το περί δικαίου αίσθηµα του
λαού ότι γίνεται παραποµπή και στη συνέχεια σε κάποιο άλλο δικαστήριο ή στο ακροατήριο εν τέλει του ειδικού δικαστηρίου, αν
προκύψει, να πουν ότι έχουν παραγραφεί και έτσι θα έχουν κερδίσει χρόνο απέναντι στη λαϊκή οργή που υπάρχει αυτήν τη
στιγµή ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Είναι δύο χιλιάδες εξήντα
δύο ονόµατα, από τα οποία ενδεχοµένως, πιθανώς, κάποιοι φοροδιέφευγαν και ο κ. Παπακωνσταντίνου διάλεξε –λέει- δειγµατοληπτικά είκοσι και τα έδωσε. Οι υπόλοιποι δύο χιλιάδες
σαράντα τι ήταν; Ένα κράτος µε ένα εκατοµµύριο δηµόσιους
υπαλλήλους δεν µπορεί να ελέγξει τέλος πάντων; Ήταν τόσο δύσκολο; Έπρεπε να µισθώσουµε τη CIA -γιατί µιλήσαµε εδώ για
έγγραφα µυστικών υπηρεσιών κ.λπ.- για να δούµε εάν ήταν «καθαρά» τα χρήµατα τα οποία κατέθεταν σε µία ξένη τράπεζα επώνυµα πρόσωπα, επώνυµες εταιρείες γνωστών συµφερόντων;
Μιας και µιλήσαµε για τη Σύνοδο η οποία προέκυψε από τις
εκλογές της 6ης Μαΐου και για το κατά πόσον αυτή είναι νόµιµη,
εγώ ως απλός πολίτης, ως κοινός νους, αν θέλετε, πέραν της νοµικής, έχω να διαπιστώσω το εξής: ότι περισσότερο κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα και από τους νόµους η ατιµωρησία των
Υπουργών παρά η εθνική κυριαρχία. Είπαµε ότι το ζήτηµα της
εθνικής κυριαρχίας µε µία ερµηνεία-«λάστιχο» του άρθρου 27
του Συντάγµατος δεν υπάρχει πρόβληµα να εκχωρηθεί. Παρ’ όλα
αυτά ο νοµοθέτης είναι σαφής και γράφει µε αστερίσκο ότι το
Σύνταγµα της Ελλάδος είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε, ότι
το παρόν άρθρο θεσπίζεται προκειµένου να αποτελέσει θεµέλιο
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είχε δηλαδή έναν και µοναδικό
σκοπό: την πλήρη ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το κατά πόσο βέβαια θα έπρεπε η πλήρης ένταξη της
χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνοδεύεται και από εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας είναι κάτι άλλο.
Εµείς ως Χρυσή Αυγή, αν ποτέ έχουµε τη δύναµη, αν το θέλει
ο Θεός, αυτό το άρθρο του Συντάγµατος θα το αλλάξουµε, θα
το καταργήσουµε. Δεν νοείται Σύνταγµα ελεύθερου κράτους το
οποίο να προβλέπει εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι
απαράδεκτο.
Είναι, λοιπόν, πολύ πιο ισχυρός ο νόµος της προστασίας των
πολιτικών και συγκεκριµένα των Υπουργών µε το νόµο περί ευθύνης Υπουργών από το νόµο της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και των δικαιωµάτων και των αγαθών και του δικαίου
του λαού, του κατώτερου µισθού, της συντάξεως.
Δεν κάνουµε δώρο στους συνταξιούχους αυτά που τους δίναµε. Τα είχαν πληρώσει για χρόνια επί χρόνων.
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Τους τα έφαγαν κάποιοι. Τους τα έπαιξαν στο Χρηµατιστήριο,
µε τα περίφηµα «τοξικά οµόλογα» και µε πολλούς άλλους τρόπους εν τοιαύτη περιπτώσει.
Έχει ευθύνες ο κ. Παπακωνσταντίνου; Είναι προφανές. Κατά
την άποψή µου, πήρε µια λίστα, δεν έκανε αυτό που όφειλε να
κάνει, όπως δεν το έκαναν και οι υφιστάµενοί του. Έχουν ευθύνες τα υφιστάµενα κλιµάκια; Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
Είναι προφανές ότι έχουν.
Εγώ πάλι απορώ για την επιλογή των είκοσι ονοµάτων. Δεν θα
σταθώ στην απαλοιφή. Αυτό θα ερευνηθεί, καθώς και το αν
υπήρχε δόλος σ’ αυτό κ.λπ..
Είναι γνωστό ότι είχε πλήρη γνώση γι’ αυτό το στικάκι, cd,
κ.λπ.. Και επανέρχοµαι. Θα µπορούσαµε να ρωτήσουµε κατευθείαν την τράπεζα HSBC για τα ηλεκτρονικά ίχνη όλων αυτών
των καταθέσεων των δύο χιλιάδων εξήντα δύο ατόµων από ποιες
τράπεζες ήρθαν.
Εδώ υπάρχουν και ευθύνες άλλων, ενός ολόκληρου συστήµατος. Αν πας σε µια τράπεζα να καταθέσεις ένα µεγάλο ποσό, σου
ζητάει το «πόθεν έσχες». Πώς όλα αυτά τα εκατοµµύρια έφυγαν
από τη χώρα ή κατατέθηκαν κατευθείαν και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε από πού προέρχονται;
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ο κ. Βενιζέλος έχει ευθύνες, όπως
είναι σαφές -νοµίζω ότι αναφέρθηκε συγκεκριµένη Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ στο θέµα- ότι είχε πλήρη επίγνωση αυτής της λίστας
και ο κ. Παπανδρέου.
Όσο για τον κ. Παπαδήµο, ανέλαβε, ως γνωστόν, προκειµένου
να περιµαζέψει τα οικονοµικά της χώρας. Ένα από τα πιο σπουδαία προβλήµατα των οικονοµικών της χώρας ήταν η φοροδιαφυγή. Όφειλε εποµένως να δει τι γίνεται µε τη φοροδιαφυγή.
Όφειλε να µάθει για τη λίστα Λαγκάρντ. Είναι και αυτός, κατά
την άποψή µου, υπεύθυνος.
Πιστεύω –επαναλαµβάνω- ότι το ζήτηµα δεν είναι νοµικό. Πιστεύω ότι µε όλη αυτήν τη διαδικασία επιχειρείται να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθηµα του λαού και νοµίζω ότι η όλη
ιστορία ίσως εξελίσσεται σε µια επιχείρηση εξαπάτησης αυτού
του ίδιου του λαού.
Η Χρυσή Αυγή εκφράζοντας τις πολιτικές της θέσεις, όπως τις
είχε διατυπώσει από την προεκλογική ακόµη περίοδο, θα ψηφίσει
υπέρ της παραποµπής και στις τέσσερις κάλπες. Μεγάλη ιστορία
αυτή µε τις τέσσερις, εφτά, τρεις κάλπες. Νοµίζω ότι εξετέθη το
πολιτικό σύστηµα µε όλη αυτήν την ιστορία. Η Χρυσή Αυγή θα
ψηφίσει την παραποµπή και των τεσσάρων αλλά και δεκατεσσάρων, αν υπήρχαν, σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Νεράντζης έχει το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίσσεψε η σύγχυση, οι αντεγκλήσεις έχουν κορυφωθεί και οι
διαγκωνισµοί στο Κοινοβούλιο, στον Τύπο αλλά και στην τηλεόραση έχουν φτάσει στο απόγειό τους. Δεν είναι µόνον η τραχεία
επιφάνεια των γεγονότων, η οποία δηµιούργησε αυτήν την περιρρέουσα ατµόσφαιρα. Είναι και κάτι επιπλέον. Είναι το ότι κάποιοι από εµάς -και όχι λίγοι- παραµέρισαν τους οδοδείκτες.
Παρέκαµψαν τους πασσάλους εκείνους οι οποίοι ιθύνουν, περιχαρακώνουν το όλο αντικείµενο. Κοινώς, κακοποίησαν κάποιοι
τις κοινές παραδοχές.
Ας δούµε ποιες είναι οι κοινές παραδοχές.
Πρώτον, ευθύνη. Τι είδους ευθύνη έχει ο πολιτικός; Η ευθύνη
του πολιτικού είναι ή πολιτική-κοινοβουλευτική ή ποινική.
Η ποινική περιγράφεται από το νόµο, ο οποίος προσδιορίζει
λεπτοµερώς τα στοιχεία και της υποκειµενικής υποστάσεως –
δόλος, αµέλεια- και της αντικειµενικής που αποτελούν τα γεγονότα.
Η ποινική ευθύνη καταγιγνώσκεται από τα δικαστήρια, τα
οποία επιβάλλουν και τις δέουσες ποινές.
Η πολιτική ευθύνη είναι κάτι διαφορετικό. Αποτυπώνεται στη
συνείδηση της κοινής γνώµης. Την επισηµαίνει το Κοινοβούλιο,
αλλά τελικώς την αποδίδει το εκλογικό Σώµα, ο λαός, όταν κληθεί στην αµέσως επόµενη φάση.
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Ό,τι συνιστά πολιτική ευθύνη δεν είναι αναγκαίως και ποινικώς
ενδιαφέρον, ενώ το αντίστροφο συµβαίνει συχνότατα.
Ξεκαθαρίσαµε, λοιπόν, τη διαφορά µεταξύ πολιτικής και ποινικής ευθύνης.
Πάµε στον καταλογισµό: Το κράτος έχει άµεσα όργανα, (τη
Βουλή, την Κυβέρνηση κ.λπ.). Το κράτος, όµως, έχει και έµµεσα
όργανα, όπως είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Οι σχέσεις µεταξύ
των αµέσων και των εµµέσων οργάνων δεν είναι ευθύγραµµα
απεριόριστη, δεν είναι άνευ ορίων και άνευ όρων. Ο κάθε υπάλληλος έχει αυτοτελή ευθύνη έναντι του κράτους. Δεν µπορεί να
ευθύνεται ο Πρωθυπουργός, παραδείγµατος χάριν, για το αδίκηµα στο οποίο υποπίπτει ένας δηµόσιος υπάλληλος, ούτε ο
Υπουργός Εσωτερικών για το αδίκηµα το οποίο κάνει π.χ. ο
γραµµατέας της κοινότητας του πάλαι ποτέ Λιδωρικίου. Δεν γίνονται αυτά και, µάλιστα, όταν πρόκειται περί υπηρεσιών οι
οποίες έχουν αυτοτελή δοµή, είναι ανεξάρτητες κι έχουν και πολιτική ηγεσία διορισµένη από το ίδιο το κράτος, όπως είναι το
ΣΔΟΕ.
Πάµε και σε µία τρίτη παραδοχή. Τις απαριθµώ, για να δούµε
τι παραβιάστηκε. Η τρίτη παραδοχή είναι: Τι συζητάµε εδώ; Εδώ
συζητάµε πρόταση κατηγορίας. Η άποψή «ας πάµε σε αυτήν την
επιτροπή, για να διαπιστώσουµε αν υπάρχουν στοιχεία» σηµαίνει
ότι δεν έχουµε υποψιαστεί περί τίνος πρόκειται. Πρώτα έχουµε
τα στοιχεία και µετά παραπέµπουµε στην επιτροπή. Εάν θέλαµε
να µαζέψουµε στοιχεία, δεν έπρεπε να κάνουµε επιτροπή προκριµατική, δηλαδή προανακριτική. Έπρεπε να κάνουµε εξεταστική επιτροπή των πραγµάτων. Συµφωνεί, απ’ ό,τι βλέπω, ο κ.
Κεγκέρογλου µαζί µου. Θα µαζέψουµε λοιπόν τα στοιχεία και,
εάν αυτά ευοδώνουν την ευστάθεια της κατηγορίας, πάµε σε
αυτήν.
Η άποψη, λοιπόν, ότι έπρεπε οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι να πάρουν την πρωτοβουλία και να ζητήσουν να συσταθεί εις βάρος
τους προανακριτική επιτροπή, είναι αυτόχρηµα αδιανόητη. Και
είναι αυτόχρηµα αδιανόητη, γιατί τους ζητάµε να αποδεχθούν εκ
των προτέρων ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις σε βάρος
τους για την τέλεση σοβαρών κακουργηµατικών πράξεων και
µετά να αποδείξουν ότι δεν είναι έτσι. Αυτό, όµως, σηµαίνει µετατόπιση του βάρους αποδείξεως. Αντί η κατηγορία να αποδείξει
τη βασιµότητά της, καλούµε τον κατηγορούµενο να αποδείξει ότι
είναι αθώος. Πού είναι λοιπόν το τεκµήριο αθωότητας;
Αφού, λοιπόν, τα ξεκαθαρίσουµε τώρα όλα αυτά, πάµε στην
πρόταση.
Η Νέα Δηµοκρατία κι εγώ προσωπικά είµαστε υπέρ της συστάσεως επιτροπής για τον κ. Παπακωνσταντίνου, διότι βρήκαµε
αποχρώσες ενδείξεις. Δεν έδωσε καµµία επαρκή εξήγηση για το
σε ποιον έδωσε αυτό το στικάκι. Το στικάκι αυτό βρέθηκε µε τρία
ονόµατα λιγότερα. Και τα ονόµατα αυτά, συµπτωµατικά αν θέλετε, ήταν ονόµατα συγγενών του.
Άρα, λοιπόν, να οι αποχρώσες ενδείξεις. Δεν σηµαίνει ενοχή.
Αυτά θα τα δούµε καθ’ οδόν. Σηµαίνει, όµως, ότι µπορεί να παραπεµφθεί.
Πάµε στον Βενιζέλο. Ζητάµε για υπεξαγωγή εγγράφου παραποµπή. Δεν είναι έτσι. Γιατί; Διότι εδώ το συγκεκριµένο έγγραφο
δεν έχει αλλοιωθεί, δεν έχει καταστραφεί, δεν έχει γίνει υλική
πλαστογραφία. Η πραγµατογνωµοσύνη έδειξε ότι, όταν το πήρε
ο Βενιζέλος, είχε ήδη τούτο ανατυπωθεί. Και το σπουδαιότερο;
Το στικάκι αυτό βρισκόταν στη διάθεση της υπηρεσίας όταν περιήλθε στα χέρια όλων όσων πέρασαν. Άρα δεν µπορεί να θεµελιωθεί η υπεξαγωγή εγγράφων.
Απιστία: Χιλιάδες κλήσεις πήγαν σε αυτές τις χιλιάδες ανθρώπων που έβγαλαν τα κεφάλαιά τους έξω. Δεν µειώθηκε, λοιπόν,
η περιουσία του δηµοσίου ούτε ωφελήθηκε καθόλου κανείς,
αφού το δηµόσιο, έστω καθυστερηµένα, έσπευσε να ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή. Το τονίζω, έστω και καθυστερηµένα!
Δεν υπάρχει, όµως, ούτε και παράβαση καθήκοντος, διότι πρέπει το καθήκον, λέει ο νόµος, να προκύπτει είτε από τον ίδιο το
νόµο είτε από ειδικές οδηγίες είτε από ειδική διάταξη.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα από αυτά τα αδικήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό ακόµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε µισό λεπτό
ακόµη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Δεν επικαλούµαι κανένα προηγούµενο, εν ονόµατι της γνωστής σχέσεως που έχουµε.
Όλα αυτά τα αδικήµατα δεν ευσταθούν. Εάν αποδειχθεί κάτι,
το συζητούµε. Αυτό πρέπει να το έχουν υπ’ όψιν τους όσοι βγαίνουν στα κανάλια και καταδικάζουν την Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας και τον Πρόεδρο ότι δήθεν δεν τους έδινε το λόγο µιλώ για την κ. Κωνσταντοπούλου- όταν µιλούσαν επί ογδόντα
ένα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι καλό που τα λέτε εκτός
χρόνου αυτά!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Μας κατηγορούν ότι προστατεύσαµε τον κ. Παπακωνσταντίνου, όταν εµείς τον παραπέµπουµε.
Μας κατηγορούν, επίσης, ότι δήθεν ζητήσαµε συγγνώµη. Αυτό
είναι κακόηθες ψεύδος!
Επικαλούνται, επίσης, µία φράση µας, ότι είπαµε «δικαιούται
να είναι θιγµένος ο κ. Παπακωνσταντίνου». Πράγµατι, αυτή η
φράση ελέχθη. Κατά κακή, κακίστη τύχη, όµως, της κ. Κωνσταντοπούλου, εκείνη αποσιώπησε το γιατί ελέχθη. Καταθέτω στα
Πρακτικά αντίγραφο του πρακτικού της επιτροπής που λέει: «Δικαιούται να εµφανίζεται θιγµένος ο κ. Παπακωνσταντίνου. Πρέπει
να τον αφήσουµε να µας πει αυτά που θέλει».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Νεράντζης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν φθάνει που δεν τον άφηνε η κ. Κωνσταντοπούλου να πει
αυτά που ήθελε, δεν φθάνει που τον διέκοπτε συνέχεια, δεν φθάνει που ρωτούσε επί ογδόντα ένα λεπτά, βγαίνει έξω στις τηλεοράσεις και λέει ότι τον προστατεύαµε, ότι δεν την αφήναµε να
µιλήσει! Αυτό πλέον δεν αποτελεί ανακρίβεια, αυτό αποτελεί
άγος και συνιστά άλγος. Λυπούµαι πάρα πολύ!
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστώ.
Εάν καθιερώσουµε το οκτάλεπτο, θα υπάρξει πρόβληµα µε
τους οµιλητές.
Το λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος, ο οποίος είµαι σίγουρος
ότι θα κάνει µία τοµή εδώ, µία αλλαγή και θα επιστρέψουµε στα
πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μία φιλότιµη προσπάθεια, δηλαδή, πρέπει να κάνω, γιατί φιλότιµη προσπάθεια είναι
µέσα σε πέντε λεπτά να εκφράσω όλες µου τις σκέψεις.
Υπάρχουν ερωτηµατικά για το συγκεκριµένο ζήτηµα και µάλιστα πάρα πολλά; Βεβαίως και υπάρχουν. Είναι ερωτηµατικά που
απασχολούν τον ελληνικό λαό και τα οποία πρέπει να διερευνηθούν.
Όµως, δεν υπάρχουν µόνο αυτά τα ερωτηµατικά. Φαίνεται ότι
υπάρχουν και αποχρώσεις και ενδείξεις για τυχόν ποινικές ευθύνες για τους δύο πρώην Υπουργούς Οικονοµικών, οι οποίες αποχρώσεις και ενδείξεις πρέπει να διερευνηθούν. Να διερευνηθούν
οι τυχόν ευθύνες τους και µέσα από αυτήν τη διερεύνηση οι ευθύνες και για όποιον άλλον µπορεί να προκύψουν. Εάν δεν ήταν
έτσι τα πράγµατα, τότε δεν θα υπήρχε κανένας απολύτως λόγος
η συγκυβέρνηση να καταφεύγει σε διάφορα τεχνάσµατα και σε
µία αγωνιώδη προσπάθεια, για να συγκαλύψει και να κουκουλώσει την υπόθεση.
Έτσι, λοιπόν, είναι φανερό ότι εµείς ως ΚΚΕ θα κάνουµε ό,τι
µπορούµε σε αυτήν τη διαδικασία, µε τη συµµετοχή µας, για να
φωτίσουµε το ζήτηµα, να διερευνηθούν ευθύνες και να αποδοθούν αυτές όπου και αν υπάρχουν.
Όµως, παράλληλα, χρειάζεται να αναδείξουµε και ορισµένα
άλλα ζητήµατα.
Το πρώτο ζήτηµα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες,
ότι µέσα από µία τέτοια διαδικασία θα υπάρξει και κάθαρση, θα
παταχθεί και η διαφθορά, δηλαδή θα φθάσουµε σε ένα σηµείο
να ζούµε σε έναν όµορφο κόσµο, σε έναν κόσµο ηθικά και αγγελικά πλασµένο. Δεν πρόκειται αυτό να γίνει, γιατί ακριβώς αυτή
η σήψη και η διαφθορά δεν αποτελούν παραπαίδι, νόθο παιδί,
αλλά αντίθετα γνήσιο παιδί αυτού του εκµεταλλευτικού συστή-
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µατος. Αποτελούν το γνήσιο τέκνο της σύµφυσης της οικονοµικής εξουσίας, της οικονοµικής ολιγαρχίας των κεφαλαιοκρατών,
µε την πολιτική εξουσία της αστικής τάξης. Απ’ αυτήν ακριβώς
τη σύµφυση πηγάζουν τα σκάνδαλα, η διαφθορά και δεν είναι,
βεβαίως, µόνο ελληνικό φαινόµενο.
Δεύτερο µεγάλο ζήτηµα, το οποίο πλανάται σαν φάντασµα:
Αποτελεί αυτό και κάποια παρεµφερή ζητήµατα την αιτία των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο ελληνικός λαός, όπως την επίθεση στους µισθούς, στις συντάξεις, σε µία σειρά δικαιώµατα;
Δηλαδή, αυτή η επίθεση τώρα µε τις µειώσεις των µισθών, µε τη
νέα φορολογική επιδροµή, οφείλεται στο ότι δεν αξιοποιήθηκε η
λίστα Λαγκάρντ και οι όποιες άλλες λίστες, ότι δεν εισπράχθηκαν
κάποια ποσά από αυτήν τη διαδικασία;
Κάποιος προηγούµενος οµιλητής ισχυρίστηκε ότι άλλες χώρες
την αξιοποίησαν και γέµισαν τα ταµεία τους µε δισεκατοµµύρια
ευρώ και έφερε παραδείγµατα. Ποιο παράδειγµα έφερε; Έφερε
το παράδειγµα της Ισπανίας. Μόνο θυµηδία µπορεί να προκαλέσει αυτό το πράγµα -όχι ότι δεν εισέπραξε κάποια χρήµατα- τη
στιγµή που η κυβέρνηση της Ισπανίας παίρνει το ένα µετά το
άλλο τα αντιλαϊκά πακέτα µέτρων βάρβαρων, εχθρικών για την
εργατική τάξη και το λαό της, που είναι στα πρόθυρα να εισαχθεί
και αυτή στο µνηµόνιο. Έφερε το παράδειγµα της Ιταλίας, η
οποία είναι στην ίδια κατάσταση. Η Γαλλία. Αντίστοιχα και εκεί
έχει παρέµβει το ακυρωτικό δικαστήριο.
Εµείς, όταν λέµε αυτό, δεν ισχυριζόµαστε ότι δεν πρέπει να
γίνει προσπάθεια να εισπραχθούν απ’ αυτήν τη διαδικασία όσο
το δυνατόν περισσότερα χρήµατα. Αυτό, όµως, δεν µπορεί να
δηµιουργεί αυταπάτες, ότι η επίθεση αυτή είναι παροδική, ότι
την κατάσταση αυτή θα την ξεπεράσει γρήγορα ο ελληνικός
λαός. Γιατί έτσι οδηγούµαστε ακριβώς στον παραλογισµό ότι η
κατάργηση ουσιαστικά του κατώτερου µισθού και των συλλογικών συµβάσεων, η κατάργηση των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωµάτων που σήµερα απαιτούν οι ανάγκες του κεφαλαιοκρατικού συστήµατος και των µονοπωλιακών οµίλων, αν είχε παταχθεί η φοροδιαφυγή, δεν θα υφίστατο και δεν θα παιρνόντουσαν
αυτά τα µέτρα, µέτρα τα οποία παίρνονται παντού, σ’ όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αιτία των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο ελληνικός λαός
δεν είναι η κλεπτοκρατία, όπως τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης προσπαθούν να πείσουν το λαό, αλλά είναι και αυτό ένα
από τα προβλήµατα και για το οποίο δεν µένουµε αδιάφθοροι.
Γιατί το κάνουν αυτό; Διότι προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό
λαό ότι µε µια διαφορετική διαχείριση θα µπορέσει να ζήσει καλύτερα και να λύσει τα προβλήµατά του. Όµως αυτό είναι ένα
µεγάλο ψέµα.
Το πρόβληµα, λοιπόν, είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα,
ένα σύστηµα άδικο, εκµεταλλευτικό, που συσσωρεύει σε λίγα
χέρια τον κοινωνικά παραγόµενο πλούτο και τους άµεσους παραγωγούς αυτού του πλούτου -δηλαδή την εργατική τάξη και τα
υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα- τους οδηγεί στη φτώχεια και στην
εξαθλίωση. Γιατί αν για κάτι µπορούµε να είµαστε σίγουροι -και
δεν αµφισβητείται από αυτές τις εξελίξεις- είναι ότι έχει διαµορφωθεί και έχει δηµιουργηθεί ένας τεράστιος πλούτος, που είναι
συσσωρευµένος σε πολύ λίγες οικογένειες.
Την ίδια στιγµή, παρ’ ότι υπάρχει αυτός ο τεράστιος πλούτος,
που θα µπορούσε να ζήσει όλος ο ελληνικός λαός πολύ καλά,
υπάρχει φτώχεια, υπάρχει εξαθλίωση, υπάρχει δυστυχία για τη
συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και αυτό είναι η
πρόκληση. Αυτός ο πλούτος δεν δηµιουργήθηκε εξαιτίας της φοροδιαφυγής. Συνέβαλε, βεβαίως, αυτός ο πλούτος, δηµιουργήθηκε ακριβώς γιατί υπάρχει το καπιταλιστικό κέρδος.
Με αυτό πρέπει να αναµετρηθεί ο ελληνικός λαός και η εργατική τάξη, εάν θέλει να λύσει το πρόβληµα και εάν θέλει να µη
βρίσκεται µια ζωή σ’ αυτήν την κατάσταση της φτώχειας και να
βλέπει καθηµερινά να της κλέβουν τον πλούτο που µε τον ιδρώτα
της παράγει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο και για την κατανόηση στο θέµα του χρόνου.
Το λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης, για πέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τρό-
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πος διαχείρισης της λίστας Λαγκάρντ συνοψίζει την αµαρτωλή
ιστορία του κράτους και του πολιτικού µας συστήµατος. Όταν η
διαφθορά, η διαπλοκή, η σύγχυση των εξουσιών και η διάχυση
της ευθύνης -πολιτικής και διοικητικής- χαρακτηρίζει ένα κράτος
και ένα πολιτικό σύστηµα επί δεκαετίες, είναι απολύτως φυσικό
επακόλουθο αυτό το κράτος, οι διοικητές και οι υπηρεσίες του
να καταστούν και ασυνεπείς ως προς το ρόλο τους και αναξιόπιστοι στη λειτουργία και την αποτελεσµατικότητά τους ως προς
το δηµόσιο συµφέρον.
Για την κατάσταση αυτή έχουµε όλοι οι νοήµονες ενήλικες µερίδιο ευθύνης πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισµικής. Ευθύνη
όσοι τη δηµιούργησαν, ευθύνη και όσοι την ανέχτηκαν. Δεν
υπήρξαµε συνένοχοι, αλλά ήµασταν συνυπεύθυνοι: κυβέρνηση,
αντιπολίτευση, πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, δικαστές και λαός.
Αυτό, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει και µια θετική
πλευρά γιατί η συνυπευθυνότητα δεν περιορίζεται στο παρελθόν.
Είµαστε και σήµερα όλοι οι νοήµονες ενήλικες -επαναλαµβάνωσυνυπεύθυνοι για το µέλλον, για την αλλαγή του συστήµατος
διακυβέρνησης και για τη διαµόρφωση αξιόπιστου κράτους.
Όµως η πρώτη, η βασική ευθύνη µας είναι η ευθύνη µας απέναντι στην κοινή λογική. Δεν υπάρχει περίπτωση να επικοινωνήσουµε, αν όσα λέµε και κάνουµε δεν είναι λογικά, όχι πολιτικά
εύλογα, απλώς λογικά. Όσοι νοµίζετε ότι αποτελείτε εξαίρεση,
στο σηµείο αυτό απατάστε. Είναι άλλο πράγµα η πίστη των οπαδών κι άλλο η αξιοπιστία των κοµµάτων. Ακόµα και η πίστη των
ψηφοφόρων ενός κόµµατος στις προθέσεις της ηγεσίας του δεν
ταυτίζεται µε την απόδειξη της αξιοπιστίας του, αν δεν συνοδεύεται από ρεαλιστικές θέσεις και εργαλεία που οδηγούν στην πρόοδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προανακριτικές και εξεταστικές επιτροπές είναι πολιτικά εργαλεία δηµοκρατικού ελέγχου
στο σύστηµά µας. Για να παίξουν όµως το ρόλο τους και να συνιστούν εργαλείο προόδου, θα πρέπει να µη µονοπωλούν τη δηµόσια συζήτηση και να µην εντάσσονται σε µικροπολιτικές σκοπιµότητες.
Το παιχνίδι της κολοκυθιάς, που παίζουµε δέκα µέρες τώρα,
είναι ακριβώς αυτό: αποτρέπει τη συζήτηση από την ουσία, η
οποία είναι το πώς δεν θα επιτρέψουµε να ξανασυµβούν αυτά
που συνέβησαν και να γίνουν όσα δεν έγιναν διοικητικά, πολιτικά
και δικαστικά. Υπηρετεί πολλές φορές στενόµυαλες µικροπολιτικές σκοπιµότητες. Και σαν να µην έφτανε αυτή η διεθνής έκπληξη που γέννησε η χώρα µας στο θέµα της διαχείρισης της
λίστας, έπρεπε ντε και καλά, προκειµένου να αλληλοεξοντωθούµε, να γελοιοποιηθούµε κι άλλο όλοι µας. Ευτυχώς αποτρέψαµε σήµερα να περάσει όλη η ηµέρα µε καλπολογία.
Άκουσα τις τελευταίες ηµέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ένα επιχείρηµα, κατά τη γνώµη µου, απόλυτης αµηχανίας από
συναδέλφους της Αντιπολίτευσης. Έλεγε λοιπόν το επιχείρηµα:
Αφού τα τρία κόµµατα της συγκυβέρνησης έχουν την πλειοψηφία στην προανακριτική επιτροπή, άρα θα καθορίσουν και την
απόφαση. Πρώτος –κατά τη γνώµη µου- ευτελισµός και προσώπων αλλά και της δουλειάς που γίνεται στις επιτροπές.
Γιατί –αναρωτιόντουσαν οι συνάδελφοι- οι κυβερνητικοί Βουλευτές δεν στέλνουν στην προανακριτική και τούτον και εκείνον
και τον παράλλο, αφού οι ίδιοι θα ψηφίσουν ποιοι θα κριθούν ως
πιθανοί ένοχοι; Δεύτερος ευτελισµός, αυτήν τη φορά και της
ίδιας της πρότασής τους και κάθε έννοιας δικαιοσύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά αρνείται τα πολιτικά σχέδια που εκπονούνται, για να παραγάγουν
µέσω της προκαταρκτικής εξέτασης πολιτικά αποτελέσµατα. Δεν
πρόκειται µε κανένα τρόπο και για κανέναν λόγο εµείς να συνδράµουµε σε απόπειρες απαξίωσης και θεσµών και προσώπων
και µάλιστα µε εκ των προτέρων βεβαιότητες.
Η πρόταση των τριών κοµµάτων αναφέρεται στον κ. Παπακωνσταντίνου, γιατί διαπιστώθηκαν, κατά τη γνώµη µας, σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης και είναι ζητούµενο –να το πούµε κι
αυτό- αν αυτές θα εξελιχθούν σε αποδείξεις. Θα κριθεί. Ωστόσο
υπάρχουν και πρέπει να διερευνηθούν.
Εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ο κ. Παπακωνσταντίνου µάς
είπε σήµερα ότι η καθυστέρηση στην προώθηση της λίστας και
στη διαµόρφωση προϋποθέσεων, για να παραγάγει αποτέλεσµα,
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µπορεί να έχει σχέση µε τη δική του ανετοιµότητα ή την έλλειψη
αντανακλαστικών. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να ψάξει η
προκαταρκτική επιτροπή και γι’ αυτό, αν θέλετε, είναι δικαιολογηµένη και η παραποµπή του κ. Παπακωνσταντίνου. Πρόκειται
γι’ αυτό ή πρόκειται και για άλλα ζητήµατα που παρεµπίπτουν σε
δική του συµπεριφορά;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τελειώσω µε µία
φράση. Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν και είναι διάχυτες. Αυτό το
γνωρίζουν όλοι. Δεν ερευνούµε όµως αυτές σ’ αυτήν τη φάση
και -παρά τις φωνασκίες- επίσης, αυτό το γνωρίζουν όλοι, όπως
όλοι γνωρίζουµε ότι υπάρχουν διοικητικές ολιγωρίες και από
πρόσωπα-κλειδί σ’ αυτήν την υπόθεση, που δεν είναι πολιτικά
πρόσωπα. Αυτό, επίσης, το γνωρίζουµε όλοι.
Εµείς, η Δηµοκρατική Αριστερά, θέλουµε να δηλώσουµε κατηγορηµατικά προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα είµαστε παρόντες και σε ετοιµότητα για ό,τι προκύψει από την προκαταρκτική
εξέταση και για όποιον προκύψει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς και ευχαριστούµε και για τη συνέπεια ως προς το χρόνο.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά νιώθει κανείς ρίγος προς τον ελληνικό λαό, όταν
πρέπει να κρίνει δύο Πρωθυπουργούς, δύο Προέδρους και
Υπουργούς Οικονοµικών και έναν Αρχηγό Κόµµατος. Αλλά για
τα 6 δισεκατοµµύρια λιρών της Βρετανίας, τα 740 εκατοµµύρια
των Αµερικανών, των Γερµανών -που αγόρασαν δίσκους και είδατε τι πήραν- τα 6 δισεκατοµµύρια της Ισπανίας, τα 570 εκατοµµύρια της Ιταλίας και τις τέσσερις χιλιάδες διακόσιους
Γάλλους που αναγκάστηκαν να τακτοποιήσουν αµέσως τις εκκρεµότητές τους συν τα οκτώ χαµένα χρόνια της Ελλάδος οφείλουµε τα πράγµατα να τα δούµε µε συγκεκριµένα ερωτήµατα.
Δεν πείστηκα ποιος παρέλαβε τελικά τη λίστα. Ερώτηµα
πρώτο: Ο πρέσβης µε τη νόµιµη οδό ή ο πρώην συνοδός διπλωµάτης που ήταν τότε; Ερώτηµα δεύτερο: Με ποίου εντολή την
παρέλαβε; Του ΣΔΟΕ; Της ΕΥΠ; Του Υπουργείου Εξωτερικών –
και θα εξηγήσω µετά- ή απευθείας από το Μέγαρο Μαξίµου; Η
DST, η αντίστοιχη της ΕΥΠ Ελλάδος, πληροφορεί την ΕΥΠ ότι
υπάρχει η λίστα.
Την άνοιξη του 2010 στο Παρίσι πραγµατοποιείται συνάντηση
µεταξύ του πρώην επικεφαλής της ΕΥΠ µε τον Γάλλο οµόλογό
του. Για όλα αυτά τότε ο επικεφαλής της ΕΥΠ ενηµέρωσε τον
Πρωθυπουργό. Η λίστα τελικά ήρθε στην ΕΥΠ, παρ’ ότι αυτή λέει
όχι; Πότε ήρθε; Ο Παπακωνσταντίνου λέει τον Οκτώβριο του
2010. Υπάρχει δηµοσιογραφία που αποτυπώνει επεξεργασία µε
τεχνικούς όρους στα κοµπιούτερ. Εγώ γιατρός είµαι, αλλά πήγα
και την είδα. Η επεξεργασία αυτή µιλάει για 4 µε 5 Αυγούστου.
Ποιος λέει την αλήθεια;
Ο Παπακωνσταντίνου υποστηρίζει ότι µετέτρεψε το cd σε στικάκι. Δεν το πρωτοκόλλησε και διάλεξε είκοσι ονόµατα. Ο Καπελέρης λέει δέκα. «Μα, τα είκοσι ήταν το 50%», είπε πριν. Ποιος
λέει την αλήθεια;
Ο Παπακωνσταντίνου υποστηρίζει ότι ενηµέρωσε τον κ. Διώτη
ότι αυτή ήταν η λίστα Λαγκάρντ. Ο κ. Διώτης σε τρεις συνεντεύξεις το αντικρούει. Ποιος λέει την αλήθεια;
Ο Διώτης αρχικά υποστήριξε ότι δεν άνοιξε καθόλου το ηλεκτρονικό αρχείο και καθυστέρησε να το δώσει στον κ. Βενιζέλο,
λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεών του στο εξωτερικό. Τελικά
τα ανασκευάζει. Υποστηρίζει ότι αντέγραψε το στικάκι και δεν το
αλλοίωσε. Λέει ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου τού το έδωσε στα
µέσα Ιουνίου και ζητά πραγµατογνωµοσύνη. Ποιος λέει τελικά
την αλήθεια;
Ο Καπελέρης υποστηρίζει ότι δεν έκανε έλεγχο, αλλά κοίταξε
–δική του έκφραση- µόνο το οικονοµικό προφίλ. Ο κ. Παπακωνσταντίνου σήµερα είπε ότι έγινε κανονικός έλεγχος για τη φοροδιαφυγή. Ποιος λέει την αλήθεια;
Στο διάστηµα από τον Οκτώβρη του 2010 που ήρθε η λίστα
έως τον Ιανουάριο του 2011 γίνεται σύσκεψη Παπακωνσταντίνου,
Πλασκοβίτη και Μπάνου, όπου δίνουν δέκα ονόµατα στον Καπελέρη. Μετά το πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου, λίγο πριν φύγει ο
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Παπακωνσταντίνου από Υπουργός, τα δίνει στον Διώτη. Ο Διώτης στις αρχές Αυγούστου ενηµερώνει τον Βενιζέλο.
Από τις αρχές του Αυγούστου, κύριε Βενιζέλο, µέχρι τον Οκτώβρη του 2012 τι κρατήσατε κλειδωµένο στο συρτάρι σας, όταν
την ώρα εκείνη κάναµε θέατρο έξω και ψάχναµε δήθεν για 145
εκατοµµύρια ευρώ µε την εσωτερική τρόικα, µε απειλές στον ελληνικό λαό τότε;
Το συγκρότηµα Λαµπράκη –σωστά ή λάθος ή µε σκοπιµότηταµιλάει για δύο χιλιάδες εξακόσια ονόµατα. Ο Βαξεβάνης µίλησε
για δύο χιλιάδες πενήντα εννέα. Δεν έχει σηµασία. Άλλα Μέσα
µίλησαν για λιγότερα, για διαφορά εξήντα θέσεων. Μήπως ο κ.
Βενιζέλος έσβησε εξήντα ονόµατα;
Λίγο πριν από το τέλος του 2012 καταθέτει υπηρεσιακός παράγοντας του Υπουργείου Εξωτερικών ότι υπάρχει εµπλοκή διπλωµάτη και υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. Με µεγάλη
καθυστέρηση δεκαπέντε ηµερών το Υπουργείο Εξωτερικών
απαντά ότι ο πρέσβης δεν σχετίζεται µε την παραλαβή. Άρα,
αφού δεν σχετίζεται ο πρέσβης µε την παραλαβή, σχετίζεται το
Υπουργείο Εξωτερικών µε την παραλαβή, εξ ου και για ποιο λόγο
είπα πριν το άλλο.
Λένε ότι τα δεδοµένα δεν διαγράφονται κατά τη διάρκεια του
cd αντιγράφου. Άραγε, γιατί δεν έστελναν ένα cd ακριβές αντίγραφο στον κ. Διώτη; Μπορούσαν να κάνουν απλή αντιγραφή.
Ισχύει αυτό που λέει, ότι η δηµοσίευση των ονοµάτων έγινε για
να «καεί» η λίστα; Γνωρίζετε ότι η αυτοάµυνα των Ελβετών υποχρεώνει την ελβετική τράπεζα, σε περίπτωση δηµοσιοποίησης
ονοµάτων, να µην κάνει περαιτέρω έλεγχο; Και αν µερικοί ήθελαν
να παίξουν αυτό το παιχνίδι τεχνηέντως, ποιος µου το λέει εµένα;
Ας µου δώσουν απάντηση.
Γιατί όταν αναφέρθηκε η καθυστέρηση αντίδρασης του κ. Βενιζέλου, υπήρξε τέτοια αµφισβήτηση από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ; Τουλάχιστον οκτώ Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
εκείνην τη µέρα βγήκαν στα κανάλια. Και γιατί υπήρξε αποποµπή
του κ. Ραγκούση την ίδια µέρα µε τις ευθύνες;
Υπάρχουν δικές σας συνεντεύξεις, δεν έχω χρόνο για να σας
τις δώσω.
Γνωρίζουµε ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι µια ανώνυµη εταιρεία που διέπεται από ιδιωτικό δίκαιο και έχει µόνο µέτοχο το δηµόσιο. Για
να καταλάβουµε τη σπουδαιότητά του, αναφέρω µόνο ένα
πράγµα. Δεν επιτρέπεται η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων
από το ταµείο στο δηµόσιο, όταν του τα δώσεις. Πώς βρέθηκε
και µε ποια κριτήρια επιλέχθηκε τεχνογνώµονας η ξαδέρφη του
κ. Παπακωνσταντίνου σε µια τρόικα εσωτερικού, η οποία πιστεύει
στη διαύγεια και στη διαφάνεια;
Από τα παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, η ΕΥΠ, το ΣΔΟΕ, το Υπουργείο Εξωτερικών, Βενιζέλος, Παπακωνσταντίνου, Μαξίµου για
µένα έχουν περίεργη σχέση που πρέπει να ερευνηθεί.
Με σεβασµό στις τρεισήµισι χιλιάδες αυτοκτονίες, στο ενάµισι
εκατοµµύριο των ανέργων, στους χιλιάδες αστέγους, στα εκατοµµύρια συµπολίτες µας που πεινάνε, στα παιδιά µας που φεύγουν µετανάστες στο εξωτερικό κλίνω το κεφάλι και θα ψηφίσω
κατά συνείδηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει η Γενική Γραµµατέας του ΚΚΕ κ. Παπαρήγα για
δεκαπέντε λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Όταν
πρόκειται να συζητηθεί ένα τέτοιο ζήτηµα στη Βουλή, συνήθως
ακούµε ότι µε το γενικό εκλογικό δικαίωµα εξασφαλίζεται να
αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες, παρεµβαίνει ο λαός, ψηφίζει,
ανεβοκατεβάζει κόµµατα. Άρα εκεί λήγουν οι πολιτικές ευθύνες
και η Βουλή το µόνο που έχει να κάνει είναι να εξετάσει –εάν
υπάρχουν- ποινικές ευθύνες και τελικά να πάει το ζήτηµα στη
δικαιοσύνη.
Δυστυχώς, ούτε µε το εκλογικό δικαίωµα ούτε µέσα από τη
Βουλή ούτε µέσα από τη δικαιοσύνη περνάει πάντα η αλήθεια.
Διότι, στο κάτω-κάτω και µε τις εκλογές κάποιος µπορεί να ανεβοκατεβάζει κόµµατα, αλλά για ποιο λόγο το κάνει και τι θέλει
δεν είναι πάντα πολύ καθαρό. Τιµωρείς ένα κόµµα και βάζεις ένα
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άλλο, που συνεχίζει την ίδια πολιτική.
Εµείς πιστεύουµε απόλυτα ότι µέσα από τη Βουλή αλλά και
µέσα από τη δικαιοσύνη δεν περνάει ποτέ η αλήθεια. Το γιατί δεν
είναι της ώρας να το αναλύσουµε. Αυτό το συγκεκριµένο σύστηµα είναι πάντως θωρακισµένο καλά και όχι µόνο το αστικό
πολιτικό σύστηµα, που λέµε εµείς, αλλά πριν απ’ όλα η οικονοµία
είναι πολύ καλά θωρακισµένη, ούτως ώστε σε ελάχιστες περιπτώσεις και για µεµονωµένα πρόσωπα και αν υπάρχει λόγος και
σκοπιµότητα να βγει µπορεί να περάσει η αλήθεια. Η πραγµατικότητα θα µείνει απέξω.
Ας ξεκινήσω από τα επιχειρήµατα που έφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Έφερε κάποια επιχειρήµατα. Εξήγησε γιατί δεν έβαλε
στο πρωτόκολλο το cd, είτε το ίδιο το cd είτε το πολυγραφηµένο
–εν πάση περιπτώσει- κείµενο κ.λπ..
Κάνω µια παραχώρηση, να δεχθώ ότι τα πιστεύει αυτά τα επιχειρήµατα. Έτσι σκέφτηκε. Δεν αποδεικνύεται τίποτα άλλο από
αυτά που µας είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου, παρά το ότι είναι απόλυτος γνώστης της σαπίλας αυτού του συστήµατος, ανεξάρτητα
του πώς το χειρίστηκε. Το αποκάλυψε –όταν λέει ότι αν το κάνω
αυτό, θα βγουν στη δηµοσιότητα, θα αρχίσουν οι εκβιασµοί, «θα,
θα, θα»- αυτό το σύστηµα, το οποίο υπηρέτησε πιστά και το υπερασπίζεται και σήµερα. Αυτό αποκάλυψε.
Υπάρχει και ένα άλλο ερώτηµα και για τον κ. Παπακωνσταντίνου και για τον κ. Διώτη. Και το λέω έτσι, αν θέλετε, εντελώς ανθρώπινα, δεν θέλω να το χρησιµοποιήσω –πώς να το πω;- για την
εξεταστική επιτροπή. Οι δύο άνθρωποι αυτοί δίνουν την εντύπωση ότι χρησιµοποιούν επιπόλαια, κουτά επιχειρήµατα. Ο ένας
το έχασε, ο άλλος δεν το έκανε, ο άλλος το άφησε στη γραµµατεία του, αλλά έφυγε από το Υπουργείο και δεν ξέρει πού είναι
το cd, έβγαλε αντίγραφο από το στικάκι, αλλά κατέστρεψαν το
αρχικό, έστω και αν αυτό ήταν αντίγραφο.
Και σκέφτεσαι: Καλά, αυτοί οι δύο άνθρωποι -ιδιαίτερα ο κ.
Διώτης, που ήταν και σε µία υπηρεσία που κατά κάποιον τρόπο
έπρεπε να ήταν δέκα χιλιάδες φορές πονηρεµένος, δεν πας σε
αυτήν την υπηρεσία µόνο κινούµενος από το αίσθηµα της δικαιοσύνης και της ηθικής, εκεί συναλλάσσεσαι µε ανηθικότητες και
όχι ότι θα γίνεις και εσύ ανήθικος, αλλά, εν πάση περιπτώσει,
είσαι πιο πονηρεµένος- είναι τόσο επιπόλαιοι, πού µιλάνε και πού
φέρνουν αυτά τα επιχειρήµατα;
Αν θέλετε, εγώ –και λέω «εγώ», για να πάρω και την ευθύνη,
έτσι όπως το σκεφτόµουν- καταλήγω στο εξής: Μήπως οι άνθρωποι αυτοί, θέλοντας να συγκαλύψουν πολύ σοβαρά πράγµατα,
ενδεχοµένως όχι για προσωπικό συµφέρον –δεν µπορώ να το
αποδείξω, µπορεί να το σκεφτώ, αλλά δεν µπορώ να το αποδείξω- εκβιάζονται; Μήπως αλληλοεξαρτώνται και προτίµησαν
να δώσουν την εντύπωση δύο ανθρώπων µε επιπόλαιους χειρισµούς και κουτές απαντήσεις, προκειµένου, εν πάση περιπτώσει,
να µη διαφανεί ποια είναι η αλήθεια;
Δεν µπορώ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν
στην Aντιτροµοκρατική, ο οποίος συνδέθηκε µε ό,τι συνδέθηκε,
µπορεί να λέει αυτά τα πράγµατα. Λέει: «Εγώ δεν ξέρω να χειρίζοµαι ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεν τα έχω καλά µε την τεχνολογία». Δεν µπορεί να κυνηγάς, ας πούµε, τη «17 Νοέµβρη» και να
λες δεν τα έχω καλά µε την τεχνολογία. Με συγχωρείτε!
Δεν θέλω να κάνω την Αγκάθα Κρίστι ή τον Ηρακλή Πουαρό,
αλλά σκέφτοµαι, είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια επιχειρήµατα
µπροστά σε επιτροπές της Βουλής και αύριο να αναπαράγονται
για τον κ. Παπακωνσταντίνου σε εξεταστική ή τον κ. Διώτη, που
δεν ξέρω πού θα εξεταστεί; Άρα το πράγµα είναι πολύ βαθύτερο
και πολύ σοβαρότερο.
Πολιτικές ευθύνες. Ξέρουµε και το καταλαβαίνουµε πάρα
πολύ καλά ότι άλλο πράγµα είναι οι πολιτικές ευθύνες και άλλο
πράγµα είναι αν συνδέονται µε τις ποινικές ευθύνες. Να µου επιτραπεί να πω, χωρίς να θέλω σε καµµία περίπτωση να ποινικοποιηθεί η πολιτική σκέψη και η πολιτική πράξη, ότι στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, επειδή ξέρουµε πού ζούµε, δεν µας συµφέρει κάτι τέτοιο στο σύστηµα που ζούµε. Αν υποστηρίξουµε
κάτι τέτοιο, κάθε µέρα θα είµαστε στα δικαστήρια. Αλλά και αυτό
πια το απόλυτο «αυτός έχει πολιτική ευθύνη και ο άλλος έχει ποινική»… Σε κάποια στιγµή, σε κάποιο σηµείο µπορεί να είναι συγκεχυµένο το όριο.
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Βάζουµε, λοιπόν, το εξής ερώτηµα. Άλλωστε ο Γιάννης ο Γκιόκας, εξήγησε ότι εµείς θα ψηφίσουµε «λευκό» και για τον κ. Παπανδρέου και για τον κ. Παπαδήµο. Θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε «κατά», αλλά να ξεκαθαρίσουµε γιατί θα ψηφίσουµε «λευκό».
Επί των ηµερών του κ. Παπανδρέου το θέµα και του κ. Παπαδήµου, αλλά κυρίως του κ. Παπανδρέου, το θέµα της φοροδιαφυγής είχε γίνει το υπ’ αριθµόν ένα ζήτηµα. Ξέρει ότι υπάρχει η
λίστα Λαγκάρντ και φαντάζοµαι και µε την έγκρισή του ζητήθηκε.
Αλλιώς δεν ζητά απλώς ένας Υπουργός στην Υπουργό των Οικονοµικών της Γαλλίας ένα τέτοιο κείµενο και µάλιστα ένα κείµενο
υποκλοπής, γιατί φανερώνει υποκλοπή. Καλά, δεν το ελέγχει; Θα
µου πείτε, µπορεί να ασχολιόταν µε την πράσινη ανάπτυξη ο κ.
Παπανδρέου και να µην ασχολιόταν µε αυτό. Δεν µπορεί, δεν το
ελέγχει; Δεν έχει ευθύνη, δεν λέµε να κάτσει ο ίδιος να το αποκρυπτογραφήσει κ.λπ., αλλά δεν το ελέγχει; Και αυτό ισχύει και
για τον κ. Παπακωνσταντίνου, αλλά αργότερα και για τον κ. Παπαδήµο. Διάβασα την επιστολή που έστειλε και λέει: «δεν µε ενηµέρωσε κανείς». Μάλιστα. Αναλαµβάνεις Πρωθυπουργός. Το
Υπουργείο Οικονοµίας είναι το κεντρικό. Η φοροδιαφυγή είναι η
σηµαία και γίνεται σηµαία η φοροδιαφυγή, όχι γιατί θέλουν να
µαζέψουν κάποια χρήµατα, έστω όπως-όπως, αλλά κυρίως για
να επιβληθούν φόροι στο λαό. Η φοροδιαφυγή είναι το µέσο,
είναι η επίκληση «αφού δεν µπορούµε να εισπράξουµε φόρους,
βάζουµε φόρους στο λαό». Κατεβάζουµε µισθούς κ.λπ.. Άρα
ήταν κεντρικό ζήτηµα.
Έστω, ότι δεν ήξερε για τη λίστα Λαγκάρντ. Ο ίδιος δεν ξέρει
–είναι άνθρωπος µέσα στο σύστηµα- ότι υπάρχει τρόπος να µάθεις, εν πάση περιπτώσει, από τις µυστικές υπηρεσίες. Υπάρχει
Κυβέρνηση που δεν χρησιµοποιεί µυστικές υπηρεσίες; Είναι
άλλο πράγµα το πώς αξιοποιείς µια πληροφορία και άλλο
πράγµα αν τη χρησιµοποιείς.
Εποµένως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. «Λευκό» θα ψηφίσουµε µε εξεταστική γι’ αυτούς. Και, εν πάση περιπτώσει, στο
όνοµα «ξέρετε, οι εκλογές είναι το ξέπλυµα» ε, όχι, δεν λέµε ότι
δεν είναι έτσι. Γιατί και µέσα από αυτές τις διαδικασίες, αν γίνεται, θα πρέπει ο λαός να καταλάβει τι σηµαίνει καπιταλισµός και
µάλιστα σε µία φάση που -ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αλλά και παγκόσµια- τα ιστορικά όριά του έχουν εξαντληθεί. Ό,τι έδωσε,
έδωσε. Κι εποµένως, η σαπίλα διαχέεται. Για να δούµε τώρα πιο
συγκεκριµένα.
Θα σας θυµίσω το εξής: Ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν το έκανε,
αλλά αρχικά είχε σχεδιάσει να εξαιρούνται από τις αποδείξεις
που πηγαίνουν στην εφορία, οι αποδείξεις από το σούπερ µάρκετ. Γιατί οι αποδείξεις από το σούπερ µάρκετ κόβονται. Αρχικά.
Μετά το πήρε πίσω. Δηλαδή, όλο το στήσιµο το φορολογικό µε
τις αποδείξεις –που και σήµερα συνεχίζει- ήταν στη λογική
«φέρτε αποδείξεις, για να πιάσουµε τη φοροδιαφυγή». Αυτό έχει
γίνει πρώτη φορά έτσι, ανοικτά και επίσηµα. Άλλοτε γινόταν πιο
καλυµµένα.
Δηλαδή, εγώ τις αποδείξεις δεν τις ζητάω για να δω έσοδαέξοδα ή, αν θέλετε, να κάνω και µία εκτίµηση µέσα από τις αποδείξεις για το ποιο είναι το βιοτικό επίπεδο του λαού σε µία
διάρκεια τεσσάρων -πέντε χρόνων, διότι υπάρχει και αυτό το
στοιχείο.
Βλέποντας τις αποδείξεις και κάνοντας και µια επιστηµονική
έρευνα, µπορείς να µελετήσεις πώς ζει ο λαός. Γιατί έχει σηµασία, όχι µόνο πόσα χρήµατα χαλάει ο λαός, αλλά και πού τα χαλάει.
Θα µαζεύετε αποδείξεις, για να χτυπήσουµε τη φοροδιαφυγή.
Βγάζουµε, λοιπόν, έξω τις αποδείξεις της ΔΕΗ, τον ΟΤΕ κ.τ.λ..
Έβαλαν τώρα µερικά, άλλα έβγαλαν, για τα δάνειά µας για τα
σπίτια λένε «θα πληρώνεις τους τόκους».
Μα, το φορολογικό σύστηµα το κάνεις µόνο για να µου παίρνεις φόρο; Αν θες να µου πάρεις φόρο, πρέπει ν’ αποδεχθείς το
όριο του σύγχρονου βιοτικού επιπέδου ζωής. Μέσος όρος δεν
µπορεί να βγει, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το κάνουµε, έστω
και µε τη λογική του µέσου όρου.
Με αυτήν την έννοια δεν λέµε να ποινικοποιήσουµε αυτές τις
αποφάσεις. Επειδή, όµως, µιλάµε για σκάνδαλα, επειδή µιλάµε
για φοροδιαφεύγοντες, υπάρχει ένα θέµα για το ποιο είναι το
όριο του νόµιµου και του παράνοµου, έστω και µε αυτήν την
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αστική νοµοθεσία που υπάρχει σήµερα.
Υπάρχουν χίλιοι πεντακόσιοι µεγαλοοφειλέτες, που χρωστούν
τριάντα πέντε δισεκατοµµύρια στην εφορία. Δεν µας είπε κανείς,
εισπράχθηκαν; Τόσο δύσκολο είναι; Χίλιοι πεντακόσιοι είναι. Εγώ
σας λέω ότι είναι πολύ περισσότεροι. Έστω, όµως, ότι είναι χίλιοι
πεντακόσιοι.
Ψάχνουν –λέει- είκοσι πέντε χιλιάδες, για να δουν αν οι καταθέσεις τους στο εξωτερικό και τα έσοδα που έχουν δηλώσει στην
Ελλάδα είναι νόµιµα. Από αυτές –λέει- έχουν στείλει στις δεκατέσσερις χιλιάδες ειδοποίηση να εξεταστούν. «Ζήσε, Μάη µου,
να φας τριφύλλι!».
Αυτό είναι µόνο θέµα απουσίας µηχανισµών; Τότε κάντε έκτακτες προσλήψεις στις εφορίες -αντί να µειώνονται οι δηµόσιες
υπηρεσίες- και εξετάστε το για να το εξακριβώσετε. Είναι είκοσι
πέντε χιλιάδες, έχετε στείλει ειδοποίηση στις δεκατέσσερις χιλιάδες και έχουν ελεγχθεί χίλιοι πεντακόσιοι, δύο χιλιάδες από
αυτούς. Υπολογίζετε –λέει- ότι θα υπάρχει απόκλιση επτά δισεκατοµµυρίων. Από αυτά θα εισπράξουµε δύο δισεκατοµµύρια.
Την ίδια ώρα έχετε ταράξει το λαό στους φόρους.
Πείτε µου τώρα από πολιτικής πλευράς –δεν βάζω ζήτηµα και
σκαµνί κατηγορουµένου- ποιο είναι το νόµιµο και ποιο το παράνοµο; Ας δούµε και µια άλλη πλευρά. Γιατί, εν πάση περιπτώσει,
έχει σηµασία να καταδικαστεί πολιτικά µια πολιτική, αλλά µπορεί
να καταδικαστεί τόσο επιδερµικά!
Πείτε µου -αν πούµε ότι είναι θέµα διασπάθισης χρηµάτων µε
νόµιµο τρόπο- πόσα εκατοµµύρια έχουν δοθεί από τη δεκαετία
του ’80 και µετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση –η οποία το έκανε
συνειδητά, δεν της ξέφυγε- για θαφτικά αγροτικών προϊόντων;
Αυτό δεν είναι σπατάλη χρηµάτων;
Σου δίνουν, δηλαδή, να θάβεις αγροτικά προϊόντα –τον κόπο
σου, τα πορτοκάλια σου, τα λεµόνια σου κ.λπ.- και την ίδια ώρα
γίνονται αθρόες εισαγωγές και ανεβαίνει το έλλειµµα. Σου δίνουν
µετά επιδότηση -πολύ λιγότερη απ’ ό,τι στη δεκαετία του ’80- για
να µην καλλιεργείς, µέχρι να καταργηθεί σιγά-σιγά η καλλιέργεια.
Σκεφθείτε πόσα δισεκατοµµύρια είναι αυτά. Πείτε µου, αυτά
δεν διαφθείρουν ανθρώπους και συνειδήσεις; Βεβαίως και διαφθείρουν τα µεσαία στρώµατα. Αυτό δεν είναι κατευθυνόµενο;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήξερε τις πέτρες που έµπαιναν; Τίποτα,
αυτό είναι νόµιµο.
Όταν, λοιπόν, έχεις µια τέτοια κατάσταση, ένα τέτοιο σύστηµα,
που ξεκινάει από την οικονοµία, είναι σάπιο. Βεβαίως, αν βρίσκεσαι σε αυτό το πολιτικό σύστηµα που υπηρετεί ένα τέτοιο σύστηµα, πρέπει να είσαι βράχος ηθικής για να αντέξεις, ειδικά αν
είσαι σε αρµόδιες θέσεις.
Έρχονται τ’ άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και σηκώνουν
τη σηµαία της εξυγίανσης του συστήµατος. Είναι άλλο πράγµα
αυτό. Ό,τι πέφτει στην αντίληψή µας –ούτε τρίχα να µην πάει χαµένη- να πάει φυλακή.
Γιατί, αν εξοικειωθούµε και πούµε «ε, είναι αποτέλεσµα του συστήµατος», θα διαφθαρούµε κι εµείς χωρίς καµµία εξαίρεση.
Λέµε όµως ότι, αφού κλέβουν οι άλλοι, θα κλέβω κι εγώ. Κι αυτό
πάει αλλού. Δεν υπάρχει, όµως, εξυγίανση του συστήµατος.
Το 2009, αν δεν κάνω λάθος, µε πρόταση του Καρατζαφέρη,
την οποία µετά υιοθέτησε και η κυβέρνηση, γινόταν λόγος να φέρουν όλοι τα χρήµατά τους, χωρίς «πόθεν έσχες». Και θέσαµε
θέµα µέσα στη Βουλή, ότι αυτοί που ξεπλένουν µαύρο χρήµα µε
εµπόριο ναρκωτικών κ.λπ., να έρθουν για να µειώσουµε το χρέος
και να γίνουν επενδύσεις. Επειδή, δηλαδή, έχουµε κρίση –και η
κρίση, βεβαίως, είναι καπιταλιστική κ.λπ.- να έρθουν τα χρήµατα
χωρίς κανένα «πόθεν έσχες». Έλεγαν: «Φέρτε τα σε αυτό το διάστηµα και θα έχετε φοροαπαλλαγές».
Μα, από πάνω όλο αυτό το σύστηµα έγινε -πώς να το πω- το
εκκολαπτήριο, ο κήπος που φύτρωσαν τα άνθη. Και κοιτάξτε,
άλλοι συγκαλύπτουν για ιδεολογικούς λόγους και άλλοι συγκαλύπτουν και µέσα εκεί κερδίζουν και οι ίδιοι.
Εποµένως εµείς θα κάνουµε βεβαίως ό,τι µπορούµε σε αυτό
το ζήτηµα και δεν έχουµε κανένα κόµπλεξ. Ξέρετε και πάρα πολύ
καλά ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν έχει καµµία διάθεση να χρησιµοποιήσει είτε το όνοµα του Παπακωνσταντίνου
είτε το όνοµα του Βενιζέλου, ο οποίος βεβαίως έχει ευθύνη,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργός Οικονοµίας ήταν και ήταν στο κέντρο της προσοχής
του η φοροδιαφυγή. Εµείς δεν λέµε ότι κέρδισε ο ίδιος, έκλεψε
ή έκανε ή συγκάλυψε συγγενείς του, αλλά υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Δεν ξέρω. Άλλος εκβιάζεται, άλλοι επιχειρηµατίες τον
απειλούν. Μπορεί να συµβαίνουν κι αυτά.
Εποµένως εµείς δεν οικοδοµούµε την πολιτική επιρροή του
κόµµατος ή, αν θέλετε, και την εκλογική του δύναµη πάνω σε
αυτά τα φαινόµενα συνειδητά, γιατί αυτά µπορεί να αυξάνουν τη
γοητεία αυτού που χτυπάει το χέρι στο έδρανο και λέει και διάφορους χαρακτηρισµούς του τύπου που ακούµε το τελευταίο
διάστηµα στη Βουλή. Αυτά αυξάνουν τη γοητεία, αλλά εµείς δεν
θέλουµε να οικοδοµήσουµε πολιτική επιρροή ή εκλογική δύναµη.
Από αυτήν την άποψη θα κάνουµε το καθήκον µας, ξέροντας
πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αυτοτελώς η ευθύνη να κάνουµε το
καθήκον, αλλά δεν είναι από αυτά που το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας θα βγει στο λαό και θα πει «εγώ έστειλα τον τάδε στη
φυλακή» κ.λπ., γιατί ένας θα µπαίνει στη φυλακή και πενήντα θα
βγαίνουν.
Τελειώνοντας θα πω ότι το τελευταίο διάστηµα ζούµε το εξής
φαινόµενο, που φαντάζοµαι ότι το έχετε αντιληφθεί όλοι: το µεγαλύτερο µέρος των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ πάει στην επαγγελµατική κατάρτιση και πάλι τα ίδια γίνονται. Αυτά που
κατηγορούσατε ότι τα χρήµατα αυτά πάνε για τα φροντιστήρια
των ανέργων, πάλι εκεί πάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν κάτι ΕΣΠΑ, κάτι εκείνο, κάτι το άλλο, κάτι Άραβες και κάτι
δεν ξέρω τι που θα έρθουν να κάνουν επενδύσεις, αλλά οι επενδύσεις θα είναι πολύ λιγότερες σε µια µικρότερη αγορά. Έχουν
πέσει µε «µαχαίρια» ανάµεσα στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Αφήστε τώρα το ότι το κράτος είναι διεφθαρµένο. Βεβαίως, είναι
το κράτος των ιδιωτών. Εδώ είναι ικανοί µέχρι δολοφονίες να κάνουν. Βγήκαν τα µεγάλα «µαχαίρια».
Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι ιδιοκτήτες
τηλεοπτικών µέσων, αλλά η βασική δουλειά των δηµοσιογράφων
είναι να διοχετεύουν τις πηγές πληροφόρησης που έχουν. Έτσι
έχει εξελιχθεί η δηµοσιογραφία. Ο καλός δηµοσιογράφος είναι
να έχει πηγές και να µεταφέρει κουτσοµπολιά, ελεγµένα ή και
ανεξέλεγκτα. Εδώ όµως θα πέσουν µεγάλα «µαχαίρια» και βέβαια, για να πέσουν µεγάλα «µαχαίρια» ανάµεσα στους επιχειρηµατικούς οµίλους για το ποιος θα πάρει το α’ ή το β’ κέρδος, θα
προσεγγισθούν πολιτικοί. Εµείς θα σας το πούµε καθαρά: όλο
και λιγότερο -και το βλέπετε- αναφερόµαστε σε ονόµατα επιχειρηµατικών οµίλων, γιατί κινδυνεύουµε λέγοντας για έναν επιχειρηµατικό όµιλο να µας χρησιµοποιήσει ο άλλος.
Με την ευκαιρία -γιατί όλοι έχουν γίνει θύµατα- µε συγχωρείτε,
αλλά τρία χρόνια ακούγαµε ότι έχουµε µετοχές στο «ΓΕΡΜΑΝΟ».
Δεν ξέρω, ο κ. Πάγκαλος ήταν αρχηγός, ο Καρατζαφέρης,
ΠΑΣΟΚ κ.λπ., αλλά δεν άκουσα τίποτα. Είχαµε; Επιβεβαιώθηκε
αυτή η πληροφορία; Επίσης, ακούγαµε ότι έχουµε τη «NEOSET».
Επιβεβαιώθηκε; Κανείς δεν ζήτησε συγγνώµη και ήταν το κύριο
επιχείρηµα στη διάρκεια των εκλογών.
Αυτό βεβαίως πλήττει και τα οικονοµικά του κόµµατος. Στον
κόσµο περνάει ότι «ένα κόµµα που έχει το «ΓΕΡΜΑΝΟ», ένα
κόµµα που έχει τη «NEOSET»» -και δεν ξέρω τι άλλα έχουµε, σε
λίγο θα έχουµε και τη «SIEMENS»- «ζητάει τώρα πενηντάρι από
εµένα τον άνεργο για την οικονοµική εξόφληση και γιατί να του
δώσω;». Εµείς δεν πάµε µόνο σε αυτούς που πιστεύουν σε εµάς,
αλλά και σε αυτούς που θεωρούν ότι έχουµε ένα χρήσιµο ρόλο,
έστω ως Αντιπολίτευση. Εδώ, δηλαδή, τι γίνεται; Εµείς τι πρέπει
να κάνουµε; Να «βγάλουµε µαχαίρια»; Να γίνει εξεταστική επιτροπή; Είναι λίγο αυτό που γίνεται;
Λέτε τώρα για λεκτική βία. Έχω ακούσει «όχι στη λεκτική βία».
Γιατί; Δηλαδή δεν έχω δικαίωµα να κάνω πολιτική κριτική; Είναι
λεκτική βία η πολιτική κριτική; Εµείς τι να πούµε, που λέτε ότι είχαµε το «ΓΕΡΜΑΝΟ», είχαµε τη «NEOSET» και δεν ξέρω τι άλλες
επιχειρήσεις; Είναι ιδιοκτήτης, λέει, είκοσι-τριάντα επιχειρήσεων
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Μπορούν αυτοί που έλεγαν
αυτά να µας φέρουν τις αποδείξεις και να µας πουν ότι είχαµε
το τάδε και το τάδε; Είναι λίγο αυτό;
Θέλω να σας πω τώρα –για να τελειώνω- ότι αυτή η επίθεση
µας έχει κάνει ως κόµµα και ένα καλό. Όταν διαβάζουµε παραπολιτικά για άλλα κόµµατα και για άλλα στελέχη όλων των κοµ-
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µάτων, λέµε «προσοχή, όπως εµάς µας χρησιµοποιούν, έχουν
και µεταξύ τους διαφορές». Έχουµε δώσει και κατεύθυνση, δεν
θα υιοθετείται κάτι, ακόµα και αν η όσφρησή µας λέει ότι µπορεί
να έχουν και δίκιο.
Στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» δεν θα δείτε να έχει γραφεί παραπολιτικό
που αφορά άλλα κόµµατα και αρχηγούς άλλων κοµµάτων, από
το οποίο θα µπορούσαµε να κάνουµε αναπαραγωγή, όπως όλα
τα όργανα, όλες οι εφηµερίδες που εκφράζουν κυρίως τα κόµµατα το κάνουν.
Μας έχει κάνει ένα καλό. Μας έχει κάνει να είµαστε προσεκτικοί, όχι ευγενείς, αλλά προσεκτικοί. Ξέρουµε ότι αυτό το σύστηµα τρώει και τα παιδιά του και αυτά που το υπηρετούν.
Εποµένως σε αυτήν την εξεταστική επιτροπή θα είµαστε αντικειµενικοί. Δεν θα συµψηφίσουµε τίποτα. Δεν δεχόµαστε, όµως,
ούτε να µας εκβιάζουν ούτε να µας εκφοβίζουν ότι κάνουµε πολιτικές σκευωρίες κ.λπ.. Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι η σκευωρία είναι εκ του µηδενός. Αυτό είναι η σκευωρία. Όταν υπάρχουν
ενδείξεις, πρέπει να τις εξετάσεις. Και εµείς εκ του µηδενός ούτε
µία φορά δεν µιλήσαµε για πρόσωπο ή για κόµµα, αποφεύγοντας
–αν θέλετε- να µιλάµε και για πρόσωπα.
Το ξέρετε ότι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού ελάχιστα το
αναφέρουµε και προηγούµενα και τώρα. Τα πρόσωπα των
Υπουργών ελάχιστα τα αναφέρουµε -είναι φορείς µιας πολιτικήςεκτός αν µας προσβάλουν προσωπικά.
Εποµένως ας τα αφήσουµε όλα αυτά. Θα κάνουµε τη δουλειά
µας, ξέροντας ότι η αλήθεια δεν θα περάσει ούτε µέσα από τη
Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ζητήσει
ο κ. Μαριάς.
Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, συζητούµε σήµερα τις προτάσεις για
τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Είναι τρεις προτάσεις, για να
συγκροτηθεί αυτό που παλαιότερα ονοµάζαµε «προανακριτική
επιτροπή» και ως τέτοια την αντιλαµβάνεται και ο ελληνικός
λαός.
Ποιο, όµως, είναι το κλίµα µέσα στο οποίο συζητούµε; Συζητούµε αυτήν την πρόταση που κατατέθηκε από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και που έχει συνυπογραφεί και από άλλους
Βουλευτές, όπως επίσης και δύο προτάσεις, µία του ΣΥΡΙΖΑ και
µία της συγκυβέρνησης, σε µια εποχή όπου ο κοινωνικός «Αρµαγεδδών» στη χώρα µας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, µε ενάµισι
εκατοµµύριο ανέργους, µε χιλιάδες µαγαζιά κλειστά, µε τρεισήµισι χιλιάδες αυτοκτονίες. Συζητούµε αυτήν την πρόταση λίγες
µέρες µετά την εκχώρηση κυριαρχικών εξουσιών στους δανειστές και την υποθήκευση της κινητής και ακίνητης δηµόσιας περιουσίας.
Συζητούµε αυτήν την πρόταση σε µία φάση, λοιπόν, που το
ίδιο το πολιτικό σύστηµα, ο παλιός πολιτικός κόσµος έχουν χάσει
την πλήρη νοµιµοποίησή τους, σε µια φάση που οι δανειστές κάνουν ό,τι νοµίζουν σε αυτήν τη χώρα, σε µια φάση που αυτοί που
έχουν διοριστεί ως ανθύπατοι ήρθαν χθες εδώ, στη Βουλή, για
να δώσουν το µήνυµα ότι υπάρχουν και ότι θα υπάρχουν και ότι
πρέπει οι εκλεκτοί τους να προστατεύονται.
Συζητούµε αυτήν την πρόταση σε µια εποχή που, καθώς ο πολιτικός κόσµος και το σύστηµα χάνει την υλική νοµιµοποίησή του
-αφού πλέον ο κόσµος καταλαβαίνει ότι ο πλούτος που παράγεται πηγαίνει στους δανειστές- είναι οι ίδιοι που είναι αδύναµοι
πλέον να πουν ότι τηρούνται και οι κανόνες του παιχνιδιού. Σε
µια Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, ακόµα και αν γίνεται -όπως γίνεται- άνιση κατανοµή του πλούτου, πάντοτε προσπαθούν να δείξουν ότι τηρούνται οι κανόνες του παιχνιδιού, ότι λειτουργεί ένα
Κοινοβούλιο -το οποίο εδώ δεν λειτουργεί µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου- ότι λειτουργούν οι θεσµοί, που εδώ δεν
λειτουργούν.
Κάνετε κάθε απόπειρα να διαµορφώσετε µία κατάσταση τέτοια, ούτως ώστε να µην έχουµε τη λύση που από την αρχή είχαν
προτείνει οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Είχαµε πει από την αρχή ότι
τέσσερα είναι τα πρόσωπα των οποίων πρέπει να διερευνήσουµε
τις ευθύνες, τέσσερις κάλπες πρέπει να στηθούν. Είναι ξεκάθαρη
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θέση.
Και κάνετε όλη αυτή την απόπειρα, προκειµένου να δηµιουργήσετε καταστάσεις για να µανουβράρετε τι; Τους ίδιους τους
Βουλευτές, τη στιγµή που σ’ αυτήν την κορυφαία διαδικασία ο
ελληνικός λαός, που µας παρακολουθεί, απαιτεί ο καθένας από
εµάς να προχωρήσει µε βάση αυτά που λέει η δική του συνείδηση και όχι µε βάση τις κοµµατικές εντολές. Δεν πέρασε, όµως,
η προσπάθεια που έκαναν οι τρεις της συγκυβέρνησης και πραγµατικά εδώ θα έχουµε την ευκαιρία να υπάρχουν τέσσερις κάλπες.
Και εκεί όµως προσπαθείτε να κάνετε κάτι άλλο. Αντί να υπάρχει υποχρεωτικότητα συµµετοχής, θα θέλετε ενδεχοµένως κάποιοι να δραπετεύσετε. Αυτό και νόµιµο δεν είναι και διαλύει την
έννοια της µυστικότητας και της καθολικότητας. Θα έχετε, όµως,
απέναντί σας και τον ελληνικό λαό που θα σας κρίνει.
Τι εξετάζουµε εδώ; Πρέπει τα πράγµατα να είναι ξεκάθαρα.
Αξιοποιώ το δικό σας κείµενο, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας.
Πρόκειται για προτάσεις κατηγορίας, ένα είδος µήνυσης που γίνεται, την οποία µήνυση εξετάζει η Βουλή, το Σώµα που από πολιτικό σώµα στην πράξη µετατρέπεται σε ένα οιονεί δικανικό
σώµα, ένα είδος εισαγγελέα, για να δει αν θα ασκηθεί δίωξη.
Ποια θα είναι τα στοιχεία για τον κ. Παπακωνσταντίνου; Τα διαβάζω από την πρότασή σας. Εκεί λέτε ότι προκύπτουν ενδείξεις.
Άρα, λοιπόν, ενδείξεις µάς χρειάζονται. Προκύπτει βάσιµη υπόνοια. Άρα µας χρειάζεται βάσιµη υπόνοια. Και το τρίτο στοιχείο
που λέτε για τον κ. Παπακωνσταντίνου είναι ότι έδωσε οικονοµικό
όφελος σε τρίτους. Πώς; Μέσω της αποφυγής φορολογικού
ελέγχου, προκαλώντας ταυτόχρονα αντίστοιχη βλάβη σε βάρος
του δηµοσίου. Αυτά λέτε, για να παραπέµψετε τον κ. Παπακωνσταντίνου.
Άρα εξηγούµαστε ότι εδώ, στο βαθµό που υπάρχουν οι ενδείξεις, τότε δικαιούνται οι Βουλευτές να διαµορφώσουν την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής. Υπάρχει ζηµιά; Αυτό είναι
το ερώτηµα. Θα πρέπει να δούµε τι έγινε αλλού.
Αυτή η λίστα Λαγκάρντ, όταν πήγε σε άλλα κράτη, αξιοποιήθηκε; Ποιο ποσό κέρδισε η Ισπανία αξιοποιώντας αυτήν τη
λίστα; Κέρδισε 6 εκατοµµύρια ευρώ. Η Γερµανία εισέπραξε χρήµατα; Βεβαίως. Αν δεν κάνω λάθος, 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εποµένως εδώ θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και θα έφερνε αντίστοιχα ποσά;
Λάβετε υπ’ όψιν σας ότι αυτά που µας είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου, ότι το αντικείµενο απ’ ό,τι είδε ήταν 2 δισεκατοµµύρια δολάρια, έχει δυο αναγνώσεις: Πρώτον, ακόµα και αν ήταν µόνο 2
δισεκατοµµύρια δολάρια, αν αποδεικνυόταν ότι ήταν προϊόντα
φοροδιαφυγής, τότε υπάρχει 45% φόρος. Με το φόρο αυτό συν
τα πρόστιµα, θα µαζευόταν ένα µεγάλο ποσό, περίπου 1 δισεκατοµµύριο δολάρια. Κυρίως αυτό που πρέπει να δούµε µέσα στη
λίστα Λαγκάρντ είναι ποιοι άλλοι λογαριασµοί κρύβονται και ποια
άλλη είσπραξη θα µπορούσε να είχε κάνει το δηµόσιο.
Τη ζηµία, λοιπόν, δεν θα την πω εγώ και από πού προκύπτει.
Τη λέει ο κ. Χρήστος Αθανασίου, Προϊστάµενος Α’ Τµήµατος της
Διεύθυνσης Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών σε κατάθεσή
του στις 2-10-2012, την οποία ήθελε να αναγνώσει και ο κ. Καπερνάρος, αλλά δεν πρόλαβε. Υπάρχει στην πρότασή µας, στη
σελίδα 10.
Εκεί λέει το εξής. Ως προς τις έννοµες συνέπειες -που δεν
έγινε αξιοποίηση της λίστας επί διετία περίπου- έχω να πω ότι
πρώτον, δεν εισέρρευσαν στα δηµόσια ταµεία χρήµατα για την
εκτέλεση του προϋπολογισµού, ειδικά στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Δεύτερον, σήµερα υφίσταται άµεσος κίνδυνος παραγραφής
των εν λόγω φορολογικών υποθέσεων, λόγω αδράνειας στο διάστηµα αυτό. Τρίτον, ενδεχοµένως χρηµατικά ποσά που υπήρχαν
στους λογαριασµούς σήµερα να έχουν διοχετευθεί. Άρα, λοιπόν,
από µαρτυρικές καταθέσεις των ίδιων των στελεχών του Υπουργείου Οικονοµικών αποδεικνύεται ότι υπάρχει ζηµία.
Επόµενο ερώτηµα. Πότε επήλθε αυτή η ζηµία; Την εποχή που
ο κ. Παπακωνσταντίνου και εν συνεχεία ο κ. Βενιζέλος ακολουθούσαν τη φοροµπηχτική τους πολιτική, εφάρµοζαν την πολιτική
του µνηµονίου, µείωναν µισθούς και συντάξεις στο όνοµα του ότι
δεν υπάρχουν έσοδα στο κράτος στη συγκεκριµένη χρονική
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στιγµή. Και ποιος ήταν αυτός που έκανε αυτές τις ενέργειες; Μα,
οι πρωτεργάτες του µνηµονίου.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι όλα αυτά δείχνουν πλέον ότι οι
συγκεκριµένοι άνθρωποι έχουν συγκεκριµένες ποινικές ευθύνες
σε σχέση µε τα αδικήµατα που αναφέρουµε στην πρότασή µας
και είναι για τον κ. Βενιζέλο υπεξαγωγή εγγράφου, απιστία, παράβαση καθήκοντος, άµεση συνέργεια σε φοροδιαφυγή και για
τον κ. Παπακωνσταντίνου νόθευση και υπεξαγωγή εγγράφου,
απιστία, παράβαση καθήκοντος, άµεση συνέργεια σε φοροδιαφυγή.
Και λέω το εξής: Εάν δεν είχαµε την υπόθεση µε το στικάκι,
εάν δεν είχε γίνει καµµία αλλοίωση, καµµία αλλαγή, θα υπήρχε
πρόβληµα, θα υπήρχε θέµα; Διότι για µας, καθοριστικό ζήτηµα
που πρέπει να εξετάσουµε είναι εάν υπήρχε απιστία και παράβαση καθήκοντος και συνέργεια σε άµεση φοροδιαφυγή, ασχέτως αν δεν υπήρχε καµµία αλλοίωση. Αυτό είναι ένα βασικότατο
θέµα, στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούµε, και σας απέδειξα ότι
και ζηµία υπήρχε και ευθύνες υπάρχουν, διότι τόσο ο κ. Παπακωνσταντίνου όσο και ο κ. Βενιζέλος επί µεγάλο χρονικό διάστηµα είχαν τη λίστα στα χέρια τους και δεν την αξιοποίησαν.
Δεν έφεραν ούτε ένα ευρώ µε αφορµή τη συγκεκριµένη λίστα.
Καµµία ενέργεια.
Ζηµία υπήρξε; Βεβαίως. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένα θέµα το
οποίο νοµίζω ότι αποδεικνύεται. Τώρα λένε: «Μα, ήταν παράνοµο
το αρχείο. Πώς να το αξιοποιήσουµε;».
Αυτό το καινούργιο, δηλαδή, η αντιγραφή που πήραµε από τη
Γαλλία είναι νόµιµο; Πώς αξιοποιείται από τους εισαγγελείς,
αφού εξαρχής ήταν παράνοµο;
Δεύτερον, δεν το έδωσαν λάθρα οι Γάλλοι, αλλά το έδωσαν µε
επίσηµο έγγραφο. Εποµένως, µπορούσε από εκείνην τη στιγµή
να αξιοποιηθεί. Και να σας πω κάτι; Θα πείτε: «Γιατί δεν αξιοποιήθηκε;». Ψάξτε στο µεσοπρόθεσµο -το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2011, όταν υπήρχαν εκατοµµύρια άνθρωποι εδώ στο
Σύνταγµα- να δείτε τι προβλέπεται για το χτύπηµα της φοροδιαφυγής, πόσα ποσά προβλέπατε για το χτύπηµα της φοροδιαφυγής. Πολύ µικρά ποσά. Δηλαδή, η πολιτική βούληση από τότε
ήταν να µη χτυπηθεί η φοροδιαφυγή.
Ερωτώ: Έχουν ευθύνη οι Πρωθυπουργοί; Ο Υπουργός Οικονοµικών έχει ευθύνη; Μα, δεν έκανε τις ενέργειες που έπρεπε.
Είχε τη λίστα ο κ. Παπακωνσταντίνου οκτώ µήνες, ο κ. Βενιζέλος
δεκατέσσερις µήνες, αν δεν κάνω λάθος. Ποιες ενέργειες έκαναν
ως Υπουργοί;
Πρέπει να καταλάβουµε ότι ο Υπουργός Οικονοµικών δεν είναι
µόνο για να βάζει φόρους, αλλά είναι για να κοιτάζει πώς θα εισπράξει και ποσά τα οποία µπορεί να εισπράξει. Και αυτό ας είναι
και ένα µήνυµα προς άλλους, όταν µπορείς να εισπράξεις δισεκατοµµύρια από το κατοχικό δάνειο και δεν κάνει καµµία κίνηση
ο Υπουργός Οικονοµικών. Ας το λάβει υπ’ όψιν του αυτό για το
µέλλον.
Όταν, λοιπόν, δεν κάνεις αυτές τις ενέργειες, όταν γνωρίζεις
ότι υφίσταται ζηµία η χώρα, όταν βλέπεις ότι άλλες χώρες κάνουν ενέργειες και εισπράττουν και όταν επιβάλλεις µείωση µισθών και συντάξεων και οδηγείς τη χώρα στη διάλυση και
ταυτόχρονα δανείζεσαι δισεκατοµµύρια µε επιτόκια υψηλά για
τα γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου, τότε αυτά δεν είναι απιστία; Δεν είναι παράβαση καθήκοντος; Τι είναι;
Γενική παρατήρηση: και στην περίπτωση του κ. Παπανδρέου
και στην περίπτωση του κ. Παπαδήµου, ο Πρωθυπουργός έχει
την ευθύνη της συνολικής πολιτικής και πρέπει να βλέπει πώς αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα αυτά. Ο πρώην Πρωθυπουργός κ.
Παπανδρέου, κατά τον κ. Παπακωνσταντίνου, γνώριζε τα θέµατα
αυτά. Τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές είχε ενηµερωθεί. Δεν
έκανε τίποτα. Το αν είχε και άλλους λόγους, αυτό θα φανεί µέσα
από την εξέταση της υπόθεσης.
Ο δε κ. Παπαδήµος έστειλε µία επιστολή -δεν ξέρω αν την
έχετε δει- µισής σελίδας, που λέει: «Δεν είδα, δεν γνώριζα τίποτα». Θυµίζει κάποιον άλλον συνάδελφο που έλεγε: «Ψήφισα
το µνηµόνιο, αλλά δεν το διάβασα». Τώρα, αυτός εδώ λέει:
«Ήµουν Πρωθυπουργός, αλλά δεν πήρα µυρωδιά. Δεν ήξερα ότι
υπήρχε λίστα Λαγκάρντ». Δεν ήξερε ότι πρέπει να εισπράττει φόρους; Δεν είχε επαφή µε τον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Βενι-
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ζέλο;
Κοιτάξτε, λοιπόν, για να κλείσουµε το θέµα αυτό. Εδώ εµείς
διαµορφώσαµε µία πρόταση µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Πιστεύουµε ότι υπάρχουν οι ενδείξεις για τα αδικήµατα τα οποία
έγιναν και είναι µία διαδικασία καθαρά στη σφαίρα του Ποινικού
Δικαίου. Δεν έχει να κάνει σε τίποτε µε τα θέµατα της πολιτικοποίησης.
Αντίθετα, εσείς ως Πλειοψηφία πολιτικοποιείτε το ζήτηµα και
λέτε: «Μα, αν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, τότε θα πέσει η Κυβέρνηση». Δηλαδή, για πολιτικές σκοπιµότητες θέλετε µη έλεγχο
και απόκρυψη ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών.
Δεύτερον, τα ίδια κάνατε και στην εξεταστική για το µνηµόνιο.
Τι µας λέγατε; Είχε πει ο κ. Σαµαράς µία και µόνη εξεταστική. Και
όταν φέραµε την πρόταση τι λέγατε; Λέγατε το εξής: «Μα, αν
γίνει δεκτή, θα πέσει η Κυβέρνηση». Δηλαδή, να διαπράττονται
ποινικά αδικήµατα, για να µην πέσει η Κυβέρνηση.
Ε, σας λέω ότι, αν συγκαλύψετε τα αδικήµατα, τότε θα πέσει
η Κυβέρνηση, διότι δεν θα το ανεχτεί ο ελληνικός λαός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να απευθύνω µία έκκληση σε όλους
τους συναδέλφους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και να ολοκληρώσετε, παρακαλώ, µε αυτό, εάν µπορείτε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: …ιδίως στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να τους πω το εξής: Θα συγκαλύψετε τις ευθύνες
του κ. Παπανδρέου ή του κ. Βενιζέλου για την πολιτική που έκαναν; Και δεν µιλώ για την πολιτική διαδικασία, αλλά για τα συγκεκριµένα ποινικά αδικήµατα, τα οποία οδήγησαν τη χώρα σ’
αυτήν την κατάσταση!
Δεύτερον, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, γιατί λέει ότι υπάρχει ένα
δεύτερο «1989», θα ήθελα να πω το εξής: Αγαπητοί φίλοι του
ΠΑΣΟΚ, έχετε καµµία σχέση εσείς µε τον Ανδρέα Παπανδρέου
του 1989; Έχετε καµµία σχέση µε εκείνο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο µιλούσε για εθνική ανεξαρτησία, ενώ εσείς υποθηκεύετε τα εθνικά
κυριαρχικά δικαιώµατα; Έλεγε «κοινωνική δικαιοσύνη», όταν
εσείς κάνετε την επίθεση στα κοινωνικά δικαιώµατα! Έλεγε
«λαϊκή κυριαρχία», όταν εσείς εδώ φέρνετε πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου! Δεν έχετε καµµία σχέση και µη συγχέετε τα πράγµατα!
Εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες πήραµε µία εντολή: Όλα στο
φως! Καµµία συγκάλυψη! Όσοι παραβίασαν το Σύνταγµα και
τους νόµους θα πρέπει να αντιµετωπίσουν τις κυρώσεις της ελληνικής δικαιοσύνης! Και να είστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει, όποια
προσπάθεια και αν κάνετε!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Λιµένα της Θάσου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Τσαβδαρίδης για πέντε λεπτά.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, «οφείλεις, άρα µπορείς». Θαρρώ ότι αυτή η φράση
του Γερµανού φιλόσοφου Ιµάνουελ Καντ αντανακλά απόλυτα τη
µεγάλη ευκαιρία αλλά και την τεράστια ευθύνη που έχει στη σηµερινή συζήτηση η ελληνική Βουλή, προκειµένου να απαντήσει
µε ευθύτητα σε τρία απλά αλλά κυρίαρχα ερωτήµατα που θέτει
ο ελληνικός λαός καθηµερινά στους εκλεγµένους αντιπροσώπους του. Έχει ή όχι ο πολιτικός κόσµος της χώρας τη βούληση
και την αποφασιστικότητα να αποκαταστήσει την κλονισµένη
αξιοπιστία του; Έχει ή όχι το ανάστηµα να προασπίσει το ρόλο
του ως υπηρέτης του δηµοσίου συµφέροντος; Μπορούµε ή όχι
να αποδείξουµε ότι είµαστε ικανοί να διδασκόµαστε από τα λάθη
µας και να τα τιµωρούµε παραδειγµατικά;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Πιστεύω πως ναι! Και είναι βαθιά η πίστη µου ότι θα σταθούµε
όλοι στο ύψος των περιστάσεων που απαιτεί η δηµοκρατία µας.
Η διαλεύκανση της υπόθεσης µε τη λίστα Λαγκάρντ είναι τόσο
ζήτηµα ηθικής τάξης, όσο και ένα τεράστιο πολιτικό και νοµικό
ζήτηµα, η εξέλιξη της πορείας του οποίου θα καθρεφτίζει σε σηµαντικό βαθµό την ωριµότητα αλλά και την ποιότητα του πολιτικού µας συστήµατος. Και αν µε ρωτήσετε πού εστιάζεται στη
σηµερινή διαδικασία η προσοχή των Ελλήνων πολιτών, θα σας
απαντούσα ότι το βλέµµα τους στέκεται επίµονα όχι µόνο σ’ αυτούς που πρόκειται να εξεταστούν για πιθανές ευθύνες, αλλά παράλληλα και σε όσους θα εξετάσουν αυτές τις ευθύνες.
Αξιολογείται, λοιπόν, σήµερα η υπευθυνότητα όλων µας, το
καθαρό µας µυαλό, η ικανότητά µας να ερµηνεύσουµε αντικειµενικά και να ξεχωρίσουµε µε ψυχραιµία σε ποιες περιπτώσεις
προκύπτουν ευθύνες και σε ποιες όχι, µε οδηγό τις συνταγµατικές επιταγές και τις αρχές του κράτους δικαίου που διέπουν την
πολιτεία µας.
Στην Ολοµέλεια σήµερα –και κατατέθηκαν τρεις ξεχωριστές
προτάσεις από τα κόµµατα της Βουλής- τίθενται στην ουσία υπό
κρίση δύο απόλυτα αντικρουόµενες πολιτικές αντιλήψεις, µε διαφορετική αφετηρία η κάθε µία και µε διαφορετική στόχευση. Η
πρώτη απ’ αυτές επιδιώκει να δηµιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις για την αναζήτηση αλλά και την εξεύρεση της αλήθειας.
Είναι η πρόταση που υποβλήθηκε από τα τρία κόµµατα της συγκυβέρνησης. Στηρίζεται στα υπάρχοντα δεδοµένα της διεξαχθείσης εισαγγελικής έρευνας και αποσκοπεί στην αναζήτηση απτών
ποινικών ευθυνών, µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία που ήρθαν
στην επιφάνεια.
Η δεύτερη προσπερνά την έννοια της ανιχνεύσιµης ποινικής
ευθύνης και προκαλεί τη σκόπιµη συσκότιση της αλήθειας, συνδέοντας –δυστυχώς- ευθέως το σύνολο της πολιτικής ζωής µε
τη διαφθορά. Είναι η πρόταση που υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη µία
και είναι η κοινή πρόταση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής από την άλλη. Στηρίζονται σε έωλα και αβάσιµα νοµικά επιχειρήµατα και σε ισοπεδωτικές λογικές λαϊκών δικαστηρίων. Αποσκοπούν δε όχι βεβαίως στην εξεύρεση της αλήθειας και στον καταλογισµό ευθυνών στους υπαιτίους, αλλά στον
προσπορισµό πρόσκαιρων κοµµατικών εντυπώσεων και ωφεληµάτων.
Και εδώ υπάρχει το παράδοξο, κυρίες και κύριοι. Αυτοί που πιπιλίζουν διαρκώς την καραµέλα ότι δήθεν η Κυβέρνηση µε τα
έργα και τις ηµέρες της οδηγεί στην πολιτική αποσταθεροποίηση
τη χώρα είναι οι ίδιοι που, κινούµενοι στα όρια του κοµµατικού
εθελοτυφλισµού, λειτουργούν αποσταθεροποιητικά απέναντι
στην ίδια την έννοια της δηµοκρατίας και της δικαιοσύνης.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία δεσµεύθηκε απέναντι στον ελληνικό λαό να έρθουν όλα
στο φως και να διερευνηθούν τα πάντα από τα αρµόδια θεσµικά
όργανα, χωρίς εκπτώσεις µπροστά στη διαφάνεια αλλά και την
καθαρότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει το δηµόσιο βίο.
Και επειδή ακριβώς µια προκαταρκτική εξέταση προϋποθέτει
απτά στοιχεία και όχι λόγια καφενείων, η πρόταση που υπεβλήθη
από τη συγκυβέρνηση, σε αντίθεση µε αυτές της Αντιπολίτευσης,
ορθώς περιορίζεται µόνο στις σαφείς αποχρώσες ενδείξεις από
την έρευνα των εισαγγελικών αρχών που έφτασε στη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, η διερεύνηση
της υπόθεσης για τη λίστα Λαγκάρντ είναι µία πτυχή του ευρύτερου ζητήµατος. Η άλλη πτυχή, που πραγµατικά έχει µείζονα
σηµασία, είναι η εκµετάλλευση της λίστας Λαγκάρντ, προκειµένου να αποκαλυφθεί το τεράστιο θέµα της φοροδιαφυγής, της
φοροκλοπής, της φοροαποφυγής και του ξεπλύµατος «µαύρου
χρήµατος» µε καταθέσεις στο εξωτερικό.
Είναι κοµβικής σηµασίας να διερευνηθούν άµεσα τα εκατοντάδες ονόµατα των καταθετών, οι οποίοι θα πρέπει να κληθούν
και να δώσουν εξηγήσεις για τις καταθέσεις τους, να αποδείξουν
ότι αυτές είναι νόµιµες και ότι µε την απόκτησή τους έχουν πληρωθεί κανονικά οι αναλογούντες φόροι, όπως τους πληρώνουν
µε αίµα και µε απίστευτες στερήσεις οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι αυτής της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να κερδίσει αυτό το στοίχηµα, όπως έχει κερδίσει µέχρι σήµερα και όλα τα µεγάλα στοιχήµατα, για να οικοδοµήσει ξανά την ασφαλή και αναπτυξιακή
προοπτική της χώρας στη σύγχρονη εποχή, σε πείσµα αυτών
που, ενώ δεν κάνουν τίποτα, βρίσκουν παρηγοριά στο να κατηγορούν εµάς, επειδή δεν τα κάναµε όλα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει για έξι λεπτά ο κ. Χρήστος Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Άκουσα µε προσοχή τον προηγούµενο
οµιλητή.
Θα ήθελα να πω ότι για µας αυτή η πολιτική της Κυβέρνησης,
η πολιτική του «τζογαδόρου», δεν µας καλύπτει. Πολλά στοιχήµατα ακούγονται τελευταία από πλευράς Κυβερνήσεως.
Ξεκινώ, όµως, µε το µενού. Καπνιστός σολοµός, γεµιστός µε
µους αυγοτάραχο και µπουκέτα από ανάµικτη σαλάτα µε φύλλα
ρόκας. Φιλετάκια από µοσχάρι γάλακτος µε forestier µανιταριών
και ζωµό από πόρτο. Δεν συνεχίζω, γιατί είναι γελοίο και προκλητικό.
«Έφαγε» καλά ο κ. Παπαδήµος, αυτός ο απίθανος, άχρωµος
«κύριος τίποτα», ενώ είναι βαθιά χωµένος στα κόλπα της τριµερούς, αυτός που τα Μέσα τον αναγνώρισαν ως τον καταλληλότερο για Πρωθυπουργό της χώρας. Το πολιτικό σύστηµα µε τον
Παπαδήµο «έβαλε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα».
Και γιατί να µη φάει ο κ. Παπαδήµος; Γιατί να µη βραβευθεί
και να µην καµαρώνει για τα κατορθώµατά του; Άλλοι πέφτουν
από τα µπαλκόνια. Οι µισθοί πέφτουν, η ακρίβεια ανεβαίνει, η
ανεργία ανεβαίνει. Τι τον ενδιαφέρει τον κ. Παπαδήµο;
Η λίστα Λαγκάρντ µε τους µεγάλους φοροφυγάδες έχει παραµείνει άφαντη, παραµένει κλειστή. Και νοµίζει ο κ. Παπαδήµος
ότι «καθάρισε» µε ένα χαρτί που έδωσε σήµερα, το οποίο και έχω
εδώ, αφού µας το µοίρασε το Προεδρείο. Νοµίζει ότι µε ένα
χαρτί «καθάρισε» απέναντι στις ευθύνες του, απέναντι στην απολογία που πρέπει να δώσει στον ελληνικό λαό. Νοµίζει ότι «καθάρισε» µε µία έκθεση ιδεών επιπέδου δηµοτικού, στο οποίο
καταλήγει και εν ολίγοις λέει τα εξής: «Με βάση τα παραπάνω
δεδοµένα», ακούστε τι λέει ο Παπαδήµος, ακούστε θράσος! «ουδεµία ευθύνη συντρέχει στο πρόσωπό µου και η πρόταση των
ως άνω Βουλευτών δεν ευσταθεί».
Μπα; Τι µας λες, κύριε Παπαδήµο; Δεν µας τα λες καλά. Και
εσύ, όπως και ο έτερος Πρωθυπουργός Παπανδρέου υπήρξατε
πολιτικοί προϊστάµενοι. Αν ένα ηλεκτρονικό αρχείο µε στοιχεία
που αφορούν την Ελλάδα φτάνει στα ανώτερα κλιµάκια αλλοιωµένο ή µη αλλοιωµένο και κυκλοφορεί εν είδει λαθρο-cd Νιγηριανού στη χώρα, πέραν όλων των άλλων είστε και γι’ αυτό
υπεύθυνοι. Και ο Παπαδήµος και ο Παπανδρέου.
Έχουµε ακούσει τελευταία πολλές φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα σειρά επιθέσεων εναντίον της Αντιπολιτεύσεως –βάλτε κι
εµάς στην Αντιπολίτευση- και ιδιαίτερα εναντίον της Χρυσής
Αυγής, ότι δήθεν εδώ εµείς χρησιµοποιούµε σκληρές εκφράσεις,
όπως «δοσίλογοι», «νενέκοι», «προδότες» κ.λπ.. Ας υποθέσουµε,
λοιπόν, για ένα λεπτό, χάριν του λόγου, ότι αυτοί οι χαρακτηρισµοί δεν ισχύουν. Άπαντες οι υπεύθυνοι, όλοι όσους ο πολίτης
βάζει στην εξουσία για να οδηγούν το έθνος, οι Πρωθυπουργοί,
οι Υπουργοί Οικονοµικών –αυτούς που εξετάζουµε σήµερα- η
Τράπεζα της Ελλάδος –µην την ξεχνάµε- δεν ήξεραν τίποτα. Δεν
µπορούσαν να προστατεύσουν το λαό.
Άρα βγαίνει το συµπέρασµα: τόσοι άνθρωποι, εν όσω βρίσκονταν σε τόσο καίριες, υψηλές θέσεις, δεν κατάλαβαν τι γινόταν.
Αν δεν οδηγεί, λοιπόν, αυτή η µοµφή σε κατηγορίες προδοσίας,
οδηγεί σε κατηγορίες λόγω ιδιωτείας. Τους δίνουµε, λοιπόν, µία
ευκαιρία σ’ αυτούς που δεν κατάλαβαν, σ’ αυτούς που δεν θυµούνται, να θυµηθούν πού έβαλαν τα στικάκια, να θυµηθούν τι
άλλα στικάκια έχουν και να τα φέρουν στη Βουλή, να τα φέρουν
στην επιτροπή. Κι αν δεν θυµούνται τώρα, εµείς, ως Χρυσή Αυγή,
να ξέρουν ότι θα φροντίσουµε, θα βοηθήσουµε τη µνήµη τους
στην επιτροπή να τα φέρουν. Καθωσπρεπισµοί τέλος.
Κυρίες και κύριοι, σήµερα δεν θα έπρεπε να οµιλούµε για προ-
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ανακριτική επιτροπή σε ό,τι αφορά τη λίστα Λαγκάρντ. Θα
έπρεπε να οµιλούµε για προανακριτική επιτροπή και για ειδικό
δικαστήριο που θα ασχοληθεί µε την ηθική αυτουργία στις χιλιάδες αυτοκτονίες, που θα ασχοληθεί µε τα κακουργήµατα, για να
δούµε πώς έφτασε η χώρα σ’ αυτό το σηµείο.
Ένα βήµα προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η προκαταρκτική επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ, το ξέρετε αυτό. Και γι’
αυτό είστε έτοιµοι να δώσετε κάποιους από το σινάφι σας –δίνετε τον Παπακωνσταντίνου- για να σωθούν οι άλλοι, για να κερδίσετε λίγο χρόνο, ώστε να οργανωθείτε µε νέους νόµους, µε
νέα µνηµόνια, µε νέα µέτρα, ώστε να ξεκινήσει η προπαγάνδα
από τα Μέσα Ενηµέρωσης, ώστε να έρθουν οι εργολάβοι του
ΔΝΤ να πάρουν και τα υπόλοιπα.
Καταθέσαµε σήµερα µία ερώτηση -για να δείτε σε τι σηµείο
έχουµε φτάσει- σχετικά µε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ο οποίος στο πρώτο διάταγµα του 2013 –το έχουµε εδώυπέγραψε «Βερολίνο 7 Ιανουαρίου 2013». Το καταθέτω για τα
Πρακτικά, για να δείτε πού υπογράφει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Είναι Έλληνας κι αυτός, όπως είµαστε όλοι. Την υπογραφή του, τουλάχιστον ως θεσµός, θα πρέπει να σέβεται και να
προσέχει τον τόπο που υπογράφει. Εδώ είναι Ελλάδα, είναι
Αθήνα και εξ όσων γνωρίζουµε το Προεδρικό Μέγαρο βρίσκεται
ακόµα στην Ελλάδα, στην Αθήνα κι όχι στο Βερολίνο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό θα µου δώσετε, κύριε Πρόεδρε, είναι σοβαρό
αυτό που θέλω να πω. Ήσασταν κι εσείς στη Διάσκεψη.
Κυρίες και κύριοι, σχετικά µε τη σηµερινή εξέλιξη σε ό,τι
αφορά τις διαδικασίες. Ενώ χθες είχε συµφωνηθεί στη Διάσκεψη
των Προέδρων από την Κυβερνητική Πλειοψηφία να πάµε σε
τρεις κάλπες ανά αίτηση -δηλαδή τρεις αιτήσεις για προανακριτική, τρεις κάλπες ξεχωριστές- ήρθε σήµερα ο κ. Βενιζέλος, εξαιρετικός παίκτης, µε µία κίνηση σκακιστή να αδειάσει κυριολεκτικά και τον κ. Σαµαρά, το συγκυβερνήτη του, να αδειάσει τους
δικούς του στη Διάσκεψη των Προέδρων και είπε «τέσσερις κάλπες», νοµίζοντας ότι έτσι θα καθαρίσει, νοµίζοντας ότι θα φανεί
και στο κόµµα του ισχυρός, θα φανεί και απέναντι στον Αντώνη
Σαµαρά ισχυρός. Είναι βαθειά γελασµένος.
Κατ’αρχάς, την κίνηση «ρουα µατ» θα την κάνει σύντοµα ο
λαός. Θα τους πετάξει έξω από τη σκακιέρα και αυτούς του
ΠΑΣΟΚ αλλά και τους στενούς αξιωµατικούς της ΔΗΜΑΡ και την
αφελή βασίλισσα της Νέας Δηµοκρατίας και όλα τα πιόνια του
µνηµονίου. Ο κ. Βενιζέλος –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- δηµιουργεί
αυτήν τη στιγµή ένα ανάχωµα. Το κόµµα του ΠΑΣΟΚ δηµιουργεί
ένα ανάχωµα.
Το ανάχωµα είναι η ψηφοφορία. Άντε και πάει ο Βενιζέλος.
Δεύτερο ανάχωµα είναι η επιτροπή, αφού στην επιτροπή υπάρχει
κυβερνητική πλειοψηφία. Το τελευταίο ανάχωµα είναι η θεωρία
ότι όλα αυτά τα αδικήµατα έχουν παραγραφεί.
Κλείνω λέγοντας ότι δεν φοβάστε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, τις
όποιες αθλιότητες, όπως εσείς λέτε εδώ. Δεν σας πειράζει η
όποια προανακριτική επιτροπή στην οποία, όπως είπα έχετε και
την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά για άλλο πράγµα τρέµετε. Δεν
φοβάστε ούτε τα ενδεχόµενα µελλοντικά ειδικά δικαστήρια. Τρέµετε την οργή του λαού, που ξεχειλίζει. Τρέµετε τη λαϊκή δικαιοσύνη. Τρέµετε το λαϊκό ξέσπασµα.
Δεν θα προλάβετε, κύριοι, ούτε τα ελικόπτερα.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Σταύρος Κοντονής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι δεν είναι πρωτοτυπία να πούµε στη Βουλή
ότι προχωράµε σε µία καθαρά δικαστική διαδικασία, στην οποία
κανονικά η Βουλή δεν θα έπρεπε να εµπλέκεται. Και δεν θα
έπρεπε να εµπλέκεται, διότι ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας
πρέπει να λογοδοτεί στο φυσικό του δικαστή. Αυτό το κατασκεύασµα που λέγεται «νόµος περί ευθύνης Υπουργών» και
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φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της Νέας Δηµοκρατίας καθώς και
η συνταγµατική διάταξη που είναι κατασκεύασµα του ΠΑΣΟΚ
είναι εκείνα τα οχήµατα, για να υπάρχει συγκάλυψη, για να υπάρχει ατιµωρησία των ενόχων, για να υπάρχει τελικά εµπαιγµός του
λαού.
Αυτό είναι το σύστηµα το οποίο έχουν προκρίνει και αυτό είναι
το σύστηµα µε το οποίο ο κ. Βενιζέλος πριν από δύο χρόνια
αθώωνε τον κ. Τσοχατζόπουλο για αδικήµατα για τα οποία είναι
σήµερα στη φυλακή. Αυτό είναι το σύστηµα µε το οποίο σήµερα
πιστεύουν ότι και αυτοί θα αθωωθούν, ότι και σε αυτούς δεν θα
αποδοθούν ποινικές ευθύνες.
Ακούσαµε ένα εξωφρενικό επιχείρηµα από τον κ. Νεράντζη –
δεν µας έχει συνηθίσει ο κ. Νεράντζης σε τίποτε άλλο, ιδίως στην
επιτροπή όπου προήδρευε- ότι δήθεν εδώ πρέπει να είναι κάποιος ή βλάκας ή ηλίθιος για να αποδεχθεί την πρόταση αυτή για
τον εαυτό του. Ακούστηκε και από τον Μανώλη Γλέζο και από άλλους οµιλητές ότι το καλύτερο για τον κ. Βενιζέλο θα ήταν να
αποδεχθεί αυτήν την πρόταση και, εάν έχει πεποίθηση της αθωότητάς του, να αθωωθεί κατά τη διαδικασία. Δηλαδή η κ. Μπακογιάννη, η οποία για το 1 εκατοµµύριο ευρώ του συζύγου της είπε
«ναι, να αρθεί η βουλευτική µου ασυλία και να δώσω λόγο στη
δικαιοσύνη», τι είναι; Και µιλάω για την κ. Μπακογιάννη που είναι
στο ίδιο κόµµα µε τον κ. Νεράντζη.
Όλα αυτά τα πράγµατα, όλα αυτά που γίνονται, συνιστούν ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής; Τελικά, ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι
και κυρίως ο κ. Βενιζέλος και το ΠΑΣΟΚ που έχει δώσει ρέστα
στη διαφθορά και στη διαπλοκή, που θέλουν να µην τους αγγίζει
κανείς;
Ένα παιδί που οδηγεί µηχανάκι χωρίς δίπλωµα θα πρέπει να
δώσει λόγο στη δικαιοσύνη. Ένας Υπουργός, όµως, ο οποίος δεν
πρωτοκολλεί, ο οποίος δεν ελέγχει, ο οποίος παραπλανά τη
Βουλή κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος παίρνει τα
κρατικά έγγραφα στο σπίτι του, δεν πρέπει να λογοδοτεί, γιατί
τότε έχουµε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η λίστα Λαγκάρντ αποτελεί τον
καθρέπτη ενός συστήµατος εκµετάλλευσης, όπως είναι το καπιταλιστικό σύστηµα, αλλά και ενός συστήµατος κλεπτοκρατίας,
που λειτουργεί διαχρονικά προς όφελος του συστήµατος διαπλοκής, δηλαδή της ιερής τριάδας: µεγάλο κεφάλαιο, πολιτικό
προσωπικό που το εξυπηρετεί, πρόθυµα ΜΜΕ για την παραπλάνηση του λαού.
Σας κατηγορούµε ευθέως για συγκάλυψη. Και η συγκάλυψη
αυτής της υπόθεσης ξεκίνησε από τον κ. Κουβέλη, ο οποίος επενέβη και διέγραψε προληπτικά δύο Βουλευτές του κόµµατός
του, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Δηλαδή, αυτό που επιτάσσει το Σύνταγµα.
Και είπαν οι δυο Βουλευτές ότι θα το πράξουν. Αυτό δεν άρεσε
στον κ. Κουβέλη και τους διέγραψε.
Σας κατηγορούµε για συγκάλυψη, διότι αυτήν τη στιγµή παραπέµπετε τον κ. Παπακωνσταντίνου µόνο για το αδίκηµα της
νόθευσης. Και όλα αυτά που λέτε εδώ ότι δήθεν είναι υπεύθυνος
που χάθηκε, που δεν πρωτοκολλήθηκε, που δεν έκανε και που
δεν ξανάκανε, αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόµαστε. Για ένα
αδίκηµα τον παραπέµπετε, τη νόθευση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Για δυο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Το άλλο έρχεται επικουρικά, κύριε συνάδελφε. Εάν δεν τιµωρείται, µε αυστηρότερη
διάταξη ενεργοποιείται το πληµµεληµατικό άρθρο της παράβασης καθήκοντος. Αυτό που σας λέω και διαβάστε τον Ποινικό Κώδικα. Το άλλο είναι η υπεξαγωγή εγγράφου και δεν το έχετε.
Γιατί όµως δεν κάνετε αυτό το πράγµα για τον Παπακωνσταντίνου; Γιατί δεν τον παραπέµπετε για τα αυτονόητα, ότι πήρε ένα
cd και δεν το πρωτοκόλλησε, ότι το έχασε, ότι δεν ήλεγξε; Γιατί,
αν παραπέµψετε τον Παπακωνσταντίνου για αυτά τα αδικήµατα,
τότε αυτόµατα πρέπει να παραπέµψετε και τον Βενιζέλο για τα
ίδια. Γιατί τα ίδια αδικήµατα έχει διαπράξει και ο σηµερινός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο οποίος κατά την τρέχουσα βουλευτική περίοδο, συνδιασκεπτόµενος µε τους άλλους δυο Προέδρους και
τον Υπουργό Οικονοµικών και αναζητώντας ισοδύναµα µέτρα
δεν είχε ούτε την ευαισθησία ούτε τη «γνώση» να τους πει «εδώ
έχω ένα στικάκι και µια και ψάχνουµε ισοδύναµα, να το δούµε
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για να πάρουµε και κάτι και από αυτό».
Αυτά όλα δεν είναι ευθύνες; Είναι πολιτικές ευθύνες; Και, αν
είναι πολιτικές ευθύνες, κύριοι συνάδελφοι, αυτή η κατάσταση,
ένας πολιτικά ανεύθυνος Υπουργός Οικονοµικών, ένας πολιτικά
επικίνδυνος, όπως είναι ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος έπραξε όσα
έπραξε µε αυτά εδώ, πώς είναι δυνατόν σήµερα να συγκαθορίζει
τις τύχες της χώρας µέσα από συσκέψεις των πολιτικών Αρχηγών; Αυτές δεν είναι πολιτικές ευθύνες;
Ο κ. Βενιζέλος µάς είπε ότι διά της προτάσεως του ΣΥΡΙΖΑ
βάλλεται το ΠΑΣΟΚ, βάλλεται η Κυβέρνηση και η χώρα. Έχουµε
µια νέα, λουδοβίκεια εκδοχή: Εγώ είµαι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ είµαι η
Κυβέρνηση. Εγώ είµαι η χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Όµως, για κακή του τύχη, ρωτάµε: Πότε ο ΣΥΡΙΖΑ συνέδεσε
την παραποµπή του µε την πτώση της Κυβέρνησης; Ποτέ. Και
ήρθε σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία για άλλη µια φορά ο
κατασκευαστής του ψεύδους να πει ότι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
σήµερα το πρωί στα κανάλια συνέδεαν την παραµονή της Κυβέρνησης στην εξουσία µε την παραποµπή του.
Θα πρέπει να καταλάβει όµως ο κύριος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
ότι δεν πρόκειται να γλιτώσει µε τις πολιτικές ευθύνες. Διότι, αν
σήµερα ολόκληρη η Εθνική Αντιπροσωπεία τού απευθύνει αυτήν
τη µοµφή που είναι πολύ βαριά και πολύ σκληρή, τη µοµφή των
πολιτικών ευθυνών, δεν θα µείνει και ατιµώρητος όσον αφορά
τις σοβαρότατες ποινικές ευθύνες.
Καταθέτω στα Πρακτικά ένα έγγραφο που µας είχε στείλει ο
κ. Βενιζέλος στην Επιτροπή Διαφάνειας -για να δείτε τι ψέµατα
λένε- και το οποίο αναφέρει µέσα ότι από την άνοιξη του 2010 η
Γαλλία είχε παραδώσει τη λίστα Λαγκάρντ στην Ελλάδα. Αυτό
γιατί µετά είχαµε οβιδιακή µεταστροφή, ότι η λίστα ήρθε το φθινόπωρο τελικά του 2010.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χαράλαµπος - Σταύρος Κοντονής καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά τα ολίγα, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Κουτσογιαννακόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι απλό πράγµα για έναν νέο Βουλευτή να συµµετέχει σε µία διαδικασία κατά την οποία θα πρέπει
να κριθεί αν έχουν διαπραχθεί ή όχι ποινικά αδικήµατα από
Υπουργό ή Υπουργούς αλλά και Πρωθυπουργούς. Βέβαια η
τριάντα περίπου ετών θητεία µου στα νοµικά έδρανα της δικηγορίας µ’ έχει µάθει να είµαι -επειδή έχω υπηρετήσει κατά 99%
από τις θέσεις του υπερασπιστού των κατηγορουµένων και όχι
της πολιτικής αγωγής- πάρα πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ φειδωλός στα όσα θα πρέπει να πει, να υποστηρίξει και να προβάλει
κανείς, διότι ναι µεν τα ακροατήριά µας –οι καλοί συνάδελφοι
εδώ µέσα το ξέρουν- βρίθουν και κατακλύζονται από υποθέσεις,
εκείνες όµως οι οποίες έχουν τελικώς την επιθυµητή έκβαση για
τους µηνυτές και διώκτες είναι ελάχιστες.
Γι’ αυτό, λοιπόν, η προσέγγιση που επιχειρώ να κάνω µέσα στα
ελάχιστα πέντε λεπτά που δικαιούµαι προσπαθώ να είναι δικαιοκρατική. Επειδή είναι δικαιοκρατική η προσέγγισή µου –ή προσπαθώ, αν µη τι άλλο, στο µέτρο του ανθρωπίνως δυνατού- όχι
επειδή ανήκω στην Πλειοψηφία και στο κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας αλλά έχοντας µελετήσει και τις τρεις προτάσεις, ευπροσώπως λέω ευθέως και έρχοµαι να υποστηρίξω ότι η πρόταση
της κυβερνητικής Πλειοψηφίας είναι απολύτως συµβατή µε τα
έως τώρα γνωστά πραγµατικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία. Υπάγει άριστα τα δεδοµένα αυτά στους κανόνες δικαίου και
κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται εξ υπαρχής δικαία, ακριβής, σοβαρή, υπεύθυνη, βαρέως δικαιοκρατικού χαρακτήρος και όχι
φαντασιακού, ελαφρού και χάριν του θεάµατος της αρένας δηµιούργηµα.
Κύριοι συνάδελφοι, ελληνικέ λαέ, φοιτητές των νοµικών µας
σχολών, όποιος πάρει και µελετήσει τα τρία κείµενα εύκολα θα
αντιληφθεί τι λέγω. Το µεν πρώτο, η πρόταση της Πλειοψηφίας
µε την οποία ζητάµε την παραποµπή του κ. Παπακωνσταντίνου
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προς διερεύνηση της διαπράξεως του αδικήµατος της νοθεύσεως εγγράφου και της παραβάσεως καθήκοντος, ναι, κύριε
Κοντονή, µπορεί να απορροφάται, αλλά αυτό υποστηρίζεται από
µία άποψη νοµολογίας. Υπάρχει και η αντίθετη άποψη, ότι δεν
έχουµε φαινοµενική συρροή, αλλά έχουµε αληθή και συγκεκριµένα για το αδίκηµα της νοθεύσεως. Ενώ για όλα τα αδικήµατα
που προτείνετε εσείς, ναι, η παράβαση καθήκοντος απορροφάται σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν στέκει αυτοτελώς, παραδείγµατος χάριν µε την πλαστογραφία ή µε την απιστία και πάει
λέγοντας.
Αυτά θα έπρεπε να συζητάµε σήµερα. Θα έπρεπε να συζητήσουµε το νοµικό µέρος, διότι, αν γράφει κανείς ένα άρθρο και
έναν τίτλο για να στείλει κάποιον άνθρωπο κατηγορούµενο για
βαρύτατα και ατιµωτικά αδικήµατα, πρέπει να το έχει σκεφθεί
πολύ καλά και πρέπει να το έχει µελετήσει ακόµα περισσότερο.
Πήρα λοιπόν και µελέτησα την πρόταση Ανεξάρτητων Ελλήνων και Χρυσής Αυγής. Σπεύδω από τώρα και ξεκαθαρίζω ότι
τουλάχιστον σ’ ό,τι αφορά Παπανδρέου και Παπαδήµο είναι προφανώς αβάσιµη. Ουσιαστικά µε τα όσα λέει –µακάρι να είχα το
χρόνο να σας διαβάσω τα σχετικά αποσπάσµατα- καθιερώνει το
πρωτόφαντο στην ποινική τέχνη και επιστήµη του καθεστώτος
αντικειµενικής ευθύνης: «Επειδή είµαι Πρωθυπουργός, εν προκειµένω, ευθύνοµαι για όποια πληµµέλεια οποιουδήποτε Υπουργού, ο Υπουργός ενδεχοµένως έχει αντικειµενική ευθύνη διότι ο
χ έφορος για δέκα χρόνια δεν έκανε τον έλεγχο και είναι υποχρεωµένος να παρατείνει την παραγραφή».
Δείτε πού πάει το πράγµα, αν το δούµε και µέσα από τα νοµικά. Απιστία. Τι θέλει; Ελάττωση της περιουσίας και των προσόδων του κράτους, λέει. Ωραία. Θέλει δόλο, δηλαδή αυτός που
το κάνει να θέλει επί σκοπού, υπερχειλή δόλο, όχι ενδεχόµενο.
Δεν συζητάµε για αµέλεια, βέβαια. Υποκειµενικής υποστάσεως
το αδίκηµα. Πρέπει να «βογκάει» ο δόλος.
Πρέπε, επίσης, να έχει αποτιµηθεί αυτή η ζηµία.
Κάποιοι εύκολα έρχονται και λένε: «απιστία, εξαγωγή, στείλε
τους». Έχουν αποτιµηθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά;
Τους στέλνουµε δήθεν ως συναυτουργούς στα αδικήµατα της
φοροδιαφυγής. Έχει ελεγχθεί αν έχουν φοροδιαφύγει όλοι
αυτοί; Έχουν πιστοποιηµένο αδίκηµα, για να στείλουν τον άλλον
αυτουργό ή συναυτουργό ή οτιδήποτε άλλο; Πώς τα ξεστοµίζουµε έτσι; Και όλα αυτά είναι κακουργήµατα.
Εγώ µε τέτοια πολιτικά κριτήρια, όπως βρίθει και το κείµενο
της προτάσεως-αιτήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, δεν προσεγγίζω το Σύνταγµα. Εγώ το προσεγγίζω νοµικά, δικαιοκρατικά. Διότι, αν η
απαίτηση να χυθεί αίµα υπάρχει µια φορά στην κοινωνία, η απαίτηση ό,τι παράγεται εδώ µέσα να είναι δίκαιο παράγεται εις την
χιλιοστή και τη νιοστή. Δίκαιο θα βγει από εδώ µέσα και όχι πολιτικές σκοπιµότητες. Και να ξέρει και ο ελληνικός λαός ότι αυτή
η προκαταρκτική εξέταση -ας ξεκινήσουµε µε τη νόθευση και
την παράβαση που λέµε εµείς- έχει τη δυνατότητα -γιατί η επιτροπή έχει τα χαρακτηριστικά εισαγγελέως- να διευρύνει, εφόσον υπάρξουν στοιχεία όµως και δεδοµένα, και να πάει το
πράγµα προς τα εκεί που πρέπει. Όχι όµως εκ προοιµίου, in abstracto, χωρίς τεκµήρια και χωρίς στοιχεία, µόνο µε υποψίες,
όπως ακούστηκε σήµερα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, συντοµεύετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το τελευταίο
που θα πω, κύριε Πρόεδρε, και κατεβαίνω, είναι ότι δεν δέχοµαι
υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ψηφίσω ούτε θα µε συνοδεύει κανένας στην κάλπη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαλβατζής. Θα µιλήσει όµως έξι λεπτά, επειδή µίλησε
η κ. Παπαρήγα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Έχουµε µπροστά µας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι καθαρά νοµικό ζήτηµα, όσο και αν οι νοµικές πτυχές υπάρχουν. Είναι βαθύτατα πολιτικό.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, χωρίς να έχει αυταπάτες,
θα συµβάλει µε όλες του τις δυνάµεις, ώστε να διαλευκανθούν,
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όσο µπορεί να γίνει αυτό στο πλαίσιο αυτού του σκληρού ταξικού
καπιταλιστικού συστήµατος. Είναι ένα σύστηµα που έχει ξεπεραστεί ιστορικά, που «έχει φάει τα ψωµιά του», που σαπίζει. Και έκφραση αυτής της σαπίλας είναι και όλα όσα βλέπουµε
καθηµερινά αλλά και όλα όσα βιώνει η εργατική τάξη, τα πιο πλατιά λαϊκά στρώµατα. Είναι κακουργηµατικές πράξεις, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε.
Τα περιστατικά ή πολλά απ’ αυτά τα περιστατικά ή αυτά που
ειπώθηκαν είναι λίγο πολύ γνωστά. Ειπώθηκαν πολλά, κρύφτηκαν
περισσότερα. Ειπώθηκαν πολλά ψέµατα και απ’ αυτούς που ενέχονται στη διαχείριση της λίστας Λαγκάρντ.
Μέχρι σήµερα λίγα πράγµατα διευκρινίστηκαν. Στη διαδικασία
για να φτάσουµε µέχρις εδώ ειπώθηκαν πράγµατι πολλά ψέµατα. Στις συζητήσεις, στις ακροάσεις της επιτροπής, όλοι όσοι
κλήθηκαν και όλοι όσοι είχαν διαχειριστεί τη λίστα Λαγκάρντ
απάντησαν «δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν ενδιαφέρθηκαν». Και
τότε είχαµε πει ότι δεν τους πιστεύουµε, γιατί είχαν την ευθύνη
της διαχείρισης. Ήταν οι πλέον αρµόδιοι και υπεύθυνοι και δεν
έδειξαν κανένα ενδιαφέρον. Αυτό και µόνο συνιστά τεράστιες
πολλαπλές ευθύνες.
Υπάρχουν στοιχεία που απαιτούν διερεύνηση ποινικών και πολιτικών ευθυνών. Εµφανίζονται καταθέσεις µε κολοσσιαία ποσά.
Από πού προέρχονται αυτά τα ποσά; Προέρχονται από τη στυγνή
εκµετάλλευση της εργατικής τάξης και των πλατιών λαϊκών
στρωµάτων. Είναι ο πλούτος που παράγουν οι εργάτες, όλοι οι
εργαζόµενοι. Πλούτος που τον καρπώνονται οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Είναι εντελώς αποπροσανατολιστική η αντίληψη που καλλιεργούν διάφορες δυνάµεις, που υποστηρίζουν ότι, αν δεν υπήρχε
η φοροδιαφυγή, αν δεν υπήρχε η λεγόµενη «κλεπτοκρατία» –
χρησιµοποίησε τη λέξη αυτή και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- θα
υπήρχε µια κάποια ανακούφιση στα λαϊκά βάρη.
Η φοροδιαφυγή, οι απάτες, οι προµήθειες, τα λεγόµενα
«λαµόγια», που όλα, βέβαια, πρέπει να αντιµετωπιστούν, αλλά
δεν υπάρχει πολιτική βούληση γι’ αυτό, είναι η µία πλευρά. Και,
αν θέλετε, είναι η πιο µικρή. Δεν είναι η αιτία της κρίσης όλα
αυτά.
Η σηµερινή κρίση είναι µία κλασική, καπιταλιστική, οικονοµική
κρίση, µε τις ιδιοµορφίες και τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτή σε
κάθε χώρα και σε κάθε περίοδο που εκδηλώνεται. Είναι µία κρίση
υπερπαραγωγής και υπερκερδών των µονοπωλίων, των µεγάλων
επιχειρηµατικών οµίλων.
Είναι αποπροσανατολιστική η αντίληψη που λέει ότι τα αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα που παίρνει η τρικοµµατική Κυβέρνηση
σήµερα, όπως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας, δεν θα παίρνονταν εάν είχε παταχθεί η
φοροδιαφυγή. Τα αντιλαϊκά µέτρα δεν είναι πρόσκαιρα, δεν είναι
προσωρινά. Οι κυβερνήσεις σας επιδιώκουν να τα µονιµοποιήσουν και να τα σταθεροποιήσουν. Και θα είναι µόνιµα, γιατί είναι
αναγκαία για την αστική τάξη, για την κερδοφορία των καπιταλιστικών οµίλων, για την ανταγωνιστικότητά τους.
Τριάντα οκτώ χρόνια από τη Μεταπολίτευση δόθηκαν από τη
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ -και δίνονται και σήµερα, σε
αυτές τις συνθήκες, από την τρικοµµατική Κυβέρνηση- φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, κίνητρα, ζεστό χρήµα στις µεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Πενήντα επτά φοροαπαλλαγές
έχουν δοθεί διαχρονικά στους εφοπλιστές.
Πέρα, όµως, από αυτές τις παροχές στο µεγάλο κεφάλαιο, µία
ακόµα αιτία του χρέους και των ελλειµµάτων είναι και οι στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε την
καλώς εννοούµενη άµυνα της χώρας. Είναι δαπάνες µε επιλογή
του ΝΑΤΟ, των Ηνωµένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ελλάδα και χθες και σήµερα, σε αυτήν την περίοδο της κρίσης,
είναι η δεύτερη χώρα σε αµυντικές δαπάνες µετά τις Ηνωµένες
Πολιτείες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και σε αποστολές δυνάµεων στο
εξωτερικό, στα πέρατα του κόσµου.
Βεβαίως, για τα ελλείµµατα και το χρέος πρέπει να χρεωθεί
και η Ολυµπιάδα.
Γι’ αυτό καλούµε τους εργάτες, τα λαϊκά στρώµατα να µην
αποπροσανατολίζονται και να απαντήσουν στην τρικοµµατική
συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, στον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εκάστοτε Υπουργό Οικονοµικών και στο ερώτηµά τους «πού θα
βρεθούν τα χρήµατα;», γιατί πολύ συχνά τίθεται και ιδιαίτερα από
τους Υπουργούς Οικονοµικών. Τέθηκε και από τον κ. Στουρνάρα
προχθές. Χρήµατα υπάρχουν. Και αυτές οι λίστες το επιβεβαιώνουν. Πλούτος αµύθητος. Πλούτος που είναι προϊόν εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης και όλων των εργαζόµενων. Και όχι
µόνο να απαντήσουν οι εργάτες και οι εργαζόµενοι, αλλά αγωνιστικά να απαιτήσουν, µε την πάλη, την οργάνωση, τη διεκδίκησή
τους, να γίνουν αυτοί κύριοι του πλούτου που παράγουν, να αγωνιστούν για αλλαγή τάξης στην εξουσία, για µία εργατική λαϊκή
εξουσία, η οποία θα ικανοποιεί τις συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Τελειώνοντας, έχουµε να πούµε ότι ζητήσαµε επανειληµµένα
να αρθούν όλα τα εµπόδια που υπάρχουν, ώστε να µη λειτουργεί
ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών. Όλοι πρέπει να αντιµετωπίζονται το ίδιο. Καµµία ξεχωριστή αντιµετώπιση. Καµµία παραγραφή
αδικηµάτων.
Βεβαίως, δεν έχετε πρόθεση να αποφασίσετε κάτι τέτοιο. Άλλωστε, πριν από λίγο καιρό, µέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες
των µνηµονίων, των εφαρµοστικών νόµων, ψηφίσατε εκ προοιµίου να µην παραπέµπεται κανένα µέλος διοικητικού συµβουλίου, που τους ορίσατε να ξεπουλήσουν το δηµόσιο πλούτο.
Όλες οι πράξεις τους εκ προοιµίου, προκαταβολικά, τους κρίνουν αθώους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ –ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Δηλαδή, αυτές οι πράξεις δεν µπορεί να είναι απλώς καταδικαστέες, αλλά είναι πράξεις οι οποίες συνιστούν τεράστια ευθύνη και πολιτική και ενδεχοµένως αργότερα και ποινική.
Τέλος, υπάρχουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Τοποθετηθήκαµε συγκεκριµένα µέσω και της Γραµµατέως της Κεντρικής Επιτροπής του Κόµµατος και του εισηγητή µας. Υπάρχουν ενδείξεις
και για τον κ. Παπακωνσταντίνου και για τον κ. Βενιζέλο. Ήταν
Υπουργοί Οικονοµικών. Να εξεταστούν από την επιτροπή που
προτείνεται να συγκροτηθεί. Ας πάρει αυτή η υπόθεση το δρόµο
της. Εµείς θα κάνουµε ό,τι µπορούµε, κάτι να πάρει είδηση, κάτι
να κατανοήσει ο εργαζόµενος λαός, για να µην περάσει και αυτή
η υπόθεση αβρόχοις ποσί.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για δώδεκα λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να επαναλάβω, µε όση πιστότητα µπορώ να το κάνω, τα
λόγια του εισηγητή της Πλειοψηφίας κ. Μαρκογιαννάκη πριν από
λίγες ώρες, ο οποίος είπε ότι σήµερα η Βουλή ουσιαστικά απαγγέλλει κατηγορίες σε πολύ συγκεκριµένα πρόσωπα, µε πολύ
συγκεκριµένες κατηγορίες και επίσης ότι αυτές οι κατηγορίες
στηρίζονται σε πολύ συγκεκριµένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
Εγώ θέλω να πω ότι το άρθρο 154 του Κανονισµού της Βουλής
ορίζει ότι πρέπει µε σαφήνεια να περιγράφεται η πράξη του εγκαλουµένου και στη συνέχεια σε ποιο άρθρο του Ποινικού Κώδικα εδράζεται αυτή η παράβαση.
Εδώ, λοιπόν, ήρθαµε σήµερα και ακούσαµε για µια ακόµη
φορά µια επανάληψη συνθηµάτων, τα οποία ακούγονται εδώ και
τέσσερις µήνες, κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι
αφορά τον κ. Βενιζέλο και από την πλευρά της Χρυσής Αυγής
και των Ανεξάρτητων Ελλήνων σε ό,τι αφορά και τους υπόλοιπους, τον κ. Παπανδρέου και τον κ. Παπαδήµο.
Άκουσα προηγουµένως τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει:
«Σας κατηγορούµε για συγκάλυψη». Ποιου θέµατος; Ποιου αδικήµατος; Είναι δυνατόν να έρχεστε εδώ και να µην έχετε πρόνοια
να προστατεύσετε τη δηµοκρατία και την αλήθεια; Πώς έρχεστε
εδώ και απευθύνετε κατηγορίες για ποινικές παραβάσεις, βαρύτατες, κακουργηµατικού χαρακτήρα, σε πολιτικούς ή πολίτες,
χωρίς να έχετε το παραµικρό στοιχείο, χωρίς να έχετε τεκµηριώσει, κόντρα στο Σύνταγµα και στον Κανονισµό της Βουλής και
στο κοινό περί δικαίου αίσθηµα, µιλώντας για πολιτικές ευθύνες;
Εάν θέλετε να µιλήσουµε για πολιτικές ευθύνες, να συζητήσουµε
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εδώ µέσα, αλλά εσείς είχατε βγάλει αποφάσεις από πριν.
Σας θυµίζω δηλώσεις στελεχών και του Αρχηγού σας: «Το
όνοµα Βενιζέλος είναι συνώνυµο του σκανδάλου Λαγκάρντ».
Άλλο στέλεχός σας έλεγε: «Κάναµε δυο εκλογικές µάχες µε Αρχηγό κόµµατος που κρατούσε λίστες ονοµάτων. Κρατούσε δυο
χιλιάδες ονόµατα, χίλια απ’ αυτά είχαν χρήµατα. Υπάρχουν εκατοµµύρια καταθέσεις και έτσι διαµόρφωσε το αποτέλεσµα των
εκλογών ο κ. Βενιζέλος και το ΠΑΣΟΚ».
Θέλω να πω ότι το ψέµα έχει κοντά πόδια. Αποκαλύφθηκε
πολύ γρήγορα πόσα ψέµατα λέγατε. Το πιο σηµαντικό, όµως,
είναι το εξής. Έχετε απευθύνει κατηγορίες βαρύτατες, όπως
είναι η υπεξαγωγή εγγράφου, το 242 του Ποινικού Κώδικα, που
µιλά για νόθευση, καταστροφή, βλάβη ή υπεξαγωγή και πρόθεση, δόλο δηλαδή, µε σκοπό να ωφελήσει ή να βλάψει κάποιον.
Ποιους ωφέλησε; Πείτε µας. Πείτε το εδώ, στο Βήµα που βγαίνετε. Πείτε στον ελληνικό λαό ότι ωφελήθηκαν οι παρακάτω.
Ποιοι ωφελήθηκαν, λοιπόν; Ποιος βλάφτηκε; Πήγε κανείς, εξέτασε κανείς αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν νόµιµα ή παράνοµα τα
λεφτά τους, τις καταθέσεις τους εκεί; Πώς µιλάτε αυτήν τη
στιγµή και αποδίδετε παράνοµες πράξεις σε ανθρώπους; Και
είστε αριστερή δηµοκρατική παράταξη; Για όνοµα του Θεού!
Μιλάτε για παράβαση καθήκοντος –δηλαδή, δόλο πάλι- µε
σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του αυτός που το κάνει ή σε
άλλον παράνοµο όφελος. Ποιο παράνοµο όφελος; Αυτό που
υπονοούσε ο Αρχηγός σας, ότι ενδεχοµένως ειδοποίησε κάποιους; Τι; Πείτε το εδώ µπροστά.
Όλα αυτά φασίζουν. Προσέξτε. Είναι φασίζουσες συµπεριφορές, από τις οποίες δεν πρόκειται να βγείτε ποτέ ωφεληµένοι.
Μιλάτε για απιστία και ότι εν γνώσει του, µε πρόθεση και µε δόλο,
προκειµένου να ωφεληθεί ο ίδιος ή κάποιος άλλος, γινόταν όλη
αυτή η διαδικασία.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι γίνεται φανερό σήµερα ότι δεν ήρθαµε
εδώ, δυστυχώς, να αποκαλύψουµε την αλήθεια, αλλά να δηµιουργήσουµε για µια ακόµη φορά εντυπώσεις. Αυτή η υπόθεση
ξεκίνησε από τις τελευταίες µέρες µε όλη τη συζήτηση, η οποία
σωστά έγινε στα Μέσα Ενηµέρωσης για τον τρόπο µε τον οποίο
έπρεπε να διεξαχθεί η ψηφοφορία.
Όµως, θέλω να πάω και στην άλλη πρόταση. Τρία χρόνια
τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινή γνώµη βοµβαρδίζεται στην κυριολεξία από θεωρίες συνωµοσίας. Έλεγαν
ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσφύγουµε στο µνηµόνιο.
Μιλούσαν για εύκολες λύσεις και ότι η κυβέρνηση που πήγε σ’
αυτές τις εύκολες λύσεις γι’ αυτούς ήταν πουληµένοι και προδότες. Μίλησαν για Τσολάκογλου –το ακούσαµε πάλι προχθές- δοσίλογους, Γουδή, κρεµάλες, προειληµµένες αποφάσεις, τα
λεφτά που µας έδιναν άλλοι τζάµπα και δεν τα παίρναµε.
Το αποτέλεσµα είναι γνωστό. Ένα µεγάλο µέρος της κοινής
γνώµης έχει δηλητηριαστεί και έχει δηλητηριαστεί επικίνδυνα.
Περιθωριακές ανοησίες έγιναν κοινός τόπος για ένα µέρος της
κοινής γνώµης στη χώρα µας. Άνθρωποι διασύρθηκαν και διασύρονται µε ψιθύρους, µε φήµες, κουτσοµπολιά, χωρίς τσίπα, αλλά
µε πολύ πατριδοκαπηλία, βεβαίως.
Η ίδια µήτρα συνωµοσιολογίας είναι αυτή που γέννησε τους
Ανεξάρτητους Έλληνες και θέριεψε τη Χρυσή Αυγή.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Απαράδεκτο!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Και σήµερα...
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Να το πάρει πίσω!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Σας παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι. Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα διακόπτετε τον οµιλητή! Θα πάρετε το λόγο να τα πείτε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Απαράδεκτο!
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Εσείς έχετε διαλύσει τους Έλληνες
και την Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κύριε Ουζουνίδη, καθίστε κάτω! Σας παρακαλώ πολύ!
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Να έχετε την ευθιξία να µη µιλάτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Καθίστε κάτω!
Ακουστήκατε!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων
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Ελλήνων)
Μη διακόπτετε. Θα έρθει η ώρα να απαντήσετε. Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, θα έχετε το λόγο να τα πείτε!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Εγώ δεν κάµπτοµαι ούτε φοβάµαι
κανέναν, πρέπει να σας πω.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Γι’ αυτό πήγαν στο
5%, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Σας παρακαλώ! Θα τα πείτε πολιτικά, όχι µε φωνασκίες όµως. Κύριε Κουίκ,
σας παρακαλώ.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς, κύριοι συνάδελφοι, µε αυτά που κάνετε πυροδοτείτε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, σας παρακαλώ µη φορτίζετε το κλίµα!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων)
Κύριοι συνάδελφοι, µη φορτίζετε το κλίµα! Σας παρακαλώ
πάρα πολύ!
Συνεχίστε, κύριε Χρυσοχοΐδη.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Σήµερα τα προϊόντα της συνωµοσιολογίας συµπράττουν χέρι-χέρι στο ίδιο µοτίβο, αλλά οι ίδιες οι
ιστορικές εξελίξεις γελοιοποιούν τους συνωµοσιολόγους.
Θέλω, κυρία Πρόεδρε, να φέρω λίγο στη µνήµη ορισµένα
πράγµατα, γιατί πρέπει επιτέλους ορισµένα πράγµατα να ειπωθούν εδώ µέσα και να τελειώνουµε, να τα ακούσουν και οι πολίτες και να καθίσει στη συνείδησή τους η αλήθεια.
Τι να πρωτοθυµηθούµε, λοιπόν; Να θυµηθούµε τα δισεκατοµµύρια που υποτίθεται ότι θα µας έδιναν τζάµπα, αλλά εµείς τα
αρνηθήκαµε, για να µπούµε σώνει και καλά στο µνηµόνιο;
Ο κ. Τσίπρας, στις 29 Φεβρουαρίου 2012, δηλώνει: «Στη ζωή
δεν υπάρχουν µονόδροµοι και αυτό µας το αποδεικνύουν όλα
όσα συµβαίνουν γύρω µας. Ευτυχώς υπάρχουν παραδείγµατα.
Στην Κύπρο υπάρχει µια κυβέρνηση της Αριστεράς σε µικρογραφία των προβληµάτων που έχουµε εδώ στην Ελλάδα.
Αλλά ο κ. Χριστόφιας κατάφερε να δανειστεί από τη Ρωσία του
κ. Πούτιν 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για να µην µπει στο ΔΝΤ και
να αποφύγουµε να έχουµε δύο χώρες του Ελληνισµού στο ΔΝΤ
και στο µηχανισµό. Η Ελλάδα είχε δυνατότητες διαπραγµάτευσης και αναζήτησης εναλλακτικών πηγών δανεισµού. Δεν το
έκανε ποτέ, γιατί ο κ. Παπανδρέου και η Κυβέρνησή του αποφάσισαν να υλοποιήσουν προειληµµένες αποφάσεις».
Στις 24 Απριλίου 2012, πριν από οκτώ µήνες δηλαδή, ο κ. Καµµένος στην τηλεόραση της ΝΕΤ δηλώνει: Πήγε ο Παπανδρέου
στον Πούτιν, που του πρόσφερε 22 δισεκατοµµύρια, και τα αρνήθηκε. Είναι δηµόσια δήλωση του Πούτιν. Πήγε ο Παπανδρέου,
είπε η Ρωσία να δανείσει 22 δισεκατοµµύρια στην ελληνική Κυβέρνηση, αρνήθηκε ο Παπανδρέου και τότε ο Πούτιν του είπε:
Πήγαινε στο ΔΝΤ.
Την εποµένη µέρα, στις 25 Απριλίου 2012, στο «ΣΚΑΪ» ο κ. Καµµένος αποκαλεί τον κ. Παπανδρέου απατεώνα και υποστηρίζει
πάλι ότι εσκεµµένα παρέδωσε τη χώρα στο ΔΝΤ και στο µνηµόνιο, εκτελώντας συγκεκριµένο σχέδιο.
Για να αντιληφθούµε το µέγεθος της αθλιότητας, κυρία Πρόεδρε, αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι η µόνη δηµόσια δήλωση που
υπάρχει για όλο αυτό το θέµα, είναι αυτή του τότε Προέδρου της
Ρωσίας Μεντβέντεφ στις 16 Φεβρουαρίου 2010, ο οποίος στη συνάντησή του µε τον επικεφαλής της Παγκόσµιας Τράπεζας είχε
πει: «Πριν από λίγο συναντήθηκα µε τον Έλληνα Πρωθυπουργό
και του σύστησα να στραφεί στο ΔΝΤ και στην Παγκόσµια Τράπεζα, για να λύσει τα προβλήµατα της Ελλάδας». Αλλά τι να λέµε
τώρα; Η ιστορία γελοιοποιεί τους συνωµοσιολόγους.
Ο Πρόεδρος Χριστόφιας πήρε τις πιο δύσκολες αποφάσεις
της ζωής του. Το ίδιο και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πριν από δύο
χρόνια. Το ίδιο ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός, ο Πορτογάλος, ο
Ισπανός. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας πριν από λίγες µέρες, δακρύζοντας στην τηλεόραση, είπε ότι έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο δίληµµα µεταξύ ενός επώδυνου µνηµονίου και της χρεοκοπίας της
οικονοµίας και του κράτους.
Να θυµηθούµε επίσης και κάτι άλλο, µια άλλη γελοιότητα, τη
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θεωρία συνωµοσίας, ότι όλοι δήθεν ήξεραν εξαρχής ότι το πρόγραµµα δεν βγαίνει, ότι θα αποτύχει, αλλά αυτοί εσκεµµένα έδιναν τα λεφτά τους, τα δισεκατοµµύρια στην Ελλάδα για να τα
χάσουν, για να ξεπουληθεί η Ελλάδα και να υποφέρουν οι Έλληνες! Κανείς δεν θα χρηµατοδοτούσε την Ελλάδα και καµµιά
χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ήταν σίγουροι ότι το πρόγραµµα θα αποτύχει. Είναι αυταπόδεικτα γελοίος κάθε αντίθετος
ισχυρισµός.
Να θυµηθούµε επίσης –και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- την
υπέρτατη θεωρία της συνωµοσίας ότι όλα ήταν στηµένα, όλα
αυτά δηλαδή για τα οποία κατηγορούν σήµερα τον κ. Παπανδρέου και τον κ. Παπαδήµο. Όπως όλες οι θεωρίες συνωµοσίας,
ακόµα και των πιο κακόπιστων, δυστυχώς, γελοιοποιήθηκαν.
Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής: Επειδή ο τόπος πέρασε και
περνάει επώδυνες, δύσκολες στιγµές, επειδή ο ελληνικός λαός
υποφέρει από ένα πρόγραµµα, το οποίο έχει οδηγήσει το µεγαλύτερο µέρος της νεολαίας µας στην ανεργία και ένα µεγάλο
κοµµάτι των συµπολιτών µας στη φτώχεια και έχει δηµιουργήσει
µεγάλη πίεση στη µεσαία τάξη της χώρας, επειδή εµείς εδώ είµαστε προϊόν µιας εκλογής των Ελλήνων πολιτών όχι για να δηµιουργούµε θεωρίες συνωµοσίας και ψεύτικα φαντάσµατα
κάποιων –δήθεν- προδοτών, οι οποίοι υπηρετούν συµφέροντα
αλλότρια από το ελληνικό έθνος και τον ελληνικό λαό, είναι ευκαιρία -µε αφορµή τη σηµερινή προσπάθεια αναζήτησης της
αλήθειας- να καθίσουµε κάτω και να δροµολογήσουµε λύσεις για
το λαό και τη χώρα. Αυτή είναι η αποστολή µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Χρυσοχοΐδη.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος
Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια συζητήσεως για
την παραποµπή του Άκη Τσοχατζόπουλου: «Το ψέµα έχει κοντά
ποδάρια». Άκης Τσοχατζόπουλος στον Κορυδαλλό.
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη συζήτηση για τα υποβρύχια: «Το
ψέµα έχει κοντά ποδάρια». Ήδη έχει ξεκινήσει η δικαστική διερεύνηση.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα συνεχίσει να υπερασπίζεται εκείνους οι οποίοι τελικά οδηγούνται στις ποινικές φυλακές για τις
απάτες που κάνουν σε βάρος του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Εγώ θα σύστηνα σήµερα στον κ. Χρυσοχοΐδη να επικοινωνήσει
µε τον διορισµένο από εκείνον εισαγγελέα Διώτη και να του πει
αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι τον πήρε ο συνάδελφός του στο
ΠΑΣΟΚ από τον Βόλο πριν αυτοκτονήσει και τι του είπε.
Το άρθρο 155 του Κανονισµού της Βουλής ορίζει ότι η συζήτηση που κάνουµε σήµερα περιορίζεται µόνο στη λήψη απόφασης για συγκρότηση ή όχι ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής
για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης. Η προκαταρκτική
εξέταση είναι το αρχικό στάδιο της ποινικής προδικασίας που
προβλέπεται στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας –άρθρο 31- και
διενεργείται, προκειµένου να διακριβωθούν οι επαρκείς ενδείξεις
τέλεσης κάποιου αδικήµατος που αποδίδεται σε κάποιο πρόσωπο.
Κατά τη διενέργειά της συλλέγεται αποδεικτικό υλικό, ώστε,
αν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης, ο
ύποπτος µετατρέπεται σε κατηγορούµενο και ο εισαγγελέας
κινεί την ποινική δίωξη, είτε διατάσσοντας κύρια ανάκριση για
κακουργήµατα είτε εισάγοντας την υπόθεση στο ακροατήριο µε
απευθείας κλήσεις.
Αυτό κάνουµε σήµερα. Σήµερα δεν στέλνουµε κάποιον στο
εκτελεστικό απόσπασµα. Σήµερα η Βουλή των Ελλήνων και οι
Έλληνες Βουλευτές δεν αποφασίζουν για το αν θα φυλακίσουν
για κακουργήµατα έναν πολιτικό. Σήµερα καλούµεθα να αποφασίσουµε εάν οι ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν είναι επαρκείς για
να διερευνηθεί τυχόν ποινική ευθύνη πολιτικού ή όχι.
Αποφασίζουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα
για το αν πρέπει ο πολιτικός, ο πρώην Υπουργός, ο πρώην Πρω-
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θυπουργός –όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης- να εξεταστεί εάν
υπάρχουν ή όχι ποινικές ευθύνες. Σήµερα, λοιπόν, όσοι δεν θα
ψηφίσουν την περαιτέρω διερεύνηση, σηµαίνει ότι έχουν πειστεί
απόλυτα ότι δεν υπάρχει καν αποχρώσα ένδειξη για τέλεση ποινικού αδικήµατος. Θα αποφασίσουν αν θα απαγορεύσουν να
γίνει έρευνα για αδικήµατα, τα οποία φαίνεται να έχουν τελεστεί.
Ποια είναι η εικόνα, όµως, σήµερα στη Βουλή; Βλέπουµε ένα
ισχυρό µπλοκ της ηγεσίας της Νέας Δηµοκρατίας και µέρους της
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ µε τη Δηµοκρατική Αριστερά να προσπαθούν να πείσουν την Ολοµέλεια ότι δεν πρέπει να εξετάσει περαιτέρω η επιτροπή την ύπαρξη ή όχι ποινικών ευθυνών.
Την ίδια στιγµή Βουλευτές από όλους τους πολιτικούς χώρους
λένε αυτό που και εµείς ζητούµε ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, δηλαδή τη διενέργεια της εξέτασης για τυχόν ποινικές ευθύνες σε
αυτήν την προκαταρκτική επιτροπή.
Και επικαλούµαι τον Υπουργό κ. Καλογιάννη σε συνέντευξή
του στον Νίκο Χατζηνικολάου, που µίλησε για ποινικές ευθύνες
του Γιώργου Παπανδρέου. Επικαλούµαι τον Αντιπρόεδρο της
Βουλής, κ. Γρηγοράκο, που µίλησε ακριβώς για ποινικές ευθύνες
του κ. Παπανδρέου, όπως και η κ. Κωνσταντοπούλου από τη
µεριά του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι φοβόµαστε να ψάξουµε και να δούµε; Γιατί πρέπει να καλυφθούν οι πολιτικοί; Γιατί πρέπει να καλυφθούν οι πρώην Πρωθυπουργοί και οι πρώην Υπουργοί; Γιατί πρέπει το σύνολο των
Βουλευτών να επωµιστούν τη συγκάλυψη; Γιατί να µην είµαστε
όπως οι απλοί πολίτες και γιατί όλοι µαζί να χρεωνόµαστε κάποιους απατεώνες συναδέλφους µας, επίορκους, οι οποίοι θέλουν
να κρύβονται πίσω από την προστασία της Βουλευτικής ασυλίας
και του νόµου περί ευθύνης Υπουργών; Αυτό είναι το ερώτηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Για να δούµε τα πραγµατικά γεγονότα. Ποια είναι η λίστα Λαγκάρντ, για την οποία όλοι µιλούµε; Είναι µία λίστα Ελλήνων καταθετών στην τράπεζα HSBC στο παράρτηµα της Ελβετίας. Πού
έχει έδρα αυτή η τράπεζα; Η έδρα της τράπεζας είναι στην Ανατολική Ασία, στο Χονγκ Κονγκ, όπου δεν υπάρχει νοµική δυνατότητα να ζητήσουν και να πάρουν οι ελληνικές αρχές σχετικά
στοιχεία από την Ανατολική Ασία.
Άρα οι περισσότεροι, αν όχι όλοι όσοι κατέφυγαν στην HSBC,
υπάρχει πιθανότητα να ήθελαν να κρύψουν µε µεγαλύτερη σιγουριά τις δικές τους καταθέσεις.
Έχουµε, λοιπόν, µία τράπεζα που ξέρει καλά να κρύβει τις καταθέσεις. Ανοίγει µία πόρτα στο παράδειγµα της Ελβετίας. Υπάρχει δηλαδή µία κλωστή από το πουλόβερ, για να µην πω µία
µεγάλη τριχιά ή ένας κάβος.
Εάν δεχθούµε, λοιπόν, ότι όλα έγιναν καλά, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η πρώτη πιθανότητα είναι ότι κάποιοι συµπολίτες µας
κρύβουν τα χρήµατά τους στην καλύτερα φυλαγµένη τράπεζα
γι’ αυτές τις δουλειές. Η δεύτερη πιθανότητα –και µάλλον βεβαιότητα- είναι ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα
ευρώ από αυτές τις καταθέσεις σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία
υπάρχουν µέχρι σήµερα.
Αυτό δεν µπορεί να το αρνηθεί κανείς. Για ποιο λόγο; Εγώ θα
βάλω και δύο λόγους, οι οποίοι είναι υπέρ εκείνων που ζητάµε
να παραπεµφθούν. Ας πούµε ότι είναι οι παθογένειες του ελληνικού συστήµατος –να το δεχτώ- και η ελληνική γραφειοκρατία
–να το δεχθώ και αυτό.
Αυτές, όµως, είναι φτηνές δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για το ότι µέχρι σήµερα δεν υπήρχε έλεγχος για φοροδιαφυγή γι’ αυτές τις δύο χιλιάδες εξήντα εννέα καταθέτες. Από
τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Οκτώβριο του 2012 που έγινε ο
θόρυβος για τη λίστα Λαγκάρντ πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος
και δύο χρόνια από τότε που το µάθαµε, τον Οκτώβριο του 2010.
Για δύο ολόκληρα χρόνια η φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατοµµυρίων τζίραρε στις αγορές. Υπήρξαν νέα κέρδη για κάποιους.
Την ίδια στιγµή, εκατοµµύρια συµπατριώτες µας υποφέρουν
από τα µέτρα τα οποία παίρνει η Κυβέρνηση, για να εξοικονοµήσει αυτά ακριβώς τα ποσά. Δεν φταίει κανείς γραφειοκράτης
µέχρι σήµερα, επειδή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και ο πολιτικός που έχει την ευθύνη δεν έδωσε την εντολή
και δεν ερεύνησαν για να καταλογίσουν φόρους σε αυτούς τους

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

καταθέτες.
Πάµε στα γεγονότα. Άκουσα µε πολλή προσοχή τον κ. Μιχελογιαννάκη. Υπογράφω όλα όσα είπε. Δεν υπάρχει το πρωτότυπο
υλικό, χάθηκε. Δεν υπάρχει σαφή αναφορά στα γεγονότα. Άλλα
λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Άλλα λένε οι ίδιοι σε διαφορετικές
καταθέσεις.
Το αποτέλεσµα, όµως, είναι ότι µέχρι τώρα δεν έχει εισπραχθεί
ούτε ένα ευρώ. Ποιοι κέρδισαν από τη µη φορολόγηση; Συµπεριλαµβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ άνθρωποι, οι οποίοι, εάν ψαχθούν, θα βρεθούν οι πραγµατικοί κάτοχοι των χρηµάτων;
Υπάρχουν, δηλαδή, άνθρωποι στη λίστα Λαγκάρντ που πιθανώς,
εάν ανοιχτούν και ελεγχθούν, από πίσω να κρύβονται πολιτικά
πρόσωπα; Αυτό ζητάµε να βρούµε.
Τέτοια εποχή ψηφίστηκε η κυβέρνηση Παπαδήµου: Υπουργός
Οικονοµικών ο κ. Βενιζέλος –ο σηµερινός Αρχηγός του ΠΑΣΟΚΥπουργός ΥΠΕΚΑ ο κ. Παπακωνσταντίνου. Τότε κάποιοι έδιναν
ψήφο εµπιστοσύνης σε αυτήν την κυβέρνηση και το ερώτηµα
είναι: Δεν έχουµε υποχρέωση, ακόµη και αυτοί που έδιναν ψήφο
εµπιστοσύνης σε αυτήν την κυβέρνηση να ελέγξουµε εάν πράγµατι τα µέλη αυτής της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός έκαναν
τη δουλειά τους; Οι ίδιοι οι οποίοι ήρθαν σήµερα να απολογηθούν, ο κ. Παπακωνσταντίνου αλλά και ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παπαδήµος και ο κ. Παπανδρέου, έχουν δώσει σαφείς καταθέσεις.
Διαβάζω χαρακτηριστικά την κατάθεση του κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος είπε ότι είχε ενηµερωθεί για τη λίστα και ότι του
έδωσε την εντολή να προχωρήσει, αλλά και ότι από κοινού µε
τον κ. Παπακωνσταντίνου ο Πρωθυπουργός, µαζί µε τον διοικητή
της HSBC στο Νταβός, τέλη Ιανουαρίου 2011, δηλαδή σε χρόνο
κατά τον οποίο η λίστα ήταν στην κατοχή του κ. Παπακωνσταντίνου.
Αυτό τι αποδεικνύει; Αποδεικνύει µε σαφήνεια ότι στο Forum
του Νταβός, ενώ είχε πληροφορίες και είχε τη λίστα ο κ. Παπακωνσταντίνου, µαζί µε τον τότε Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου
συνάντησαν τον πρόεδρο της HSBC. Τι του είπαν; Για ποιο
πράγµα συνοµίλησαν; Για περαιτέρω στοιχεία; Όχι. Εκεί σταµάτησε και η έρευνα.
Ποιες είναι οι δυνατότητες αξιοποίησης αυτής της λίστας; Εγώ
θα προσφύγω µόνος στους ανθρώπους του ΣΔΟΕ που κάνουν
αυτήν τη δουλειά.
Έχω επίσηµη κατάθεση από τη δικογραφία του κ. Χρήστου
Αθανασίου, Προϊσταµένου του Α’ Τµήµατος Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονοµικών, ο οποίος αναφέρει επί λέξει: «Ως προς τις έννοµες συνέπειες επί διετία περίπου για τη µη αξιοποίηση της
λίστας έχω να πω ότι δεν εισέρρευσαν στα δηµόσια έσοδα χρήµατα για την εκτέλεση του προϋπολογισµού, ειδικά τη σηµερινή
δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Ποσά δεν δύναµαι να προσδιορίσω. Σηµειώνω, όµως, ότι άλλα κράτη που αξιοποίησαν τη λίστα
Φαλτσιάνι εισέπραξαν στα ταµεία τους δισεκατοµµύρια».
Δεύτερον: «Σήµερα υφίσταται αµεσότατος κίνδυνος παραγραφής των συγκεκριµένων φορολογικών υποθέσεων, λόγω της
αδράνειας αυτής στο διάστηµα της διετίας».
Η πιθανότητα, δηλαδή, παραγραφής σηµαίνει ότι κάποιοι κερδίζουν. Εδώ είναι αυτοί που κερδίζουν, κύριε Χρυσοχοΐδη. Κάποιοι έχουν κέρδος να παραγραφούν οι φορολογικές υποχρεώσεις.
Τρίτον: «Ενδεχοµένως, χρηµατικά ποσά που υπήρχαν από
τους λογαριασµούς σήµερα να έχουν διοχετευθεί σε προορισµούς και δη σε κράτη που δεν υφίστανται διακρατικές συµβάσεις δικαστικής συνδροµής κι έτσι αυτά που θα βεβαιωθούν από
τους ελέγχους να µην εισπραχθούν ποτέ».
Ως προς την προβληθείσα δικαιολογία, κυρίως δε από τον κ.
Βενιζέλο, ότι η συγκεκριµένη λίστα δεν ήταν αξιοποιήσιµη, ο κ.
Αθανασίου καταθέτει: «Η συγκεκριµένη λίστα είναι απολύτως
χρήσιµη και αξιοποιήσιµη, δεδοµένου ότι µε αφορµή τα αναγραφόµενα σε αυτήν ονόµατα και καταθέσεις, εµείς θα προβούµε
σε λεπτοµερή έλεγχο «πόθεν έσχες» αυτών των εισοδηµάτων, µε
άνοιγµα των λογαριασµών του συγκεκριµένου φυσικού προσώπου στην Ελλάδα, των µελών της οικογενείας του και τυχόν εξωχώριων εταιρειών που τυχόν εµπλέκεται ο ίδιος».
Ερωτώ: Έγινε αυτό; Όχι, δεν έγινε µέχρι σήµερα. Υπήρχε η
γνώση εκείνων, τους οποίους εµείς ζητάµε να γίνει περαιτέρω
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έλεγχος;
Υπάρχει δηµοσίευση στο «ΒΗΜΑ» στις 8 Ιουλίου 2011, την
ηµέρα δηλαδή, όπου ο οικονοµικός εισαγγελέας λέει ότι στις
13.33’ ανοίχθηκε από το USB το αρχείο της λίστας Λαγκάρντ.
Πότε έκλεισε το κοµπιούτερ του συγκεκριµένου υπαλλήλου ή πολιτικού, το οποίο άνοιξε αυτό το στικ; Η ολοκλήρωση της επισκόπησης του συγκεκριµένου στικ έγινε στις 14.02’, όπως λέει ο
οικονοµικός εισαγγελέας.
Καταθέτω στη Βουλή δηµοσίευµα που αναφέρει τη συνάντηση
Παπανδρέου-Βενιζέλου για τη φοροδιαφυγή. Η ώρα που βγήκε
η είδηση ήταν στις 17.13’. Το εν λόγω δηµοσίευµα αναφέρει: «Συνάντηση µε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό
Οικονοµικών Ευάγγελο Βενιζέλο έχει αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στο γραφείο του στη Βουλή. Αντικείµενο της συνάντησης αποτελεί η επιτάχυνση των µέτρων
καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και γι’ αυτό έχει κληθεί και
παρίσταται ο επικεφαλής του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (ΣΔΟΕ) Ιωάννης Διώτης.».
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τη µέρα, δηλαδή, που ο κ. Διώτης, όπως παραδέχεται, ανοίγει
το USB, την ίδια µέρα ταυτόχρονα –ή σε λίγα λεπτά, σε λίγες
ώρες- βρίσκεται µε τον κ. Βενιζέλο και τον κ. Παπανδρέου, τον
Πρωθυπουργό, για να µιλήσουν για τη φοροδιαφυγή. Ποιος, λοιπόν, από εσάς είναι βέβαιος ότι δεν συζήτησαν για τη λίστα Λαγκάρντ; Για το όνοµα του Θεού!
Πάµε παρακάτω. Εάν κανείς δει όλες τις δηλώσεις του κ. Παπακωνσταντίνου, ουσιαστικά θα δει ότι παραδέχεται πως οτιδήποτε και αν έκανε, το έκανε εν γνώσει του τότε Πρωθυπουργού
Γιώργου Παπανδρέου. Επικαλούµαι –για να µην αναφέρω συγκεκριµένα το κατηγορητήριό µας- και τις δηλώσεις από τα πρακτικά στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
Έχουµε, σήµερα, λοιπόν, πριν από λίγο επιστολή του κ. Παπαδήµου, ένα απολογητικό υπόµνηµα τριών ουσιαστικά παραγράφων που λέει: «Κατά τη διάρκεια της θητείας µου ως Πρωθυπουργού ουδέποτε ενηµερώθηκα αρµοδίως για την ύπαρξη
της επονοµαζόµενης λίστας «Λαγκάρντ» ούτε για οποιοδήποτε
ζήτηµα που συνδέεται µε αυτήν την υπόθεση».
Δεύτερον: «Κατά τη διάρκεια της θητείας µου ως Πρωθυπουργού το όλο θέµα δεν έχει λάβει δηµοσιότητα και δεν περιήλθαν
εις γνώσιν µου πληροφορίες από τη “λίστα Λαγκάρντ”» κ.ο.κ..
Εδώ, λοιπόν, ή θα πρέπει ο κ. Παπαδήµος να παραπεµφθεί,
διότι λέει ψέµατα, ή πρέπει να παραπεµφθεί ο κ. Παπανδρέου.
Ή ο κ. Παπανδρέου ως πρώην Πρωθυπουργός δεν ενηµέρωσε
τον Πρωθυπουργό που αναλαµβάνει, τον κ. Παπαδήµο, για τη
λίστα Λαγκάρντ και του απέκρυψε τη λίστα ή ο κ. Παπαδήµος, ο
Πρωθυπουργός που ανέλαβε, λέει ψέµατα εις βάρος του κ. Παπανδρέου. Ποιος θα το διευκρινίσει αυτό; Θα το διευκρινίσει η
επιτροπή την οποία θα συστήσουµε.
Θέλω να θυµίσω ότι τότε υπήρχαν δηµόσιες δηλώσεις για το
θέµα της φοροδιαφυγής σε συναντήσεις του κ. Παπανδρέου µε
τον κ. Παπαδήµο. Ενδεικτικά, αναφέρω εκείνη που έγινε στις 27
Δεκεµβρίου 2011.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Έγιναν συναντήσεις του κ. Παπαδήµου µε την κ. Λαγκάρντ και
έγιναν και δηµόσιες ανακοινώσεις: «Χαίροµαι για το διορισµό του
Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήµου, τον οποίο γνωρίζω καλά και
µε τον οποίο µπορούµε να αρχίσουµε εργασίες αµέσως για την
εξέταση της καταβολής της έκτης δόσης και µετά τη σχέση του
Ταµείου µε την Ελλάδα».
Δηλαδή, του το απέκρυψε του κ. Παπαδήµου και ο κ. Παπανδρέου, αλλά και η κ. Λαγκάρντ µε την οποία συνεργάζεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
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Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν δει κανείς ποιοι συµµετέχουν στις λίστες, θα δει ότι οι σχέσεις µεταξύ των πολιτικών και
των επιχειρηµατιών είναι σχέσεις οι οποίες είναι προς διερεύνηση τουλάχιστον. Υπάρχουν άτοµα τα οποία εµπλέκονται σε
διάφορες υποθέσεις και όχι συνωµοσίες, κύριε Χρυσοχοΐδη,
όπως ο κ. Μαριέλας µε τον Καλαµπόκη. Κι εκείνοι συνωµοσία
ήταν; Όλη οικογένειά του.
Υπάρχουν, όµως, παράλληλα, και πρόσωπα για τα οποία βοά
ο ιταλικός Τύπος και ο ευρωπαϊκός Τύπος για τις σχέσεις και µε
άλλα κόµµατα. Έχουµε εδώ -και καταθέτω στη Βουλή- δηµοσίευµα της ιταλικής εφηµερίδας «FATTO QUOTIDIANO», εκατόν
δεκατρείς χιλιάδες φύλλα ηµερησίως, που στις 13 Ιανουαρίου
του 2013, σε άρθρο του Φραντζέσκο Ντε Πάλο, µιλάει για τους
λογαριασµούς του κ. Παπασταύρου, σηµερινού διπλωµατικού
συµβούλου του Πρωθυπουργού, δικηγόρου, στο λογαριασµό
του οποίου βρέθηκαν 5.000.000 ευρώ, αλλά και στους συγγενείς
του.
Προσέξτε, το δηµοσίευµα αυτό της ιταλικής εφηµερίδος, το
οποίο -δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι κάνουµε συνωµοσία και γράφουµε και στον ιταλικό Τύπο- αναφέρει ότι ο συγκεκριµένος κ.
Παπασταύρου έχει σχέση µε το ενδιάµεσο πρόσωπο για εκείνον
το λογαριασµό που ο κ. Στασινόπουλος, ο σηµερινός επικεφαλής
της συγκυβέρνησής σας, µιλάει για πιθανή εµπλοκή -όπως του
είπαν στελέχη του ΣΔΟΕ- µε τη µητέρα του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου.
Και εγώ να σας πω ότι είναι συνωµοσία, αλλά δεν έχουµε υποχρέωση να διερευνήσουµε αν είναι αλήθεια ή ψέµατα; Πρέπει να
µένουν τα δηµοσιεύµατα αυτά αναπάντητα; Πρέπει να σέρνεται
η υποψία αυτή στον ελληνικό λαό; Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Και για να τελειώσω, θα θυµίσω αυτό το οποίο έλεγε ο κ. Κουβέλης, ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, στις 28 Απριλίου 2011 στη
Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά σελίδα 9.276:
«Σας ερωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όχι µόνο του κυβερνώντος κόµµατος, αλλά και των άλλων κοµµάτων, το εξής: Κι
αν η επιτροπή που όλα δείχνουν ότι θα συσταθεί για να διενεργήσει προκαταρτική εξέταση, διαπιστώσει την ύπαρξη ποινικών
ευθυνών και για άλλα πρόσωπα, τότε τι θα πείτε; Να επιστρέψουµε πίσω για να συσταθεί εξεταστική επιτροπή; Ή θα δεσµευτείτε και σας καλώ εγώ», ο κ. Κουβέλης, «ότι θα φέρετε και τις
περιπτώσεις αυτές, δηλαδή και εκείνα τα πρόσωπα τα οποία δεν
αναφέρονται στην πρότασή σας αλλά ενδεχοµένως από την
έρευνα της επιτροπής να διαπιστωθεί ότι έχουν ποινικές ευθύνες; Θα φέρετε αυτά τα πρόσωπα εν τέλει στην Ολοµέλεια της
Βουλής, προκειµένου και αυτά, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του νόµου, να πάρουν το δρόµο προς τη δικαιοσύνη κατά τα
προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία;»
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Τι άλλαξε, κύριε Κουβέλη, από τότε µέχρι σήµερα; Αυτό ακριβώς σας ζητάµε κι εµείς. Και σας το ζητάµε αυτό, διότι τώρα πια
βλέπουµε ότι αυτές οι περίεργες συµφωνίες που γίνονται οδηγούν ουσιαστικά το σύνολο του ελληνικού λαού σε απαξίωση του
Κοινοβουλίου. Καλώ τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου να ψηφίσουν σήµερα και να ζητήσουν την περαιτέρω διερεύνηση, γιατί εδώ πια έχει ανατραπεί και η αλήθεια.
Βλέπουµε τον Υπουργό Οικονοµικών της συγκυβέρνησης, τον
κ. Στουρνάρα, να επιτίθεται κατά του πρώην Πρωθυπουργού, κ.
Κώστα Καραµανλή. Βλέπω να µιλάει για ευθύνες της τότε περιό-
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δου αλλά η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική.
Όταν η κυβέρνηση Καραµανλή πήρε τα 28 δισεκατοµµύρια
από τις τράπεζες, τότε δεν χρέωσε τους Έλληνες και το ελληνικό
δηµόσιο, πήρε προνοµιούχες µετοχές από τις οποίες τώρα πληρώθηκαν τα 550 εκατοµµύρια. Σε αντίθεση µε την κυβέρνηση Παπανδρέου και την κυβέρνηση Παπαδήµου, που δίνοντας εκατό
δεκάδες εκατοµµύρια στις τράπεζες, επέτρεψε, όπως λέει ο κ.
Προβόπουλος, να βγουν ενενήντα δισεκατοµµύρια στο εξωτερικό σε αντίστοιχους λογαριασµούς της λίστας Λαγκάρντ και παράλληλα να µην έχει στα χέρια του ούτε έναν τίτλο ο ελληνικός
λαός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε πολύ µεγάλη ευθύνη σας
λέω, ότι υποχρέωση όλων µας είναι µε πλήρη διαφάνεια να πάµε
σήµερα στις κάλπες και να ζητήσουµε την περαιτέρω διερεύνηση
των ποινικών ευθυνών. Εύχοµαι να βγουν όλοι αθώοι. Αλλά εάν
απαγορεύσουµε τη διερεύνηση και για ακόµα µια φορά, όπως
στην περίπτωση Τσοχατζόπουλου και στις άλλες περιπτώσεις
αποδειχθεί ότι η Βουλή συγκάλυψε, τότε όλοι θα έχουµε και προσωπικές ευθύνες. Και θα δω τι θα πει ο καθένας, όταν θα πάει
πίσω στον τόπο του, φίλοι και συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, και πει ότι µε την ψήφο σας δεν ζητήθηκε η διερεύνηση του
Γιώργου Παπανδρέου, του Ευάγγελου Βενιζέλου, ή του Παπαδήµου.
Τότε, θα πρέπει ο κάθε ένας να απολογηθεί γιατί εκτέλεσε τις
εντολές της συγκάλυψης και όχι της διερεύνησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
δεν νοµίζω ότι όσοι πολίτες παρακολουθούν αυτήν τη συνεδρίαση και όλοι εσείς, εµείς, µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα έχουµε
χρείαν άλλων µαρτύρων µετά από όσα ειπώθηκαν µόλις πριν από
τον κατελθόντα από το Βήµα και από όλους σχεδόν -διότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις του κανόνα- τους βασικούς οµιλητές των
κοµµάτων, του κ. Τσίπρα, του κ. Καµµένου και του κ. Μιχαλολιάκου, για να συµπεράνουµε. Επαναλαµβάνω, δεν χρειάζεται κανένας να µαρτυρήσει περισσότερο από αυτά που βλέπουν όσοι
παρακολουθούν τη συνεδρίαση και από αυτά που ζούµε εµείς.
Σήµερα δεν συζητούµε για να δούµε εάν υπάρχουν ευθύνες και
ποιες είναι και ποίων προσώπων για την περίφηµη λίστα Λαγκάρντ, αλλά συζητούµε επί πάντων των απωθηµένων που έχει η
κάθε πλευρά. Αυτά ακούει σήµερα ο ελληνικός λαός.
Και, βέβαια, άλλοι απευθύνονται στο ενάµισι εκατοµµύριο των
ανέργων και νοµίζουν ότι τους «δουλεύουν». Νοµίζουν, δηλαδή,
µιλώντας από εδώ για το ενάµισι εκατοµµύριο των ανέργων και
συνδέοντάς το µε αυτήν τη συζήτηση που κάνουµε, ότι τους πείθουν πως ευσυνειδήτως και όχι µε τα πιο ταπεινά κίνητρα, πρόκειται να πάρουν µέρος σε µία ψηφοφορία από την οποία θα
κριθεί εάν αυτή η Βουλή…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ ησυχία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλετε να µε ακούσετε;
…και οι επόµενες περίοδοι του εθνικού µας Κοινοβουλίου θα
ανταποκριθούν πραγµατικά στην αποστολή του.
Λέω συχνά ότι τρεις σταγόνες ξύδι αρκούν σε µία καρδάρα
γάλα για να «κόψει». Μιλώ γι’ αυτούς που ευτελίζουν και το ρόλο
τους και το λαό που τους εκπροσωπεί µε την εικόνα που δίνουν
εδώ µέσα ή στα διάφορα µέσα ενηµέρωσης, µε ύβρεις, συκοφαντίες, γελοιότητες. Και αρκούν πέντε, δέκα, είκοσι. Αυτοί δίνουν αυτήν την άθλια εικόνα του Κοινοβουλίου.
Ο λαός δεν είναι σε θέση, δεν µπορεί –καλά-καλά κι εµείς πολλές φορές δεν µπορούµε- να διακρίνει χαρακτήρες ανθρώπων.
Και, βέβαια, είναι δικαίωµα του Έλληνα πολίτη να στείλει εδώ
πρόσωπα και µε ιδιαιτερότητες και µε ιδιοτέλειες και µε ήθος κάκιστο. Ο λαός κρίνει...
Από εκεί και πέρα, το τραγικό είναι ότι όλα αυτά τα πρόσωπα
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τα λούζεται αυτός ο βασικός θεσµός της Δηµοκρατίας.
Η δικαιοσύνη είχε µέχρι το 1975 το πρόβληµα της µη ισοβιότητας του εισαγγελικού κλάδου. Τώρα, υπάρχουν ισόβιοι εισαγγελείς και δικαστές. Δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτή η ντροπή µε
το άρθρο 86 του Συντάγµατος. Είναι ντροπή για την ίδια τη δηµοκρατία και για όσους πιστεύουµε πραγµατικά στην Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία.
Επί έξι µήνες παίζεται ένα θέατρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Την κύρια ευθύνη γι’ αυτό το θέατρο την έχει το κόµµα του
κ. Τσίπρα.
Εγώ γνωρίζω πλείστους εκ των Βουλευτών του κόµµατος της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πολλούς τιµώ για την ιστορία τους
και το ήθος τους. Όµως δεν µπορώ να κλείσω τα µάτια στην προσπάθεια που γίνεται. Την ίδια ώρα που επικαλούνται το δράµα
που περνάει η χώρα, ταυτόχρονα διευκολύνουν, ώστε ο ελληνικός λαός να µην ασχοληθεί µε τίποτε άλλο παρά µόνο µε την
καραµέλα της λίστας Λαγκάρντ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αλήθεια αυτό που νοµίζει όλος ο κόσµος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήκωσε αυτό το θέµα, ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ έκανε την αποκάλυψη. Είναι ψεύδος.
Η αλήθεια είναι ότι όταν ο κ. Στουρνάρας αρνήθηκε να ενηµερώσει τη Βουλή για αυτά που έγραφαν οι εφηµερίδες, τα κανάλια, για πολιτικούς που ελέγχονται, το ΣΔΟΕ, και τους εισαγγελείς και δεν µου απήντησε σε σχετική ερώτηση µου την ίδια
µέρα –στις 27-9-2012- ζήτησα από τον κ. Νεράντζη να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας για το θέµα αυτό. Ζήτησα
και από τη Διάσκεψη των Προέδρων να απευθυνθούµε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ζητήσουµε τη λίστα αυτή.
Ο ΣΥΡΙΖΑ από ολόκληρη τη διάσκεψη, είκοσι και πλέον άτοµα
που τη συναποτελούµε, ήταν η µόνη πλευρά που διαφώνησε να
απευθυνθούµε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να στείλει
ο κ. Πεπόνης, στην Επιτροπή πόθεν έσχες, σύµφωνα µε το δικό
της νόµο ν.4065/12. Είναι ο νόµος που πρότεινα, για να ελεγχθούν όλοι οι πολιτικοί από το 1974 µέχρι σήµερα. Κύριε Παπαδηµούλη, δεν τον προσυπογράψατε, τον επικαλείστε όµως. Τον
συνυπέγραψαν εβδοµήντα πέντε άλλοι συνάδελφοι και τον ψηφίσαµε.
Αυτά είναι τα συγκεκριµένα που µπορεί να κάνουµε και όχι να
κοροϊδεύουµε τον κοσµάκη στις γειτονιές που πεινάει και δυστυχεί και ό,τι του πεις ως ελπίδα, το δέχεται.
Καλώς είπε ο κ. Καµµένος ότι µπορεί να έχουν χαθεί τα Πρακτικά του 1989. Ναι, είναι πολλοί που ντρέπονται τόσο, ώστε θα
ήθελαν τα Πρακτικά της Βουλής εκείνης της περιόδου να µην
υπάρχουν. Είναι όµως και οι επίγονοί τους. Είναι οι επίγονοί τους
µια οµάδα, όχι όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κ. Τσίπρας.
Ως Υπουργός Παιδείας έκανα τα πολυκλαδικά λύκεια. Ο κ. Τσίπρας ως µέλος της ΚΝΕ έκανε καταλήψεις στα πολυκλαδικά λύκεια. Καλά έκανε. Έρχεται τώρα και διεκδικεί την εξουσία, όπως
ένας έφηβος που µπορεί να φαντασιώνεται την πιο ωραία ύπαρξη αλλά δεν µπορεί να την πλησιάσει, διότι δεν έχει καν προετοιµαστεί.
Ας σκεφτούµε κάποια πράγµατα, διότι η χώρα αρκετά χειραγωγήθηκε από τα µεγάλα συµφέροντα, που ουσιαστικά περνάνε
στον ελληνικό λαό ως προσωπικότητες πρόσωπα που µε την όλη
τους πολιτεία βλάπτουν αυτήν τη χώρα.
Πήγαµε µαζί µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Νάκο, στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον κ. Τέντε. Για την επίσκεψη
αυτή όπως είπα µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ στη Διάσκεψη των Προέδρων διαφώνησε, δηλαδή στο αίτηµα της Βουλής να έρθει αυτή η λίστα
εδώ, για να µη λέει οποιοσδήποτε συνάδελφος ότι τάχα είναι
µέσα το όνοµα της Μαργαρίτας Παπανδρέου ή του πεθερού του
Βενιζέλου.
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η πολιτική στις γειτονιές, κυρίες
και κύριοι. Έτσι ο τόπος αυτός θα πάει µπροστά; Έτσι θα λειτουργήσει η δηµοκρατία, µε το πόση λάσπη θα ρίξει ο ένας στον
άλλο;
Εκεί, λοιπόν, στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας «φάγαµε»
µία συνεδρίαση -αρνουµένου του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσουµε- για
να δούµε τι ερωτήσεις θα κάνουµε τάχα, όταν εζήτησα να κληθούν ο πρώην της Νέας Δηµοκρατίας και οι µετέπειτα γραµµατείς, Καπελέρης, Στασινόπουλος και φυσικά ο Διώτης.
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Τον κ. Διώτη δεν ξέρω αν τώρα τελευταία τον ανακαλύψατε,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν τώρα αναζητήσατε τις ρίζες του. Αλλά επ’
αυτού ίσως σε άλλο χρόνο ή από άλλο οµιλητή από αυτήν τη
θέση. Όµως, µόνο όσοι την είχαν τη λίστα, µόνο εκείνοι -λογικά,
δεν έχω απόδειξη- θα έπρεπε να αρνούνται και στη Διάσκεψη
των Προέδρων και στην Επιτροπή Θεσµών να σταλεί η λίστα Λαγκάρντ στο µόνο όργανο που έχει προανακριτικά καθήκοντα την
Επιτροπή του «πόθεν έσχες». Εκεί θα φανεί εάν µπροστά από πολιτικούς που ελέγχονταν, βρίσκονται αχυράνθρωποί τους.
Υπάρχει αυτό το «βιολί» για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία,
που κυβέρνησαν. Αλλά επειδή εδώ είµαστε κάποιοι που ζούµε
από τη δεκαετία του ’50, κύριε Παπαδηµούλη -καλώς θέλησε η
κ. Παπαρήγα για το «παραµύθι» των επιχειρήσεων του ΚΚΕόµως, κάποτε υπήρξαν και ξέρουµε µετά τη διάσπαση το 1968 τι
έγινε µε ορισµένους στο εσωτερικό που, εξουσιοδοτηµένοι από
το κόµµα τους, κρατούσαν επιχειρήσεις που τις οποίες βέβαια
δεν απέδωσαν εκεί που όφειλαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Ένα
λεπτό και τελείωσα.
Είµαστε η µόνη χώρα που έχουµε κατορθώσει άλλη µια φορά
να διχαστούµε. Παλιά ήταν βενιζελικοί-αντιβενιζελικοί, κωνσταντινικοί-αντικωνσταντινικοί, στην Κατοχή ήταν δοσίλογοι και αντιστασιακοί και τώρα µνηνονιακοί-αντιµνηµονιακοί. Όλα αυτά είναι
εκ του πονηρού.
Στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτό το
φαινόµενο. Είναι κατασκεύασµα εκείνων που έχουν την ευθύνη
της λειτουργίας των κοµµάτων τους εδώ µέσα. Μιλώ για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, τη Χρυσή Αυγή, που
αυτήν την περίοδο, µέσα σε τέσσερις-πέντε µήνες, έχουν κατορθώσει να δίνουν αυτή την εικόνα µιας Βουλής χειρότερης από το
τελευταίο καφενείο. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο σκοπός αγιάζει
τα µέσα.
Όµως, για το σκοπό που αγιάζει τα µέσα, κύριε Παπαδηµούλη,
θυµάστε τον µακαρίτη τον Γεννηµατά, που έλεγε ότι «ένας ανίερος σκοπός», όπως τότε του ’89, «δεν αγιάζει τα µέσα». Εκατόµβες θυµάτων, εκατοµµύρια λαών έχουν καταστραφεί µε την αρχή
«ο σκοπός αγιάζει τα µέσα».
Λοιπόν, ο σκοπός σας -που είναι ο ίδιος και τώρα- τότε ήταν
να «παλουκώσετε» τον Ανδρέα, να διαλύσετε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα
είναι ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου -πάλι το ΠΑΣΟΚ- για να µείνετε ελεύθεροι και όσοι θυµούνται τη λευκή τροµοκρατία της
άκρας δεξιάς να τους στέλνει σε σας µε τη δράση της η Χρυσή
Αυγή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …και εσείς όσους θυµούνται
όσα έχουν τραβήξει από την Αριστερά στο παρελθόν, να τους
στέλνετε εκεί. Δηλαδή, το ένα χέρι να νίβει τ’ άλλο.
Όµως, πρέπει αυτός ο ενδιάµεσος χώρος να εξαφανιστεί για
να µπορέσετε να προχωρήσετε. Αυτό θα γίνει η διάλυση της
χώρας. Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ και στην ψηφοφορία αυτή ενωµένο
δεν θα σας βοηθήσει να το προβοκάρετε, όπως κάνετε σε όλα
σχεδόν τα media µέχρι τώρα, ότι τάχα το ΠΑΣΟΚ διχάζεται, ότι
το ΠΑΣΟΚ σκορπάει από ’δω και ’κει.
Θα δείτε αυτούς που είναι στην Κοινοβουλευτική Οµάδα κι
όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν ή όχι, να συσπειρώνονται σε µία
γροθιά! Θα συσπειρωθεί ο δηµοκρατικός κόσµος του ΠΑΣΟΚ!
Δεν είναι γέννηµα ευκαιριακό το ΠΑΣΟΚ, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ! Έρχεται από µακριά και θα πάει µακριά! Να το ξέρετε!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το λόγο έχει η κ. Σοφία Σακοράφα.
Σας παρακαλώ να κρατάτε τους χρόνους, γιατί έχουν εγγραφεί πολλοί συνάδελφοι. Και απευθύνοµαι σε όλους σας.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ελάχιστα δευτερόλεπτα θα
κάνω µία µικρή περιγραφή και δεν θα επιχειρήσω άλλες, γιατί τις
θεωρώ άκρως περιττές. Θα προχωρήσω σε ερµηνείες.
Άκουσα, λοιπόν, τον κ. Παπακωνσταντίνου στην κ. Στάη. Θα
σας πω τι είπε µε τη σειρά και προσέξτε κινήσεις πολιτικού ανδρός! Πήρε το cd, δεν το πρωτοκόλλησε, το αντέγραψε σε στικάκι, έβγαλε είκοσι ονόµατα απ’ αυτό, τα παρέδωσε στο ΣΔΟΕ
και τα υπόλοιπα, δηλαδή τις εκατοντάδες ονοµάτων, τα απέκρυψε αρχικά για ένα µεγάλο διάστηµα, για να µη δηµιουργήσει
φόρτο εργασίας στο ΣΔΟΕ.
Δεν είδε κανένα από τα ονόµατα ούτε τα συγγενικά του, γιατί
δεν είναι δουλειά του Υπουργού αυτή. Και πολύ σωστά. Δουλειά
του κ. Παπακωνσταντίνου ήταν εκείνη την εποχή πώς θα πείσει
το λαό ότι ο αργός θάνατος είναι η σωτηρία του. Έδωσε το στικάκι για φύλαξη λόγω της σοβαρότητας του περιεχοµένου του
και τελικά το έχασε. Καιρό µετά, αποδεικνύεται ότι ανάµεσα στα
ονόµατα της πρωτότυπης λίστας και αυτής που µάθαµε µετά
όλοι, έλειπαν τα ονόµατα συγγενικών προσώπων του κ. Παπακωνσταντίνου.
Κοιτάξτε, θα µπορούσε να είναι φαιδρό. Θα µπορούσε να είναι
νούµερο επιθεώρησης. Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε
ποια εποχή γίνονται όλα αυτά; Σε ποια στιγµή επί δύο χρόνια,
δύο Υπουργοί Οικονοµικών έχουν στα χέρια τους ονόµατα τα
οποία και έπρεπε και θα µπορούσαν να ελέγξουν και να φορολογήσουν και δεν το έκαναν; Τη στιγµή που οι ζωές των συνταξιούχων και των µισθωτών γκρεµίζονται, τη στιγµή που µετράµε
δύο εκατοµµύρια ανέργους, τη στιγµή που εκατοντάδες άνθρωποι αυτοκτονούν, τη στιγµή που παιδιά λιποθυµούν στα σχολεία!
Μία τέτοια στιγµή, δύο Υπουργοί –όχι κατ’ ερµηνεία, αλλά εκ
του αποτελέσµατος- δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να φέρουν
χρήµατα στα δηµόσια ταµεία! Οι δύο Υπουργοί, δηλαδή ο κ. Παπακωνσταντίνου και ο κ. Βενιζέλος, δύο πρωθυπουργών, δηλαδή
του κ. Παπανδρέου και του κ. Παπαδήµου, δεν έπραξαν απολύτως τίποτα µέσα σ’ αυτήν την κρισιµότατη συγκυρία. Και δεν
ελέγχθηκαν ποτέ από τους Πρωθυπουργούς τους γι’ αυτήν τη
σοβαρότατη παράλειψή τους. Φυσικά, οι δύο Πρωθυπουργοί, ο
κ. Παπανδρέου και ο κ. Παπαδήµος, µπήκαν ούτως ή άλλως στο
κάδρο των ανθρώπων που οδήγησαν την πατρίδα και το λαό
στην καταστροφή, όπως µπήκε µετά και ο κ. Σαµαράς.
Σε ό,τι αφορά τον κ. Παπακωνσταντίνου, δεν θα αναφερθώ περισσότερο, για ένα λόγο. Το γεγονός ότι όλες οι δυνάµεις του
Κοινοβουλίου ζητούν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
προς διερεύνηση των ενδεχοµένων ποινικών ευθυνών του, αυτονόητα µε καλύπτει.
Την ίδια στιγµή, όµως, αυτή η µονοµερής διερεύνηση γεννά
τεράστια ερωτηµατικά και µία βεβαιότητα. Την έχουµε ξαναδεί
αυτήν τη βεβαιότητα. Δείχνουµε το δέντρο, για να χαθεί το
δάσος. Καίµε το δέντρο, προκειµένου πίσω από τον πυκνό καπνό
να κρυφτούν πολύ σοβαρές αµαρτίες άλλων.
Και θέλω να είµαι σαφής. Μιλώ για τον κ. Βενιζέλο, ο οποίος
παρέλαβε το συγκεκριµένο αρχείο από τον κ. Διώτη. Κι ως
Υπουργός Οικονοµικών τι έκανε; Ακούστε πράξεις και παραλείψεις πολιτικού ανδρός που σήµερα είναι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
και βασικός πυλώνας της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. Πάλι το
κράτησε προσωπικά και δεν το καταχώρισε σε κανενός είδους
πρωτόκολλο. Συµφώνησε αµέσως και ως διά µαγείας ότι το υλικό
δεν είναι νόµιµο, χωρίς καν να στηρίζεται αυτή η άποψη σε κρίση
οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής, όταν µάλιστα οι οµόλογοί του
Ευρωπαίοι αξιολογούσαν ανάλογες λίστες.
Διαχειρίστηκε το σοβαρότατο αυτό υλικό σαν να ήταν τα αποµνηµονεύµατά του και έτσι δεν ενηµέρωσε γι’ αυτό τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συµβούλιο. Ούτε καν ζήτησε εξηγήσεις
από τον προκάτοχό του κ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά τόσο µε
την κτήση, όσο και µε τη χρήση της λίστας.
Φυσικά, όπως και ο κ. Παπακωνσταντίνου, έτσι και ο κ. Βενιζέλος ισχυρίζεται ότι χάθηκαν οι εκτυπωµένες σελίδες που του
είχαν παραδοθεί από τον κ. Διώτη. Τραγικό συµπέρασµα για τον
ελληνικό λαό, επικίνδυνο συµπέρασµα για τη δηµοκρατία, αποκαλυπτικό συµπέρασµα για τη διαφάνεια και επονείδιστο συµπέρασµα για τη σηµερινή Κυβέρνηση, εκλεκτός πυλώνας της
οποίας είναι ο κ. Βενιζέλος. Και κράτησε για τον εαυτό του τις
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πληροφορίες και τα πρωτότυπα έγγραφα επί δεκατέσσερις κρισιµότατους και φορτισµένους από γεγονότα µήνες και στέρησε
κάθε δυνατότητα από το ελληνικό δηµόσιο να διεκδικήσει και να
εισπράξει φόρους ύψους πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, τη στιγµή
της πιο βαθιάς και οδυνηρής κρίσης.
Αυτόν τον πολιτικό άνδρα καλύπτει η σηµερινή Κυβέρνηση,
ακριβώς γιατί πάνω από την ορθή λειτουργία της δηµοκρατίας,
πάνω από τη διαφάνεια, πάνω από το δηµόσιο συµφέρον, πάνω
από την απονοµή δικαιοσύνης, πάνω από το κοινό περί δικαίου
αίσθηµα, πάνω από τη νοµιµότητα, πάνω απ’ όλα γι’ αυτήν την
Κυβέρνηση και προσωπικά για τον κ. Σαµαρά, υπάρχει η πολιτική
επιβίωσή του και η επιβεβαίωση της δέσµευσης απέναντι στους
δανειστές µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία συνάδελφε, κλείστε, σας παρακαλώ.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κυρία Πρόεδρε, θα µου δώσετε το χρόνο
που πήραν όλοι οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, πέντε
λεπτά έχετε στη διάθεσή σας.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κυρία Πρόεδρε, όλοι µίλησαν πάνω από
δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πέντε λεπτά
έχουν όλοι οι συνάδελφοι.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κυρία Πρόεδρε, δεν έχω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει. Τότε
να βάλουµε το χρόνο στα επτά λεπτά, για να το ξέρετε όλοι και
για να µη φαίνεται εκτεθειµένο το Προεδρείο, κυρία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Όλοι οι συνάδελφοι έχουν µιλήσει οκτώ
λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Κάνει λόγο για κατασκευές του ΣΥΡΙΖΑ που στοχεύουν στην
πολιτική του εξόντωση και στην εξόντωση του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Βενιζέλο, κατ’ αρχάς τα πολιτικά εγκλήµατα τα οποία
έχετε διαπράξει είναι τόσα και τέτοια, που ειλικρινά σας λέω θα
µπορούσε κανείς από εδώ και πέρα να µην ασχοληθεί ξανά ούτε
καν µε το όνοµά σας και εσείς να εξαφανιστείτε, όπως και εξαφανίζεστε µε εντυπωσιακά ταχείς ρυθµούς.
Εσείς αποτελείτε κοµµάτι εκείνου του µηχανισµού που διέλυσε
το ΠΑΣΟΚ, που εγκατέλειψε τον κόσµο του ως τροφή στα αρπακτικά, που καταρράκωσε αξίες και οράµατα, που κηλίδωσε µνήµες και γκρέµισε ιστορικά κεκτηµένα.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, περί πολιτικής εξόντωσης αλλά περί
εξαφάνισης την οποία έχει αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Εσείς
ποινικοποιήσατε την πολιτική ζωή και τώρα λαµβάνετε τους καρπούς των δικών σας πράξεων.
Εσείς είστε ο δηµιουργός του περιβόητου νόµου περί ευθύνης
Υπουργών, αυτού του απαράδεκτου και τριτοκοσµικής πολιτικής
κουλτούρας και ηθικής νόµου. Δηλαδή, είστε ο δηµιουργός του
οδικού χάρτη, είµαι Υπουργός, παρανοµώ και δεν µε αγγίζει κανείς. Είστε ο χτίστης της προκαταβολικής αµνηστίας ενός προµελετηµένου εγκλήµατος. Εσείς είστε ο βασικός συµµέτοχος της
διαπλοκής µε τα ΜΜΕ, ανοίγοντας το δρόµο στην πασίγνωστη
πλέον πρακτική που λέει ότι ο καναλάρχης κατασκευάζει κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις σε αντιπαροχή παίρνουν δηµόσια
έργα.
Εσείς, κύριε Βενιζέλο, µε τον ολυµπιακό νόµο νοµιµοποιήσατε
τη µεγαλύτερη κατάληψη αυθαίρετου στα Βαλκάνια και από τις
µεγαλύτερες καταλήψεις αυθαιρέτων στην Ευρώπη. Νοµιµοποιήσατε τον «καταληψία» Λάτση στη βίλα χιλιάδων στρεµµάτων
που λέγεται «MALL». Και σήµερα σας ακούω να µιλάτε για φλερτ
της Αριστεράς µε την τροµοκρατία. Θα µπορούσε και αυτό να
είναι φαιδρό. Επειδή, όµως, ο λαός µας αργοσβήνει, είναι πολύ
σοβαρό. Εσείς που είχατε όχι φλερτ, αλλά επίσηµη συζυγική
σχέση µε την τροµοκρατία της πολιτικής διαπλοκής, µε την τροµοκρατία της υπουργικής παρανοµίας, µε την τροµοκρατία της
αυθαιρεσίας, µε την τροµοκρατία της κατάληψης δηµόσιας γης,
µε την τροµοκρατία της φοροδιαφυγής, αφήστε και µη µιλάτε
για την Αριστερά.
Η Αριστερά και συνολικά ο δηµοκρατικός κόσµος είναι µια
παλιά υπόθεση, µια ζωντανή ιστορία, µια επίκαιρη προοπτική που
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φλερτάρει µόνο µε ένα όνειρο, µε την επανακατάληψη της ζωής
µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Σακοράφα.
Το λόγο έχει ο κ. Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µόνο
η τοποθέτηση του κ. Παπαδηµούλη το πρωί ήταν αρκετή για να
µη µείνει σε κανέναν µας η αµφιβολία ότι πέφτει η αυλαία µιας
παράστασης, η οποία παίζεται εδώ και αρκετούς µήνες µε κατανεµηµένους ρόλους και συγκεκριµένο στόχο.
Και, πράγµατι, νιώθω λίγο άβολα, όταν βλέπω συναδέλφους
να προσπαθούν µε στέρεα νοµικά επιχειρήµατα να αντιµετωπίσουν τη σαθρή νοµική βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι προτάσεις παραποµπής του ΣΥΡΙΖΑ και των κοµµάτων των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής. Μάταιος ο κόπος, συνάδελφοι. Δεν χρειάζεται να αντιµετωπιστεί µε ποινικά επιχειρήµατα µια προσπάθεια, η οποία δεν αντέχει καθόλου σε µια τέτοια
προσέγγιση.
Είναι καθαρά πολιτικοί οι στόχοι, καθαρά πολιτική η επιδίωξη,
καθαρά πολιτικά τα κείµενα τα οποία έχουν γραφεί. Μπορεί να
καταλήγουν σε άρθρα του Ποινικού Κώδικα αλλά αν διαβάσουµε
το σκεπτικό µε το οποίο οι προτάσεις αυτές συγκροτούνται, θα
δούµε ότι τουλάχιστον η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι µία προκήρυξη, η οποία µάλιστα αποτελεί συρραφή, δεν είναι ούτε σύγχρονης αριστερής παράταξης προκήρυξη. Είναι µία προκήρυξη
που θυµίζει παλιές αριστερίστικες προσεγγίσεις και αναφορές.
Όµως, οι πολιτικές σκοπιµότητες είναι συγκεκριµένες. Η ένταση κορυφώθηκε όλους αυτούς τους µήνες και βέβαια, το αποτέλεσµα δεν ήταν αυτό που επεδίωκε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιπες
δυνάµεις. Ως στόχο έχουν όχι βεβαίως να αποκαλυφθεί η αλήθεια, δεν τους ενδιαφέρει και τόσο η λίστα Λαγκάρντ. Είναι το
εργαλείο που χρησιµοποιούν για να µπορέσουν να πλήξουν τους
πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό που ενδιέφερε και ενδιαφέρει είναι,
πραγµατικά, να υπονοµεύσουν κάθε προσπάθεια που έγινε και
συνεχίζεται να γίνεται στη χώρα για να µπορέσει αυτός εδώ ο
τόπος να αποφύγει τον όλεθρο, να αποφύγει το ολοκαύτωµα.
Πράγµατι, αυτό έγινε κατορθωτό.
Δεν έγινε κατορθωτό από τις δυνάµεις εκείνες, οι οποίες συστηµατικά µε τις πράξεις τους και την πολιτική τους υπονόµευσαν την τιτάνια προσπάθεια του λαού µας να βγει απ’ αυτήν τη
δύσκολη θέση. Δεν είχαν αποτέλεσµα.
Σήµερα παίζεται το τελευταίο χαρτί και βέβαια κεντρικός στόχος, αυτός που πρέπει να εξαφανιστεί απ’ αυτήν την προσπάθεια
που καταβάλλεται, την κοινή προσπάθεια, την εθνική προσπάθεια, είναι ο κορµός της δηµοκρατικής παράταξης, το κόµµα του
ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει πρόβληµα στην κοµµουνιστογενή Αριστερά µε
την ύπαρξη και τη δράση του ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Γι’ αυτό µε περισσή πολιτική εµπάθεια και θα έλεγα µε
απωθηµένα προσπαθεί σώνει και καλά να πλήξει διαχρονικά την
παρουσία του κόµµατος µας στην ελληνική πολιτική ζωή.
Όµως, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν
θα γίνει ούτε σήµερα αυτό κατορθωτό. Περίµεναν κάποιοι µε τη
διαδικασία που πρόκριναν να στήσουν παγίδα και να µετατοπίσουν το κέντρο βάρους της συζήτησης από την πολιτική ουσία
στη διαδικασία. Δεν το κατόρθωσαν-αµηχανία υπήρξε το πρωί
στην Αίθουσα- ούτε και τον επόµενο στόχο τους θα επιτύχουν.
Μας καλούν, µας προκαλούν να ψηφίσουµε κατά συνείδηση.
Αυτό κάνουµε. Εµείς ήδη το έχουµε κάνει κι εσείς πιστεύω το
έχετε κάνει. Έχουµε υπογράψει συγκεκριµένη πρόταση. Δεν
υπάρχει, λοιπόν, κανένας λόγος να αµφισβητεί κανένας τι θα
πράξουµε. Έχουµε ήδη υπογράψει την πρόταση που κατέθεσαν
τα τρία κόµµατα, τουλάχιστον όσον αφορά τους συναδέλφους
του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο έχει γίνει µε τον ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο έχει γίνει και
µε τους υπόλοιπους συναδέλφους. Εποµένως, για ποιους µιλάτε
ότι δεν έχουν άποψη ή θα διαµορφώσουν άποψη σήµερα; Θα
πάµε, λοιπόν, και θα κάνουµε αυτό που λέει η συνείδησή µας.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Κάποιοι, ακόµα και
σήµερα, που µια χαραµάδα στην ελπίδα πάει να ανοίξει, θέλουν
ακόµα κι αυτήν τη χαραµάδα να την κλείσουν, θέλουν η χώρα να
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µη σηκωθεί όρθια, θέλουν να αποσταθεροποιηθεί το σύστηµα,
για να διαχειριστούν το χάος σώνει και καλά. Άρα, τα δάκρυα δεν
είναι ούτε για το ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους ούτε για τα µαγαζιά τα οποία κλείνουν. Δεν δίνουν πια σ’ αυτούς εξετάσεις.
Μάλλον κάποιοι άλλοι είναι στεναχωρηµένοι σήµερα γιατί αυτό
το παιχνίδι δεν έπιασε. Είναι αυτοί που είχαν ποντάρει στη χρεοκοπία της χώρας, είναι αυτοί που είχαν τα CDS, είναι όλοι εκείνοι
οι οποίοι ήθελαν η χώρα να καταρρεύσει για να µπορέσουν να
αξιοποιήσουν την επένδυση που είχαν κάνει πάνω στην καταστροφή της χώρας. Αυτό, λοιπόν, δεν θα γίνει κατορθωτό.
Η χώρα θα στηθεί όρθια, η χώρα θα σταθεί στα πόδια της. Ο
ελληνικός λαός θα µπορέσει, µε τις θυσίες που έχει καταβάλει,
να βγει απ’ αυτήν τη δύσκολη και κρίσιµη για τον τόπο κατάσταση. Θα το παλέψουµε, θα το προσπαθήσουµε µε όλες µας
τις δυνάµεις και µε το ΠΑΣΟΚ δύναµη ευθύνης σ’ αυτήν την
εθνική προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, και η παράταξή
µας, ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο αλλά και εγώ προσωπικά απεχθάνοµαι τον φανατισµό και πιστεύω ότι όποιος λειτουργεί µε απωθηµένα κάνει λάθη στην πολιτική του δράση.
Θα έλεγα στον κ. Κακλαµάνη µε την εµπειρία της ηλικίας και
της σχεδόν σαραντάχρονης διαρκούς επανεκλογής του στο Κοινοβούλιο από το ’74 µέχρι τώρα, να ξαναδεί την οµιλία του σε
κάποιο βίντεο, γιατί είναι ένα µνηµείο και φανατισµού και απωθηµένων εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είµαι φανατικός...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μια παρατήρηση να κάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τη δραµατική συρρίκνωση...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...άλλωστε γι’ αυτό...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: ...των ποσοστών του
ΠΑΣΟΚ...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...έτσι κάνατε εκλογές...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας άκουσα χωρίς διακοπή,
όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Κακώς διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, γιατί το κάνετε αυτό τώρα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Λυπάµαι, γιατί ήσασταν και
Πρόεδρος της Βουλής και πρέπει να σέβεστε τον Κανονισµό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν µε αυτά τα µυαλά γίνετε κυβέρνηση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται
µία παρατήρηση που έκανα µε πολύ νηφάλιο τρόπο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ε, είσαι νηφάλιος...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έλεγα, λοιπόν, ότι για τη
δραµατική συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ δεν σας φταίει ο ΣΥΡΙΖΑΕνωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σας φταίει η µνηµονιακή σας πολιτική την οποία ακολούθησαν οι ηγεσίες σας πιστά. Σας φταίει
επίσης το γεγονός ότι έχετε µετατρέψει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, τους τελευταίους µήνες το κόµµα του
ΠΑΣΟΚ σε συνιστώσα της Νέας Δηµοκρατίας του κ. Σαµαρά.
Αυτό σας φταίει.
Όσον αφορά την ουσία, κατά τη γνώµη µου το µεγαλύτερο
σκάνδαλο είναι ότι η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στην Ευρώπη
που δυόµισι χρόνια µετά, δεν έχει µαζέψει 1 ευρώ από τη λίστα
Λαγκάρντ -την ώρα µάλιστα που Ισπανοί µάζεψαν 6, άλλοι µάζεψαν 1, άλλοι µάζεψαν 1,5, άλλοι µάζεψαν 500 εκατοµµύρια ευρώ,
όλοι κάτι µάζεψαν- από σκοπιµότητα και όχι από ανικανότητα,
γιατί επέλεξαν να στηρίξουν, να βοηθήσουν, να υποθάλψουν
πλούσιους φίλους τους που ήταν µέσα σε αυτήν τη λίστα, την
ώρα που λεηλατούσαν και συνεχίζουν να λεηλατούν τα χαµηλά
και µεσαία εισοδήµατα µε τα διαδοχικά µνηµονιακά πακέτα.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο δεν δια-
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πνέεται από φανατισµό, απωθηµένα και µονοµέρεια. Είναι πολύ
καλά ζυγισµένη, νοµικά θεµελιωµένη και στηρίζεται απολύτως
στη δικογραφία, που αφορά όχι µόνο στην αλλοίωση του αρχείου
αλλά και στη σκανδαλώδη διαχείριση.
Η κύρια δικογραφία, κύριε Βορίδη, εστάλη 1η Νοεµβρίου και
ζητούσε να διερευνηθούν ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες πρώην
Υπουργών για τη σκανδαλώδη διαχείριση της λίστας Λαγκάρντ,
ένα µήνα, ενάµιση µήνα, σχεδόν δύο µήνες πριν διαπιστωθεί η
αλλοίωση του αρχείου. Και η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας
και της ΔΗΜΑΡ που πετάει αυτήν τη δικογραφία Πεπόνη-Μουζακίτη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, εστιάζεται µόνο σε ένα πρόσωπο, τον κ. Παπακωνσταντίνου και σε ένα αδίκηµα που αφορά
στην αλλοίωση του αρχείου.
Μια που είπα κ. Παπακωνσταντίνου, να πω ότι ο πρώην Υπουργός δεν έπεισε, γιατί ακόµη και εάν δεχθούµε όλους του τους
ισχυρισµούς, ότι νοιάστηκε, ότι έδωσε εντολές, γιατί δεν µάζεψε
και επί των ηµερών του 1 ευρώ; Γιατί δεν ρωτούσε τους συναδέλφους του στα Eurogroup και στα Συµβούλια των Υπουργών
Οικονοµικών, µε ποιον τρόπο αυτοί τηρώντας τη νοµιµότητα –
στην Ισπανία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Αγγλία- µάζευαν
λεφτά, καλώντας αυτούς που ήταν µέσα στη λίστα Λαγκάρντ για
υπόθεσή τους στις οικονοµικές υπηρεσίες; Γιατί έκανε οκτώ
µήνες να δώσει το µετεγγραφέν αρχείο στο ΣΔΟΕ;
Ο κ. Βενιζέλος θα µιλήσει µετά. Θα προτιµούσα να τον έχω
ακούσει αλλά έχει επιλέξει να µιλήσει όσο το δυνατόν πιο αργά.
Γιατί επί ένα χρόνο παρίστανε τον ανήξερο απαντώντας «δεν
ξέρω», «δεν είδα», «δεν γνωρίζω», «δεν υπάρχουν αυτά τα πράγµατα» σε επανειληµµένες ερωτήσεις και του Τσίπρα και δική µου
κι άλλων συναδέλφων Βουλευτών, της τότε Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί κράτησε κρυφό το στικάκι όσο ήταν
Υπουργός κι από τον κ. Παπαδήµο; Πώς απαντά ο κ. Βενιζέλος
στην επιστολή Παπαδήµου, που λέει «δεν ήξερα τίποτα, δεν είχα
ενηµερωθεί»; Γιατί δεν συνεργάστηκε µε τον κ. Παπακωνσταντίνου; Να τον ρωτήσει «πού την άφησες εσύ την υπόθεση, για να
τη συνεχίσω εγώ;». Γιατί δεν έδωσε σαφείς εντολές στον κ.
Διώτη; Γιατί δεν τον έλεγξε, αν δεν τις προωθεί; Γιατί δεν ενηµέρωσε τον κ. Σαχινίδη ο οποίος τον διαδέχθηκε; Γιατί δεν ενηµέρωσε τον κ. Κουβέλη και τον κ. Σαµαρά µέχρι τη στιγµή, τον
Οκτώβριο, που οι οικονοµικοί εισαγγελείς ζήτησαν το στικάκι;
Γιατί το πήρε µαζί του φεύγοντας, παύοντας να έχει κρατικό
αξίωµα και το κράτησε ως ιδιώτης; Είναι ερωτήµατα που δεν
απαντώνται.
Κάτι ακόµα. Οι κύριοι Καπελέρης και Διώτης είναι συνυπεύθυνοι και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις γιατί ως υπεύθυνοι, επικεφαλής του Σώµατος
Οικονοµικού Εγκλήµατος, δεν έκαναν αυτά που όφειλαν να κάνουν; Είναι όµως κι αυτοί επιλογές, στελέχη, παιδιά του κυβερνητικού συστήµατος ΠΑΣΟΚ και είναι εντελώς άστοχη, έωλη,
µετέωρη η προσπάθεια εσχάτως της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να
φορτώσει τον κ. Διώτη σε µια δήθεν πολιτική σκευωρία του ΣΥΡΙΖΑ.
Και κάτι ακόµη. Οι προφανείς ευθύνες των κ.κ. Καπελέρη και
Διώτη -που δεν είναι αρµοδιότητα της Βουλής αλλά της δικαιοσύνης να εξεταστούν- δεν είναι γοµολάστιχα για να σβήνουν τις
µεγάλες ευθύνες των κ.κ. Παπακωνσταντίνου και Βενιζέλου.
Και σας ερωτώ γιατί εγώ δεν είµαι νοµικός. Άξιοι συνάδελφοι
νοµικοί διεξήλθαν το νοµικό σκέλος της πρότασης µας. Αν συσταθεί µια προκαταρκτική επιτροπή υιοθετώντας τη δική µας
πρόταση, γιατί φοβάστε την έρευνα και για τις ενδεχόµενες ευθύνες Βενιζέλου και όχι µόνο Παπακωνσταντίνου από µια επιτροπή στην οποία την πλειοψηφία θα έχουν Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ. και της ΔΗΜΑΡ; Δεν εµπιστεύεστε
τους Βουλευτές σας;
Και εδώ ο κ. Βενιζέλος –κι αυτό πρέπει να απαντηθεί από τους
συναδέλφους και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ- δεν δέχεται καν ότι έχει πολιτικές ευθύνες. Ζητά φωτοστέφανο, να του δώσουµε και βραβείο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ελέγχθη
και …
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το βρώµικο ’89.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνάδελφοι. Η σπουδή και η σκοπιµότητα της τρικοµµατικής Κυβέρνησης να φορτώσουν τα πάντα σε ένα µόνο αδίκηµα, την αλλοίωση του αρχείου και σε ένα µόνο πρόσωπο που έχει πάψει
πολιτικά να είναι ενεργό, για όλο το σκάνδαλο της υπόθεσης της
λίστας Λαγκάρντ και να πετάξουν στα σκουπίδια τη δικογραφία
Πεπόνη-Μουζακίτη που ζητούσε να διερευνηθούν ενδεχόµενες
ευθύνες Υπουργών για τη διαχείριση της λίστας Λαγκάρντ πριν
καν διαπιστωθεί η αλλοίωση του αρχείου, µυρίζει άσχηµα όπως
µυρίζουν άσχηµα και κάποιες διαφορές ταχύτητας.
Την 1η Νοεµβρίου ζήτησαν οι κ.κ. Πεπόνης-Μουζακίτης να
σταλεί η δικογραφία στη Βουλή και έφτασε είκοσι έξι µέρες µετά.
Ζητήσαµε τη δικογραφία και µας την έδωσαν 3 Ιανουαρίου. Διαπιστώθηκε η αλλοίωση του αρχείου γύρω στα Χριστούγεννα µε
κλειστή τη Βουλή, η συµπληρωµατική δικογραφία ήρθε σε δύο
µέρες, πιαστήκατε από αυτήν για να σκεπάσετε όλα τα άλλα και
τότε -3 Ιανουαρίου- αποφασίσατε να µας δώσετε και την αρχική
δικογραφία, ενώ µέχρι τότε µας λέγατε ότι είναι αντικανονικό και
παράνοµο να µας δοθεί.
Εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η ουσία; Η ουσία είναι ότι η
λίστα Λαγκάρντ, είναι ένα µικρό µόνο δέντρο στα δάσος της φοροδιαφυγής, της ασυλίας των ισχυρών, του αµαρτωλού τριγώνου ανάµεσα σε µία φθαρµένη, καταρρέουσα πολιτική εξουσία
και πολιτικό σύστηµα, κάποιους οικονοµικούς ολιγάρχες και τους
παρατρεχάµενους τους και ένα µιντιακό σύστηµα.
Αυτά δεν τα λέµε µόνο εµείς. Τα λέει όλος ο διεθνής τύπος,
εκτός αν θεωρείτε ότι και αυτοί είναι µίσθαρνα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν θεωρείτε ότι και οι Πεπόνης-Μουζακίτης που ζήτησαν να ερευνηθούν ενδεχόµενες ευθύνες Υπουργών πριν
διαπιστωθεί η αλλοίωση του αρχείου, είναι και αυτοί βαλτοί.
Να σας πω και κάτι ακόµα; Εγώ προσωπικά –και φαντάζοµαι
οι περισσότεροι- νιώθουµε άβολα στο ρόλο του δικαστή για
πρώην συναδέλφους ή νυν συναδέλφους. Θα έπρεπε κανονικά
για τέτοιου είδους αδικήµατα να δικάζονται οι πολιτικοί, οι πρώην
Υπουργοί από τη δικαιοσύνη κατευθείαν, µε τον ίδιο τρόπο,
χωρίς παρεµβολή της Βουλής. Γιατί είµαστε αναγκασµένοι να
κάνουµε αυτήν τη συζήτηση µ’ αυτούς τους περιορισµούς και µ’
αυτές τις αποσβεστικές προθεσµίες; Διότι και το άρθρο 86 και ο
σχετικός νόµος περί ευθύνης Υπουργών, είναι «παιδιά» της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, µε τον κ. Βενιζέλο να είναι εκ των
συµπρωταγωνιστών αυτής της υπόθεσης.
Το πρωί κάποια στιγµή εν µέσω φωνασκιών από ένα τµήµα –
θέλω να είµαι δίκαιος- της κυβερνητικής πλειοψηφίας προσπάθησα να διαβάσω κάτι. Θα το επαναλάβω για όσους δεν το
πρόσεξαν: «Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο πιθανής τέλεσης ποινικού αδικήµατος από τους κυρίους Τσοχατζόπουλο και Παπαντωνίου που επί µήνες προσεβλήθησαν και διασύρθηκαν αδίκως».
Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε ως ένα τεράστιο σκάνδαλο πολιτικό
και ενδεχοµένως ποινικό και σήµερα έχει «εξατµιστεί». Μας λένε
ότι υπάρχει ύποπτη διακίνηση χρηµάτων µε δήθεν παραλήπτες
οι οποίοι µπορεί να είναι και πολιτικά πρόσωπα. Δεν υπάρχει τίποτε απολύτως. Ποιος τα έλεγε αυτά και πότε; Ο κ. Ευάγγελος
Βενιζέλους για τους κυρίους Τσοχατζόπουλο και Παπαντωνίου
στις 25 Φεβρουαρίου του 2005.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα θέλαµε να είναι απόφαση
του Προεδρείου αυτό που προτείναµε για να είναι έγκυρη η
ψήφος, δηλαδή να ψηφίζουµε και στις τέσσερις κάλπες οι Βουλευτές όποιο ψηφοδέλτιο θέλουµε είτε το λευκό είτε το άλλο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεµένοι µε χειροπέδες!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο κ. Μεϊµαράκης ως Πρόεδρος της Βουλής είπε: «Δεν µπορούµε να το καταστήσουµε
υποχρεωτικό, κάνουµε όµως την ευχή, κάνουµε την προτροπή».
Θα κριθούµε και γι’ αυτό και τα κόµµατα και τα πρόσωπα.
Εµείς θα ψηφίσουµε σε όλες τις κάλπες αυτό που πιστεύουµε
σωστό και θα µετρήσουµε την αξιοπιστία κοµµάτων και προσώπων και όλους µας µάς κρίνει ο ελληνικός λαός, γιατί σε τελευταία ανάλυση ο καθένας κρέµεται από το ποδαράκι του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο κ. Κακλαµάνης. Παρακαλώ όµως ας µη µακρη-
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γορήσετε, κύριε Πρόεδρε, γιατί περιµένουν οι συνάδελφοι να µιλήσουν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ κατ’
αρχάς πρέπει να ζητήσω συγγνώµη από τον κ. Παπαδηµούλη
γιατί τον διέκοψα ενώ µιλούσε. Εξηγηµένα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Προεδρείο
όµως χρειάστηκε να σας κάνει παρατήρηση!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τον διέκοψα επειδή µού απέδωσε ένα χαρακτηρισµό τον οποίο θεωρώ άδικο.
Πράγµατι θητεύοντας συνεχώς εδώ από τη Μεταπολίτευση
µέχρι σήµερα, έχω µία εµπειρία όχι µόνο πολιτική αλλά και κοινοβουλευτική και προσπαθώ πάντα ανυπόκριτα για το κάθε τι.
Ξέρετε, πρέπει να φυλάγεται κανείς απ’ αυτούς που τού χαµογελούν από µπροστά και πίσω γνωρίζετε τι µπορεί να συµβαίνει.
Εγώ είπα ότι υπάρχει µία εµπάθεια, διότι αντί να συζητάµε για
το συγκεκριµένο πρόβληµα, στην ουσία έχουµε µέσα µας αυτό
τον «αντιπασοκισµό» τον οποίο, όπως είπα διακόπτοντας τον κ.
Παπαδηµούλη –τού ζητώ και πάλι συγγνώµη- τον ζήσαµε όλοι οι
υποψήφιοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είτε στην Αργυρούπολη όπου
παραλίγο να γίνει µακελειό αν δεν υποχωρούσε η οργάνωση του
ΠΑΣΟΚ είτε στους Αγίους Αναργύρους είτε στη λεωφόρο Πανεπιστηµίου όπου ακόµη, πλην του Μανώλη Γλέζου, δεν µού έχει
πει ο ΣΥΡΙΖΑ «κύριε Κακλαµάνη, κάτι παλιόπαιδα από τη νεολαία
µας ήταν».
Έγιναν εκλογές και γνωρίζει το πανελλήνιο ότι ουσιαστικά αντιµετώπιζε ένα πογκρόµ το ΠΑΣΟΚ. Αυτά εµένα µου θύµισαν
άλλες εποχές και λυπάµαι όταν βλέπω να συµπλέει η Αριστερά,
όπως ισχυρίζεται πως είναι, µε τη Χρυσή Αυγή του κ. Μιχαλολιάκου σε µια υπόθεση διχασµού.
(Θόρυβος –διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Παρακαλώ να το ακούσετε. Δεν είναι εµπάθεια αυτό. Διχάζετε
το λαό. Κάποιοι Δεξιοί σας φοβούνται και πάνε εκεί. Κάποιοι Αριστεροί τους φοβούνται και έρχονται εδώ. Αυτό είναι το παιχνίδι
της πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό είναι διχασµός. Τα ζήσαµε
στον Εµφύλιο. Δε θα τα ξαναζήσουµε.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, ας ολοκληρώσει ο κύριος Πρόεδρος και θα απαντήσει ο
εκπρόσωπός σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να καθίσετε ο καθένας στο
ρόλο του. Δεν θα διχάσετε πάλι τον ελληνικό λαό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε ένα λεπτό για να απαντήσετε και µετά θα συνεχίσουµε τη συζήτηση στο άλλο θέµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε.
Δέχοµαι τη συγγνώµη του πρώην Προέδρου της Βουλής, κ.
Κακλαµάνη. Είµαι υποχρεωµένος και λόγω της διαφοράς ηλικίας
που µας χωρίζει και λόγω της διαφοράς της κοινοβουλευτικής
θητείας –εγώ είµαι µόνο τρία χρόνια Βουλευτής- …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εσύ έχεις µαύρα µαλλιά, εγώ
έχω άσπρα. Τι να κάνουµε; Έτσι είναι η φύση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επίσης, το αρχικό κοµµάτι
της οµιλίας του µου έδωσε την εντύπωση ότι ίσως κατάλαβε ότι
και οι διακοπές και οι φωνασκίες και ο τόνος µε τον οποίο δίκαζε
τον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηριζόντουσαν, ενδεχοµένως, από απωθηµένα
και φανατισµό. Δυστυχώς, ορισµένες ανακρίβειες, που για πολλοστή φορά επανέλαβε, δείχνουν ότι η οµιλία του είχε δυο κοµµάτια. Δεν σκοπεύω να τον παρακολουθήσω. Για όλα αυτά
έχουµε δώσει απαντήσεις και εµείς και ο ελληνικός λαός, κύριε
Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Πρόεδρε.
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ, εδώ δεν είναι καφενείο. Είναι η Βουλή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Αυτό λέµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ποιες είναι οι ανακρίβειες,
κύριε Παπαδηµούλη; Και µιλώ προσωπικά για σας. Πείτε µου
ποιες είναι οι ανακρίβειες. Άλλως, συκοφαντείτε. Δηλαδή, ό,τι
είπα για τον Διώτη, είναι ανακρίβεια; Τώρα µόλις τον υπερασπιστήκατε από το Βήµα. Τώρα µόλις σας ακούσαµε να υπερασπίζεστε τον Διώτη από το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εσείς και από
την Έδρα και από το Βήµα υπερασπίζεστε τον δηµοκρατικό διάλογο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι ανακρίβεια ότι η λίστα δεν
θέλατε να έρθει στη Βουλή;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γιατί να µην υποθέσω ότι µπορεί κάποιοι να την είχαν από εσάς; Γιατί να µην έρθει στη Βουλή;
Γιατί δεν συµφωνήσατε να πάµε στον Άρειο Πάγο; Όλη η διάσκεψη είπε να πάµε στον Τέντε να ζητήσουµε τη λίστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όµως τώρα,
κύριε Πρόεδρε, είµαστε σε µια διαδικασία την οποία …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Δηµαρά, σας παρακαλώ. Αφήστε τη διαδικασία να εξελιχθεί.
Ο κ. Παπαδηµούλης έχει ζητήσει το λόγο.
Κύριε Παπαδηµούλη, ακουστήκατε και οι δυο...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Προσπαθώ µε µετριοπάθεια
να κλείσω το θέµα, αλλά δε µ’ αφήνει ο κ. Κακλαµάνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κλείστε το όµως. Ορίστε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είναι ανακρίβεια και αυτά
για τα οποία κατηγορήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ για την Αργυρούπολη και
αυτά για τα οποία τον κατηγορήσατε για τους Αγίους Αναργύρους και αυτά για τα οποία τον κατηγορήσατε για το ατυχές και
το απολύτως καταδικαστέο περιστατικό που συνέβη σ’ εσάς. Ο
ΣΥΡΙΖΑ το καταδίκασε µε ανακοίνωση και ήταν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ που σας προστάτεψαν απέναντι στις επιθέσεις και τους άδικους προπηλακισµούς. Είναι ντροπή να τα λέτε αυτά τα
πράγµατα. Ντροπή!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ. Είναι ντροπή! Είναι
δυνατόν να λέει ότι καταδίκασαν κάτι, αλλά είναι ανακρίβεια;
Είναι αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι ξεπερνάµε και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις στην Αίθουσα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λέει ότι είπα ανακρίβεια, ότι τις
έφαγα την Πρωτοµαγιά 2010 στην οδό Πανεπιστηµίου και ταυτόχρονα λέει ότι το καταδίκασαν.
Ξέρετε και κάτι άλλο; Στην «ΑΥΓΗ» την εποµένη έγραφαν –και
αυτό είναι φασιστικό- ότι τάχα, όταν µου τις βρέξανε, είπα «τώρα
κατάλαβα τι έγκληµα κάναµε». Αυτό έγραφε η «ΑΥΓΗ» την εποµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε. Σεβαστείτε τους οµιλητές που περιµένουν να µιλήσουν και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σκεφθείτε αν είναι δυνατόν να
εµφανίζεται κάποιος που τρώει ξύλο –αυτό συνέβαινε άλλα χρόνια- να λέει χαµογελαστός ότι δεν έγινε τίποτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ, κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ! Κρίνεστε, κύριε
Παπαδηµούλη, και δεν αρκούν τα χαµόγελα, τα οποία γνωρίζω,
όπως ξέρετε, εδώ και σαράντα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει η
κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δηµαρά,
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σας παρακαλώ! Ας προχωρήσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, το λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ποια διαδικασία, κύριε Δηµαρά; Βλέπετε να κρατιέται καµµιά διαδικασία;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Σέβοµαι απολύτως κάθε οµιλητή και
δεν έχω διακόψει κανέναν. Ζητώ το λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Δηµαράς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Υπάρχει και έχει αναδειχθεί ένα µεγάλο
θέµα. Είµαστε εδώ από τις 10 το πρωί. Ανακοινώθηκε από το
Προεδρείο ότι η ψηφοφορία θα γίνει στις 6 το απόγευµα. Εν συνεχεία, ανακοινώθηκε ότι η ψηφοφορία θα γίνει στις 7 το απόγευµα. Μετά, ακούσαµε κάποιον που είπε ότι ο κ. Βενιζέλος
περιµένει να µιλήσει τελευταίος. Δεν πρέπει να σεβαστούµε τους
συναδέλφους που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να παρέµβουν και
να µιλήσουν; Δεν πρέπει να τηρηθεί ο χρόνος; Δεν πρέπει όλοι
να σεβαστούµε το δικαίωµα όλων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σε ποιον τα
λέτε αυτά; Σε εµένα ως Προεδρείο ή στους συναδέλφους που
σας ακούν και καθένας παίρνει παραπάνω χρόνο απ’ αυτόν που
του δίνει το Προεδρείο; Πείτε µου, λοιπόν, τι θέλετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Με συγχωρείτε, αλλά αναφέροµαι σε
όλους.
Τώρα, µπορείτε να µας πείτε, κυρία Πρόεδρε, τι ώρα θα γίνει
η ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, εγώ αυτήν
τη στιγµή δεν µπορώ να σας πω. Θα ενηµερωθώ και θα σας πω.
Νοµίζω, όµως, ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη, έτσι όπως είναι η διαδικασία, θα µας εκθέσει όλους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Σας παρακαλώ θερµά. Τι ώρα θα γίνει
η ψηφοφορία; Μπορείτε να µας το πείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ αυτήν τη
στιγµή όχι. Μόλις ενηµερωθώ, ευχαρίστως. Είναι παρακινδυνευµένο να κάνω οποιαδήποτε πρόβλεψη εγώ αυτήν τη στιγµή,
αφού δεν κρατάµε καν τους χρόνους και δεν σεβόµαστε ο ένας
τον άλλον εδώ µέσα.
Το λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όταν η πολιτεία αδυνατεί να αλλάξει, αποσαθρώνεται. Όταν οι πολιτικοί δεν λαµβάνουν τα µηνύµατα των καιρών,
µπαίνουν αναµφισβήτητα στο περιθώριο. Τις αλήθειες αυτές τις
θυµίζω κυρίως προς τους συναδέλφους της συγκυβέρνησης,
στους οποίους πέφτει το βάρος της σηµερινής απόφασης.
Πώς φτάσαµε, λοιπόν, µέχρι εδώ; Γιατί ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι τα πάντα συγκαλύπτονται; Ποιοι πολιτικοί ανέλαβαν,
πέραν της περίφηµης πολιτικής ευθύνης, το πραγµατικό βάρος
των πράξεών τους; Πόσοι λογοδότησαν; Τις απαντήσεις, δυστυχώς, τις γνωρίζουµε όλοι. Αυτό που κάποιοι, τελικώς, ξεχνούν
είναι πως η γενικευµένη, σχεδόν κατοχυρωµένη από το σύστηµα
εξουσίας ατιµωρησία στο όνοµα της εκάστοτε κοµµατικής πειθαρχίας επιταχύνει το τέλος το ίδιου του συστήµατος.
Η αντίθεση στην πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων προέρχεται κυρίως από τρεις πλευρές. Από το ΠΑΣΟΚ, λόγω της αναµφίβολης εµπλοκής του κ. Βενιζέλου. Από τον κ. Σαµαρά, γιατί ο
κ. Βενιζέλος είναι σήµερα συνεργάτης του και ο κ. Παπανδρέου
πρώην συµµαθητής και συγκάτοικός του. Από το κόµµα των τραπεζιτών, που ενδιαφέρονται κυρίως για τον συνάδελφό τους κ.
Παπαδήµο.
Για τον κ. Παπακωνσταντίνου, κανείς τους δεν ενδιαφέρεται.
Προ του κινδύνου να πέσει η συγκυβέρνηση, σπεύδουν να ρίξουν
µόνο αυτόν στην πυρά της δήθεν καθαρτήριας φωτιάς της συγκυβέρνησης.
Η άποψη των κυρίων Σαµαρά και Βενιζέλου είναι ότι υπόλογος
είναι µόνο ο κάθε υφιστάµενος διορισµένος σε πολιτική θέση -ο
κ. Παπακωνσταντίνου εν προκειµένω- και ο εκάστοτε προϊστάµενός του, όπως είναι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο εκλεγµένος από
τον ελληνικό λαό πολιτικός που διορίζει ή καλύπτει τον πρώην
Υπουργό.
Κατά τον κ. Βενιζέλο, µέχρι και ο δηµοσιογράφος που αποκάλυψε τη λίστα Λαγκάρντ είχε ποινικές ευθύνες, όχι όµως εκείνοι
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που συγκάλυψαν το περιεχόµενό της, κυρίως όχι ο ίδιος, παρ’
όλο που φεύγοντας από το Υπουργείο Οικονοµικών έβαλε στην
τσέπη και έκρυψε την ηλεκτρονική λίστα µαζί µε κάποιες εκτυπώσεις ονοµάτων, όπως ο ίδιος οµολόγησε.
Η διαφορά, βέβαια, είναι ότι ο κ. Βαξεβάνης, συνελήφθη και
παραπέµφθηκε στην αυτόφωρη διαδικασία, ενώ ο κ. Βενιζέλος,
είναι ελεύθερος να περιφέρεται σε διάφορα κανάλια για να κατακεραυνώνει τους δήθεν σκευωρούς και να θέτει προ των ευθυνών τους, διορισµένους από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ανθρώπους.
Για τις δικές του ευθύνες ασφαλώς και σιωπά και αρνείται ακόµα
και τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Ο κ. Βενιζέλος, αποδεικνύει, όµως, µε την οργίλη συµπεριφορά που επιδεικνύει ότι στερείται απολύτως επιχειρηµάτων για
να υπερασπιστεί τον εαυτό του και αντιπαραθέτει µόνον άρνηση,
ύβρεις και αµφισβητήσεις των προθέσεων των άλλων, χρησιµοποιώντας το ΠΑΣΟΚ σαν προστατευτικό τείχος.
Αυτή, όµως, δεν είναι στάση ευθύνης, δεν δείχνει διάθεση λογοδοσίας, διαφάνεια και ειλικρίνεια έναντι του ελληνικού λαού.
Είναι µια στάση που καθιστά όµηρο το ΠΑΣΟΚ στην επιδίωξη
ασυλίας του Αρχηγού του. Δεσµεύει ελεύθερους ανθρώπους, έντιµους πολιτικούς που αναµφίβολα υπάρχουν σ’ αυτόν το χώρο
και θέλουν να ψηφίσουν σήµερα κατά συνείδηση, καθώς ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να τους δικαιολογήσει εάν δεν ψηφίσουν υπέρ της λογοδοσίας και της διαφάνειας γι’ όλους και για
όλα τα θέµατα της «λίστας Λαγκάρντ».
Ο ελληνικός λαός, κύριοι συνάδελφοι, απαιτεί από εµάς οµόθυµα την απόδοση πραγµατικής δικαιοσύνης για όλους. Χρέος
µας είναι, να ξεκινήσουµε την αναγκαία διαδικασία διερεύνησης
που ζητούν οι πολίτες και όχι συγκάλυψη. Ανάληψη ευθύνης και
όχι άρνηση. Αλλαγή του αποσαρθρωµένου συστήµατος εξουσίας και όχι µετατροπή των Βουλευτών σε προσωπικά «δεκανίκια» κάποιων.
Τι λένε, όµως, οι εµπλεκόµενοι; Είναι περίεργο αλλά και οι τέσσερις ισχυρίζονται πως δεν γνωρίζουν τίποτα επί της ουσίας και
ότι είναι αµέτοχοι ευθυνών. Υπερασπιστική γραµµή αυτών που
κατείχαν επί χρόνια υψηλότατα πολιτικά αξιώµατα, είναι η δήθεν
αιτιολογηµένη άγνοια και ότι γι’ αυτόν το λόγο είναι αθώοι. Κάποιοι µάλιστα από τους υπεύθυνους, προσπαθούν να πείσουν ότι
δεν γνώριζαν τον πλούτο των πληροφοριών ή τον πακτωλό χρηµάτων που περιείχε η συγκεκριµένη λίστα, στοιχεία που οδηγούν
µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα σε αφορολόγητα κεφάλαια δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα που απώλεσε και δυστυχώς εξακολουθεί να µην έχει εισπράξει το ελληνικό δηµόσιο,
υπολογίζονται σε 600 εκατοµµύρια ευρώ.
Τίποτα, όµως, δεν πείθει ότι οι προτεινόµενοι προς παραποµπή
αγνοούσαν τα 600 εκατοµµύρια ευρώ που µπορούσαν και όφειλαν να επιδιώξουν να εισπράξει το ελληνικό κράτος και όχι να
αδρανούν επί δυόµισι χρόνια, όταν λεηλατείται η ελληνική οικογένεια από τα µνηµόνια, χρήµατα που ήσαν υποχρεωµένοι να
αναζητήσουν και αυτό επέβαλε το υπηρεσιακό τους καθήκον
υπέρ του ρηµαγµένου ελληνικού λαού, για να ανακουφιστεί έστω
και µερικά.
Έπραξαν, όµως, οι υπεύθυνοι ό,τι απαιτείτο έστω εκ των υστέρων, σχετικά µε τις διάφορες λίστες φοροφυγάδων; Απολύτως
τίποτα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, ακούγεστε! Δεν το καταλαβαίνετε ότι υπάρχει οχλοβοή
στην Αίθουσα και δίνουµε εξετάσεις; Δεν το καταλαβαίνετε αυτό;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Μη µετράτε αυτόν τον χρόνο,
κυρία Πρόεδρε.
Ενώ ο φίλος του Πρωθυπουργού από τα παλιά, ο κ. Γεώργιος
Παπανδρέου, πήγε στο Χάρβαρντ για να µοιραστεί ελληνικές εµπειρίες του, ισχυριζόµενος ότι απλώς προήδρευε της Κυβέρνησής του, λησµονώντας όµως σκοπίµως το άρθρο 82 του
Συντάγµατος για το καθήκον του ως Πρωθυπουργού να κατευθύνει τις ενέργειες της Κυβέρνησης.
Ο, δε, κ. Παπαδήµος, ο πρόεδρος του κόµµατος τραπεζιτών
Ελλάδος, ο οποίος και τις τελευταίες µέρες της πρωθυπουργίας
του εργαζόταν προσωπικά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε 50 δισεκατοµµύρια ευρώ και έτσι ασφαλώς και δεν
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προλάβαινε να ασχοληθεί µε τη λίστα Λαγκάρντ και τους µεγαλοφοροφυγάδες, εµφανίζεται και αυτός αµέτοχος, να αγνοεί τα
πάντα. Το εξοργιστικό, όµως, είναι ότι επί πρωθυπουργίας του
έλεγε, πως η κυβέρνησή του δεν ήταν ειδικού σκοπού και ότι αντιµετώπιζε όλα τα µείζονα προβλήµατα του τόπου. Σήµερα,
όµως, ή προσπαθεί να πείσει ότι η κυβέρνησή του ήταν υπηρεσιακή και ότι εποµένως δεν φέρει ποινικές ευθύνες ή επιδιώκει
να παραπλανήσει τους Έλληνες ότι η ανάσχεση και η τιµωρία
των ενεχοµένων είτε ως αυτουργών ή άµεσων συνεργών στο αδίκηµα της φοροδιαφυγής δεν είναι µείζον πρόβληµα του τόπου.
Επίσης η πλευρά Βενιζέλου, εµφανίζεται να αγνοεί το αδίκηµα
της υπεξαγωγής εγγράφου που διαφαίνεται ότι βαρύνει και
αυτόν, καθώς αποδεδειγµένα κράταγε επί πολλούς µήνες τη
λίστα στη τσέπη του, όπως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι βαρύνει τόσο τον ίδιο όσο και τους λοιπούς το αδίκηµα της καταφανέστατης παράβασης καθήκοντος που επέβαλε καθοδήγηση,
εποπτεία και έλεγχο των υφισταµένων τους. Τώρα βολικά όλοι
τους ρίχνουν τις ευθύνες στους από κάτω, οι Πρωθυπουργοί
στους Υπουργούς και οι Υπουργοί στους επικεφαλής του ΣΔΟΕ,
γιατί προσδοκούν ότι κάπως έτσι το µπαλάκι των ποινικών ευθυνών θα χαθεί.
Η ουσία όµως της υπόθεσης δεν είναι -όπως θέλουν µερικοί
να την εµφανίσουν- πόσα αντίγραφα της λίστας υπήρχαν, ποιος
τα έκανε και αν αυτά έγιναν σε cd ή σε στικάκι, αλλά η απόδοση
της δικαιοσύνης, η οποία προϋποθέτει πλήρη διερεύνηση των
ποινικών ευθυνών που αποδεδειγµένα βαρύνουν και τους τέσσερις αρµόδιους πρώην Υπουργούς και Πρωθυπουργούς.
Όσοι, λοιπόν, εδώ µέσα πραγµατικά επιθυµούν να στηρίξουν
την κοινοβουλευτική δηµοκρατία, οφείλουν να ψηφίσουν σήµερα
κατά συνείδηση και να στηρίξουν την πρόταση των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, γιατί δεν κρίνονται πρόσωπα...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τελειώνω, κύριοι συνάδελφοι. Επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Ιωαννίδη, σας παρακαλώ πολύ. Για ηρεµήστε λίγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Χρυσοβελώνη, είναι το Προεδρείο εδώ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Μην ταράζεστε, κύριε συνάδελφε!
Τελειώνω. Μία κουβέντα να πω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Θα µας πείτε και τι θα ψηφίσουµε;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ασφαλώς!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Τι λες µωρέ!
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: «Τι λέω µωρέ»; Ντροπή σας!
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δεν κρίνονται εν προκειµένω πρόσωπα και κόµµατα αλλά κρίνεται η επιβίωση του κοινοβουλευτισµού ως θεσµού που αντιπροσωπεύει την κυριαρχία του λαού
και όχι των αλλοτρίων συµφερόντων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Χρυσοβελώνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλέσω να κάνετε ησυχία...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Εννιά λεπτά µίλησε, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πρέπει να δείτε
πόσο µίλησαν όλοι οι συνάδελφοι. Το Προεδρείο έχει κάνει παρατηρήσεις επανειληµµένα. Ήρθατε τώρα και κάνετε και παρατηρήσεις πώς θα µιλούν οι συνάδελφοι.
Είπαµε πέντε λεπτά και κανένας µα κανένας δεν το κρατάει.
Είπαµε δώδεκα και κανείς δεν το κρατάει. Εδώ υπήρχαν και διακοπές στην κ. Χρυσοβελώνη. Θα κάνετε ησυχία. Δεν µπορώ να
κάνω συνέχεια εδώ πάνω εγώ τον παιδονόµο και το χωροφύλακα! Είµαι κόρη χωροφύλακα αλλά δεν θα κάνω και το χωροφύλακα!
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς.
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Πόσα λεπτά, κύριε Γεωργαντά, θα µιλήσετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Πέντε λεπτά ακριβώς, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Θα το
εκτιµήσουµε όλοι ιδιαιτέρως, να είστε σίγουρος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι λυπηρό σήµερα, που ο ελληνικός λαός περιµένει από το συγκεκριµένο
Σώµα, από εµάς όλους τους παριστάµενους Βουλευτές, µε ψυχραιµία και µε ηρεµία να αξιολογήσουµε τις τυχόν ποινικές ευθύνες δύο πρώην Πρωθυπουργών και δύο πρώην Υπουργών,
ένας εκ των οποίων είναι και Αρχηγός κόµµατος εν ενεργεία,
εµείς να αναλωνόµαστε σε αντιδικίες χωρίς αντικείµενο, να µη
σεβόµαστε το δικαίωµα του άλλου να οµιλήσει και να µην αυτοπεριοριζόµαστε. Είναι λυπηρό πραγµατικά. Εγώ θα τηρήσω το
χρόνο των πέντε λεπτών, αν και δεν είναι το ζητούµενο -και όχι
µόνο σε σχέση µε την προηγούµενη οµιλήτρια, δεν αναφέροµαιµε όλα όσα συνέβησαν σήµερα µέσα στην Αίθουσα.
Επίσης, πριν αναφερθώ στο θέµα, πρέπει να πω και το εξής.
Αναφέρουν όλοι οι συνάδελφοι των άλλων παρατάξεων από την
µία το δικαίωµα του κάθε Βουλευτή να ψηφίσει µε τη συνείδησή
του και από την άλλη συγχρόνως όποιος δεν ψηφίσει την πρότασή τους, είναι προδότης και εχθρός του κοινοβουλευτισµού.
Να αποφασίσουµε τι θέλουµε! Ή έχει το δικαίωµα ο καθένας να
ψηφίσει µε τη συνείδησή του ή όχι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο Αριστοτέλης έλεγε, κύριοι συνάδελφοι, ότι «νόµος εστί νους
άνευ ορέξεως». Τι σηµαίνει αυτό; Νοµίζω ότι το καταλαβαίνουµε
όλοι. Σηµαίνει ότι στην εφαρµογή του νόµου –και εµείς σήµερα
αυτό καλούµαστε να κάνουµε- δεν πρέπει να επηρεαζόµαστε
από οποιαδήποτε δική µας σκοπιµότητα ή επιδίωξη. Εν προκειµένω, δεν πρέπει να πολιτικολογούµε. Πρέπει µε νοµικά επιχειρήµατα να προσεγγίσουµε το ζήτηµα και να αξιολογήσουµε τις
τυχόν ποινικές ευθύνες, τις τυχόν ενδείξεις ενοχής για τα τέσσερα αναφερόµενα πρόσωπα, έτσι ώστε να αποφασίσουµε και
τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Δυστυχώς -νοµίζω
το διαπιστώσαµε όλοι σήµερα- οι περισσότεροι εξ ηµών δεν αναφερθήκαµε σε νοµικά επιχειρήµατα και σε τέτοια προσέγγιση
του ζητήµατος αλλά αξιολογήσαµε τις συµπεριφορές και τις
ενέργειες των προσώπων αυτών σε σχέση µε το πολιτικό µας
εφαλτήριο, σε σχέση µε την πολιτική µας επιδίωξη και µε την πολιτική µας σκοπιµότητα.
Κύριοι συνάδελφοι, θα επιχειρήσω µία απλή προσέγγιση του
ζητήµατος όπως εγώ το αισθάνοµαι, έτσι ώστε να αιτιολογήσω
και την ψήφο µου. Μιλάµε σήµερα γι’ αυτό το ζήτηµα που ταλανίζει όλη τη χώρα για έναν και µόνο λόγο. Η λίστα Λαγκάρντ, δεν
αξιοποιήθηκε έτσι όπως έπρεπε από τους αρµόδιους ελεγκτικούς µηχανισµούς, για να αποτελέσει την αρχή φορολογικού
ελέγχου και να φέρει ίσως εισοδήµατα στη χώρα.
Δύο είναι οι περίοδοι κατά τις οποίες η λίστα Λαγκάρντ πέρασε
σε χέρια στα οποία θα µπορούσε να έχει αξιοποιηθεί. Η µία είναι
την περίοδο που την είχε στα χέρια του ο πρώην Υπουργός, κ.
Παπακωνσταντίνου. Θεωρώ ότι η ευθύνη του για τη διαχείριση
του συγκεκριµένου αρχειακού υλικού είναι αυταπόδεικτη από
µόνο το γεγονός ότι δεν παρέδωσε το αρχειακό αυτό υλικό στην
αρµόδια υπηρεσία για να ξεκινήσει τον έλεγχο, δηλαδή στο
ΣΔΟΕ. Ο κ. Παπακωνσταντίνου, κράτησε καθ’ όλο το διάστηµα
το αρχειακό αυτό υλικό στη δική του κατοχή και το παρέδωσε
µόνο τη στιγµή που αποχώρησε από το Υπουργείο. Το παρέδωσε
πάλι στον προϊστάµενο του ΣΔΟΕ εκείνης της περιόδου. Και εδώ
έγκειται η διαφορά σε σχέση µε τις ευθύνες του κ. Βενιζέλου, οι
οποίες νοµίζω ότι ποινικά τουλάχιστον δεν υπάρχουν.
Ο κ. Βενιζέλος, δεν αποστέρησε από κανέναν το δικαίωµα
ελέγχου και τη χρησιµοποίηση και αξιοποίηση αυτής της λίστας,
καθώς αυτός που του την παρέδωσε είναι ο ίδιος ο αρµόδιος για
τον συγκεκριµένο αυτόν έλεγχο και µάλιστα του παρέδωσε αντίγραφο.
Ο ένας, λοιπόν, παρεµπόδισε τον έλεγχο καθώς δεν έδωσε στο
ΣΔΟΕ το αρχειακό αυτό υλικό, ο έτερος παρέλαβε από το ΣΔΟΕ
και δεν προέκυψε καµµία ευθύνη του σε σχέση µε την παρεµπόδιση του ελέγχου που όφειλε αυτεπάγγελτα και χωρίς άλλο προαπαιτούµενο να κάνει το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος.
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Νοµίζω ότι όλοι µας µε νηφαλιότητα αναλογιζόµενοι τη σοβαρότητα της σηµερινής µας παρουσίας αλλά και της ψήφου µας
-καθώς σήµερα δεν λειτουργούµε απλά ως Βουλευτές, ψηφίζουµε µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά, τα στοιχεία που
έχουν αποδειχθεί όπως, πράγµατι, έχουν αποδειχθεί και υπάρχουν ενώπιόν µας- πρέπει να αποφασίσουµε για ποια από τα πρόσωπα αυτά πρέπει να συσταθεί η ειδική προανακριτική επιτροπή.
Νοµίζω ότι πρέπει να στηριχθεί η πρόταση των τριών κοµµάτων της συγκυβέρνησης, γιατί και ρεαλιστική είναι και στα πραγµατικά αποδεικτικά στοιχεία στηρίζεται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε συνάδελφε, ιδιαιτέρως που είστε εντός του χρόνου
σας.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αν ενθυµείστε, κυρίες και κύριοι, ούτε ο συµπαθέστατος κατά
τα άλλα κ. Μαυρογιαλούρος ήξερε κάτι για το νοσοκοµείο του
χωριού. Μετά τα έµαθε, όταν πήγε στο χωριό. Έτσι και εδώ.
Οφείλω να οµολογήσω –δεν είναι εδώ ο κ. Παπαδηµούλης- ότι
εµείς νιώθουµε πολύ άνετα, δεν νιώθουµε καθόλου άβολα. Απλοί
πολίτες είµαστε, εκπροσωπούµε το λαό και έχουµε έρθει εδώ
ταγοί στο όνοµά του.
Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να οµολογήσω ότι το σφρίγος, η νεανικότητα, η δύναµη που δείχνετε, πραγµατικά είναι αξιοσέβαστη.
Εάν, όµως –γιατί ξέρουµε το χαρακτήρα σας- κατά καιρούς είχατε κάνει το ίδιο παλαιότερα θα είχαµε γλιτώσει από πάρα
πολλά πράγµατα.
Τι εννοώ; Ξεχνάνε βέβαια και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της
Νέας Δηµοκρατίας τη διόγκωση του δηµόσιου χρέους, τα θαλασσοδάνεια, την υπανάπτυξη, την υποτίµηση του εθνικού µας
νοµίσµατος, το σκάνδαλο του 1,5 δισεκατοµµύρια εις βάρος της
ΕΤΒΑ, το σκάνδαλο της Αγροτικής Ασφαλιστικής, τον Δρέγο, τον
Ζώρα, τη «ΠΡΟΜΕΤ», την «ΑΓΡΕΞ», τον Χρήστου της Εθνικής
Τράπεζας, τον Πόπωτα, την «ΠΥΡΚΑΛ», τον Μαυράκη της ΔΕΗ,
το σιτάρι της ΚΥΔΕΠ, τον Σταµατελάτο της Ιονικής, τον Σεφτελή,
τον Τόµπρα του ΟΤΕ, το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», τον
Κοσκωτά, την ΕΒΟ, την «PIRELLI», τον «Κουτσονόµο», τα «MIRAGE», τα χρηµατιστήρια, τα Ίµια, τη Συµφωνία της Μαδρίτης,
τους S-300, το Ελσίνκι, τα εξοπλιστικά προγράµµατα, τον Οτσαλάν, τον Στέγκο, τον Πάχτα, τον Μανίκα και τον Νεονάκη, τη Βεντουράκη και τη «DE BOER», την ανεργία, την Ολυµπιακή
Αεροπορία, τη διαφθορά, την «ΑΡΤΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ», το
πράσινο δοµηµένο οµόλογο, τη λεηλασία των ταµείων, το σκάνδαλο ΑΡΙΑΔΝΗ, τα «LEOPARD», τα υποβρύχια, τη «SIEMENS»,
το mea culpa του Νταβός, την «αγορά του αιώνα», το C4I, τον
Τερπεκλή της ΓΣΕΕ, τις ΜΚΟ, τους πολυθεσίτες σαν τον Αποστολόπουλο και, και, και.
Απόψε, όµως, µην ψηφίζοντας και τους τέσσερις, τα επωµίζονται και άλλοι, δεν θα είστε µόνοι σας.
Έρχοµαι στο προκείµενο. Δικαίως εξοργίζονται οι Έλληνες πολίτες, όταν βλέπουν διάφορους πολιτικούς που κατηγορούνται
για σοβαρά αδικήµατα, που ενέχουν βαρύτατες πολιτικές και ποινικές ευθύνες, να εµφανίζονται στα τηλεοπτικά κανάλια ή στη
Βουλή και να συµπεριφέρονται µε απίστευτη θρασύτητα, να
απαντούν στις κατηγορίες µε τέτοιον τρόπο που να µας θεωρούν
όλους τουλάχιστον ηλίθιους. Έχοντας γνώση των άπλυτων του
συστήµατος, έχουν την άποψη ότι µπορούν να εκβιάσουν τους
πάντες και πολύ συχνά η τακτική τους αποδίδει.
Από την άλλη, οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι και το σύστηµα
κάθε άλλο παρά ανελέητο είναι µαζί τους. Άλλωστε, πλην του κ.
Τσοχατζόπουλου, ποιος Υπουργός διάβηκε την πόρτα της φυλακής σε αυτήν εδώ τη χώρα; Όλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και
αυτό επιτείνει τα αισθήµατα ασυδοσίας, αλαζονείας και απληστίας που τους διακατέχουν.
Ας έρθουµε, όµως, στη λίστα Λαγκάρντ. Αρχικά, ας δούµε για
λίγο ποια είναι η κ. Λαγκάρντ. Η κ. Λαγκάρντ, κυρίες και κύριοι,
δεν είναι τυχαία. Είναι γνωστή δικηγόρος για πολύ σκοτεινά κυκλώµατα των Ηνωµένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Αυτή πρωτοστάτησε να µπει η Γαλλία στο ΝΑΤΟ, ξεφεύγοντας από το γκο-
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λικό δόγµα που έλεγε «ποτέ στο ΝΑΤΟ η Γαλλία». Δηµοσιεύµατα
την έφεραν να πιέζει την Ελλάδα για άχρηστες αγορές αρµάτων,
παραδείγµατος χάριν, τα «Abrams» –για µην τα ξεχνάµε.
Εµείς πιστεύουµε ότι η µόνη χρησιµότητα που θα µπορούσε
να έχει η λίστα Λαγκάρντ για την Ελλάδα, είναι ως απόδειξη των
εκβιασµών και των πιέσεων που ασκήθηκαν σε βάρος αυτής της
χώρας, προκειµένου να αποδεχθεί το καθεστώς των µνηµονίων
την εκποίησή της. Αν στα αλήθεια ήθελαν να σταµατήσει το φαινόµενο της φυγάδευσης κεφαλαίων, θα µπορούσαν να µην επιτρέπουν τη διακίνησή τους προς φορολογικούς παραδείσους.
Καλά, πιστεύετε πως ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι τόσο βλάκας να διαπράξει τόσο τερατώδη σφάλµατα; Ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι πολλά πράγµατα. Είναι ασυνείδητος, είναι στυγνός,
όπως κάθε οικονοµικός δολοφόνος που δίνει µία χώρα στην
πυρά αλλά ηλίθιος δεν είναι. Όποιος αναλαµβάνει αποστολές
που φθάνουν την εσχάτη προδοσία, ξέρει να κρύβει τα ίχνη του,
όπως όλη η µαφία η πολιτική και οικονοµική που κυβερνά τον
κόσµο σήµερα. Χάθηκαν οι επενδύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια
υψηλής µόχλευσης; Χάθηκαν οι υπεράκτιοι λογαριασµοί µε διαχειριστές εταιρείες χαρτοφυλακίου;
Για να εντοπίσει κανείς το «µαύρο» χρήµα, πρέπει να έχει µεγάλες δυνατότητες και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρει. Πρέπει να ξέρει την αδιαφανή κίνηση των κεφαλαίων. Είναι
πασιφανές ότι πρόκειται για πολιτικό ξέπλυµα. Ο κ. Παπακωνσταντίνου φρόντισε, βέβαια, να στείλει το µήνυµα ότι δεν πρόκειται να γίνει «Ιφιγένεια» κανενός.
Έτσι, λοιπόν, θα του κολλήσουν τη ρετσινιά της απιστίας,
χωρίς σοβαρές δικαστικές ή άλλες επιπτώσεις για κανέναν ούτε
για τον ίδιο. Θα ικανοποιηθούν άπαντες και θα εκτονωθεί το περί
δικαίου αίσθηµα των κατοχικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Η
συγκυβέρνηση θα εξαγνιστεί, πετώντας στον όχλο πρώην συνεργάτες της ή απλά λίστες µε ονόµατα, ενώ η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα εµφανιστεί ότι κόπτεται για την πάταξη της πολιτικής
διαφθοράς. Και όλοι θα είµαστε µέσα στην καλή χαρά.
Δεν µπορεί, κύριοι, να αναστηθεί η χώρα, δεν µπορεί να υπάρξει ούτε καν υποψία κράτους δικαίου. Δεν υπάρχει εθνική αξιοπρέπεια, αν δεν δικαστεί µε την κατηγορία της εσχάτης
προδοσίας µέχρι και ο τελευταίος Βουλευτής ή υπηρεσιακός παράγοντας που συνήργησε στην αµαχητί παράδοση της χώρας,
στη µαζική της εκποίηση.
Η πατρίδα χρεοκόπησε και χάριν της συγκυβέρνησης απαλείφετε εσείς της Νέας Δηµοκρατίας και της ΔΗΜΑΡ τη συλλογική
µνήµη και τα ανοµήµατα σαράντα ετών και κυρίως την ευθύνη
του ΠΑΣΟΚ για την πρωτογενή δηµιουργία του χρέους.
Με το άλλοθι της καταστροφολογίας, τι λέτε; Ε, µη βάλουµε
τώρα και το Βενιζέλο µέσα και χάσουµε και την Κυβέρνηση. Αυτό
είναι το κόλπο σας. Καλύπτετε έναν πρώην Πρωθυπουργό και
όλους τους παρατρεχάµενους κολαούζους του, έναν πρώην
Πρωθυπουργό που δεν ντρέπεται καθόλου, έναν πρώην Πρωθυπουργό που δεν νιώθει µετανιωµένος για το κακό που έκανε όχι
µόνο στον τόπο του -γιατί δηλώνει πολίτης του κόσµου- αλλά
στον τόπο που τον φιλοξένησε τόσα χρόνια και στο λαό που τον
ανέδειξε στα ανώτερα αξιώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Συγχωρέστε µε.
Κυρίες και κύριοι, ο αντίπαλος στην παρούσα στιγµή είναι τα
προσκυνηµένα τσιράκια της νέας τάξης που απεργάζονται κατάργηση των εθνών, παγκόσµιο νόµισµα και τελικά παγκόσµια
διακυβέρνηση.
Να, γιατί η Χρυσή Αυγή είναι η νέα πνοή, η εθνική, κοινωνική,
λαϊκή, δύναµη, µακριά από λέσχες, στοές, γνώµονες, διαβήτες
και από κολέγια. Να, γιατί µαχόµαστε για τη σηµαία και το
σταυρό, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον πολιτισµό µας και την
εθνική µας παιδεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Το έχουµε πει δεκάδες φορές.
Κουκουλώστε τα, λοιπόν, όλοι µαζί. Αγνοήστε το περί δικαίου
κοινό αίσθηµα και αφήστε την κοινωνία να βράζει.
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Τι ζήτησε, µωρέ, ο λαός µας; Ζήτησε να τιµωρηθούν οι υπαίτιοι. Εσείς, τώρα, τα κουκουλώνετε; Ως πότε θα ανέχεστε εσείς
–απευθύνοµαι στις κάµερες και το λαό που ψήφισε τη Νέα Δηµοκρατία- τους καινούργιους Κουτσόγιωργες; Δεν έχετε το δικαίωµα να οµιλείτε!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Βασίλειος Υψηλάντης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως νέος Βουλευτής, ως νοµικός, ως Έλληνας, παρακολουθώντας σήµερα
από το πρωί όλη τη συζήτηση, επιτρέψτε µου να οµολογήσω ότι
δεν αισθάνοµαι άνετα και καλά, όχι γιατί δεν είµαι στη θέση σήµερα και εγώ να συµµετάσχω στη διαδικασία. Αλλά γιατί αυτό το
θέατρο που παίχτηκε από την πλευρά της Αντιπολίτευσης -από
όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης- ξεπερνάει αυτό το οποίο
λέµε «πολιτικός πολιτισµός».
Είµαι αναγκασµένος να κάνω µια αναφορά σε αυτά τα θέµατα.
Είπαν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι επιδιώκουµε να συγκαλύψουµε. Τι επιδιώκουµε, κύριοι, να συγκαλύψουµε; Επιδιώκουµε
να συγκαλύψουµε εµείς, οι εκπρόσωποι, οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας, οι οποίοι αυτό το εξάµηνο δίνουν αγώνα για την
ανόρθωση της πατρίδας; Επιδιώκουµε να συγκαλύψουµε εµείς
που µέσα σε αυτήν την περίοδο έχουµε εξωθήσει τα πράγµατα,
προκειµένου οι φοροκλέφτες να πάνε φυλακή; Επιδιώκουµε να
συγκαλύψουµε εµείς, οι οποίοι πρώτοι φέραµε και υπογράψαµε
τη σηµερινή συζητούµενη αίτηση για τη σύσταση της επιτροπής;
Τι να συγκαλύψουµε; Να συγκαλύψουµε αυτά, τα οποία εσείς
τόσο αόριστα και γενικόλογα επικαλείστε για πολιτικά πρόσωπα,
δίχως να στοιχειοθετούνται και να υπάρχουν αδικήµατα, τα οποία
να προβλέπει και να τιµωρεί ο Ποινικός Κώδικας;
Αν θέλετε, από την άλλη πλευρά, ακούγοντας περί συστάσεως
λαϊκών δικαστηρίων, έχουν ξεχάσει οι συνάδελφοι της Χρυσής
Αυγής εκείνην την επαίσχυντη περίοδο για την Ελλάδα, από το
σκάνδαλο των κρεάτων µέχρι την προδοσία της Κύπρου;
Σήµερα αποδείχθηκε για µια ακόµα φορά περίτρανα µπροστά
στο λαό µας ότι δεν µπορούν να σταθούν τα σενάρια της Αντιπολίτευσης καθώς και των συνναυτών υπηρετών του εµπορεύσιµου λαϊκισµού, της οπισθοδρόµησης της χώρας και της
πολιτικής εκτροπής περί δήθεν µεθοδεύσεων, περί ακύρωσης
της Βουλής, της δηµοκρατίας και της δικαιοσύνης.
Συζητούνται οι τρεις προτάσεις, για την άσκηση διώξεων για
συγκεκριµένα αδικήµατα και αποφασίζεται από τη Βουλή η σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή
προκαταρκτικής εξέτασης για τις αποδιδόµενες πράξεις.
Η διαδικασία αυτή, η οποία είναι ποινική και η οποία αφορά εν
προκειµένω δυο πρώην Πρωθυπουργούς και δυο Υπουργούς,
σαφώς αντιδιαστέλλεται από την οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη
ή διαδικασία αναζήτησης αστικών ευθυνών. Προβλέπεται δε και
ρυθµίζεται η διαδικασία από το άρθρο 86 του Συντάγµατος, το
ν. 3126/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3961/2011 και από
τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής.
Βασική προϋπόθεση για να υπάρξει ποινική δίωξη είναι, βέβαια, να υπάρχουν τεκµήρια υπόνοιας ότι οι εγκαλούµενοι έχουν
διαπράξει αδικήµατα που προβλέπονται και τιµωρούνται από τον
Ποινικό Κώδικα ή ειδικούς ποινικούς νόµους.
Και δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι από τα στοιχεία που
υπάρχουν σχετικά µε την περιβόητη λίστα Λαγκάρντ δηµιουργήθηκαν βάσιµες υπόνοιες διάπραξης από τον κ. Παπακωνσταντίνου των αδικηµάτων που προβλέπει και τιµωρεί ο Ποινικός
Κώδικας στα άρθρα 242 παράγραφος 2 και 3 για νόθευση εγγράφου και για παράβαση καθήκοντος, άρθρο 259.
Καλώς να υπάρχει. Για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Όλες οι άλλες προτάσεις της Αντιπολίτευσης όταν τις δει
κανείς, χαρακτηρίζονται από ένα πολιτικαντισµό και αοριστολογία. Είναι δε, σε κάθε περίπτωση, µη τεκµηριωµένες και παντελώς αβάσιµες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή κυβερνητική πλειοψηφία δεν διστάζει και στέλνει στη δικαιοσύνη όλους εκείνους
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που φέρονται ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν διαπράξει φορολογικά εγκλήµατα. Είναι εκείνη που διά των Βουλευτών της ζήτησε πρώτη τη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ, την άσκηση
δίωξης κατά συγκεκριµένου πρώην Υπουργού για τα αδικήµατα
που προανέφερα και υπέβαλαν την πρόταση για σύσταση επιτροπής διεξαγωγής προκαταρτικής εξέτασης σε βάρος τους.
Είναι εκείνη, που εγγυάται στον ελληνικό λαό απόδοση δικαιοσύνης για εγκλήµατα που διαπράχθηκαν σε βάρος του κράτους
µας και εκείνη που µε συστηµατικό τρόπο φροντίζει να αλλάξει
τη χώρα προς το καλύτερο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, τα δισεκατοµµύρια
ευρώ που περιέχει η λίστα Λαγκάρντ αλλά και άλλες λίστες που
ακούστηκαν εδώ τα ονόµατά τους, ο αµύθητος πλούτος που
στοιβάζεται σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού και του εσωτερικού, χωρίς να υπάρχει σε καµµία λίστα βέβαια, δεν προέκυψαν
από το πουθενά. Καταθέσεις στην Ελβετία και στις άλλες offshore εταιρείες δεν έχουν οι λαϊκές οικογένειες, δεν έχουν οι εργαζόµενοι, οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι αλλά οι µεγαλοεπιχειρηµατίες και βέβαια τα στελέχη πολυεθνικών οµίλων.
Αλήθεια, από πού προέρχεται αυτός ο πλούτος; Είναι βέβαιο
ότι είναι από την εκµετάλλευση εκατοµµυρίων εργαζοµένων στην
Ελλάδα, από την καταστροφή χιλιάδων µικρών αυτοαπασχολουµένων µε τη µονοπώληση τοµέων της οικονοµίας και βέβαια και
άλλων χιλιάδων µικρών αγροτών, οι οποίοι καταστρέφονται.
Τα χρήµατα αυτά είναι συσσωρευµένα κέρδη που µεταφέρθηκαν νόµιµα ή λιγότερο νόµιµα στο εξωτερικό κάνοντας χρήση βέβαια της µεγαλύτερης ελευθερίας του µεγάλου κεφαλαίου, την
ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, όπως αποφασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτήν τη θεµελιώδη ελευθερία που περιλαµβάνεται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, την ψηφίσατε όλοι, όπως και ο
–τότε ΣΥΝ- νυν ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά τα χρήµατα είτε φορολογήθηκαν είτε όχι, περιµένουν στη
σειρά τους να επενδυθούν –ενδεχόµενα και στην Ελλάδα- όταν
διαµορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις γι’ αυτούς που τα
έχουν, όταν δηλαδή η επένδυσή τους θα είναι σε θέση να αποφέρει ικανοποιητικό κέρδος, µε αξιοποίηση όλου του νοµοθετικού πλαισίου που διαµόρφωσε η Κυβέρνηση, η προηγούµενη και
η τωρινή, για τους κεφαλαιοκράτες, προκειµένου να δηµιουργήσει αυτό που έχετε ονοµάσει φιλικό περιβάλλον.
Όµως, για να δούµε σε τι βόλεψε και την Κυβέρνηση σήµερα
των τριών κοµµάτων και τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή η λίστα Λαγκάρντ. Δόθηκε η δυνατότητα και στις δύο πλευρές να σηκώσουν το θόρυβο για το ποιος από τους δυο είναι πιο ικανός να πατάξει τη
διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Η κόντρα έχει να κάνει και µε το
µείγµα διαχείρισης που ο καθένας προπαγανδίζει ότι είναι πιο
αποτελεσµατικό για να βγάλει το κεφάλαιο από την κρίση.
Καλλιεργούν και οι δύο πλευρές αυταπάτες ότι µε την πάταξη
της φοροδιαφυγής και µε την ενίσχυση των θεσµών του αστικού
κράτους θα αυξηθούν τα δηµόσια έσοδα και έτσι θα ανακοπούν
οι περικοπές και η επίθεση στο εισόδηµα και στα δικαιώµατα του
λαού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αν τα κόµµατα που κυβέρνησαν έως τώρα
δεν συγκάλυπταν τη φοροδιαφυγή και δεν εµπλέκονταν στη διαφθορά, δεν θα είχε έρθει η κρίση και θα είχε γλιτώσει ο λαός από
τα µέτρα που τον συντρίβουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Δεν υπάρχει καλύτερη συνεισφορά στο ξελάσπωµα του καπιταλισµού, αυτού του σάπιου, του βάρβαρου συστήµατος από το
να αποδίδει ένα κόµµα την κρίση στα φαινόµενα της διαφθοράς
και της φοροδιαφυγής.
Κλεπτοκρατία το είπαν τελευταία. Όλα αυτά, βέβαια, είναι σύµφυτα µε το αστικό πολιτικό σύστηµα, ανεξάρτητα µε το πόσο
αποδοτικά λειτουργούν οι θεσµοί του.
Τα µέτρα που παίρνονται σε βάρος του λαού είναι προαποφασισµένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπηρετούν τη στρατηγική κα-
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τεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι για να γίνει ανταγωνιστικό το κεφάλαιο, πρέπει να βρίσκει ολοένα και πιο
φθηνά εργατικά χέρια, νέα πεδία δράσης, νέους δρόµους κερδοφορίας, ζεστό κρατικό χρήµα και υποδοµές.
Ακόµα και αν τα ταµεία του κράτους ήταν γεµάτα –πράγµα
αδύνατο, αφού χρέος έχουν όλα τα καπιταλιστικά κράτη σε
κρίση και ανάπτυξη- τα αντιλαϊκά µέτρα θα παίρνονται σε κάθε
περίπτωση, αφού αυτό επιτάσσει το συµφέρον των µονοπωλίων
και ο µεταξύ τους ανταγωνισµός.
Όµως, ακόµα και αν πιστοποιηθεί ότι ορισµένοι από αυτούς
που είναι στις λίστες έχουν παρανοµήσει –και τελικά φορολογηθούν- αυτό τι θα σηµαίνει; Ότι τα έξτρα έσοδα του κράτους θα
µεταφραστούν σε παροχές στους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους; Μήπως θα µεγαλώσει ο µισθός και η σύνταξη;
Μήπως θα καλυφθούν σε προσωπικό και εξοπλισµό οι αυξηµένες
ανάγκες των νοσοκοµείων; Μήπως θα γίνουν δωρεάν οι υπηρεσίες για το λαό; Μήπως έστω θα ανακοπεί η επίθεση στα λαϊκά
στρώµατα, θα ακυρωθούν κάποια από τα επόµενα µέτρα που έρχονται σε βάρος τους; Η απάντηση είναι κατηγορηµατικά «όχι».
Ακόµα και αν το κράτος εισπράξει µερικά εκατοµµύρια ή δισεκατοµµύρια παραπάνω από τους φοροφυγάδες του εξωτερικού,
τα ποσά αυτά θα µεταφραστούν σε νέες φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και προνόµια για τους ίδιους ως τάξη κεφαλαιοκρατών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Υπήρχε
ανοχή σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι «µισό
λεπτό». Παρακαλώ, τελειώνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το κράτος καίγεται για έσοδα, τα
οποία θα κατευθύνει στη διευκόλυνση των επενδύσεων. Όµως,
αυτό δεν έχει να κάνει µε την ανάγκη να τιµωρηθούν όσοι έχουν
ποινικές ευθύνες για παραβίαση καθήκοντος κ.λπ..
Και επειδή ο χρόνος τελειώνει και ο νέος Πρόεδρος που ανέλαβε δεν έχει καµµία ανοχή ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο «νέος» Πρόεδρος τηρεί ακριβώς το χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πρέπει, λοιπόν, να πούµε ότι χρειάζεται οι εργαζόµενοι να οργανωθούν στα συνδικάτα τους, να οργανωθούν µε αδιαλλαξία για την ανατροπή του βάρβαρου
συστήµατος, ώστε να φέρουν τα πάνω-κάτω και να καθαρίσει
οριστικά η κόπρος του Αυγείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Πανούσης για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ειδικό συνταγµατικό καθεστώς, το σχετικό µε την ποινική ευθύνη των Υπουργών, υπάρχει
προς όφελος της καλής λειτουργίας του πολιτεύµατος και των
θεσµών και όχι για την αυξηµένη προστασία των φυσικών προσώπων των Υπουργών. Είναι δηλαδή ένα αντίβαρο στις εξουσίες
των πολιτικών.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, το άρθρο 86 του Συντάγµατος οριοθετεί τα πρόσωπα που µπορεί η Βουλή να παραπέµψει. Η οριοθέτηση τίθεται από το εισαγγελικό έγγραφο και δεν διευρύνεται
µε βάση λογικούς συνειρµούς ή πολιτικές καχυποψίες.
Νοµίζω ότι βάλαµε τα πρόσωπα, πριν συµφωνήσουµε για τους
κανόνες. Μιλάµε για µια ειδική ποινική µεταχείριση των Υπουργών, δηλαδή για µια εξαιρετική ρύθµιση που πρέπει να ερµηνεύεται στενά. Τι πάει να πει αυτό;
Πρώτον, πρέπει να ερµηνεύεται και να περιορίζεται σε περιστατικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο βασικό τους σκοπό
και, δεύτερον, πρέπει να υπάρχει προσοχή γιατί έχουµε µια σύγκρουση και µια εξαιρετική διάσπαση ανάµεσα στη δικαστική
εξουσία και στη Βουλή.
Άρα, οποιαδήποτε διασταλτική ερµηνεία του τρόπου λειτουργίας µε βάση το νόµο περί ευθύνης Υπουργών –και θα πω γιατίείναι έξω από το πνεύµα του Συντάγµατος. Παραδείγµατος
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χάριν, αυτή η ειδική ρύθµιση κατά τη θεωρία δεν καταλαµβάνει
δυο περιπτώσεις. Πληµµελήµατα ή κακουργήµατα που διέπραξαν µε την ευκαιρία της ασκήσεως των υπουργικών καθηκόντων
και πληµµελήµατα ή κακουργήµατα που διεπράχθησαν διά παραλείψεως της ασκήσεως των υπουργικών καθηκόντων.
Εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή. Η θεωρία λέει ότι ο νόµος περί
ευθύνης Υπουργών αφορά τους Υπουργούς που δρουν, όχι τους
Υπουργούς που παραλείπουν, εκτός αν µπορούµε να αποδείξουµε έχοντας στοιχεία ότι εκ δόλου έγινε παράλειψη.
Άρα, λοιπόν, στο πλαίσιο των κανόνων που πρέπει να βάλουµε,
είναι πρώτον το τεκµήριο της αθωότητας. Ας το κρατήσουµε.
Δεύτερον, να αποφεύγουµε χαρακτηρισµούς που οδηγούν σε
ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Η δίωξη δεν έχει να κάνει µε
αυτό. Τρίτον, να µη µετατρέπουµε την ποινική ευθύνη ενός
Υπουργού σε συλλογική ευθύνη του αντίστοιχου πολιτικού σχηµατισµού ή ευρύτερων σχηµάτων.
Άρα, λοιπόν, η στενή ερµηνεία της εξαιρετικής ρυθµίσεως της
ποινικής µεταχειρίσεως του Υπουργού είναι ότι δεν µπορεί να
επεκταθεί όπου νοµίζουµε -πολιτικά, λογικά, ηθικά- ότι θα µπορούσαµε να την επεκτείνουµε.
Το άρθρο 242, µε το οποίο παραπέµπουµε τον κ. Παπακωνσταντίνου, τι είναι στην ουσία; Είναι η προσβολή της εγγυητικής
και αποδεικτικής λειτουργίας των εγγράφων σχετικά µε τη γνησιότητά τους. Πώς µπορεί να γίνει; Δεν χρειάζεται να το έχει.
Αρκεί το ότι του είναι εµπιστευµένο ή προσιτό, χωρίς να διαφέρει
ο χαρακτήρας του, δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Η εµπίστευση
συντελείται µε την παράδοση του εγγράφου ή µε την αναγνώριση εξουσίας διάθεσης του εγγράφου. Το δε προσιτό, είναι
λόγω της υπηρεσίας που το έγγραφο έχει πρόσβαση και δεν
χρειάζεται να το έχει ως τέτοιο, να έχει δηλαδή και την κατοχή.
Η λίστα Λαγκάρντ συνιστά αυτοτελές έννοµο αγαθό, αφού
απέδειξε ένα σοβαρό γεγονός µε έννοµες καταστάσεις και έννοµες συνέπειες. Άρα, εν προκειµένω, έχουµε αλλοιωµένη αποδεικτική λειτουργία του εγγράφου.
Θα ήθελα να πω κάτι ακόµα. Για την πλήρωση αυτού του άρθρου και τα συνεπακόλουθα του 259, που είναι µια διάταξησκούπα και που αφορά συγκεκριµένη ενέργεια και όχι µια
γενικότερη συµπεριφορά του υπαίτιου, δηλαδή, την εν γένει πολιτική του στάση κ.λπ., για να έχουµε την πλήρωση αντικειµενικής υπόστασης δεν χρειάζεται να έχει έρθει το αποτέλεσµα.
Αρκεί η ύπαρξη άµεσης δυνατότητας για την επέλευση του αποτελέσµατος.
Συνεπώς η ΔΗΜΑΡ, παραµένει πιστή σε αυτό που είχε δηλώσει, ότι θα ακολουθήσει τη θεσµική λειτουργία και δηλώνει και
τώρα πως, αν η πορεία των εργασιών της επιτροπής δείξει ενδείξεις εµπλοκής και ενοχής και άλλων πολιτικών προσώπων, θα
προτείνει την επέκταση της έρευνας και σε αυτά.
Μολονότι στις δηµοκρατίες δεν ισχύει το παλαιό αξίωµα «the
King can do no wrong» και οι Αρχηγοί, όπως και οι αρµόδιοι
Υπουργοί, πρέπει να είναι υπόλογοι και υπεύθυνοι για τις πράξεις
όλων, στην προκειµένη διαδικασία έχουµε ονοµαστική, «in personam» δίωξη και κατηγορία και όχι «in rem» εκδίκαση ενός εγκλήµατος, διότι αυτό επιτάσσει το άρθρο 86 παράγραφος 2 του
Συντάγµατος.
Με αυτούς τους όρους, µε αυτές τις διαδικασίες και µε αυτούς
τους κανόνες µόνο η περίπτωση του κ. Παπακωνσταντίνου φαίνεται να στέκει, νοµικά τουλάχιστον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε και για την τήρηση του χρόνου.
Παρακαλώ, το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Παρίσης Μουτσινάς.
Παρακαλώ, να µιµηθείτε στο χρόνο τον κύριο καθηγητή.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, σήµερα φορέσαµε την
τήβεννο του δικαστικού λειτουργού για να φέρουµε σε πέρας µια
δύσκολη πραγµατικά ψηφοφορία, αυτήν της λίστας Λαγκάρντ.
Ανέλυσε µε την οµιλία του ο κ. Οδυσσέας Βουδούρης λεπτοµερειακά τα γεγονότα, µια οµιλία την οποία προσυπογράφω. Θα
είµαι επιγραµµατικός και θα εστιάσω σε δύο-τρία σηµεία. Θέλω,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

πρώτον, να επισηµάνω τις ευθύνες της Κυβέρνησης για αυτήν
την ιστορία που έφθασε ως εδώ. Την 26-11-2012, πριν από ενάµιση µήνα περίπου, κατατέθηκε στη Βουλή δικογραφία των οικονοµικών εισαγγελέων, η οποία βάζει στο κάδρο των υπόπτων τον
κ. Παπακωνσταντίνου και τον κ. Βενιζέλο και η οποία έµεινε στα
συρτάρια για ένα περίπου µήνα.
Την 27η Δεκεµβρίου, ήρθε συµπληρωµατική δικογραφία µε
αναφορά για αλλοίωση της λίστας και πιθανό υπεύθυνο τον κ.
Γεώργιο Παπακωνσταντίνου. Αµέσως κινητοποιήθηκε η Κυβέρνηση, άρπαξε την ευκαιρία όχι τόσο για να παραπέµψει τον κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου όσο, κυρίως, για να αποπροσανατολίσει τη διαδικασία και να αναφερθεί στην αλλοίωση της λίστας
και δεύτερον, για να απαλλάξει τον κ. Βενιζέλο µε το πρόσχηµα
της κυβερνητικής συνοχής.
Αυτό, όµως, δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από όσα
επιλύει, γιατί γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι σε καµµιά περίπτωση η κυβερνητική συνοχή και η αξιοπιστία της πολιτικής δεν
αίρεται παρά µόνο ενισχύεται σε σχέση µε το σεβασµό και τη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών και µόνο.
Στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όµως, για την παραποµπή,
όπως είπα προηγουµένως, οι Βουλευτές λειτουργούν σαν δικαστικοί λειτουργοί, χωρίς οι περισσότεροι από εµάς να έχουν, αν
θέλετε, την επάρκεια και την τεκµηρίωση να το κάνουν.
Γιατί η Κυβέρνηση δεν αξιοποίησε -και είναι το δεύτερο λάθος
αυτό- το ν. 3691/2011, ώστε να αναθέσει το ζήτηµα σε τριµελές
γνωµοδοτικό συµβούλιο δικαστικών λειτουργών, όπως προβλέπει ο νόµος, οι οποίοι θα κατέθεταν στη Βουλή ανάλογο υπόµνηµα-γνωµοδότηση, το οποίο θα βοηθούσε και τα κόµµατα στη
λειτουργία τους, χωρίς να τα ακυρώνει, αλλά και τους Βουλευτές
κυρίως να αποκτήσουν επιστηµονική και δικαστική τεκµηρίωση
για να στηρίξουν την οµιλία τους και την ψήφο τους;
Δεν το έκαναν ούτε αυτό. Έχει µεγάλη ευθύνη η Κυβέρνηση
γι’ αυτό. Τουναντίον, έκανε άλλα, τα οποία έφεραν µία αναστάτωση, η οποία σήµερα –ευτυχώς- κάτω από κάποιες ρυθµίσεις
και ψηφοφορίες, έχουν επιλυθεί και η διαδικασία γίνεται µε τον
καλύτερο τρόπο.
Κατά την ταπεινή µου γνώµη και µπαίνοντας στην ουσία, θα
πω δύο πράγµατα. Το ένα είναι ότι πρέπει να ισχύει το αξίωµα
ότι οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να είναι οι υπαίτιοι για τις πράξεις
όλων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ειδάλλως, καταλύεται η δηµοκρατία.
Θεωρώ, λοιπόν, κατ’ αρχήν µε την πολιτική λογική ότι οι Πρωθυπουργοί και οι Υπουργοί Οικονοµικών για το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι πολιτικά υπεύθυνοι, χωρίς αυτό βέβαια να παραβιάζει
το τεκµήριο της αθωότητας. Ποινικά, όµως, ελέγχονται αυτοί που
έχουν αναφερθεί στις δύο δικογραφίες των οικονοµικών εισαγγελέων.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου, έχει σαφώς πρωταρχική ευθύνη, γιατί
παρέλαβε και δεν πρωτοκόλλησε το cd ούτε το στικάκι. Έχασε
το cd και το πρωτότυπο στικάκι. Δεν αξιοποίησε τις πληροφορίες
αυτών των ηλεκτρονικών εργαλείων, ενώ δεν κατηύθυνε την
έρευνα για παράνοµη εξαγωγή κεφαλαίων, µαύρο χρήµα και
τυχόν φοροδιαφυγή, ζηµιώνοντας πολλαπλά το δηµόσιο συµφέρον.
Ο κ. Βενιζέλος, επίσης, έχει παρόµοιες ευθύνες, γιατί και ο
ίδιος παρέλαβε το usb, δεν το πρωτοκόλλησε και δεν φρόντισε
να αξιοποιηθεί ώστε να προσποριστούν για το δηµόσιο σοβαρά
έσοδα, τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος. Πώς µπορούσε, άραγε –
λέει ο απλός κόσµος- να παίρνει σκληρές αποφάσεις και σκληρά
οικονοµικά µέτρα σε βάρος χαµηλόµισθων, συνταξιούχων, µισθωτών και κατωτέρων κοινωνικών τάξεων και να φτωχοποιεί τη
µεσαία τάξη και δεν είχε σκεφτεί ούτε µία στιγµή ότι έχει στο
συρτάρι του κάποια λίστα –όχι µόνο αυτή, αλλά και άλλες πολλές- και θα µπορούσε να την αξιοποιήσει για να αποδώσει στο
δηµόσιο αρκετά δισεκατοµµύρια;
Είναι ένα θέµα το οποίο, πραγµατικά, πρέπει να το συζητήσουµε και να δώσουµε κάποιες απαντήσεις. Οι ξένοι λένε ότι η
οικονοµική και πολιτική ελίτ στη χώρα µας δεν ελέγχεται και δεν
φορολογείται. Αυτό µας βαρύνει και η εικόνα προς τα έξω, δυστυχώς, είναι αρνητική.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι έχουµε µπροστά µας ένα άλλο σο-
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βαρό πολιτικό πρόβληµα. Έχουµε µία πολιτική εξουσία που δεν
νιώθει να δεσµεύεται από τους νόµους και τους κανόνες της πολιτείας, γιατί θεωρείται υπεράνω των θεσµών. Αυτό είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα. Θέλω να πω, µάλιστα, ότι πάντα γι’ αυτούς τους
ηγέτες, ευθύνη έχουν οι άλλοι για δικές τους πράξεις και δικές
τους παραλείψεις.
Από την άλλη έχουµε µπροστά µας µία διοικητική νοµενκλατούρα, η οποία δεν αρνείται ποτέ τα χατίρια στους πολιτικούς
προϊσταµένους της και αντ’ αυτού ζητά µεγάλα και σοβαρά ανταλλάγµατα. Έχουµε έτσι δηµιουργήσει ένα νοσηρό πολιτικό και
διοικητικό σύστηµα που αξιοποιείται επί δεκαετίες απ’ όλες τις
κυβερνήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, όχι ένα λεπτό. Σε είκοσι δευτερόλεπτα σας παρακαλώ να
ολοκληρώσετε.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Θα έπρεπε ήδη από τη Μεταπολίτευση, να είχε δοµηθεί έτσι το πολιτικό σύστηµα και το δηµόσιο
που να λειτουργεί µε θεσµική διαφάνεια, µε αξιοπιστία και ευθύνη, ώστε να µπαίνει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του και
όλοι να µαθαίνουµε απ’ αυτά τα παθήµατα.
Τόσους µήνες, όµως, η Κυβέρνηση δεν έκανε παρά ελάχιστα
πράγµατα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αν δεν προχωρήσουµε
γρήγορα αυτές τις σοβαρές µεταρρυθµίσεις, αν δεν αλλάξουµε
την πολιτική µας ρότα, οι επιτροπές αυτές θα είναι, αν θέλετε,
βούτυρο στο ψωµί για ασκήσεις επικοινωνιακής τακτικής.
Ας τελειώνουµε, επιτέλους, µ’ αυτά τα νοσηρά φαινόµενα.
Πρέπει να ξεπεράσουµε τον πολιτικό µας εαυτό και τα συµφέροντά µας! Ας κλείσουµε, επιτέλους, το κεφάλαιο της φοροασυλίας των ισχυρών! Η κρίση, είναι µία µεγάλη ευκαιρία να πάρουµε
κρίσιµες αποφάσεις µε στόχο να στηρίξουµε την κοινωνία και τα
συµφέροντα των εργαζοµένων, αλλά κυρίως να ικανοποιήσουµε
το περί δικαίου αίσθηµα των πολιτών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως
ένας Βουλευτής που είχα το δυσµενές προνόµιο να έχω συµµετάσχει µέχρι τώρα σχεδόν σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές που
λειτούργησαν σ’ αυτήν εδώ τη Βουλή –µε λίγα λόγια θεωρώ τον
εαυτό µου ένα είδος Βουλευτή καρατερίστα, ανθρώπου που παρακολουθεί και, δυστυχώς, βιώνει τα σκάνδαλα της τελευταίας
περιόδου µε τον πλέον επώδυνο τρόπο- θα ήθελα να µεταφέρω
κάποιες σκέψεις.
Θα ήθελα να πω ότι η διαδικασία εκκαθάρισης αυτής της υπόθεσης, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξεκινά µε
τους καλύτερους όρους. Θεωρώ ότι ήδη έχει υπονοµευθεί πάρα
πολύ σοβαρά οποιαδήποτε προοπτική στην υλοποίηση της αποστολής της. Μία λέξη, δυστυχώς, έχει επικρατήσει σ’ αυτήν εδώ
την Αίθουσα από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση µέχρι τώρα και,
δυστυχώς, ακούγεται από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, στις
οποίες κάθεται η Αντιπολίτευση. Και η λέξη είναι «συγκάλυψη».
Και δυστυχώς, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δηλώνουν µε κατηγορηµατικό τρόπο ότι έχουν την πεποίθηση, πως ουσιαστικά
η διερεύνηση αυτή δεν θα φτάσει εκεί που πρέπει.
Όµως, όλοι αυτοί οι συνάδελφοι ξεχνούν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ξεχνούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η κατάσταση
στη χώρα δεν είναι ίδια µε την κατάσταση του 2008, του 2009,
ακόµα και του 2010. Έχουν αλλάξει τόσα πολλά πράγµατα, που
θέλουν ή δεν θέλουµε κάποιοι, είµαστε αναγκασµένοι να κινηθούµε προς την πορεία εκείνη που απαιτούν οι πολίτες, δηλαδή
να εκκαθαρίσουµε όλες τις υποθέσεις οι οποίες θα έρθουν το
επόµενο διάστηµα.
Και τι έχει αλλάξει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Πρώτα απ’
όλα, έχει αλλάξει ότι αρχίζει να λειτουργεί ο ένας πυλώνας της
δηµοκρατίας, που λέγεται δικαιοσύνη. Και όταν λέω «ότι έχει αρχίσει να δουλεύει», εννοώ ότι πραγµατικά έχει αναλάβει το µερίδιο της ευθύνης της, όσον αφορά τη διερεύνηση εκείνου του
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µέρους που την αφορά.
Το δεύτερο είναι, ότι η κοινωνία έχει φτάσει στα όριά της, ότι
πλέον έχουµε φτάσει στο «και µη παρέκει».
Και το τρίτο είναι, ότι η εξέλιξη της χώρας, το µέλλον που θέλουµε να οραµατιζόµαστε γι’ αυτήν εδώ τη χώρα, µάς επιτάσσει
αυτήν την περίοδο, από εδώ και πέρα, να πετύχουµε. Αυτά είναι
νέα, καινούργια στοιχεία, τα οποία θα καθορίσουν και τις εξελίξεις, καθώς και την εξέλιξη σ’ αυτήν την υπόθεση.
Έτσι, λοιπόν, θα έπρεπε κανονικά σ’ αυτήν εδώ τη συζήτηση,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συζητάµε ένα και µοναδικό
πράγµα, το πώς δηλαδή η επιτροπή, που έτσι και αλλιώς θα συσταθεί –γιατί είναι κάτι το οποίο παραβλέπεται σκόπιµα από κάποιους- θα κάνει καλά τη δουλειά της.
Πόσοι συνάδελφοι µίλησαν επί της ουσίας; Πόσοι προσπάθησαν να θέσουν τους όρους συνεννόησης, ούτως ώστε η επιτροπή –η οποία θα τονίζω συνεχώς θα συσταθεί, θα συγκροτηθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- να κάνει τη δουλειά της;
Και αλήθεια, το µέγιστο αυτής της επιτροπής που θα συγκροτηθεί, είναι ο αριθµός των προσώπων, που εκ των προτέρων προληπτικά καθιστά ως υπόπτους; Είναι και αυτή, αν θέλετε, εν τέλει
η ρητή συνταγµατική ρύθµιση; Υπάρχει άλλη διαδικασία που να
µας επιτρέπει την ολοκληρωµένη συζήτηση;
Ο υποφαινόµενος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει διατυπώσει την άποψή του στο πόρισµα το οποίο συνέταξε επ’ ευκαιρία εξέτασης της υπόθεσης του πρώην συναδέλφου µας κ.
Παυλίδη. Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη προκαταρκτική η οποία
λειτούργησε σ’ αυτό εδώ το κτήριο. Επ’ αυτού στηρίζεται η ξεκάθαρη θέση της Δηµοκρατικής Αριστεράς, την οποία διακηρύσσουµε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θέλω να την επαναλάβω για
άλλη µια φορά από εδώ, για να τελειώσουν τα ψέµατα, να τελειώσει η σπέκουλα και να ξέρουµε πού κινούµαστε.
Εγώ ο ίδιος ως µέλος της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
είχα απευθύνει πρόσκληση, ως και πρόκληση, σε όποιο κόµµα
διέθετε τον απαιτούµενο αριθµό Βουλευτών, να πάρει την πρωτοβουλία και να ξεκινήσει τη διαδικασία. Και οι επιλογές που µας
προσφέρουν το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής είναι
δύο. Η µία είναι η εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή και η δεύτερη, η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Θέλετε την προσωπική µου άποψη; Η προσωπική µου άποψη
και η σωστή διαδικασία, θα ήταν να ξεκινήσουµε από εξεταστική
επιτροπή που θα εξετάσει όλη τη γκάµα των θεµάτων, θα εντοπίσει όλα τα κενά και από εκεί και πέρα, µε τον πλέον απροκατάληπτο αντικειµενικό τρόπο, να προχωρήσει και να καταλογίσει
πολιτικές ευθύνες και να εντοπίσει και τις πιθανές ενδείξεις
ούτως ώστε να προχωρήσει η προκαταρκτική εξέταση.
Οι εξελίξεις, όµως, ήταν ραγδαίες. Και ποιες ήταν οι εξελίξεις,
πέρα από τη δικογραφία που εστάλη από την εισαγγελία; Ήταν
ότι µε ταχύτατες κινήσεις της Κυβέρνησης –και εδώ δεν πρέπει
να είµαστε µικρόψυχοι, το πολιτικό σύστηµα σ’ αυτήν τη φάση
κινήθηκε ταχύτατα, πέρα απ’ όσα µέχρι τώρα είχαµε συνηθίσειανακτήθηκε η γνήσια λίστα. Εκεί, λοιπόν, εντοπίσαµε τις πραγµατικές ενδείξεις που αναφέρονται στο πρόσωπο του κ. Παπακωνσταντίνου.
Όλες οι άλλες περιπτώσεις διερεύνησης για µας, για τη Δηµοκρατική Αριστερά, αναφέρονταν σε πολιτικές ευθύνες και όχι
σε ενδείξεις τέτοιες που να προχωρήσουµε σε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Η πρότασή µας, βασίζεται στην εδραία πεποίθηση που έχει η
Δηµοκρατική Αριστερά και που πρέπει να έχουν όλες οι πτέρυγες
της Βουλής ότι η έναρξη της προκαταρκτικής εξέτασης εκ µέρους της επιτροπής ουσιαστικά είναι εισαγωγή, είναι το πρώτο
βήµα για την ολοκλήρωση αυτού που λέει ο Κώδικας Ποινικής
Δικονοµίας προκαταρκτικής εξέτασης προκειµένου να διαπιστωθούν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για άσκηση ποινικής δίωξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είµαστε σαφείς. Ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών, έχει το δικαίωµα, έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει in rem τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Εάν στην πορεία της προκαταρκτικής εξέτασης εντοπίσει
νέα στοιχεία, νέες πράξεις και µπορεί να εντοπίσει νέα πρόσωπα
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στα οποία µπορεί να αναφερθούν οι πράξεις, τι κάνει; Είναι προφανές –το γνωρίζουµε όλοι, τουλάχιστον όσοι είµαστε νοµικοίότι έχει τη δυνατότητα ο εισαγγελέας να διευρύνει το κατηγορητήριο και να εντάξει στην κατηγορία των υπόπτων κι άλλα πρόσωπα. Αυτή είναι η βασική θέση της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Σε τι διαφέρει από την πρόταση των υπολοίπων; Διαφέρει στο
εξής. Δεν καθιστούµε προληπτικά υπόπτους άλλους πολίτες.
Εγώ θα αναφερθώ σε πολίτες κι όχι σε πολιτικούς. Δεν θέλουµε
να φτάσουµε στο τέλος της διαδικασίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και να πούµε σ’ αυτούς που έχουµε καταστήσει υπόπτους, εάν διαπιστωθεί η αθωότητά τους, «µας συγχωρείτε που
σας διαποµπεύσαµε, µας συγχωρείτε που µέχρι τώρα οδηγηθήκαµε µέχρι εδώ». Θέλουµε να χαρακτηρίζουµε ως υπόπτους
όσους βρίσκουµε στην πορεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς ακούστηκαν σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα πάρα πολλά πράγµατα τα οποία –όπως είπα
στην αρχή- υπονοµεύουν όλη τη διαδικασία. Κι αν µεν ακούγονται αυτά τα πράγµατα από συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν καµµία σχέση µε τη νοµική και µε το νοµικό πολιτισµό…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τι να κάνουµε, κύριε Τσούκαλη, δεν
είµαστε όλοι νοµικοί. Πολιτικά είναι τα ζητήµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Χαλβατζή, αυτή είναι η βασική
µας διαφωνία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Να ήταν µόνο αυτή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Χαλβατζή, δεν µας έχετε συνηθίσει σε διακοπές. Παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Επί του συγκεκριµένου, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αυτό που είπε ο κ. Χαλβατζής είναι ό,τι χειρότερο για τη συγκεκριµένη διαδικασία που συζητάµε, δηλαδή
ότι σε µία αµιγώς δικονοµική διαδικασία, όπου δυστυχώς είµαστε
υποχρεωµένοι να λειτουργούµε ως εισαγγελείς –και λέω δυστυχώς και θα το επαναλάβω- υπάρχουν κόµµατα και συνάδελφοι οι
οποίοι λένε ότι επί του συγκεκριµένου θέµατος πρέπει να σκεφτούµε πολιτικά.
Εδώ, λοιπόν, είναι το µεγάλο πρόβληµα, το οποίο πρέπει να
αντιµετωπίσουµε και να διαχειριστούµε. Αναφέροµαι, βεβαίως,
σε συναδέλφους οι οποίοι δυστυχώς πολιτικολογούν σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα. Είχαν την απαίτηση να θέσουν ολόκληρο το
πλαίσιο για να µπορέσουµε να λειτουργήσουµε.
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάσαµε στο σηµείο, η
διαδικασία στη συγκεκριµένη υπόθεση να καλύψει την ουσία.
Πόσες κάλπες θα στηθούν, αν θα είναι ανά πρόσωπα ή ανά πρόταση. Το προηγούµενο διάστηµα οι τίτλοι των ΜΜΕ ήταν στην
κυριολεξία άθλιοι. «Η Δηµοκρατία στο απόσπασµα», «Κάλπικες
ψηφοφορίες», «Μεθοδεύσεις αποχώρησης».
Και αφού, λοιπόν, όλα αυτά διασκεδάστηκαν µε τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο και όταν πλέον χάθηκε το επικοινωνιακό οικοδόµηµα όσων είχαν έρθει σήµερα εδώ στην Αίθουσα για να
αντιπαρατεθούν και να πλήξουν τα τρία κόµµατα της συγκυβέρνησης και την πρόταση που είχε καταθέσει, φτάσαµε στο σηµείο
να ακούσουµε το ανήκουστο. Πρέπει µε απόφαση της Βουλής –
και διορθώθηκε στη συνέχεια- να υποχρεωθούν οι Βουλευτές να
προσέλθουν στις κάλπες.
Μην ανησυχείτε, η Δηµοκρατική Αριστερά θα κάνει το καθήκον
της. Θα ψηφίσει κανονικά.
Θέλω, όµως, να θέσω ένα ερώτηµα: Εάν εγώ για λόγους πολιτικούς και ιδεολογικούς, δεν προσέλθω στην κάλπη των προσώπων που πρότεινε η Χρυσή Αυγή, θα χαρακτηριστώ, θα στοχοποιηθώ και θα στιγµατιστώ; Σκεφθείτε το λίγο. Και βεβαίως απευθύνοµαι στην από κει πτέρυγα. Εγώ µάλλον θα το κάνω, δεν θα
πάω για τους λόγους που ανέφερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι και στο ζήτηµα της
διαδικασίας –που θα το αναπτύξω περισσότερο στη συνέχεια-
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αντιπαρατίθενται δυο κεντρικές λογικές.
Η µια είναι αυτή που διαβάζει τον Κανονισµό και προσχωρεί,
θα έλεγα, σ’ αυτό που θα λέγαµε «νοµικό θετικισµό». Δηλαδή τι
λέει; Ότι εδώ σήµερα έχουµε µια οιονεί ποινική διαδικασία.
Έχουµε µια διαδικασία, στην οποία µας καθοδηγούν το άρθρο
86 του Συντάγµατος και τα σχετικά άρθρα του Κανονισµού. Αυτά
είναι τα όρια που θέτουν στη Βουλή συγκεκριµένες νοµοθετικές
διατάξεις.
Εµείς της Νέας Δηµοκρατίας, έτσι αντιµετωπίζουµε αυτήν τη
διαδικασία. Έχουµε τρεις προτάσεις, µε τις οποίες πρώην
Υπουργοί πρέπει να κριθούν εάν είναι ύποπτοι, εάν υπάρχουν
επαρκείς ενδείξεις προκειµένου να διερευνηθούν περαιτέρω
τυχόν αξιόποινες πράξεις τους. Αυτό είναι ποινικό.
Νοµίζω ότι από τη διαδικασία, σαφώς προκύπτει πως υπάρχει
µια άλλη προσέγγιση. Μια προσέγγιση η οποία λέει ότι, καλά
είναι αυτά τα ποινικά αλλά αφού έχουµε πολιτικά πρόσωπα εδώ,
κακά τα ψέµατα, δεν µπορούµε να µη συζητήσουµε το πολιτικό
θέµα και ότι εντέλει εδώ θα πρέπει να υπάρξουν ανακρούσµατα,
αντηχήσεις και προσεγγίσεις λαϊκής δικαιοσύνης. Αυτό είναι που
πρέπει σε τελευταία ανάλυση να πρυτανεύσει, αυτή είναι η βασική λογική. Αυτό φάνηκε από την επιχειρηµατολογία.
Θα αναλύσω γιατί αυτές οι κεντρικές λογικές συγκρούονται
και ποιες είναι οι πολιτικές συνέπειες αυτής της σύγκρουσης.
Χρωστώ στον πρώτο ύποπτο τελέσεως των πράξεων τον οποίο
ακούσαµε να δίνει εξηγήσεις απ’ αυτό Βήµα στην Εθνοσυνέλευση, τον κ. Παπακωνσταντίνου, µερικές διευκρινίσεις, γιατί η
Νέα Δηµοκρατία εµµένει στην πρότασή της και γιατί οι εξηγήσεις
που δίνει δεν είναι επαρκείς σε δύο σηµεία και γιατί θα πρέπει
να προχωρήσουµε κατά την άποψη της Νέας Δηµοκρατίας στη
σύσταση αυτής της προκαταρκτικής επιτροπής.
Τι είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου; Είπε αντικρούοντας το σκεπτικό της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ: «Με
την τελευταία εξέλιξη δεν προκύπτει ότι έχω κάνει εγώ την αλλοίωση».
Η αλλοίωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει. Αυτό
είναι σαφές. Έχουν αφαιρεθεί τρία ονόµατα. Επίσης, είναι σαφές
ότι τα τρία ονόµατα που έχουν αφαιρεθεί, είναι συγγενείς του κ.
Παπακωνσταντίνου. Λέει όµως ο κ. Παπακωνσταντίνου: «Ξέρετε,
τα χρήµατα αυτά είναι φορολογηµένα. Άρα, τι κίνητρο είχα;».
Απαντώ κατευθείαν. Αυτό µένει να αποδειχθεί. Από τα µέχρι σήµερα στοιχεία που έχουµε εµείς ενώπιον µας µέσα στη δικογραφία, αυτό δεν προκύπτει. Μπορεί να προκύψει αλλά είναι
εποµένως αντικείµενο ερεύνης.
Επίσης, λέει ο κ. Παπακωνσταντίνου: «Προκύπτει ότι αυτό που
παρεδόθη δεν ήταν το αντίγραφο που έκανα εγώ αλλά ένα άλλο
αντίγραφο». Πράγµατι, έχει προκύψει, γιατί υπάρχουν και άλλα
αντίγραφα. Το ότι υπάρχουν όµως και άλλα αντίγραφα δεν λύνει
το ζήτηµα, το από πού ξεκίνησε αυτή η πορεία της αντιγραφής.
Αυτή η πορεία της αντιγραφής έχει ξεκινήσει από τον κ. Παπακωνσταντίνου. Εποµένως, δεν εκφεύγει των ευθυνών του. Δεν
προκύπτει ότι κάποιος άλλος το έχει κάνει υποχρεωτικά. Είναι
ερευνητέο.
Εποµένως, ως προς τις ενδείξεις που χρειάζονται για να αποφασίσουµε την παραποµπή του κ. Παπακωνσταντίνου, τη σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθούν τυχόν
αξιόποινες πράξεις, αυτή της αλλοιώσεως, ο κ. Παπακωνσταντίνου ως προς αυτό, ως προς την ύπαρξη των ενδείξεων, δεν έχει
δίκιο να είναι παραπονούµενος. Ίσα-ίσα θα έπρεπε να επιδιώκει
τη σύσταση προκαταρκτικής προκειµένου να αποκαθάρει, αν πιστεύει στην αθωότητά του, το όνοµά του.
Πήρα λίγο χρόνο, για να αναπτύξω ενώπιον σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτόν το συλλογισµό, γιατί αυτός ο συλλογισµός είναι αυτός που πρέπει να µας καθοδηγήσει και στις
υπόλοιπες περιπτώσεις, ένας συλλογισµός τέτοιου τύπου. Με
αυτόν τον τρόπο κρίνουµε και πρέπει να κρίνουµε αν ο κ. Βενιζέλος, αν ο κ. Παπανδρέου, αν ο κ. Παπαδήµος πρέπει ή όχι να παραπεµφθούν, δηλαδή ψάχνοντας ενδείξεις για τα αποδιδόµενα
αδικήµατα. Το αν υπέγραψαν το µνηµόνιο, το αν δεν υπέγραψαν
το µνηµόνιο, το αν ήταν καλοί ή κακοί Υπουργοί, το αν εισέπραξαν έσοδα ή δεν εισέπραξαν έσοδα από τη φοροδιαφυγή, το αν
έχουν πολιτικές ευθύνες για την πορεία της οικονοµίας ή όχι, δεν
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είναι αντικείµενο της παρούσας διαδικασίας. Και δεν πρέπει να
επιτρέψουµε να εµφιλοχωρήσουν τέτοιου είδους αντιλήψεις
αποδόσεως λαϊκών αισθηµάτων και λαϊκής ικανοποιήσεως. Εµείς
το νόµο του Λιντς στη Βουλή δεν τον εφαρµόζουµε. Άρα, τα
πράγµατα είναι ξεκάθαρα.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έρχοµαι, λοιπόν, στις κατηγορίες. Τι αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ στον
κ. Βενιζέλο; Του αποδίδει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την όχι
βεβαίως πλέον πλαστογραφία, την αλλοίωση αυτού του εγγράφου, γιατί προέκυψε ότι ο κ. Βενιζέλος δεν έχει πλέον καµµία
σχέση µ’ αυτό. Προέκυψε, γιατί το αλλοιωµένο στικάκι τη χρονική
στιγµή της αλλοιώσεως, αυτό που παρεδόθη από τον κ. Διώτη
στον κ. Βενιζέλο, ήταν ήδη διαµορφωµένο µε τον τρόπο που ήταν
διαµορφωµένο και δεν είχε περαιτέρω παρέµβαση ο κ. Βενιζέλος. Τελειώνουµε µ’ αυτό. Ζήτηµα του πραγµατικού. Τέλος.
Τι άλλο όµως αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ στον κ. Βενιζέλο; Την υπεξαγωγή εγγράφων, κύριοι συνάδελφοι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Αλλά δεν τού αποδίδουµε αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί δεν µε αφήνετε; Σας ακούσαµε
επί µακρόν. Τώρα η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται λίγη υποµονή
από σας. Τώρα θέλει ένα κουράγιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί διαµαρτύρεστε, κύριοι συνάδελφοι;
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υπεξαγωγή λοιπόν. Τι υπεξαγωγή
άραγε έκανε ο κ. Βενιζέλος; Ποίου εγγράφου; Ακούστε. Η υπεξαγωγή έχει τέσσερις τρόπους τελέσεως. Έχει την αλλοίωση, τη
νόθευση, την καταστροφή και την αφαίρεση. Έχει κάνει τα τρία
πρώτα αδικήµατα ο κ. Βενιζέλος; Σαφώς όχι. Τι έχει κάνει; Λέει
ότι έχει κάνει την αφαίρεση. Ποιανού πράγµατος; Την αφαίρεση
από το ΣΔΟΕ του στικ που το ΣΔΟΕ τού παρέδωσε. Πώς τού το
αφαίρεσε αφού τού το παρέδωσε το ΣΔΟΕ; Ο κ. Βενιζέλος αποκτά πρόσβαση σ’ αυτό, επειδή τού παρεδόθη από την ίδια υπηρεσία. Αυτή είναι η υπεξαγωγή;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Αντίγραφο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αντίγραφο. Αυτή είναι η υπεξαγωγή;
Εδώ είναι προφανέστατα αβάσιµη η κατηγορία.
Πάµε στην άλλη ωραία συζήτηση, παράβαση καθήκοντος και
απιστία. Αυτή βαρύνει κατά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ τόσο τον κ.
Βενιζέλο όσο και τον κ. Παπακωνσταντίνου. Ποια είναι εδώ η παράβαση καθήκοντος; Η παράβαση καθήκοντος που αποδίδεται,
είναι παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δεν
πρωτοκόλλησαν, δεν φρόντισαν να γίνουν οι έρευνες µε την ταχύτητα που έπρεπε, δεν επόπτευσαν το ΣΔΟΕ. Είναι µία σειρά
από τέτοιες παραλείψεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Άρειος Πάγος, 821/2011: «Αξιόποινη είναι η ελεγχόµενη
πράξη, ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου µόνο αν συνιστά
θετικά ή αποθετικά έκφραση πολιτειακής βουλήσεως και άσκηση
κρατικής εξουσίας µέσα στον κύκλο των δηµοσίων υποθέσεων
και όχι απλώς η παράβαση υποχρεώσεων που ανάγονται και εξυπηρετούν άλλα συµφέροντα των δηµοσίων υπηρεσιών».
Τι λέει εδώ; Λέει ο Άρειος Πάγος ότι η παράβαση αυτή, για να
είναι αξιόποινη, πρέπει να υπάρχει τι; Έκφραση της πολιτειακής
βουλήσεως να µην υπάρξουν ενέργειες. Πώς έχει υπάρξει τέτοια
έκφραση αφού καθ’ ύλην αρµόδιο για την ενέργεια του φορολογικού ελέγχου είναι το ΣΔΟΕ χωρίς χρεία και χωρίς οποιαδήποτε
ανάγκη πρόσθετης εντολής; Άραγε χρειάζεται πρόσθετη εντολή
ενέργειας η υπηρεσία για να κάνει τη δουλειά της; Άραγε υπάρχει παράλειψη της εποπτείας ή δεν έδωσαν συγκεκριµένη εντολή; Έστω ότι ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν
έδωσαν. Αυτό άραγε σηµαίνει ότι έχουν δώσει την εντολή στο
ΣΔΟΕ να µην ενεργήσει, δηλαδή το ανάποδο; Όχι.
Για τον κ. Παπαδήµο και την πρόταση Χρυσής Αυγής – Ανεξαρτήτων Ελλήνων διαβάζω: «Πρώτον κατά τη διάρκεια της θητείας µου ως Πρωθυπουργού ουδέποτε ενηµερώθηκα αρµοδίως
για την ύπαρξη της επονοµαζόµενης λίστας Λαγκάρντ ούτε για
οποιοδήποτε ζήτηµα που συνδέεται µε την υπόθεση αυτή. Δεύ-
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τερον, το όλο θέµα κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας µου
δεν είχε λάβει δηµοσιότητα, δεν περιήλθαν σε γνώση µου πληροφορίες από καµµία άλλη πηγή για τη λίστα Λαγκάρντ ούτε για
τα ζητήµατα που αναδείχθηκαν τον Οκτώβριο του 2012 και µετά,
τις πρόσφατες καταθέσεις στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς και από την έρευνα που διεξάγεται από
εισαγγελείς».
Ερώτηση. Έχουµε άλλες ενδείξεις; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενδείξεις δεν είναι οι σκέψεις των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Ενδείξεις είναι τα στοιχεία. Ενδείξεις είναι κάποιου είδους αξιολογήσιµα, µαρτυρικά γεγονότα, κάποιου είδους αποδείξεις, αποδεικτικά µέσα που µπορούν να στοιχειοθετηθούν σε ενδείξεις.
Το ότι κάτι σκέφτεται κάποιος από µας για κάποιον δεν αποτελεί
ένδειξη.
Γιατί όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµβαίνουν όλα
αυτά τα προφανώς ποινικά αβάσιµα; Τι µαρτυρούν; Γιατί έχουµε
προφανέστατες ποινικές και νοµικές αβασιµότητες. Τι φανερώνουν; Δεν θέλει να σκεφτόµαστε πολύ γι’ αυτά γιατί τα έγγραφα
µιλούν από µόνα τους. Και γυρνώ στην πρώτη µου παρατήρηση.
Αν έχετε την καλοσύνη, όποιοι το έχετε µαζί σας, µπορείτε να
ανοίξετε στη σελίδα 7 της προτάσεως του ΣΥΡΙΖΑ. «Η εξονυχιστική ποινική διερεύνηση, εποµένως, της υπόθεσης της λίστας
Λαγκάρντ δεν αποτελεί αναγκαιότητα µόνο για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιµωρηθούν εκείνοι που τελούν αξιόποινες πράξεις σε βάρος του δηµοσίου». Αλλά λέει και κάτι άλλο. Δεν είναι
µόνο για την ποινική τιµωρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ
αυτή η διαδικασία. Έτσι νοµίζαµε εµείς. Αποκαλύπτεται ότι κάναµε λάθος. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η διαδικασία αυτή «πρέπει
να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήµα για το ριζικό µετασχηµατισµό ενός κράτους αλυσοδεµένου και δεσµευµένου, να εξυπηρετεί τα οικονοµικά συµφέροντα της άρχουσας τάξης».
Καταλάβατε τι κάναµε εδώ;
Και λέει τώρα σ’ αυτό το πολιτικό σχέδιο, έχει πολιτικό σχέδιο,
«είναι αφοσιωµένος ο ΣΥΡΙΖΑ και ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο προκαλεί και θα συνεχίσει να προκαλεί την οργή και τη λυσσαλέα
επίθεση όσων ευνοούνται από τη διατήρηση της καθεστηκυίας
τάξης πραγµάτων».
Τώρα εσείς είπατε ότι αδίκως σας κατηγορούµε, ότι ποινικοποιείτε την πολιτική ζωή. Και εδώ οµολογείτε ότι το συγκεκριµένο
πράγµα είναι ενταγµένο σε πολιτικό σχέδιο δράσης που οδηγεί
σε συγκεκριµένη κατεύθυνση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Με γειά σας µε χαρά σας. Αλλά µετά µη στενοχωριέστε.
Και να συνεννοηθούµε για κάτι άλλο. Εγώ καταλαβαίνω ότι στο
πλαίσιο της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιοίκησης και της αυτοσυγκρότησης και των ελευθεριακών κοινοτήτων σας αρέσουν
και τα λαϊκά δικαστήρια. Εδώ δεν είµαστε τέτοιο. Δεν θα γίνουµε
τέτοιο. Δε στέργουµε σ’ αυτές τις λογικές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµάς µας αρέσει η αστική Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία.
Αυτήν υπηρετούµε. Αν δε σας αρέσει, σε ένα άλλο καθεστώς να
συζητήσουµε.
Κλείνω µε το περίφηµο ζήτηµα της µυστικότητας. Έχετε έναν
καηµό από το πρωί µην κάνουµε σκασιαρχείο. Έχετε ένα καηµό
µε τη µια κάλπη, µε τις δυο κάλπες, µε τις πέντε κάλπες, µε τις
επτά κάλπες. Μη και καλά εµείς φύγουµε και δεν ψηφίσουµε. Για
να συνεννοηθούµε.
Έχετε δει ποιοι υπογράφουν την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Όλοι.
Έχετε δει ποιοι άλλοι την υπογράφουν; Όλοι οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ. Ποιοι άλλοι την υπογράφουν; Οι Βουλευτές της ΔΗΜΑΡ.
Τι νοµίζετε ότι είµαστε εδώ; Ότι θα υπογράφουµε και µετά θα
παίζουµε κρυφτούλι; Έχουµε υπογραφές, έχουµε πάρει θέση για
το ποιος πρέπει να παραπεµφθεί. Δεν έχουµε υπογράψει καµµία
δική σας πρόταση. Μας εστάλη η πρόταση της Χρυσής Αυγής
και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δεν την υπογράψαµε. Εµείς τις
υπογραφές µας τις τιµάµε. Έχουµε πει τι θα ψηφίσουµε και είναι
ξεκάθαρο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Υποδείξεις για το πώς θα ψηφίσουµε από υποστηρικτές της
λαϊκής δικαιοσύνης δε σηκώνουµε και δεν ακούµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Βενιζέλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάνει …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μη γραφτεί τίποτα στα
Πρακτικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα
µπαίνει ευτυχώς σε µια νέα φάση. Σταθεροποιείται εν µέσω πολλών δυσκολιών. Το 2013, ιδίως το πρώτο εξάµηνο, είναι η φάση
της στροφής προς την έξοδο από την κρίση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Στόχος µας είναι η σταδιακή επάνοδος στην αυτοδυναµία,
στην ουσιαστική ισοτιµία της χώρας µέσα στην Ευρωζώνη και
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για να το πετύχουµε αυτό –δύσκολο, αλλά αναγκαίο- πρέπει
να αλλάξουµε το κλίµα -πρωτίστως το εσωτερικό κλίµα- να αποκαταστήσουµε δεσµούς κοινωνικής και εθνικής εµπιστοσύνης,
να επικρατήσει ασφάλεια και αισιοδοξία.
Διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις αυτές. Και επειδή αυτό συµβαίνει, οι συνασπισµένες δυνάµεις της οπισθοδρόµησης, οι δυνάµεις που επενδύουν απροκάλυπτα στο αδιέξοδο και στην
καταστροφή της χώρας, βρίσκονται σε κατάσταση πολύ υψηλής
νευρικότητας.
Η στρατηγική της εφόδου για την αποσταθεροποίηση όχι µόνο
της Κυβέρνησης αλλά και της χώρας, επανέρχεται µετά την αποτυχία της στις εκλογές του Μαΐου και ιδίως του Ιουνίου. Και παρ’
ότι επανέρχεται, ξαναχάνει λόγω της συµφωνίας που επιτεύχθηκε στις αρχές Δεκεµβρίου µε τους εταίρους µας, συµφωνία µε
βάση την οποία ξαναγυρίζουµε πολύ κοντά στο κεκτηµένο του
Φεβρουαρίου του 2012.
Δεν έµεινε τίποτε άλλο τώρα. Έµεινε το ρεσάλτο, όπως έχω
πει. Το ρεσάλτο έχει έναν επιλεγµένο στόχο. Το ΠΑΣΟΚ. Για να
πετύχει το ρεσάλτο, πρέπει να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί το
ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας και της
εθνικής στρατηγικής και γιατί το ΠΑΣΟΚ στάθηκε όρθιο στις πολωτικές εκλογές του Ιουνίου και ανέκοψε την πολιτική της εφόδου του ΣΥΡΙΖΑ.
Κι επειδή πρέπει να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως πρέπει να
στοχοποιηθεί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Υπάρχει, όµως, και ο απώτερος στόχος, ο οµολογηµένος επισήµως από σωρεία στελεχών, από το ίδιο το έγγραφο της κατηγορίας που σωστά ανέγνωσε ο κ. Βορίδης προηγουµένως. Ο
στόχος είναι να πέσει η Κυβέρνηση. Το έχουν πει κατ’ επανάληψη
ο κ. Παππάς, που είναι επικεφαλής του επιτελείου του κ. Τσίπρα,
ο κ. Στρατούλης σήµερα το πρωί σε τηλεοπτική εκποµπή…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Δεν το είπα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Έτσι, λοιπόν, εξηγείται το µένος εναντίον µου, ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ως ανθρώπου ταυτισµένου
µε την προσπάθεια εθνικής ανάκαµψης και ως του κατεξοχήν πολιτικού σας αντιπάλου.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, είστε αµήχανοι, σε απόλυτο στρατηγικό αδιέξοδο, δεν έχετε τι να προτείνετε. Κυρίες
και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν µπορείτε να διαχειριστείτε το κοινοβουλευτικό σας µέγεθος! Παραπαίετε ανάµεσα στις παλιές αριστερίστικες πρακτικές των συνιστωσών και τις πιο αρνητικές
όψεις του συµβατικού παλαιοκοµµατισµού. Είστε ένα εκκρεµές
ανάµεσα στην ανοχή ή έστω το φλερτ της βίας και την αναζήτηση πιστοποιητικών νοµιµοφροσύνης. Οι αντιφάσεις είναι προφανείς.
Στο φλερτ µε τη βία αναφέρθηκα προχθές. Τι να πω; Για τη
βίλλα «Αµαλία»; Για τον οικιακό εξοπλισµό;
Υπάρχει, όµως, και η άλλη άκρη, η αδέξια νοικοκυροσύνη. «Είµαστε νοικοκύρηδες» είπε ο κ. Τσίπρας σε µία συνέντευξή του.
Αυτό εξηγεί και την περίεργη διαδροµή από την Αργεντινή εν
µέσω κοινωνικών αντιδράσεων και κρίσεων και από τη Βραζιλία
που δεν µας ψήφισε στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο χθες για

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

να πάρουµε τη δόση.

(Χειροκροτήµατα)
Το πέτυχε αυτό ο κ. Τσίπρας µε τον κ. Ήσυχο στις επαφές που
είχαν στη Βραζιλία. Έφτασαν πού; Στα σκαλοπάτια του γερµανικού Υπουργείου Οικονοµικών, στη συνάντηση µε τον κ. Σόιµπλε,
ακόµα και µε τον κ. Φούχτελ. Και τώρα ετοιµάζουµε το ταξίδι
στην Ουάσιγκτον! Είπα προχθές. Για να στηρίξουµε την εθνική
προσπάθεια; Δεν το βλέπω! Για να την υπονοµεύσουν; Ελπίζω να
µην το σκέφτονται, γιατί προς τα έξω πρέπει να είµαστε ενωµένοι
και σοβαροί. Για εξωραϊσµό της φυσιογνωµίας; Όταν πας να
εξωραΐσεις τη φυσιογνωµία σου, δεν είσαι καλός διαπραγµατευτής. Θες να γίνεις αρεστός, νόµιµος, θεσµικός. Να η αντίφαση,
να το εκκρεµές. Από τις αριστερίστικες πρακτικές στη διεθνή πολιτική νοµιµοφροσύνη.
Και το τρίτο βήµα, η πολιτική σκευωρία ως το ανώτερο στάδιο
της πολιτικής, όπως την αντιλαµβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Όµως, εκτεθήκατε ανεπανόρθωτα από τον κατακλυσµό των αποκαλύψεων.
Τα γεγονότα µιλούν. Η αλήθεια έχει µία δυναµική και εκδικείται.
Ήρθαν τα στοιχεία από τη Γαλλία, ήρθαν οι οµολογίες του κ.
Διώτη. Ο εκλεκτός δηµοσιογράφος-εκδότης του ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε
µαντάρα, διότι από όργανο σκευωρίας έγινε αποδεικτικό µέσο
της αλήθειας, της δικής µου αλήθειας.
Περίµενα ότι θα αποσύρετε την πρόταση για λόγους αυτοπροστασίας. Αντί γι’ αυτό, πήγατε να ξεφύγετε από χθες µέχρι σήµερα το πρωί µέσα από µία διαδικαστική υπερευαισθησία, ότι
πάµε να κάνουµε κάτι το περίεργο. «Αδειαστήκατε» το πρωί απολύτως! Απορία ψάλτου βηξ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Σε σχέση µε την περιβόητη υπόθεση της λίστας, δεν σας ενδιαφέρει η αλήθεια. Δεν σας ενδιαφέρουν ο εντοπισµός και ο καταλογισµός της ευθύνης. Το µόνο που σας ενδιαφέρει, είναι να
την κάνετε µοχλό µιας πολιτικής σκευωρίας.
Και γι’ αυτό τι κάνατε; Προσπαθήσατε να παραποιήσετε και να
αντιστρέψετε τα δεδοµένα µε ενεργό συµµετοχή στελεχών σας.
Προσπαθήσατε να προκαλέσετε σύγχυση και ισοπέδωση ως
προς τις χρονικές φάσεις της υπόθεσης και το ρόλο που διαδραµάτισαν πρόσωπα. Δεν ταυτίζονται ούτε οι φάσεις ούτε τα πρόσωπα. Δεν είµαστε όλοι ίδιοι.
Επιχειρήσατε να αποδώσετε ποινική ευθύνη σε εµένα που κατέστησα εφικτή την έρευνα και τον καταλογισµό ευθυνών, στέλνοντας το άτυπο αντίγραφο, διά του Πρωθυπουργού, στις
αρµόδιες αρχές, το µόνο που υπήρχε, υποτίθεται!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Γιατί όλα τα άλλα χάθηκαν καθ’ οδόν. Και το cd και το αντίγραφο που βγήκε από το cd, το πρώτο στικάκι-φλασάκι.
Ας θυµηθούµε λίγο τι πήγατε να κάνετε τις προηγούµενες
εβδοµάδες. Τέσσερις µήνες ταλαιπωρείται η χώρα. Προσπαθήσατε να διαµορφώσετε ένα επικοινωνιακό κλίµα µε αποσιώπηση,
διαστρέβλωση, συκοφάντηση, που την χειρίστηκαν τα στελέχη
και τα παπαγαλάκια σας.
Πρώτον, αποσιώπηση του γεγονότος, όπως είπα, ότι είµαι
αυτός που αντέδρασε ακαριαία στον αδιανόητο ισχυρισµό ότι
µετά την αντικατάσταση του επικεφαλής του ΣΔΟΕ, στις αρχές
Αυγούστου φέτος, δεν διατηρήθηκε στην αρµόδια υπηρεσία το
ψηφιακό υλικό ούτε σχετικός φάκελος. Μόλις το άκουσα αυτό,
µόλις µου το είπε, έστειλα αµέσως στον Πρωθυπουργό το άτυπο
αντίγραφο. Δεν µου το είπε αυτός. Ευτυχώς, το έχει πει σε συνέντευξή του και έχει καταγραφεί. Τον ενηµέρωσα ότι το στέλνω,
γιατί ήταν για εµένα απίστευτος ο ισχυρισµός ότι δεν έχει κρατηθεί στην αρµόδια υπηρεσία, όταν για κάθε ανώνυµο τηλεφώνηµα εναντίον πολιτικού ή Αρχηγού συγκροτούν φάκελο και
διενεργούν έρευνα. Φάκελο και έρευνα! Και µετά τα δίνουν στα
µέσα ενηµέρωσης.
Πρέπει, βέβαια, να σηµειώσω -και κρατήστε το αυτό- ότι προκύπτει το ζήτηµα ξαφνικά. Πότε; Όταν αντικαθίσταται ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ τον Αύγουστο του 2012, µήνες µετά την
αποχώρησή µου από το Υπουργείο Οικονοµικών. Έχουν µεσολαβήσει τρεις Υπουργοί, ο κ. Σαχινίδης, ο κ. Ζανιάς, ο κ. Στουρνάρας.
Πώς προκύπτει αυτό το ζήτηµα; Μέσα από έναν καταιγισµό
συνεντεύξεων, προσωπογραφιών, αγιογραφιών για τον αποχω-
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ρήσαντα επικεφαλής και αφού προηγείται η κατασκευή του ζητήµατος της λίστας των ελεγχοµένων από το ΣΔΟΕ πολιτικών
προσώπων. Ξεκίνησαν από χίλια, κατέληξαν τριάντα δύο, σε κάποιες εφηµερίδες ήταν τριάντα πέντε και όταν ήρθαν στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας µηδέν. Στο µεταξύ, όµως, ο
µακαρίτης Λεωνίδας Τζανής αυτοκτόνησε.
Η δεύτερη µέθοδος, είναι ένα άθλιο, γκεµπελικό δίκτυο οργανωµένων συκοφαντικών διαρροών, ότι στη λίστα βρίσκεται η οικογένειά µου, η οικογένεια της συζύγου µου, ο πεθερός µου που
πέθανε το 2008 και τον συγχέουν µε συνεπώνυµους, γιατί δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Βέβαια, αυτουργοί είναι πάλι στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, που πήγαιναν σε επώνυµους δηµοσιογράφους και
τους το έλεγαν ως βεβαιωµένο, επειδή έχουν τα στοιχεία.
Παρακράτος κοµµατικό, οργανωµένη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Η κ. Βαλαβάνη, έχει δώσει εξηγήσεις αλλά µε µεγάλη
άνεση έσπευσε να επαναλάβει και να διογκώσει κάτι που άκουσε
κάπου σε µια εκποµπή. Και ερώτηση µε την οποία αµφισβητούσαν εκ προοιµίου την αξιοπιστία της τριµελούς υπηρεσιακής επιτροπής που πήγε να παραλάβει εκ νέου τα στοιχεία από τη
Γαλλία.
Ήρθαν, όµως, τα τρία χτυπήµατα κατά της σκευωρίας. Η δυναµική της αλήθειας, ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει περισσότερο τον νοικοκύρη. Πρώτο χτύπηµα. Έρχονται τα στοιχεία
από τη Γαλλία. Υπάρχουν, πράγµατι, τρία συγγενικά πρόσωπα
του κ. Παπακωνσταντίνου, που δεν περιλαµβάνονται στο αντίγραφο αλλά υπήρχαν στο πρωτότυπο.
Στο µεταξύ, όµως, ο εκλεκτός τους δηµοσιογράφος, το όργανο, έχει πει, διότι εκδίδει πιστοποιητικά, δύο χιλιάδες πενήντα
εννέα είναι όχι δύο χιλιάδες εξήντα δύο και ο κ. Διώτης, ερωτώµενος στα «ΝΕΑ» από τον κ. Παπαχρήστο, τον δηµοσιογράφο.
«Ήταν µέσα τα συγγενικά πρόσωπα του Παπακωνσταντίνου σ’
αυτό που πήρες;» απάντησε: «Όχι, καµµία σχέση.» Καταχωρισµένο στην εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Καλό είναι να το έχετε στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερο χτύπηµα. Διεξάγεται η τεχνική πραγµατογνωµοσύνη
από τους οικονοµικούς εισαγγελείς. Το αντίγραφο που µου είχαν
αφήσει στο γραφείο µου έχει κατασκευαστεί στις 8 Ιουλίου του
2011. Δηλαδή, εβδοµάδες πριν ενηµερωθώ µέσα σε λίγα λεπτά
για το πολιτικό ζήτηµα της υπόθεσης.
Και βγαίνει ο κ. Διώτης -τρίτο χτύπηµα- και λέει: «Ναι, πράγµατι, έδωσα εντολή να το αντιγράψει µια συνεργάτης µου και
µετά αφού το µελέτησα, το επισκόπησα και κράτησα σηµειώσεις». Ένα µήνα αφού του το έδωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Τι έγινε στον ενδιάµεσο µήνα; «Μετά από έναν άλλο µήνα ενηµέρωσα τον νέο Υπουργό γενικώς αλλά στο µεταξύ διέγραψα το
αρχικό φλασάκι – στικάκι, το οποίο µου είχε στείλει ο κ. Παπακωνσταντίνου».
Έγινε και αυτό. Χάθηκε το cd, χάθηκε και το usb και ο µόνος
ο οποίος µε φυσιολογικό τρόπο αντιδρά και λέει: «Μα, µου είχαν
αφήσει κάτι, ευτυχώς υπάρχει, διασώθηκε, θα µπορούσε και µην
έχει διασωθεί, πάρτε το να βρείτε την αλήθεια» είµαι εγώ και αντί
να µε επαινέσουν, σκευωρούν εναντίον µου.
Μετά, λοιπόν, από όλα αυτά δεν είχατε τη σωφροσύνη -δεν
λέω για την εντιµότητα ή τη γενναιότητα- να αποσύρετε την πρόταση. Επιµένετε ακόµη και σήµερα να υποστηρίζετε παιδαριώδεις και αυτοαναιρούµενες κατηγορίες. Ακούστε τις για να
καταλάβετε τι λέτε.
Λένε. Ο κ. Βενιζέλος, κράτησε το στικάκι στο σεντούκι – µαξιλάρι – συρτάρι του -ανάλογα έχω πει µε τη λογοτεχνική διάθεση
του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ- την απέκρυψε, την υπεξήγαγε.
Από ποιόν υπεξήγαγα; Από το ΣΔΟΕ που την είχε ως αρµόδια
υπηρεσία µήνες πριν αναλάβω τα καθήκοντά µου, την επισκόπησε, την αξιολόγησε, κράτησε σηµειώσεις και µε ενηµέρωσε
πολιτικά δύο µήνες µετά την ανάληψη των καθηκόντων µου και
µου είπε ότι δεν έχει µέσα πολιτικά πρόσωπα, δεν έχει µέσα σηµαντικούς επιχειρηµατίες γιατί στις 4 Οκτωβρίου στην Επιτροπή
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θεσµών και Διαφάνειας ο κ. Διώτης, ερωτώµενος επιµόνως είπε
τα ίδια. «Δεν έχει πολιτικά πρόσωπα, δεν έχει εκδότες, δεν έχει
σηµαντικούς επιχειρηµατίες». Αυτά µου είπε, αυτά είπε στη Βουλή, αυτός που επισκόπησε και σηµείωσε.
Ποια λίστα; Ποιο έγγραφο; Μήπως το αρχικό γαλλικό cd που
δεν δόθηκε ποτέ στο ΣΔΟΕ αντιγράφηκε σε στικάκι και χάθηκε;
Όχι, βεβαίως. Μήπως έστω το στικάκι – usb που στάλθηκε από
τον κ. Παπακωνσταντίνου στο ΣΔΟΕ;
Όχι βεβαίως, διότι –εντυπωσιακό και αυτό- το διέγραψε ο κ.
Διώτης. Προσέξτε. Πήρε πληροφορίες για το πώς πρέπει να γίνει
αυτό από τη σύµβουλό του, αλλά το διέγραψε ο ίδιος, ιδιοχείρως
προέβη στη διαγραφή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο εισαγγελεύς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Μήπως κάποιο µοναδικό και ελεγµένο
αντίγραφο; Όχι φυσικά. Ένα από τα πολλαπλά αντίγραφα. Διότι
ο «εκλεκτός» του ΣΥΡΙΖΑ εκδότης - δηµοσιογράφος έχει άλλης
προέλευσης, όχι από την ίδια µήτρα. Άρα, κάποιος είχε βγάλει
πολλά αντίγραφα και τα µοίραζε και δεν είχε την πρόνοια να µην
αποκαλύψει το αντικείµενο. Έκανε και πραγµατογνωµοσύνη και
το έθεσε στη διάθεση των εισαγγελέων. Τον ευχαριστώ πραγµατικά πάρα πολύ.
Τι, λοιπόν, υπεξήχθη; Μια άτυπη φωτοτυπία ψηφιακή; Οι
Υπουργοί παίρνουν κάθε µέρα δεκάδες άτυπες φωτοτυπίες απ’
όλες τις υπηρεσίες. Όλες οι υπηρεσίες κρατούν τα πρωτότυπα,
τους φακέλους, τα επίσηµα αντίγραφα. Ο Υπουργός για πολιτικούς λόγους, για λόγους κοινοβουλευτικού ελέγχου, πολιτικών
διαπραγµατεύσεων, ενηµέρωσης έχει άτυπες φωτοτυπίες, συµβατικές ή ψηφιακές. Βεβαίως. Μήπως δεν έχω ψηφιακή φωτοτυπία των αµυντικών σχεδίων της χώρας από τη θητεία µου στο
Υπουργείο Αµύνης; Βεβαίως έχω. Είναι δυνατόν να µην έχω; Πώς
πήγαινα στο ΝΑΤΟ; Πώς πήγαινα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Πώς τα έχετε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Άντε καλέ! Πώς τα έχω! Για να κάνουµε
το πραξικόπηµα, όταν θα πάρετε πλειοψηφία!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Οι τελευταίες οµολογίες του κ. Διώτη είναι ότι έκανε αντίγραφο µε βοήθεια ειδικού συνεργάτη, άρα υπηρεσιακά, όχι προσωπικά. Παραδόξως, ένα µήνα µετά την αποστολή του υλικού
στο ΣΔΟΕ επισκόπησε το περιεχόµενο, αρκετές βδοµάδες µετά
την κατασκευή του αντιγράφου. Κράτησε σηµειώσεις και όλα τα
άλλα που είπα. Ζήτησε να µάθει πώς σβήνει, το έσβησε µόνος
του και µου έδωσε µια απλή ψηφιακή φωτοτυπία χωρίς κανέναν
έλεγχο. Το ανοίξαµε, το είδαµε, το επιβεβαιώσαµε, το µετρήσαµε, το πιστοποιήσαµε; Πάνω σε αυτά, λοιπόν, στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ το σενάριο της σκευωρίας. Θέλω να σας το πω συνοπτικά,
για να δείτε τι έχουν πάει να πλασάρουν στην κοινή γνώµη, υποτιµώντας τη νοηµοσύνη της. Γιατί, όταν βάλεις τα γεγονότα σε
λογική σειρά, φαίνεται το αστείο του πράγµατος.
Ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ παρέλαβε το στικάκι στις αρχές Ιουνίου του 2011.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ποιος από όλους;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ο κ. Διώτης από τον κ. Παπακωνσταντίνου ως εντολή ελέγχου, όπως ο ίδιος είπε στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας. Πάρτε το σχετικό απόσπασµα των πρακτικών της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας. Εντολή ελέγχου.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επισκόπησε το περιεχόµενο αρκετές βδοµάδες µετά την κατασκευή του αντιγράφου στις 8-7-2011 και αναρωτιέται κανείς τι
έκανε πριν τις 8-7-2011. Τίποτα, ένα µήνα; Κράτησε τις σηµειώσεις, ζήτησε να µάθει πώς σβήνει, έσβησε, έδωσε σ’ εµένα την
απλή ψηφιακή φωτοτυπία και φτάσαµε πάνω σε αυτήν τη λογική
να λέµε ότι υπήρξε ένα τόσο βαρύ έγκληµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μπορεί να δώσει κανείς µια λογική εξήγηση, γιατί για ένα θέµα
που τον απασχολούσε τόσο πολύ δεν µε ενηµέρωσε την ηµέρα
που ήρθε να µε συγχαρεί κατά την ανάληψη των καθηκόντων
µου; Γιατί δεν ζήτησε να µε ενηµερώσει στο περιθώριο της πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέµπτης, έκτης σύσκεψης για
θέµατα εσόδων και φοροδιαφυγής; Γιατί έπρεπε να περιµένουµε
-Αύγουστο λέω εγώ- τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου; Ας πάρουµε αυτήν την εκδοχή. Γιατί;
Πάµε, λοιπόν, στη δεύτερη κατηγορία: «Ο κ. Βενιζέλος δεν
έδωσε εντολή ελέγχου». Μα, η εντολή ελέγχου είχε δοθεί. Το
έχουµε πει κατ’ επανάληψη. Το είπε ο ίδιος.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ο κ. Διώτης. Ονόµατα να λέτε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Μετά την περιέλευση των στοιχείων
στο ΣΔΟΕ, όµως ούτε εντολή Υπουργού χρειαζόταν ούτε ο
Υπουργός µπορούσε να δώσει αντίθετη εντολή. Το ΣΔΟΕ έχει εκ
του νόµου αρµοδιότητες και καθήκοντα. Παρ’ όλα αυτά ήταν σαφείς οι οδηγίες µου. Απευθυνόµουν στον πιο έµπειρο εισαγγελικό λειτουργό για θέµατα τροµοκρατίας και αξιοποίησης
άτυπων πληροφοριών, αξιοποίηση του υλικού ως πηγής σε συνδυασµό µε νόµιµα αποδεικτικά µέσα, όπως πολύ καλά ήξερε να
κάνει ο έµπειρος πρώην εισαγγελικός λειτουργός.
Έχει πει ο ίδιος στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ότι το
υλικό είχε πληροφοριακή αξία. Πάρτε και αυτό από τα πρακτικά
της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τo
προαναφερθέν έγγραφο, τo οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και γι’ αυτό η συνάντηση ήταν µία και µόνη, ολιγόλεπτη, γι’
αυτό δεν επανήλθε ποτέ για συµπληρωµατικές πολιτικές οδηγίες
και δεν επανήλθε ούτε µετά την αποχώρησή µου, στους επόµενους τρεις Υπουργούς.
Το ΣΔΟΕ, παραλαµβάνοντας το υλικό αυτό ήξερε –το είπε ο
κ. Διώτης- ότι είναι προϊόν συνεργασίας µυστικών υπηρεσιών και
άρα µη νόµιµο αποδεικτικό µέσο. Αν είχε επιφυλάξεις να το χρησιµοποιήσει ως πηγή πληροφοριών, δεν έπρεπε να το αντιγράψει, δεν έπρεπε να το επισκοπήσει, δεν έπρεπε να κρατήσει
σηµειώσεις. Άρα και το θεώρησε και το χρησιµοποίησε ως πηγή
πληροφοριών.
Ο κ. Διώτης, λέει τέσσερα πράγµατα στην Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας, πριν του αποδοθούν κατηγορίες από τους οικονοµικούς εισαγγελείς. Πρώτον, ότι η αποστολή του υλικού στο
ΣΔΟΕ, έστω εννέα µήνες µετά από την παραλαβή από τη Γαλλία,
συνιστά εντολή ελέγχου, ορθά. Δεύτερον, ότι το υλικό αυτό δεν
είναι νόµιµο αποδεικτικό µέσο αλλά είναι αξιοποιήσιµο ως πηγή
πληροφοριών, ορθά.
Τρίτον –το πιο εντυπωσιακό- «είναι πιθανό ο κ. Βενιζέλος να
έχει µείνει µε την πεποίθηση ότι το υλικό κρατήθηκε από το
ΣΔΟΕ για τη δουλειά του», ορθά. Ήταν το ελάχιστο που όφειλε
να πει. Και για να µη ψάχνετε να το βρείτε, πάρτε τα σχετικά αποσπάσµατα των Πρακτικών όπου λέει ότι βεβαίως είναι πιθανό ο
κ. Βενιζέλος να έχει µείνει µε την εντύπωση ότι και το υλικό
έµεινε και το υλικό αξιοποιείται.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και τέταρτον, ότι κινήθηκε αυστηρά µέσα στο πλαίσιο του Συντάγµατος και των νόµων.
Άρα, ποιος Υπουργός θα µπορούσε να του πει να κάνει κάτι
παράνοµο; Εάν έπαιρνε –λέει- εντολή ελέγχου, θα έλεγε να αλλάξει η νοµοθεσία. Ποια νοµοθεσία; Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις προβλέπονται από το Σύνταγµα. Όταν τον ρωτάνε,
«Ζητήσατε αλλαγή νοµοθεσίας; Όλες οι υπηρεσίες ζητούσαν νοµοθετικές αλλαγές», λέει, «όχι, δεν ζήτησα». Και τι αλλαγή νοµοθεσίας;
Έχω πει και στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ότι ο γαλλικός Άρειος Πάγος έκρινε ότι το υλικό αυτό είναι προϊόν υπο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

κλοπής και µη δεκτικό αξιοποίησης ως αποδεικτικού µέσου. Το
έχουν πει τα ιταλικά δικαστήρια. Ο υποκλοπέας εκζητείται από
την Ελβετία, είχε συλληφθεί και κρατηθεί στην Ισπανία και τώρα
έχει αφεθεί προσωρινά ελεύθερος µε περιοριστικούς όρους στην
Ισπανία, έως ότου εκδοθεί στην Ελβετία.
Δεν έχουν διαβάσει οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης τα πρακτικά της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας ούτε τις καλά επιλεγµένες συνεντεύξεις του κ. Διώτη στον κ. Τράγκα, στον κ.
Θεοδωράκη ή τις απαντήσεις στον κ. Παπαχρήστο στην εφηµερίδα « ΤΑ ΝΕΑ», που µιλάει για ρουφιανολίστα, που δίνει την
απάντηση ότι «δεν θα σας έλεγα ποτέ, κύριε Τράγκα, εάν ερεύνησα µε βάση τις πληροφορίες της λίστας, γιατί θα ήταν παράνοµο»;
Λέει το απίθανο, ότι του έδωσα γραπτή εντολή να διερευνήσει
τα εµβάσµατα εξωτερικού. Ποια εµβάσµατα εξωτερικού; Αυτά
που η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων επέλεξε
ως κραυγαλέα. Δηλαδή, µεγάλα ποσά εµβασµάτων µε µηδενικές
φορολογικές δηλώσεις. Τα επέλεξε η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και τα έστειλα σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες λόγω συναρµοδιότητος, γιατί εν παρενθέσει πρέπει να
σας πω ότι δεν ήµουν αρµόδιος για τα έσοδα. Υπήρχε Αναπληρωτής Υπουργός. Ένιωθα, όµως, πολιτική και ηθική υποχρέωση
να ασχολούµαι µε τα έσοδα και τη φορολογία, παρά τον ορυµαγδό των υποχρεώσεων και την πολιτική πίεση.
Τρίτη κατηγορία: Ο κ. Βενιζέλος δεν ενηµέρωσε τον διάδοχό
του, τον κ. Σαχινίδη δηλαδή, όπως δεν ενηµερώθηκα από τον
προκάτοχό µου, κ. Παπακωνσταντίνου, και ορθά! Διότι, το θέµα
ανήκε στην αρµοδιότητα του ΣΔΟΕ και ο Υπουργός δεν ασχολείται µε έρευνες και ελέγχους.
Δεν µε ενηµέρωσε κανείς ούτε για τη λίστα Λιχτενστάιν ούτε
για τη λίστα Λουξεµβούργου. Οι υπηρεσίες έκαναν ό,τι µπορούσαν. Γιατί να ενηµερώσουν τον Υπουργό;
Τέταρτη κατηγορία, πιο πολιτική τώρα. Ο κ. Βενιζέλος -την έχει
διατυπώσει ο κ. Τσίπρας αυτοπροσώπως- κάλυψε παράγοντες,
εκδότες, επιχειρηµατίες που ήταν στη λίστα, ηχηρά ονόµατα.
Ποιους, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Αυτούς που γνώριζε το
ΣΔΟΕ; Και καλά, πείτε ότι το ΣΔΟΕ τους ξέχασε. Αυτούς που περιλαµβάνονται στα στοιχεία που έστειλα την ίδια περίοδο στη
Βουλή και σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών µε τη λίστα εµβασµάτων εξωτερικού; Δείτε τη λίστα
των εµβασµάτων που έχω στείλει στη Βουλή µετά από ερώτηση
Βουλευτή, του κ. Ρήγα του ΠΑΣΟΚ. Δείτε τα ονόµατα µέσα. Θα
δείτε τους εκδότες, τους επιχειρηµατίες, τους καλλιτέχνες. Όλο
το κατεστηµένο το οικονοµικό και κοινωνικό της χώρας εγώ το
έστειλα. Γιατί είχα πρόβληµα να µη στείλω και άλλα στοιχεία;
Ποιος ανάρτησε τη λίστα των µεγάλων οφειλετών του δηµοσίου
στο διαδίκτυο; Εγώ. Ποιος κίνησε τη διαδικασία του αυτοφώρου;
Επί της θητείας µου κινήθηκε. Πότε έγινε η λίστα των ακινήτων
Ελλήνων στο Λονδίνο; Επί της θητείας µου. Πότε εντάθηκαν οι
έλεγχοι στην περιβόητη λίστα των χιλίων επτακοσίων µεγάλων
φορολογουµένων µε µεγάλη περιουσία; Τρέχει ασθµαίνουσα η
υπηρεσία, όµως. Επί τρία χρόνια δεν µπορούν να ελέγξουν χίλια
επτακόσια ονόµατα που τα ελέγχει κάθε µήνα η τρόικα. Ήταν δυστυχώς, µικρά, µηδαµινά τα αποτελέσµατα, ιδίως τα ταµειακά.
Γιατί δεν αρκεί να καταλογίζεις πρόστιµα, πρέπει κάτι να εισπράττεις και δυστυχώς οι υπηρεσίες δεν εισπράττουν. Και πρωτίστως το ΣΔΟΕ καταλογίζει πρόστιµα, δεν εισπράττει.
Ποια ήταν η µεταχείριση της κυβέρνησης Παπανδρέου από
τον Ιούνιο του 2011 και µετά και η µεταχείριση της κυβέρνησης
Παπαδήµου στο σκέλος της οικονοµικής πολιτικής που ασκούσα
εγώ ως Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονοµικών από τα Μέσα
Ενηµέρωσης; Μπορείτε να θυµηθείτε; Υπήρχε εύνοια; Υπήρχε
υποστήριξη; Ή υπήρχε µένος, κριτική; Πού υπήρξε στήριξη;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και συνεχίζεται.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Και φτάνουµε στην κορυφαία χυδαιότητα: Ο κ. Βενιζέλος ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε δύο
εκλογές, έχοντας τις πληροφορίες για τη λίστα. Δηλαδή; Έκανε
εκβιασµούς, πιέσεις; Σε ποιους; Σε επιχειρηµατίες, σε εκδότες,
σε τι; Υπάρχει κάποια ένδειξη; Έτσι κάνουν; Έτσι νιώθουν οι ίδιοι;
Αυτά λένε στις τελευταίες συναντήσεις που κάνουν µε τους εφο-

6673

πλιστές, για παράδειγµα, και δεν τις ανακοινώνουν στον Τύπο;
Ας ξαναγυρίσουµε λίγο στα αλλεπάλληλα κτυπήµατα της
σκευωρίας από τη δύναµη των γεγονότων. Περίµεναν ολοφυρόµενοι τα στοιχεία από τη Γαλλία. Ξεφούσκωσε. Την πάτησαν, δεν
είχαν τι να πουν.
Δεν σκέφτονται λογικά ότι όταν έστειλα το άτυπο αντίγραφο
στον Πρωθυπουργό και διά του Πρωθυπουργού στο ΣΔΟΕ, δεν
ήξερα ούτε πότε έχει έρθει από τη Γαλλία ούτε ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου έβγαλε αντίγραφο ούτε ότι έχασε το cd ούτε ότι ο
κ. Διώτης έχει κάνει αντίγραφο και έχασε το πρωτότυπο. Όλα
αυτά τα µαθαίνουµε τώρα! Παρακολουθούµε τώρα το κουβάρι
που ξετυλίγεται, επειδή εγώ έστειλα το άτυπο αντίγραφο στις
αρµόδιες αρχές; Και µετά τα στοιχεία της Γαλλίας ήταν άµεση η
αντίδραση των τριών κοµµάτων της Πλειοψηφίας. Άµεση. Έµειναν πίσω, τρέχανε µε τη γλώσσα έξω από το στόµα να προλάβουν να κάνουν µια πρόταση. Και επειδή φυσικά εµείς είχαµε
κάνει την τεκµηριωµένη σε ενδείξεις πρόταση, αυτοί έκαναν το
πολιτικό κείµενο, την µπροσούρα, να χτυπήσουµε αυτούς που
δεν χωνεύουµε πολιτικά.
Είχε βεβαίως µεσολαβήσει, όπως είπα και προηγουµένως, η
ετερογονία των σκοπών. Ήταν µια αγαπηµένη έκφραση ενός παλαιού πολιτικού Αρχηγού στην Αίθουσα αυτή. Οι παλαιότεροι ξέρετε σε ποιον άρεσε η έκφραση «η ετερογονία των σκοπών». Και
ο κ. Βαξεβάνης είχε αποδείξει τα πάντα, ότι τα ονόµατα ήταν δύο
χιλιάδες πενήντα εννέα, ότι υπήρχαν πολλαπλά αντίγραφα και
ότι κάποιος έδωσε το αντίγραφο στον κ. Βαξεβάνη.
Στις 7 Νοεµβρίου στη συζήτηση για τα µέτρα, απευθύνοµαι
στον κ. Τσίπρα και του λέω: «Γιατί χοροπηδούσατε ευχαριστηµένοι δίπλα από τον εκδότη-δηµοσιογράφο και τον στηρίζετε πολιτικά; Έχετε καταλάβει ότι αυτός που του έδωσε το υλικό έχει
πει ψέµατα ότι δεν το έχει και ότι δεν το άφησε στην υπηρεσία
του, ενώ το είχε και κυκλοφορούσαν πολλαπλά αντίγραφα;».
Ακόµη περιµένω απάντηση.
Και φτάσαµε στην τεχνική έρευνα ότι το αντίγραφο έγινε στις
8 Ιουλίου 2011 και στην οµολογία του κ. Διώτη ότι έκανε το αντίγραφο και ότι έχασε, διέγραψε το πρωτότυπο.
Φτάσαµε να χρειάζεται ν’ απαντήσουµε στο τι σηµαίνει το γεγονός ότι στις 8 Ιουλίου 2011, το απόγευµα, πριν ολοκληρωθεί η
αντιγραφή του USB από τον κ. Διώτη και τους συνεργάτες του,
έγινε και µια συνάντηση στη Βουλή µε τον Πρωθυπουργό για
άλλα θέµατα. Αυτό το είπε και ο ίδιος ο κ. Διώτης.
Μα, το πρωί είχε γίνει η σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Στις 4 Ιουλίου είχε γίνει άλλη σύσκεψη. Στις 26 Ιουνίου είχε γίνει
άλλη σύσκεψη. Είχαµε σωρεία συσκέψεων. Δεν είχε την πίεση
στο περιθώριο να µε ενηµερώσει;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εκτός από τη στρατηγική του ρεσάλτου και της αποσταθεροποίησης, εκτός από την επίθεση στο
ΠΑΣΟΚ, υπάρχει κι ένας άλλος στόχος, ειδικότερος: Να συγκαλυφθεί το έργο µας, το έργο µου τους εννέα µήνες στο Υπουργείο Οικονοµικών στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής και της
παραοικονοµίας, το έργο µας σε σχέση µε τα προγεφυρώµατα
του εθνικού φορολογικού συστήµατος. Είναι υποχρέωση απέναντι στην Παράταξη, απέναντι στο τόπο και απέναντι στον εαυτό
µου να θυµίσω το έργο αυτό.
Το κορυφαίο γεγονός, «το αβγό του Κολόµβου» ήταν η αποτελεσµατική και καθολική άρση του τραπεζικού απορρήτου.
Έτσι, βάλαµε στο στόχαστρο των Αρχών, όχι ένα, δυο δισεκατοµµύρια παλαιών εποχών, αλλά διακόσια πενήντα δισεκατοµµύρια καταθέσεων και τα ενενήντα δισεκατοµµύρια που βγήκαν
από τις τράπεζες, αυτά που έµειναν, αυτά που υπήρχαν διαχρονικά, τα πάντα. Άλλαξαν ριζικά τα δεδοµένα στη µάχη κατά της
φοροδιαφυγής.
Ποιος καταψήφισε τη ρύθµιση αυτή; Ο ΣΥΡΙΖΑ την καταψήφισε, όχι µέσα σε πακέτο ρυθµίσεων µνηµονιακού χαρακτήρα,
αλλά σε χωριστή ονοµαστική ψηφοφορία για το άρθρο περί
απορρήτου. Δεύτερη κίνηση ήταν τα εµβάσµατα εξωτερικού, η
συγκρότηση του καταλόγου, η συγκέντρωση των στοιχείων, η
γνωστοποίηση στη Βουλή και οι κατά προτεραιότητα έλεγχοι.
Τρίτη κίνηση ήταν η ανάρτηση στο διαδίκτυο των ονοµάτων µεγάλων οφειλετών. Τέταρτη κίνηση ήταν η αυτόφωρη διαδικασία.
Πέµπτη κίνηση ήταν ο οικονοµικός εισαγγελέας -πριν πάω
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εγώ- η Οικονοµική Αστυνοµία σε συνεργασία µε τον κ. Παπουτσή, η Εθνική Επιτροπή κατά της Φοροδιαφυγής µε τη συµµετοχή του οικονοµικού εισαγγελέα και του αντιεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου που ασχολείται µε το «ξέπλυµα», του κ. Νικολούδη, η διακρατική συµφωνία µε την Ελβετία.
Ξέρετε πότε έκανα την πρώτη συζήτηση µε την Ελβετίδα οµόλογό µου; Ανέλαβα στις 17 Ιουνίου. Έφυγα στις 18 Ιουνίου για
το Eurogroup. Στις 29 Ιουνίου έπρεπε να ψηφίσουµε το µεσοπρόθεσµο και η πρώτη τηλεφωνική διαπραγµάτευση έγινε στις 28
Ιουνίου. Τέτοια αίσθηση επείγοντος είχαµε.
Φέραµε το φορολογικό πιστοποιητικό από ελεγκτικές εταιρίες,
την ευθύνη και την υπογραφή του λογιστή στις δηλώσεις των µικρότερων επιχειρήσεων, καθιέρωση των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, τη λίστα ακινήτων Λονδίνου, τη λίστα χιλίων επτακοσίων
µεγάλων φορολογουµένων, τη θεσµοθέτηση πέντε οµάδων εργασίας, τη δηµοσίευση της εθνικής στρατηγικής φορολογικής
διοίκησης, την καθιέρωση των αυτόµατων διασταυρώσεων από
τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων µε αλγοριθµικό τρόπο, χωρίς να παρεµβαίνει άνθρωπος, την ίδρυση µονάδας µεγάλων φορολογουµένων, τις συµβάσεις αποδοτικότητας
ελεγκτών και κριτήρια επιλογής προϊσταµένων. Κάναµε σύσκεψη
για τα έσοδα κάθε µέρα. Κάναµε σύσκεψη για τη φοροδιαφυγή
τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα.
Ξέρετε, η θητεία µου στο Υπουργείο Οικονοµικών ήταν σύντοµη, αλλά εξαιρετικά πυκνή. Μπορείτε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης να διαφωνείτε πολιτικά, αλλά για εµένα το κρίσιµο
πολιτικά και ιστορικά είναι ότι η χώρα έµεινε όρθια, ότι η χώρα
έµεινε στο ευρώ, ότι κρατήθηκαν ζωντανές οι τράπεζες, ότι πήραµε το δεύτερο πρόγραµµα στήριξης και το δεύτερο δάνειο
130 δισεκατοµµυρίων, 240 συνολικά, ότι κάναµε τη µεγαλύτερη
µείωση χρέους στη διεθνή οικονοµική ιστορία, 110 δισεκατοµµύρια -ναι, τα έφερε έτσι η µοίρα, ώστε να είµαι ο Υπουργός που
µείωσε το χρέος κατά 110 δισεκατοµµύρια- ότι ψηφίσαµε τα προγεφυρώµατα του εθνικού φορολογικού συστήµατος, ότι έγινε η
άρση του τραπεζικού απορρήτου.
Τι σας επιτρέπει να µιλάτε µε τέτοιον υβριστικό, χυδαίο, συκοφαντικό τρόπο; Η πολιτική σας διαφωνία; Η κοµµατική σας σκοπιµότητα; Σε ποιον απευθύνεστε; Στον Αρχηγό ενός κόµµατος,
σε ένα πρόσωπο που είναι είκοσι χρόνια Βουλευτής, µε ακαδηµαϊκή διαδροµή, µε επάγγελµα πριν µπει στην πολιτική, που υπηρέτησε σε οκτώ Υπουργεία, που χειρίστηκε κρίσεις, που έχει
κάνει πολιτικούς αντιπάλους, αλλά τώρα βλέπει να υπάρχουν εχθροί και αυτό είναι µια νέα κατάσταση στο δηµόσιο βίο της
χώρας. Και αυτά που λέτε, ξέρετε, εκπέµπουν, αναδύουν µια νοσηρή αντίληψη για το πώς ασκείται η κυβερνητική εξουσία.
Για δείτε, λοιπόν, πώς χειρίστηκα το θέµα µε το ΣΔΟΕ και τα
στοιχεία από τη Γαλλία και την Ελβετία. Σεβόµενος την υπηρεσία
και µε κριτήριο τη νοµιµότητα. Ο κ. Διώτης ήταν ο επικεφαλής
της αρµόδιας υπηρεσίας και η µόνη µας συζήτηση ήταν η εφαρµογή του νόµου και του Συντάγµατος. Τι θα κάνατε εσείς; Τι διαφορετικό ή περισσότερο έπρεπε να κάνει ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών από το να κυνηγάει τις
υπηρεσίες όλες κάθε βδοµάδα για αποτελέσµατα;
Μήπως έλειψαν οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες και οι αλλαγές;
Πρώτη φορά έγιναν τέτοιες αλλαγές. Μήπως θέλετε να θυµηθούµε τι έγινε στη χώρα από τον Αύγουστο του 2011, όταν µε
ενηµέρωσε για λίγα λεπτά ο κ. Διώτης, µέχρι τη στιγµή που
έφυγα από το Υπουργείο, µόλις εκλέχτηκα Πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ στις 18 Μαρτίου; Σκληρές διαπραγµατεύσεις µε την
τρόικα, η οποία έφυγε από το γραφείο µου στις αρχές Σεπτεµβρίου, διαπραγµατεύσεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο για το δεύτερο πρόγραµµα στήριξης, συνεχείς µεταβάσεις σε Βρυξέλλες,
Λουξεµβούργο, Βερολίνο, Ουάσινγκτον, καθηµερινή αγωνία για
το τραπεζικό σύστηµα και τις καταθέσεις, καθηµερινή παρακολούθηση της εφαρµογής του µνηµονίου και των διαρθρωτικών
µέτρων, προετοιµασία προϋπολογισµού του 2012 και του νέου
µεσοπροθέσµου προγράµµατος, προετοιµασία του Eurogroup,
των διαδοχικών Συνόδων Κορυφής της 26ης και 27ης Οκτωβρίου, προτάσεις εµπιστοσύνης, αλλαγές κυβέρνησης, κρίσεις,
Κάννες και οργάνωση του PSI που τελείωσε στις 9 Μαρτίου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρισκόµαστε πια µπροστά στην
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πλήρη αποκάλυψη του σκοπού και της µεθόδου. Υπάρχει ζήτηµα
ευθύνης της ηγεσίας και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και των
άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για την υπογραφή αυτού
του προκλητικού και κατάπτυστου κειµένου. Δεν µιλάω για τη συνεργασία µε τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο, θεσµικά
τραγικό. Αποδέχοµαι απολύτως την πολιτική διαφωνία, την κριτική, την επίθεση, αλλά δεν αποδέχοµαι τη µετατροπή της πολιτικής διαφωνίας σε σκόπιµη οργανωµένη παρασκηνιακά
αµφισβήτηση της ηθικής υπόστασης του αντιπάλου. Δεν αποδέχοµαι τη σκευωρία και τη συκοφαντία.
Δεν διδαχθήκατε δυστυχώς, τίποτα. Το σύνδροµο του 1989
σας καταδιώκει. Υπάρχει ο αταβισµός των κατηγόρων της δεύτερης γενιάς. Βγαίνει το γονίδιο. Την πατήσατε, όµως. Επενδύσατε σε αναξιόπιστα πρόσωπα. Στοχεύσατε λάθος πρόσωπο:
Εµένα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και βεβαίως, αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ανοίξετε µέτωπο δηµοκρατίας, κράτους δικαίου και θεσµικής υπευθυνότητας.
Υπάρχει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκάθαρη σύγκρουση
ανάµεσα στους εκφραστές του χθες, της µικροψυχίας, που παίζουν µε την αγωνία του λαού και την τύχη της χώρας και τις δυνάµεις της ευθύνης, της σταθερότητας και της προοπτικής.
Δεν θέλετε να αναπνεύσει η χώρα, δεν θέλετε να αλλάξει το
κλίµα, δεν θέλετε να γυρίσει η οικονοµία. Θα ξανααποτύχετε. Και
χαίροµαι γιατί βάλατε το ΠΑΣΟΚ και εµένα προσωπικά απέναντί
σας. Ήταν ατυχής επιλογή για εσάς, αλλά καλή για τον τόπο!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι προ ολίγων
λεπτών διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης
συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά µε την υπόθεση της
αποκληθείσης λίστας Λαγκάρντ.
Η Βουλή τα παρέλαβε µόλις τώρα και έχω την υποχρέωση να
το ανακοινώσω στο Σώµα αµέσως και να δώσω και εντολή στις
υπηρεσίες, ώστε τα κόµµατα να έχουν άµεση πρόσβαση, να δουν
τι περιέχει και πώς µπορούν να τα αξιοποιήσουν στην τωρινή µας
συζήτηση.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εγώ δεν θα δευτερολογήσω.
Σέβοµαι τη θέση του κ. Βενιζέλου, αλλά προέκυψε ένα θέµα
µε την οµιλία του. Θέτω µόνο µια ερώτηση. Είπε στην οµιλία του
ο κ. Βενιζέλος ότι διαθέτει σε ψηφιακή µορφή τα απόρρητα σχέδια άµυνας της χώρας. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Θα ήθελα
πραγµατικά να το διευκρινίσει και να µας πει εάν ισχύει αυτό ή
το είπε εν είδει αστειότητος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίµενα µε αγωνία και ενδιαφέρον να ακούσω την τοποθέτηση του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ κ.
Βενιζέλου. Όµως για ακόµα µια φορά επέλεξε από αυτό εδώ το
Βήµα, αντί να δώσει κρίσιµες απαντήσεις, να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ, να τον κατηγορήσει ότι σχεδόν φταίει για όλα όσα συµβαίνουν σε αυτό τον τόπο, κυρίως διότι έχει ένα κρυφό σχέδιο
ενάντια στη σταθερότητα και πως βαθύς ανοµολόγητος πόθος
του ΣΥΡΙΖΑ και των Βουλευτών του -φυσικά και του 27% του ελληνικού λαού που τον ψήφισε τον Ιούνη- είναι να καταστρέψει τη
χώρα, να δηµιουργήσει συνθήκες αποσταθεροποίησης, διότι η
πρότασή µας για διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών που
αφορούν τον ίδιο είναι βόµβα στα θεµέλια της σταθερότητας της
χώρας, επαναλαµβάνω, είναι βόµβα στα θεµέλια της σταθερότη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

τας και της προοπτικής αυτού του τόπου.
Όπως βεβαίως κατηγορήθηκε και το γεγονός ότι βρέθηκα να
συναντώ ηγέτες σηµαντικών χωρών, που παίζουν σηµαντικό
ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία. Μάλιστα, κατάφερα να πείσω
την Πρόεδρο της Βραζιλίας, που είναι η πέµπτη χώρα στην παγκόσµια οικονοµία, να ψηφίσει αποχή στο πρόγραµµα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που αφορά τη βοήθεια στη χώρα,
ένα πρόγραµµα όµως που όλοι γνωρίζουν ότι είναι αδιέξοδο. Τα
καταφέραµε, αλλά δεν σταθήκαµε εκεί.
Βρεθήκαµε και µπροστά στα σκαλοπάτια του Υπουργείου Οικονοµικών της Γερµανίας. Μήπως και εκεί άραγε πήγαµε για να
πείσουµε τον κ. Σόιµπλε να σταµατήσει τη βοήθεια;
Βεβαίως, αυτό ενοχλεί, όχι γιατί συναντήσαµε έναν πολιτικό
µας αντίπαλο, αλλά γιατί είχαµε τη χαρά και την τιµή να είµαστε
οι µόνοι που βρεθήκαµε απέναντι σε έναν αξιωµατούχο της γερµανικής Κυβέρνησης και του είπαµε ότι εκκρεµότητες δεν έχει
µόνο η Ελλάδα προς τη Γερµανία, αλλά και η Γερµανία προς την
Ελλάδα σε σχέση µε το κατοχικό δάνειο. Αυτό ενοχλεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Επίσης, υπάρχει και η εκκρεµότητα της συγκάλυψης του µεγάλου σκανδάλου, του σκανδάλου της υπόθεσης «SIEMENS» και
της κατάθεσης στα γερµανικά δικαστήρια του κ. Χριστοφοράκου,
που κρατείται επτασφράγιστο µυστικό, διότι η διαφθορά -µια και
µου λέτε ότι πήγα και στην Αργεντινή και ξέρω από ταγκό- θέλει
δύο. Είναι σαν το ταγκό. Θέλει και αυτόν που δωροδοκείται και
αυτόν που δωροδοκεί.
Είναι προφανές σε εµάς ότι όλη αυτή η συζήτηση που διεξάγεται σήµερα και αφορά το κορυφαίο θέµα το πώς αυτή η έρµη
χώρα και αυτός ο έρµος λαός έφθασαν σε αυτή την κατάντια της
λεηλασίας, έχει να κάνει µε το ποιοι διαχειρίστηκαν τις τύχες
αυτού του τόπου και µε το καθεστώς της κλεπτοκρατίας που
στήθηκε όλα αυτά τα χρόνια.
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν παρέλειψε να µας
κατηγορήσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και για δήθεν φλερτ µε τη
βία, ίσως για να κρύψει άλλους, διαρκείς έρωτες που κατέληξαν
σε γάµους µε τη διαπλοκή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Διότι οι εκδότες στους οποίους αναφέρεται δεν είχαν ποτέ τη
δυνατότητα να κατέχουν µεγάλο µέρος εθνικών προµηθειών ή
εθνικών εργολαβιών. Άλλοι εκδότες είναι αυτοί που προστατεύονται από άλλους, όχι από εµάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που µε εξέπληξε, όµως,
ήταν η αναφορά ότι είναι απολύτως φυσιολογικό κάποιος ο
οποίος έχει διατελέσει Υπουργός σε κρίσιµους τοµείς είτε της
οικονοµίας είτε της εθνικής άµυνας, να κρατά αντίγραφο κρίσιµων ζητηµάτων στο προσωπικό του αρχείο, να µην το καταγράφει και να µην το επιστρέφει, όταν τελειώνει η θητεία του.
Ειλικρινά, δεν το κατανόησα αυτό. Μιλώ για τη φωτοτυπία των
αµυντικών στοιχείων της χώρας από τη θητεία του κ. Βενιζέλου
στο Υπουργείο Άµυνας.
Ειλικρινά, αυτό που µε εντυπωσίασε πιο πολύ δεν ήταν, τόσο
η αναφορά, όσο το γεγονός ότι χειροκροτήθηκε σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα οµολογούσε
πρώην Υπουργός ότι κατέχει στο αρχείο του φωτοτυπηµένα στοιχεία της άµυνας, του αµυντικού χάρτη της χώρας και από κάτω
το κοινό θα χειροκροτούσε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Είναι µέσα στο πακέτο µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι µέσα στη συµφωνία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Έχετε ξεφύγει!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Α, εντάξει.
Κύριε Πρόεδρε, ας µου επιτραπεί, τουλάχιστον, να αγορεύσω
χωρίς διακοπές, όπως και εγώ άκουσα µε µεγάλη προσοχή τους
συναδέλφους.
Δυόµισι χρόνια τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός
µας έχει γονατίσει από µία εγκληµατική πολιτική, την πολιτική
του Μνηµονίου. Όσοι υποστηρίζατε αυτή την πολιτική, όσοι την
ψηφίζατε και κυρίως όσοι την υλοποιείτε, από αυτό εδώ το Βήµα
µάς έχετε πει επανειληµµένως ότι δεν υπήρχε άλλος δρόµος. Και
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δεν υπήρχε άλλος δρόµος, επειδή όλα τα προηγούµενα χρόνια
οι Έλληνες ζούσαν πάνω από τις δυνάµεις και τις δυνατότητές
τους.
Βέβαια, όταν λέγατε «οι Έλληνες», εννοούσατε τον µέσο Έλληνα, τον εργάτη, τον µεροκαµατιάρη, τον αυτοαπασχολούµενο,
τον υπάλληλο, δηµόσιο ή ιδιωτικό. Δεν εννοούσατε ούτε τους µεγαλοκατασκευαστές ούτε τους εφοπλιστές που λέει ο κ. Βενιζέλος ότι τους συναντούµε κρυφά. Το κάναµε φανερά και µε
ανακοίνωση των δηλώσεών µας, όπου τους ζητάµε επιτέλους να
πληρώσουν φόρους, διότι η κοινωνία στενάζει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δεν εννοούσατε, λοιπόν, ούτε τους κατόχους του πλούτου
ούτε τους µιντιάρχες ούτε τους προµηθευτές του δηµοσίου.
Αυτοί, άλλωστε, έµειναν στο απυρόβλητο της κριτικής, κυρίως
όµως έµειναν «εκτός της Σιών».
Τρία χρόνια τώρα που όλοι οι υπόλοιποι έχουν γονατίσει, κάποιοι απ’ αυτό εδώ το Βήµα έβγαιναν µε περίσσιο θράσος και
έλεγαν στον ελληνικό λαό «µαζί τα φάγαµε»! Έλεγαν «έχεις ευθύνη, άνεργε, νέε, που φεύγεις στο εξωτερικό µετανάστης, έχεις
ευθύνη, εργαζόµενε των 600 ευρώ, έχεις ευθύνη αυτοαπασχολούµενε, έµπορε, που κλείνεις µε λουκέτο το µαγαζί σου, διότι
µαζί τα φάγαµε»!
Και, βεβαίως, µας λέγατε ότι για την κρίση και τη χρεοκοπία
ευθύνεται ο µέσος τεµπέλης και διεφθαρµένος Έλληνας και πρέπει να πληρώσει. Και πλήρωσε µε το παραπάνω ο µέσος Έλληνας, µε φόρους, µε χαράτσια, µε ανεργία, µε εξευτελισµό, αναξιοπρέπεια, φτώχεια, ανέχεια! Και φθάνουµε σήµερα στο σηµείο
το ένα τρίτο να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και να καλπάζει η ανεργία στο 30%.
Την ίδια στιγµή, όµως, που πλήρωνε και πληρώνει ο µέσος Έλληνας και οι περισσότεροι από εσάς της Πλειοψηφίας µάς «κουνούσατε το δάκτυλο» απ’ αυτό εδώ το Βήµα για το πόσο
τεµπέληδες και διεφθαρµένοι είναι οι Έλληνες, την ίδια στιγµή
κάποιοι κρατούσαν καλά κρυµµένα στα συρτάρια τους –δεν αρέσει η έκφραση, να βρούµε άλλη, αλλά ούτε η φράση «στα σεντούκια τους» αρέσει- στους υπολογιστές τους, στην ιδία και
προσωπική τους χρήση, αν σας αρέσει, µυστικά και στοιχεία που
αφορούσαν στον πλούτο και στις καταθέσεις µίας διαπλεκόµενης ολιγαρχίας, πολιτικής και οικονοµικής, που όλως τυχαίως
διαχειρίστηκε τις τύχες αυτού του τόπου για πολλά χρόνια, µίας
συµµορίας διαπλοκής και διαφθοράς που έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στην εγκαθίδρυση αυτού του καθεστώτος της κλεπτοκρατίας που µας κυβερνά και που πολλές φορές έχω ονοµάσει «το
τρίγωνο της αµαρτίας» του διεφθαρµένου πολιτικού συστήµατος, της τραπεζοκρατίας και της µιντιοκρατίας. Όλοι αυτοί κέρδιζαν τα χρόνια της ανάπτυξης και συνεχίζουν και τώρα να
κερδίζουν ή, αν δεν κερδίζουν, συνεχίζουν και τώρα να απολαµβάνουν τον πλούτο που συσσώρευσαν, προφανώς διότι αυτός ο
πλούτος είναι στο απυρόβλητο.
Και όλοι αυτοί υποστήριζαν µε πάθος το µνηµόνιο. Γιατί
άραγε; Όλοι αυτοί ήταν µε µένος εναντίον της προοπτικής να
έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ όχι µε ρεσάλτο, αλλά µε τη δηµοκρατική διαδικασία, µε την ψήφο των πολιτών. Θυµηθείτε τι µας έλεγαν όλοι
αυτοί προεκλογικά! Δεν υπήρξε επιχείρηση που να µην τροµοκρατηθούν οι εργαζόµενοι ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσουν τη
δουλειά τους. Δεν υπήρξε µεγαλοεπιχειρηµατίας που να µη βγει
και να πει: «ελάτε να µε φορολογήσετε, αν µπορείτε».
Τα θυµάστε αυτά; Γιατί άραγε όµως; Γιατί αυτοί είχαν µένος
εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριζαν το µνηµόνιο; Διότι ήξεραν
ότι αυτή η καταστροφή δεν θα τους αγγίξει, αφού τα λεφτά τους
τα είχαν καλά προφυλαγµένα σε ελβετικές και άλλες ευρωπαϊκές
τράπεζες.
Να, όµως, που «σπάει ο διάολος το ποδάρι του» και ξεκινά –
απ’ έξω, φυσικά και όχι από το εσωτερικό της χώρας- µία διαδικασία αποκάλυψης των ονοµάτων Ελλήνων καταθετών σε µία και
µόνο εκ των τραπεζών του εξωτερικού, όπου υπάρχουν αντίστοιχοι λογαριασµοί. Και λέω «απ’ έξω», διότι δεν ήταν αναµενόµενο
να ξεκινήσει από µέσα, γιατί παρά την τραγωδία στη χώρα, το
πολιτικό σύστηµα της διαπλοκής ήταν καλά οχυρωµένο πίσω από
τον όρκο της σιωπής, της οµερτά και της συγκάλυψης.
Όµως, ακόµα κι όταν έσπασε η οµερτά, πάλι µε όρους µαφίας
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ρίχνετε στα σκυλιά τον πιο αδύναµο κρίκο, προκειµένου να κλείσει η υπόθεση άρον-άρον και να µην καταφέρει κανείς να µπει
στο ιερό άβατο. Και ποιο είναι αυτό το ιερό άβατο; Είναι η έρευνα
που δεν κάνατε ποτέ στους λογαριασµούς και στα αρχεία της λίστας και η πιθανή διασύνδεση αυτών των λογαριασµών µε µία
σειρά άλλων κρίσιµων λογαριασµών που έχουν µπει στο αρχείο
επίσης κρίσιµων δικογραφιών, όπως αυτή της «SIEMENS» ή των
υποβρυχίων ή του χρηµατιστηρίου ή των δοµηµένων οµολόγων.
Αυτό είναι το ιερό άβατο. Το ιερό άβατο, λοιπόν, είναι η διασύνδεση των λογαριασµών και οι «σκελετοί» που κρύβονται στις
ντουλάπες. Και τώρα αγωνιάτε, κύριοι της Κυβέρνησης, µη τυχόν
και αποκαλυφθούν οι σκελετοί µιας ατελείωτης σειράς σκανδάλων της κλεπτοκρατίας, που χρεοκόπησε τη χώρα και όλα έχουν
έναν κοινό παρανοµαστή, τη συγκάλυψη και την ατιµωρησία.
Αυτή, κατά την άποψή µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
η µοναδική εξήγηση που δίνουµε για την ανεξήγητη στάση του
Πρωθυπουργού, ο οποίος σε µία ακόµα κρίσιµη συνεδρίαση
απουσιάζει και δεν έρχεται να υπερασπιστεί τη στάση του και
παίρνει πάνω του όλα τα ανοµήµατα του κ. Βενιζέλου και του
προσφέρει πλήρη κάλυψη –προσέξτε!- και µάλιστα όχι για να µην
παραπεµφθεί ο κ. Βενιζέλος στη δικαιοσύνη. Εµείς δεν ζητάµε
αυτό. Ζητάµε να παραπεµφθεί στη Βουλή σε προκαταρκτική εξέταση διερεύνησης -διερεύνησης, το τονίζω- πιθανών ποινικών
του ευθυνών. Ζητάµε να παραπεµφθεί σε µία επιτροπή, που στο
κάτω-κάτω δεν θα έχει πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε µια επιτροπή
που θα έχει την πλειοψηφία της Συµπολίτευσης, την πλειοψηφία
των τριών κοµµάτων.
Και διερωτόµαστε το εξής: Εκτός από την πιθανή ποινική ευθύνη της πλαστογραφίας, της αλλοίωσης της λίστας, δεν προκύπτει άλλη πιθανή ποινική ευθύνη; Προκύπτει, µας λέτε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, µόνο για τον κ. Παπακωνσταντίνου και είναι αυτή της παράβασης καθήκοντος. Όµως,
για ποιο θέµα παράβασης καθήκοντος; Μας λέτε µόνο για την
παραβίαση, για την παραποίηση της λίστας και όχι για την απόκρυψη. Γιατί; Διότι προφανώς, αν προέκυπτε για την απόκρυψη
για τον Παπακωνσταντίνου, δεν θα µπορούσε να µην προκύπτει
και για τον κ. Βενιζέλο.
Η απόπειρα, λοιπόν, συγκάλυψης και προστασίας για µας είναι
προφανής και έχει ονοµατεπώνυµο. Λέγεται «Αντώνης Σαµαράς», ο οποίος απουσιάζει και σήµερα από αυτήν εδώ την Αίθουσα. Πρόκειται για τον Πρωθυπουργό που προσπαθεί να
δώσει σανίδα σωτηρίας για τους συνεταίρους του, όπως ακριβώς έγινε και πριν από λίγες µέρες στην πρότασή µας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το µνηµόνιο, για να δούµε πώς
έφτασε η χώρα ως εδώ και ποιες είναι οι ευθύνες των προηγούµενων κυβερνήσεων. Ήταν µια πρόταση, την οποία ο ίδιος ο σηµερινός Πρωθυπουργός από αυτό εδώ το Βήµα, αλλά και σε
όλες τις προεκλογικές του οµιλίες, την κατέθετε δηµόσια, λέγοντας για τη µία και µόνη εξεταστική. Τι άλλαξε, λοιπόν; Τι άλλαξε,
κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας;
Ορισµένοι λέτε ότι φοβάστε µην πέσει η Κυβέρνηση. Αυτό
άκουσα να το λέει ο κ. Πάγκαλος: «Τι θέλετε, λέει, τώρα να ασχοληθούµε µε τη λίστα Λαγκάρντ, να πέσει η Κυβέρνηση και να
έχουµε τρεχάµατα µε τον ΣΥΡΙΖΑ;».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω
για το εξής. Όλοι γνωρίζουν ότι επιθυµούµε διακαώς την προσφυγή στη λαϊκή ετυµηγορία, γιατί θεωρούµε ότι αυτή η οικονοµική πολιτική που ασκείτε και δηµοκρατική νοµιµοποίηση δεν
έχει, διότι άλλα είπατε προεκλογικά, αλλά και καταστροφική είναι
για τη χώρα.
Όµως, ποτέ –και το επαναλαµβάνω- δεν συνδέσαµε ούτε συνδέουµε το αποτέλεσµα της σηµερινής ψηφοφορίας για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής µε τη διατήρηση ή όχι της
Κυβέρνησης. Για ποιο λόγο, άλλωστε, θα έπρεπε να συµβαίνει
αυτό; Για ποιο λόγο θα έπρεπε να αισθάνεται απειλή µια Κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή και έχει περάσει τόσο
σκληρά νοµοσχέδια µε πλειοψηφία; Για ποιο λόγο θα έπρεπε να
αισθάνεται απειλή µια Κυβέρνηση για το αν το Σώµα αποφασίσει
να διερευνηθούν πιθανές ποινικές ευθύνες µέλους ή µελών της
κυβερνητικής Πλειοψηφίας από µία επιτροπή, στην οποία ούτως
ή άλλως θα έχει και την πλειοψηφία; Για ποιο λόγο;
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Να σας το πω αλλιώς; Υπό διαφορετικές συνθήκες, αν ο κ. Βενιζέλος δεν είχε τους δικούς του λόγους να συµπεριφέρεται ως
«ο έχων τη µύγα», κανονικά θα µπορούσε και θα έπρεπε –όπως
λέω εγώ- να είναι ο ίδιος ο οποίος θα ζητούσε να συσταθεί αυτή
η επιτροπή, διότι «καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται».
Δεν το κάνει, όµως. Και το ερώτηµα είναι γιατί δεν το κάνει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Η απάντηση που δίνουµε εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι η εξής: Δεν το κάνει, διότι η στάση και του Πρωθυπουργού
και του κ. Βενιζέλου στην υπόθεση αυτή είναι στάση που υποδεικνύει, αναδεικνύει ενοχή, ακριβώς διότι γνωρίζουν ότι η λίστα
Λαγκάρντ δεν είναι ένα µεµονωµένο περιστατικό, αλλά είναι η
κορυφή του παγόβουνου, ενός παγόβουνου που εάν αποκαλυφθεί τι ακριβώς βρίσκεται κάτω από τα ύδατα, τότε µπορεί να
ανοίξουν µια σειρά από ζητήµατα.
Εµείς θεωρούµε –να το πω αλλιώς- ότι η λίστα Λαγκάρντ είναι
το σκάνδαλο που κρύβει µέσα της σκάνδαλα προηγούµενων
ετών. Γι’ αυτό και έγιναν τα πάντα, ώστε να µείνει κρυφή και αναξιοποίητη.
Η λίστα παρεδόθη επισήµως από τους Γάλλους –σε ποιους
άραγε;- στους Έλληνες αξιωµατούχους. Περιέργως, οι Έλληνες
αξιωµατούχοι επιµένουν ότι την παρέλαβαν ανεπισήµως. Οι Γάλλοι λένε επισήµως, εµείς λέµε ανεπισήµως.
Και δεν είναι καθόλου σαφές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ποιος ακριβώς και για λογαριασµό ποίου παρέλαβε το περιβόητο
cd. Τι δουλειά έχει σε δύο ένορκες καταθέσεις –όχι σε µία!- να
αναφέρεται ένας πρώην Έλληνας πρέσβης να πάει να παραλάβει
τη λίστα; Και δεν ήταν ο τότε πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία,
ο κ. Χαλαστάνης, αλλά ένας πρώην Έλληνας πρέσβης και στη
Γαλλία και στη Ρωσία.
Τη στιγµή που λένε οι καταθέσεις ότι παρέλαβε, αυτός που
αναφέρεται δεν ήταν πρέσβης. Τι δουλειά έχει; Για λογαριασµό
τίνος; Και µάλιστα µιλάµε για ένα συγκεκριµένο πρόσωπο που
όλως τυχαίως –τώρα είναι και σύµβουλος του Πρωθυπουργού,
λένε, για θέµατα πολιτισµού- παραµένει και τώρα σύµβουλος του
Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων. Τι δουλειά έχει, για µια λίστα
που αφορά ως επί το πλείστον επιχειρηµατίες;
Κυρίως τα ερωτήµατα είναι τα εξής: Γιατί κρύφτηκε αυτή η
λίστα από τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις και Υπουργούς Οικονοµικών και ελεγκτικούς µηχανισµούς; Γιατί την εποχή της προετοιµασίας της εισόδου της χώρας στο µνηµόνιο κρύφτηκε η
αλήθεια και κατασκευάστηκε ως ένοχος η κοινωνία και οι δυνάµεις της εργασίας και δεν αναζητήθηκαν πόροι από αλλού; Και
γιατί την ίδια στιγµή που τα έσοδα του κράτους κατέρρεαν, µε
αυτόν τον τρόπο οι διαδοχικές κυβερνήσεις τότε, όλο αυτό το
χρονικό διάστηµα, νοµιµοποίησαν τη φοροαποφυγή για το µεγάλο κεφάλαιο και εξασφάλισαν την ατιµωρησία και το ακαταδίωκτο;
Εµείς δίνουµε απάντηση σε αυτό. Λέµε ότι ο λόγος είναι γιατί
µεταξύ άλλων προφανώς –όχι για όλους όσους βρίσκονται στη
λίστα- εκεί βρίσκεται και ο ανθός της νεοελληνικής κοινωνίας, οι
προστατευόµενοι του πολιτικού συστήµατος.
Άκουσα µε προσοχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις οµιλίες
του κ. Παπακωνσταντίνου και του κ. Βενιζέλου. Οφείλω ειλικρινά
να οµολογήσω ότι έχουν το ιερό δικαίωµα κάθε κατηγορούµενου
–µε µία ευρεία έννοια- ή πιθανώς υπόπτου να µετέρχεται κάθε
µέσου, ακόµη καταφεύγοντας και σε ακρότητες, για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Το οµολογώ αυτό και υπ’ αυτή την έννοια, είµαι συγκαταβατικός σε όσα ειπώθηκαν.
Εν τούτοις, είναι προφανές ότι οι δύο έχουν επιλέξει διαφορετικό ύφος και τόνο στην υπερασπιστική τους γραµµή. Ο ένας έχει
επιλέξει το ύφος της «αθώας περιστεράς», ο άλλος το ύφος του
«µαινόµενου ταύρου». Οµολογώ ότι το πρώτο είναι πιο αποτελεσµατικό. Το δεύτερο προδίδει ενοχή. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι
σήµερα µε συγκατάβαση και κατανόηση θα αντιµετωπίσω την
προσπάθεια του κ. Βενιζέλου να περισώσει την όποια πολιτική
του αξιοπιστία.
Το µόνο όµως που θα παρατηρήσω είναι ότι το αποτέλεσµα
δεν είναι ιδιαίτερα πετυχηµένο. Και ιδιαίτερα αυτή η επίµονη
απαίτησή του προς τους δύο πολιτικούς του εταίρους, τον κ. Σαµαρά και τον κ. Κουβέλη, να τον προστατεύσουν µε τερτίπια και
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τεχνάσµατα, ώστε να µη διασφαλιστεί η µυστικότητα της ψηφοφορίας, τον εκθέτει.
Αρχικά ζήτησε να στηθούν κάλπες ανά πρόταση, δηλαδή
τρεις. Μετά ζήτησε να στηθούν κάλπες ανά πρόταση και ανά
πρόσωπο, δηλαδή επτά. Και στο τέλος, αφού είδε ότι κινδυνεύει
µε απόλυτο εξευτελισµό η κοινοβουλευτική διαδικασία, σε µία
εντυπωσιακή αναδίπλωση σήµερα, αποδέχθηκε τις τέσσερις κάλπες, όµως κρατώντας ανοιχτό το δικαίωµα της δυνατότητας να
ασκήσει κοµµατική πειθαρχία στους Βουλευτές του, ώστε να µην
προσεγγίσουν τις άλλες τρεις.
Διερωτώµαι: Τόσο µεγάλη ανασφάλεια αισθάνεται ο κ. Βενιζέλος από τους Βουλευτές του; Θέλω ειλικρινά να πιστεύω και να
ελπίζω ότι όλοι οι Βουλευτές, όλων των κοµµάτων, θα σεβαστούν
και τη διαδικασία, αλλά και τον εαυτό τους και δεν θα συµβάλουν
σε µία διαδικασία που υποτιµά και υποβαθµίζει την κοινοβουλευτική λειτουργία.
Θέλω όµως να έρθω στην ουσία ορισµένων κατηγοριών, που
ακούστηκαν πριν και αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ακούσει πολλά τα τελευταία χρόνια, άλλα εντελώς αστήριχτα, άλλα
µε κάποια βάση. Νοµίζω όµως ότι αυτό που ακούγεται, πως σε
αυτήν την υπόθεση ενορχηστρώσαµε σκευωρία ενάντια στο
ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρό του, «είναι από τα άγραφα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέµαι: Την πρώτη δικογραφία που ήρθε τον Νοέµβριο στη Βουλή και το διαβιβαστικό
του αντιεισαγγελέα, το γνωρίζετε, το έχετε υπ’ όψιν σας; Αναφέρεται σε τυχόν ποινικές ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν
µελών της Κυβέρνησης. Είναι στον πληθυντικό. Προφανώς, εννοεί αυτούς που τουλάχιστον διαχειρίστηκαν εκ του σύνεγγυς τη
λίστα και το cd. Ίσως εννοεί και άλλους, αλλά προφανώς τουλάχιστον όσους Υπουργούς διαχειρίστηκαν απευθείας, δηλαδή
τους τότε δύο Υπουργούς Οικονοµικών.
Είναι άραγε και οι εισαγγελείς µέρος της σκευωρίας του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του ΠΑΣΟΚ; Θέλουµε λέει να στοχοποιήσουµε και
να ενοχοποιήσουµε το ΠΑΣΟΚ. Αναρωτιόµαστε: Ο κ. Παπακωνσταντίνου που τώρα εσείς τον κατηγορείτε, µέχρι πριν από λίγες
µέρες µέλος ποιανού κόµµατος ήταν; Υπουργός ποιου κόµµατος
ήταν; Ήταν µέλος του ΠΑΣΟΚ µέχρι την παραµονή της Πρωτοχρονιάς.
Πώς είναι δυνατόν να αποδίδετε σκοπιµότητα να στοχοποιήσουµε το ΠΑΣΟΚ, όταν εσείς οι ίδιοι, επιφανή στελέχη του
ΠΑΣΟΚ αλληλοστοχοποιείστε; Ή µήπως ο µέχρι προ µίας εβδοµάδας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που κάθονταν σε αυτά εδώ τα
Έδρανα, ο κ. Αηδόνης, που αποχώρησε καταγγέλλοντας προσωπικά τον κ. Βενιζέλο για σχέδιο και µηχανισµούς συγκάλυψης
της φοροδιαφυγής, είναι και αυτός µέλος της σκευωρίας του ΣΥΡΙΖΑ; Ή µήπως και ο κ. Ραγκούσης, πρώην Υπουργός του
ΠΑΣΟΚ, µε τις διαρκείς καταγγελτικές παρεµβάσεις του για τον
τρόπο που διαχειριστήκατε και κρύψατε τη λίστα, είναι και αυτός
µέλος και µέρος της σκευωρίας που έχει στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του ΠΑΣΟΚ;
Φθάσατε µάλιστα, στο σηµείο να ανασύρετε από τη µνήµη µας
ακόµη και το 1989. Μόνο που ξεχνάτε ορισµένες λεπτοµέρειες.
Σήµερα εσείς συγκυβερνάτε µε τον κ. Σαµαρά και τον κ. Κουβέλη, που ήταν Υπουργοί της κυβέρνησης που αντικατέστησε
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1989.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Και το κυριότερο που παραβλέπετε είναι ότι το 1989 το ΠΑΣΟΚ
του τότε Προέδρου του, αείµνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, δεν
ήταν συνιστώσα της Νέας Δηµοκρατίας. Σήµερα το καταντήσατε
συνιστώσα της Νέας Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Πώς έρχεστε και ανασύρετε από τις µνήµες το 1989;
Ας αφήσετε, λοιπόν, κατά µέρος τα περί σκευωρίας. Και εάν
δεν το κατανοήσατε, να το πούµε για να το κατανοήσετε. Δεν
µας απασχολεί ούτε ο κ. Παπακωνσταντίνου ούτε ο κ. Βενιζέλος
ούτε το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουµε κανένα στόχο να στοχοποιήσουµε
τους πολιτικούς µας αντιπάλους. Δεν στοχοποιούµε πρόσωπα.
Το σύστηµα της κλεπτοκρατίας που οδήγησε τη χώρα στα βράχια και λεηλάτησε το λαό µας, αυτό στοχοποιούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Και δηλώνουµε σε όλους τους τόνους ότι απαιτούµε κάθαρση
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και δικαιοσύνη µετά την ύβρη που διεπράχθη σ’ αυτόν τον τόπο
και απαιτούµε όχι από το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Βενιζέλο, αλλά από
τον Πρωθυπουργό να απαντήσει σε κρίσιµα ερωτήµατα. Θα καλύψει ο κ. Σαµαράς αυτούς που κράτησαν το στικάκι δεκατέσσερις µήνες ψευδόµενοι και κρυπτόµενοι στη Βουλή, όταν τους
ρωτούσαµε; Θα καλύψει ο κ. Σαµαράς αυτούς που πήραν τη
λίστα µαζί τους, φεύγοντας και δεν ενηµέρωσαν ούτε τον αντικαταστάτη τους; Το σηµαντικότερο: Θα καλύψει ο κ. Σαµαράς
τον Υπουργό Οικονοµικών και Αντιπρόεδρο τότε της µεταβατικής
κυβέρνησης Παπαδήµου για πέντε µήνες, που δεν έκρινε σκόπιµο σε καµία εκ των διαρκών συνεδριάσεων τότε µε τον Πρωθυπουργό κ. Παπαδήµο να τον ενηµερώσει για την ύπαρξη της
λίστας Λαγκάρντ;
Διαβάζω σήµερα την επιστολή του κ. Παπαδήµου, του πρώην
Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος µεταξύ
άλλων αναφέρει τα εξής: «κατά τη διάρκεια της θητείας µου ως
Πρωθυπουργού ουδέποτε ενηµερώθηκα αρµοδίως για την
ύπαρξη της επονοµαζόµενης λίστας Λαγκάρντ ούτε για οποιοδήποτε ζήτηµα συνδέεται µ’ αυτήν την υπόθεση».
Το καταθέτω. Βεβαίως, το ξέρετε. Έχει διαβιβαστεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και αναρωτιέµαι. Εγώ ήµουν τότε Πρόεδρος του τελευταίου
κοινοβουλευτικού κόµµατος και στις συναντήσεις µου µε τον
τότε Πρωθυπουργό είχα θέσει το ζήτηµα της φοροδιαφυγής και
το πώς θα γίνει να σταµατήσει να πληρώνει ο υπερφορολογούµενος µικροµεσαίος και µισθωτός, ο άνεργος και να πληρώσει
και ο πλούτος. Και στις προγραµµατικές εξαγγελίες του κ. Παπαδήµου ήταν βασική προτεραιότητα η πάταξη της φοροδιαφυγής. Και προφανώς έγιναν και συσκέψεις µε τον Υπουργό
Οικονοµικών και Αντιπρόεδρο της Βουλής γι’ αυτό το θέµα. Δεν
έκρινε σκόπιµο να ενηµερώσει; Εκτός κι αν και ο κ. Παπαδήµος
είναι µέρος της σκευωρίας του ΣΥΡΙΖΑ και λέει κι αυτός ψέµατα.
Σε αυτά τα ερωτήµατα ζητάµε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Σαµαρά ο οποίος δεν δικαιούται ούτε να σιωπά
ούτε να συγκαλύπτει. Αυτή η ακατανόητη στάση του, εµάς µας
δηµιουργεί την εντύπωση ότι συµπεριφέρεται σαν να καταβάλει
πολιτικό τόκο για την πρωθυπουργοποίηση του στον κ. Βενιζέλο.
Όπως, επίσης και αυτή η ακατανόητη στάση του κ. Κουβέλη και
της Δηµοκρατικής Αριστεράς που συµµετέχει εθελούσια σε ένα
παιχνίδι αδίστακτων κοµµατικών σκοπιµοτήτων, µας προξενεί
ερωτηµατικά.
Σε κάθε περίπτωση όµως, θα πρέπει να γνωρίζετε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης ότι η επιθυµία της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, είναι να µην περάσει η συγκάλυψη αυτού του σκανδάλου. Δεν έχει σηµασία αν ορισµένα µέσα ενηµέρωσης συµπεριφέρονται ως χορηγοί της συγκάλυψης και επιτίθενται εναντίον
του ΣΥΡΙΖΑ. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού µας τούς «έχει
πάρει χαµπάρι» και δεν τους πιστεύει πια. Τους απαξιώνει.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Και οι έξω σάς έχουν πάρει χαµπάρι. Οι έξω έχουν συνειδητοποιήσει, αυτοί που µέχρι τώρα σας
στηρίζουν και σας δίνουν οδηγίες, ότι δεν έχετε καµία αξιοπιστία
στην ελληνική κοινωνία. Και ξέρετε; Όπως εσείς τώρα πετάτε
στα βράχια τον κ. Παπακωνσταντίνου για να ξεµπερδέψετε, όταν
κάνετε τη βρώµικη δουλειά, κι αυτοί «στα βράχια θα σας πετάξουν».
Εµείς λοιπόν σας λέµε ένα πράγµα: Ακόµα και αν επιχειρήσετε
συγκάλυψη, εµείς θα είµαστε εδώ, θα αναδείξουµε την αναγκαιότητα σ’ αυτό τον τόπο, µετά την ύβρη που διεξήχθη, να υπάρξει
κάθαρση. Όποιο και αν είναι το σηµερινό αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, εµείς θα επανέλθουµε στο θέµα της λίστας Λαγκάρντ,
ακόµα και ζητώντας εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση -όλοι
τώρα βεβαίως λέτε ότι θα θέλατε εξεταστική επιτροπή και ότι η
προκαταρκτική σας ενοχλεί- διότι θέλουµε να αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες και να διερευνηθούν οι πιθανές ποινικές ευθύνες.
Το βέβαιο είναι ότι στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας
του λαού µας αυτές οι ευθύνες έχουν ήδη αποδοθεί.
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-
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ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλος
έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι µε εντυπωσίασαν οι µαντικές ικανότητες του κ. Τσίπρα, διότι ανέβηκε
στο Βήµα και επί µακρόν, για περισσότερα από τριάντα πέντε
λεπτά, διάβασε ένα έτοιµο κείµενο ως απάντηση της οµιλίας µου
που είχε τελειώσει λίγα δευτερόλεπτα πριν ανέβει στο Βήµα. Δεν
ήλθε να ακούσει, δεν ήλθε να αντιληφθεί σε τι ατραπό έχει οδηγήσει το κόµµα του. Ήλθε για να επαναλάβει χιλιοειπωµένα επιχειρήµατα. Δεν µε θέλει εδώ ως πολιτικό του αντίπαλο και
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Με θέλει ως κατηγορούµενο και έκανε και
υφολογικές παρατηρήσεις και αξιολογήσεις περί τού ποιος είναι
ο συµπαθής και ο αντιπαθής κατηγορούµενος. Έκανε και επιλογή. Τάχθηκε υπέρ του ενός και εναντίον του άλλου, γιατί ο
ένας ήταν σεβαστικός ως κατηγορούµενος και ο άλλος επιθετικός ως αντίπαλος. Αυτά είναι θεσµικώς ανατριχιαστικά πράγµατα
γιατί πράγµατι, κύριε Τσίπρα, είναι ιερό το δικαίωµα του κατηγορουµένου. Είναι ανίερο όµως το δικαίωµα του σκευωρού. Ανίερο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Είναι ανίερος, δηµοκρατικά και κοινοβουλευτικά, ο χυδαίος εκβιασµός στις συνειδήσεις των Βουλευτών. Οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και της ΔΗΜΑΡ θα πάρουν πιστοποιητικό καλής συµπεριφοράς από τη Χρυσή Αυγή και το ΣΥΡΙΖΑ για το αν ψηφίζουν σωστά ή όχι, δηλαδή όπως θέλετε εσείς,
για να δηµιουργήσετε πρόβληµα, γιατί έχετε πει απροκάλυπτα
πως ο στόχος σας είναι πολιτικός, να δηµιουργήσετε πρόβληµα
στο ΠΑΣΟΚ, στην Κυβέρνηση και στη χώρα. Όλη σας η τοποθέτηση ήταν το κήρυγµα µιας βαθιάς θεσµικής σύγχυσης, ανάµεσα
στο τι συνιστά πολιτική επίθεση, πολιτική διαφωνία, πολιτική στόχευση και ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, απόδοση κατηγορίας για ποινική ευθύνη. «Μας ενδιαφέρει» –λέτε- «να αντιµετωπίσουµε την κλεπτοκρατία, να αναδείξουµε τις ευθύνες για τη µη
πάταξη της φοροδιαφυγής». Αυτά είναι πολιτικές διαφωνίες,
συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, αξιολογήσεις που κρίνονται από
τον ελληνικό λαό. Επί δεκαετίες διεξάγεται η συζήτηση αυτή.
Τι σχέση έχει αυτό µε µία πρόταση να κινηθεί ποινική προδικασία; Δεν αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει δηµοκρατία και τι σηµαίνει
κράτος δικαίου, ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στην πολιτική
σύγκρουση και την ποινικοποίηση και τη σκευωρία.
Έρχεστε και καµαρώνετε εδώ ότι συναντήσατε τον κύριο Σόιµπλε και ότι τού θέσατε δύσκολα θέµατα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ
τι συζητήσεις έκανα εγώ µε τον κ. Σόιµπλε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Θα σας πω, λοιπόν, τι συζητήσεις έκανα εγώ. Συζητήσαµε πολλές φορές µε τον κ. Σόιµπλε το σενάριό σας που οδηγούσε µέσα
από τη µονοµερή καταγγελία του µνηµονίου και το µονοµερές
µορατόριουµ στην έξοδο της χώρας από το ευρώ και στο δράµα
της επιστροφής στη δραχµή, στην εξαθλίωση των Ελλήνων, στο
να εξανεµιστούν περιουσίες και εισοδήµατα.
Εγώ δεν πήγα να κάνω ποτέ δηµόσιες σχέσεις µε τον κ. Σόιµπλε. Πήγα να κρατήσω τη χώρα όρθια, να µην περάσει η πολιτική
της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ που σήµαινε κατάρρευση
των τραπεζών, δέσµευση των καταθέσεων, εκµηδένιση των περιουσιών, κινητών και ακινήτων.
Πήγατε και είπατε για το Χριστοφοράκο. Ξέρετε πόσες φορές
έχω πει εγώ στον κ. Σόιµπλε ότι κάθε γερµανική εταιρεία που έχει
εµφανιστεί στην Ελλάδα ως προµηθεύτρια συνδέεται µε ένα
σκάνδαλο; Όλες οι γερµανικές εταιρείες, δυστυχώς, διαχρονικά
στην πορεία του τόπου µας συνδέονται ως προµηθεύτριες του
ελληνικού δηµοσίου µόνο µε σκάνδαλα. Η «SIEMENS» από το
1926, η «M&A», η «DAIMLER CHRYSLER», η «HDW», η «FERROSTAAL», όλες. Η Γερµανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών ήρθε
πριν από λίγες εβδοµάδες ως εκπρόσωπος της Καγκελαρίου,
συντονίστρια της πολιτικής για την Ελλάδα. Έτσι ξεκίνησε η συζήτησή µου. Ήταν ο κ. Σαχινίδης παρών. Είπα «αν θέλετε να µας
βοηθήσετε δώστε δείγµατα και εγγυήσεις διαφάνειας για τις
εταιρείες σας».
Θα µου πείτε τώρα εµένα πώς γίνεται η διαπραγµάτευση µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον κ. Σόιµπλε και τι σηµαίνουν τα ταξίδια από την Αργεντινή και
τη Βραζιλία στην Ουάσινγκτον; Νοµίζετε ότι παίρνετε έτσι το επίχρισµα ενός πολιτικού ηγέτη που είναι αποδεκτός από τη Διεθνή
Κοινότητα και είµαστε εµείς αναξιόπιστοι και εσείς αξιόπιστος;
Αν σας ζητήσουν να υπογράψετε για την επόµενη δόση, θα το
κάνετε; Γιατί αφού δεν έχουµε αξιοπιστία ως Κυβέρνηση, η αξιοπιστία πρέπει να αναζητηθεί στην Αντιπολίτευση. Αφού, λοιπόν,
τους πείσατε ότι είµαστε αναξιόπιστοι και είστε ο αξιόπιστος, να
ετοιµαστείτε, γιατί αυτό που θα ζητηθεί ως προϋπόθεση είναι η
υπογραφή σας για την επόµενη εκταµίευση. Για να δείτε «πόσα
απίδια πιάνει ο σάκος».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Έρχεστε και λέτε εδώ για τη φοροδιαφυγή, για ένα τυχαίο εύρηµα, προϊόν υποκλοπής από µια τράπεζα, µια περίοδο και δεν
αντιλαµβάνεστε την προσπάθειά µας να θέσουµε υπό έλεγχο
όλες τις καταθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος σε όλες τις τράπεζες. Αυτό είναι το αντικείµενο της διαπραγµάτευσης µε την Ελβετία. Γιατί δεν απαντήσατε στην εκ µέρους σας καταψήφιση της
διάταξης για την άρση του τραπεζικού απορρήτου; Δεν έχετε ευθύνη γιατί αρνηθήκατε να συµπράξετε; Μιλιά γι’ αυτό, έτσι; Τίποτα.
Έρχεστε και επικαλείστε την επιστολή που έστειλε ο κ. Παπαδήµος, ότι δεν είχε ενηµερωθεί για την λίστα Λαγκάρντ. Γιατί; Για
ποια υπόθεση του ΣΔΟΕ έπρεπε να ενηµερωθεί ο Πρωθυπουργός; Από πού ως πού ο Πρωθυπουργός ενηµερώνεται για ανοιχτές έρευνες του ΣΔΟΕ; Ο Πρωθυπουργός ενηµερώνεται για
πολιτικές, δεν ενηµερώνεται για υποθέσεις. Εσείς φιλοδοξείτε
να γίνετε Πρωθυπουργός και να ελέγχετε το πώς διεξάγονται οι
έρευνες από τις φορολογικές αρχές; Έτσι νοµίζετε ότι ασκείται
η εξουσία; Αυτό σηµαίνει σεβασµός της υπηρεσίας και σεβασµός
της νοµιµότητας;
Φτάσαµε τώρα να έχουµε στερηθεί παντελώς και την αίσθηση
του χιούµορ και την αίσθηση των µεγεθών. Έχω άτυπα ψηφιακά
αντίγραφα και άτυπα συµβατικά αντίγραφα από τη θητεία µου
στο Υπουργείο Αµύνης και από τη θητεία µου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και από τη θητεία µου στο Υπουργείο Μεταφορών και
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κοκ..
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Βεβαίως. Άµα ανοίξετε τα αµυντικά περιοδικά, τα ψηφιακά και
τα συµβατικά, θα βρείτε πληροφορίες πολύ περισσότερες απ’
αυτές που έχει ο εκάστοτε Υπουργός Αµύνης όταν εισηγείται…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Απόρρητα είναι;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Αφήστε.
Δεν έχει ο Υπουργός αυτά που του στέλνουν τα επιτελεία για
να εισηγηθεί στο ΚΥΣΕΑ; Δεν έχω το αντίγραφο του αµυντικού
δόγµατος που συνέταξα εγώ ο ίδιος µε τα χέρια µου και εισηγήθηκα στο ΚΥΣΕΑ; Δεν έχω τα ενηµερωτικά σηµειώµατα για τις
συναντήσεις µου µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΝΑΤΟ και τους
οµολόγους µου; Δεν παίρνω τώρα, ως Αρχηγός Κόµµατος, εµπιστευτικά σηµειώµατα του Υπουργείου Εξωτερικών, για να συνοµιλούµε µε διάφορους Προέδρους, Πρωθυπουργούς, Υπουργούς και Πρέσβεις; Σοβαρολογείτε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Τι παραπάνω ήταν το άτυπο ψηφιακό αντίγραφο µιας λίστας
που ερευνούσε το ΣΔΟΕ µεταξύ όλων των άλλων;
Έχετε γίνει τώρα και υπερευαίσθητος, βλέπω, στα θέµατα
εθνικής άµυνας! Σας διαβεβαιώ ότι δεν εθίγη η αµυντική θωράκιση της χώρας και η εµπιστευτικότητα των αµυντικών πληροφοριών.
Υποδύεστε τους υπερευαίσθητους; Αλλού αυτά. Σε άλλα θέµατα. Όταν έχουµε σοβαρά θέµατα εξωτερικής πολιτικής και
εθνικής στρατηγικής, εκεί φαίνεται ο πατριωτισµός και η ευαισθησία.
Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Τσίπρας ενοχλήθηκε, βεβαίως, από την
πολιτική µου κριτική. Δεν είδα, όµως, να πάρει καµµιά σαφή θέση
απέναντι στις κατηγορίες που του προσήψα για την οργάνωση
της σκευωρίας και για τη συµµετοχή τη δική του και του επιτελείου του στη σκευωρία. Ποιος διακινούσε τα αντίγραφα; Ποιος
τα έδωσε προς δηµοσίευση σε συγκεκριµένο περιοδικό; Ποιος
ενορχήστρωσε όλη αυτή την αθλιότητα εις βάρος µου; Δεν ξέ-
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ρετε;
Γιατί δεν απάντησε ο κ. Παππάς σε δηµοσίευµα εβδοµαδιαίας
εφηµερίδας το Σαββατοκύριακο, που τον κατονοµάζει ως προσωπικά υπεύθυνο για το µοίρασµα των αντιγράφων; Γιατί το λαλίστατο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν απάντησε; Γιατί ο
υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος προσωπικά,
πήγαινε σε δηµοσιογράφους κι έλεγε, «Έρχονται τα στοιχεία από
τη Γαλλία, είναι µέσα η οικογένεια του Βενιζέλου»; Αυτά κάνατε.
Και αυτά είναι η επιτοµή της πολιτικής σκευωρίας.
Φτάσαµε, λοιπόν, στο τέλος. Θέλετε να ξανανοίξετε τη συζήτηση για εξεταστική επιτροπή; Κάντε το, να έρθουµε να ξανασυζητήσουµε. Θέλουµε να ερχόµαστε να συζητάµε. Διότι σας
καταλογίζουµε τεράστια πολιτική ευθύνη, πέραν του ότι δεν
έχετε καµµία συναίσθηση της νοµικής σας ευθύνης γι’ αυτά που
γράφετε και υπογράφετε.
Δεν µε ενδιαφέρει, όµως, αυτό. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι
µε ευθύνη της Αντιπολίτευσης και, µάλιστα, της Αξιωµατικής, µετατρέπεται σε ζούγκλα ο δηµόσιος βίος. Και δηµιουργείτε συνθήκες, οι οποίες δεν είναι συνθήκες πολιτικής αντιπαράθεσης,
αλλά συνθήκες στα όρια ενός οιονεί εµφυλίου πολέµου, µε εχθρότητα, µε στοχοποίηση του αντιπάλου, απαξίωση, υπονόµευση, ευτελισµό, µεθόδους, δηλαδή, που έχουµε ζήσει άλλες
εποχές, σε άλλα καθεστώτα.
Αυτό είναι που προοιωνίζεται η παρουσία µιας νέας πολιτικής
δύναµης; Η επιστροφή στο παρελθόν; Η παντελής έλλειψη θεσµικής ευαισθησίας; Αλίµονο για τη χώρα αν αυτή είναι η αντίληψη του νέου και του προοδευτικού! Είστε, όµως, ψευδεπίγραφα ριζοσπάστες, είστε η φωνή της συντήρησης και της οπισθοδρόµησης, του κεκτηµένου, της ακινησίας.
Ε, αυτή η πολιτική δεν οδηγεί πουθενά, παρά µόνο στο αδιέξοδο και δεν θα περάσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Έχει
ζητήσει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Θα παρακαλούσα…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ένα
λεπτό, κύριε Αρχηγέ. Θα σας δώσω το λόγο.
Έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Υπουργός, γιατί οφείλει η
Κυβέρνηση να δώσει κάποιες απαντήσεις, αφού αναφέρθηκε και
το όνοµα του Πρωθυπουργού.
Θα παρακαλέσω πολύ, επειδή και το Σώµα µε ρωτά τι ώρα θα
γίνει η ψηφοφορία, και επειδή η ώρα είναι 21.45’, να οργανώσουµε τη συζήτηση. Να µιλήσει ο κύριος Αρχηγός, να µιλήσει η
Κυβέρνηση και να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου): Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος.
Παρά το γεγονός ότι είπα –και θα µείνω σταθερός σε αυτόπως σήµερα θα δω µε κατανόηση όλα όσα καταθέτει απ’ αυτό
εδώ το Βήµα ο κ. Βενιζέλος, εντούτοις δεν µπορώ να µη σχολιάσω ότι «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Αν κατάλαβα καλά, σήµερα ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον
ΣΥΡΙΖΑ για σκευωρία, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί υποστήριξε ένα δηµοσιογράφο- εκδότη, ο οποίος δηµοσίευσε τη
λίστα Λαγκάρντ και ο οποίος έτυχε της στήριξης και της υποστήριξης όχι µονάχα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της Διεθνούς Ένωσης
Δηµοσιογράφων, µεγάλου µέρους του ελληνικού πολιτικού κόσµου, ανθρώπων των γραµµάτων και του πολιτισµού.
Γιατί, όµως, ενοχλεί το γεγονός ότι έτυχε της υποστήριξης του
ΣΥΡΙΖΑ ο εν λόγω δηµοσιογράφος; Διότι το πρόβληµα του κ. Βενιζέλου, προφανώς, δεν είναι η απόκρυψη της λίστας επί δυόµισι
χρόνια, αλλά η δηµοσίευση της λίστας. Εάν σήµερα δεν είχαµε
τον ΣΥΡΙΖΑ να πρωτοστατεί –το παραδέχοµαι, αυτή είναι η
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σκευωρία- στην προσπάθεια αποκάλυψης αυτής της µεγαλειώδους υπόθεσης µε διαρκείς παρεµβάσεις και ερωτήσεις στους
αρµόδιους Υπουργούς, που δεν απαντούσαν, τότε δεν θα είχε
ανακινηθεί αυτή η σοβαρή υπόθεση. Βεβαίως, και ο µέχρι πρότινος στενός συνεργάτης σας, ο κ. Παπακωνσταντίνου, θα συνέχιζε να είναι η αθώα περιστερά και όχι το µαύρο πρόβατο.
Όµως, δεν µπορώ να αφήσω ασχολίαστα και ορισµένα που
είπε και αφορούν τα γενικά πολιτικά ζητήµατα. Μας κατηγορεί
διαρκώς ότι εµείς δεν θέλουµε την άρση του τραπεζικού απορρήτου, γιατί; Γιατί κατά τη διάρκεια της ψήφισης του µεσοπροθέσµου, το οποίο εµπεριείχε µια σειρά από εγκληµατικές,
βάναυσες πολιτικές εις βάρος του ελληνικού λαού και εκφράσαµε απ’ αυτό εδώ το Βήµα την αντίθεσή µας και έξω από τη
Βουλή ήταν χιλιάδες λαού που διαδήλωναν «τρώγοντας» χηµικά,
καταψηφίσαµε συνολικά το µεσοπρόθεσµο και δεν είπαµε: µας
συγχωρείτε, υπάρχει µια παράγραφος, ένα άρθρο, µια υποσηµείωση και πρέπει να την υπερψηφίσουµε αυτήν, γιατί υπάρχει
ο κίνδυνος κάποια στιγµή ο κ. Βενιζέλος να µας «κουνά το δάκτυλο» και να θέλει να αποδείξει ότι εµείς ευθυνόµαστε για το
σύστηµα της κλεπτοκρατίας και της φοροαποφυγής.
Επίσης, µας κατηγορεί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι στην υπόθεση «SIEMENS» εµείς δεν λέµε κάτι καινούργιο, διότι ο ίδιος
κατά καιρούς έχει θέσει µια σειρά από ζητήµατα που αφορούν
τις σχέσεις των γερµανικών επιχειρήσεων µε την ελληνική οικονοµική ζωή.
Εγώ θα ήθελα απλώς να του υπενθυµίσω ότι η πρώτη απόφαση που ελήφθη από το Υπουργικό Συµβούλιο της Κυβέρνησης
Παπαδήµου, της αρχής δηλαδή του γάµου Νέας Δηµοκρατίας
και ΠΑΣΟΚ και τότε Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ενώ αργότερα ακολούθησε η Δηµοκρατική Αριστερά –κύριε Βορίδη, ήσασταν πάντοτε µέσα- ήταν ο εξωδικαστικός συµβιβασµός µε τη
«SIEMENS», να σβηστούν τα ίχνη αυτής της µεγαλειώδους υπόθεσης. Και όταν ερωτήθη ο σηµερινός Υπουργός Οικονοµικών,
ο κ. Στουρνάρας, στην επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στις 27
Αυγούστου 2012 ποιος διαπραγµατεύτηκε αυτόν τον συµβιβασµό, µας απάντησε: «ο κ. Βενιζέλος».
Θέλω, επίσης, να πω ότι όλα όσα είπε για τις διαρκείς επαφές
του µε τον κ. Σόιµπλε αποτελούν µια απροκάλυπτη οµολογία ότι
την ώρα που ο ελληνικός λαός έδινε µια µάχη, για να ανατρέψει
τις βάρβαρες επιλογές του µνηµονίου και ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλους
τους τόνους διακήρυσσε ότι θα ακυρώσει το µνηµόνιο, αλλά θα
αναδιαπραγµατευθεί τη δανειακή σύµβαση και ότι δεν έχει στόχο
την επιστροφή της χώρας στη δραχµή, ο κ. Βενιζέλος στον οµόλογό του τότε, στον Γερµανό Υπουργό Οικονοµικών, στον κ.
Σόιµπλε, διαστρέβλωνε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και συζητούσε σενάρια καταστροφής. Αυτή είναι µια απροκάλυπτη οµολογία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Αυτό καταλάβατε εσείς;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε
σχέση µ’ αυτό που προανήγγειλε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ίσως
και αυτό ενδεχοµένως να το έχει ζητήσει µετ’ επιτάσεως από
τους εταίρους µας- να ζητηθεί η υπογραφή για την επόµενη
δόση από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, να σας δηλώσω κατηγορηµατικά ότι ζητάνε υπογραφές σ’ αυτούς που τους έχουν στο
χέρι ότι θα υπογράψουν.
Εµείς, δεν ήµασταν ούτε στις λίστες Χριστοφοράκου ούτε στις
λίστες της «SIEMENS» ούτε στις λίστες Λαγκάρντ για να υπογράφουµε εις βάρος των συµφερόντων του ελληνικού λαού.
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, κύριος Βενιζέλος, έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας, έχει χάσει
τον έλεγχο αυτών που λέει παντελώς.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Θέλω να επαναλάβω για να ακούσετε πιο καθαρά πώς τελείωσε την παρέµβασή του. Είπε: «Εµείς, δεν θα πιεστούµε να υπο-
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γράψουµε για το δάνειο για τη δόση, γιατί πιέζονται και υπογράφουν αυτοί που τους έχουν οι ξένοι «στο τσεπάκι τους», επειδή
είναι στις λίστες της «SIEMENS», της Λαγκάρντ, κ.ο.κ.».
(Θόρυβος στην Αίθουσα - κωδωνοκρουσίες)
Δηλαδή, οι Πρωθυπουργοί, οι Υπουργοί, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος που σε εκτέλεση νόµων του κράτους υπογράφουν συµβάσεις και δεσµευτικές επιστολές εκβιάζονται από
τους εταίρους, επειδή είναι σε λίστες και είναι ύποπτα πρόσωπα.
Ντροπή και αίσχος! Είστε επαγγελµατίες ασυγκράτητοι συκοφάντες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αυτό κάνατε και µε την πρόταση κατηγορίας. Αυτό που έκανε
τώρα ο κ. Τσίπρας, είναι η περίληψη και η επιτοµή της πολιτικής
αθλιότητας!
Τι συζητούσα µε τον κ. Σόιµπλε; Προσπαθούσα να αποτρέψω
την εφαρµογή εκ µέρους ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που δεν
µας ήθελαν στο ευρώ, της πολιτικής που ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες
συγγενείς δυνάµεις πρότειναν στον ελληνικό λαό. Αγωνιζόµουν
να πείσω το γερµανό Υπουργό ότι το µέλλον δεν είναι σε µια πολιτική υποστηριγµένης οικονοµικά εξόδου της Ελλάδας από την
κρίση, αλλά σε µια πολιτική υποστηριγµένης οικονοµικά παραµονής στη ζώνη του ευρώ.
Είχατε, λόγω ετερογνωµίας των σκοπών, σύγκλιση µε κύκλους
και της γερµανικής και άλλων κυβερνήσεων, κύριε Τσίπρα.
Σε σχέση µε τη «SIEMENS», δεν έχετε καταλάβει ότι αυτός ο
νόµος του κράτους που εκτέλεσε ο κ. Στουρνάρας, και τον διαπραγµατεύτηκαν οι εκπρόσωποι του ελληνικού δηµοσίου, οι νοµικοί του σύµβουλοι, αφορά την ηθική ευθύνη της «SIEMENS»
και όχι τις ποινικές ευθύνες ή τις αστικές ευθύνες από επιµέρους
συµβάσεις;
Εµείς τώρα αξιώνουµε την εφαρµογή της σύµβασης αυτής,
για να γίνουν επενδύσεις 160 εκατοµµυρίων από τη «SIEMENS»
στην Ελλάδα και δεν θα αφήσουµε να ξεφύγει η «SIEMENS» που
δεν προωθεί τις επενδύσεις αυτές.
Τι σχέση έχει η ηθική ευθύνη µε την ευθύνη από την σύµβαση
ή την ποινική ευθύνη;
Όλες οι άλλες χώρες που υπέγραψαν συµβιβασµούς,
υπέγραψαν ποινικούς συµβιβασµούς. Η µόνη χώρα που δεν
υπέγραψε ποινικό συµβιβασµό είναι η Ελλάδα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Το αίσχος του ’86…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Λέτε ψέµατα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα - κωδωνοκρουσίες)
Λέτε ψέµατα, όπως λέγατε ψέµατα και προχθές για το…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
συνάδελφε, σας παρακαλώ. Μέχρι στιγµής ακούγαµε καλά τους
Αρχηγούς. Τι πάθατε;
Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσουµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Τώρα µια κουβέντα σε σχέση µε το τι
έγινε µε τον εκλεκτό σας εκδότη και το περιοδικό του. Εγώ είπα
ότι καλά έκανε και το δηµοσίευσε. Ο κάθε δηµοσιογράφος θα το
δηµοσίευε. Υπηρεσία προσέφερε και σε εµένα που το δηµοσίευσε, διότι άλλο ήθελε να κάνει, αλλιώς λειτούργησε η αλήθεια
και η δυναµική της.
Το θέµα µου δεν είναι ότι το δηµοσίευσε και ότι υποστηρίξατε
το δικαίωµά του να δηµοσιεύει.
Το θέµα µου είναι ότι του το δώσατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Το είχαµε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Εσείς το είχατε και το δώσατε. Αυτό
είναι το θέµα. Αυτό σας λέω. Αυτό κάνατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κάποιος
πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο, κύριε Αρχηγέ. Να πάρετε το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λόγο, κύριε Τσίπρα, αλλά σεβαστείτε ότι ο κ. Βενιζέλος ούτως ή
άλλως µπορεί να έχει τελευταίος το λόγο, τουλάχιστον σε αυτήν
τη συζήτηση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Για ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Έχετε το
λόγο για ένα λεπτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Μια λέξη µόνο.
Κατανοεί κανείς το όριο της αυτοενοχοποίησης. Όταν, όµως,
το όριο της αυτοενοχοποίησης ξεπερνιέται και φτάνει κανείς στο
όριο της αυτογελοιοποίησης, καλό είναι να συγκρατείται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν θέλω να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σεβαστώ το όριο της αυτογελοιοποίησης!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Καµµένος για ένα λεπτό. Μετά θα πάρει το λόγο ο κύριος Υπουργός και ολοκληρώνεται η συζήτηση.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα λόγο να µιλήσω και είχα πει ότι
θα σεβαστώ το δικαίωµα εκείνου που παραπέµπεται να τελειώσει, αλλά εδώ ακούσαµε απίθανα πράγµατα. Ακούσαµε τον κ.
Βενιζέλο να υποστηρίζει τον κ. Προβόπουλο. Εγώ θα του συστήσω να ακολουθήσει τις συµβουλές του Γραµµατέα του
ΠΑΣΟΚ, του κ. Καρχιµάκη, ο οποίος καταγγέλλει τον κ. Προβόπουλο, ο οποίος συµµετέχει σε όλες τις λίστες και σε όλες τις
λέσχες. Ο κ. Προβόπουλος είναι εκείνος ο οποίος απαγόρευσε
να εξεταστούν οι offshore εταιρείες των τραπεζών από τη
«BLACKROCK». Είναι εκείνος ο οποίος συνεχίζει το έγκληµα
αυτό του συνεχούς κουρέµατος των ασφαλιστικών ταµείων, των
µετοχικών ταµείων, των νοσοκοµείων, των πανεπιστηµίων.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, είναι εκτός θέµατος!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εάν έχετε υπ’ όψιν σας, κύριε Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, να διαφωνήσετε µε το ίδιο σας το κόµµα, να στηρίζετε τον κ.
Πραβόπουλο, σας λέµε ότι εµείς αυτό που επιζητούµε είναι όλη
η αλήθεια. Και για να λάµψει η αλήθεια σε αυτήν την υπόθεση,
θα πρέπει τη δικογραφία που ήρθε πριν από λίγο -την πήραµε
και είναι πάνω από εκατό σελίδες- να την έχει το σύνολο των
Βουλευτών που θα ψηφίσουν. Να εξαντληθεί ο κατάλογος των
οµιλητών Βουλευτών και να ψηφίσουµε ουσιαστικά έχοντας
µπροστά µας όλη την εικόνα. Σήµερα αποκαλύφθηκαν απίστευτα
πράγµατα. Απίστευτα πράγµατα! Η στήριξη προς τον κύριο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι υπάρχει πλήρης
συγκάλυψη, ότι δεν επιθυµούµε να ανοίξει καµία λίστα και δεν
επιθυµούµε να µάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια.
Γυρίζουµε στο αίτηµά µας: Αύριο το πρωί να γίνει η ψηφοφορία, αφού λάβει γνώση της δικογραφίας το σύνολο των Βουλευτών, αφού εξαντληθεί ο κατάλογος και αναλάβει ο καθένας τις
ευθύνες του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, παρά τις πολιτικές µας διαφορές, τις ιδεολογικές διαφορές και τις αντιπαραθέσεις στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου, οφείλουµε όλοι να προστατεύουµε το κύρος των
θεσµών. Και η καλύτερη πρακτική και συµπεριφορά για την προστασία των θεσµών είναι η αυτοσυγκράτηση σε χαρακτηρισµούς
και σε απόδοση κατηγοριών, όταν αυτό µάλιστα γίνεται µε
άνεση, χωρίς τεκµηρίωση και δυστυχώς συνοδεύεται και από
ύβρεις. Αυτή η συµπεριφορά εκδηλώθηκε σήµερα κατ’ εξοχήν
από τα έδρανα της Αντιπολιτεύσεως.
Δεύτερον. Ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ξόδεψε ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του, αλλά δεν πέτυχε να
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υποστηρίξει την πρότασή τους. Έµειναν χωρίς τεκµηρίωση όλα
τα επιχειρήµατα, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή
τους και καλείται η Βουλή να αποφασίσει για µία πρόταση, η
οποία δεν θεµελιώθηκε από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδος, που είχε αυτήν την πρωτοβουλία.
Είχε όµως την ευκαιρία να µας προσφέρει δύο ευχάριστες ειδήσεις. Η µία είναι ότι παραδέχθηκε πως η Κυβέρνηση είναι
ισχυρή. Διότι η Κυβέρνηση, όπως είπε ο ίδιος, ψηφίζει νόµους οι
οποίοι συµπεριλαµβάνουν επώδυνα µέτρα -αναγκαία βεβαίως,
προσθέτουµε εµείς- µέτρα που οδηγούν στην έξοδο της χώρας
από την κρίση. Και επίσης, κύριε Πρόεδρε, η διάκριση στη σύγχρονη δηµόσια ζωή, στην πολιτική ζωή της χώρας δεν είναι η διαχωριστική γραµµή που επιχειρείτε να ορθώσετε µε τη συµπεριφορά του κόµµατός σας, αλλά είναι η σκληρή δουλειά, είναι η
σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, είναι η έντιµη στάση απέναντι
στον ελληνικό λαό, απέναντι στη δική σας πολιτική πρακτική, η
οποία είναι η δηµαγωγία, ο λαϊκισµός, το πεζοδρόµιο.
Κύριε Πρόεδρε, αυτήν την ώρα που όλοι καλούµεθα να αναλάβουµε τις ευθύνες µας για την τύχη της χώρας, λυπούµαι να
σας πω ότι η Αντιπολίτευση δραπετεύει από αυτές τις ευθύνες
και είναι µία απόδραση, η οποία στιγµατίζει. Διότι η νέα γενιά θα
ρωτά αύριο όλους, «τι πράξατε την ώρα της κρίσης; Γιατί διχάσατε τον ελληνικό λαό;», όταν έπρεπε να ενώσουµε τις δυνάµεις
µας για να σταθούµε όρθιοι απέναντι σε φίλους εταίρους και δανειστές µας.
Τρίτον, δεν είχαµε µόνο την είδηση ότι η Κυβέρνηση είναι
ισχυρή και χαιρόµαστε για την αποδοχή, το διαπιστώνουµε στις
εκλογικές µας περιφέρειες, το διαπιστώνουµε στις µετρήσεις της
κοινής γνώµης. Είχαµε και την πρόκληση περί άµεσης προσφυγής στη λαϊκή ετυµηγορία. Αλλά, κύριε Πρόεδρε, δεν βρέθηκε
ένας Βουλευτής σας να σας χειροκροτήσει την ώρα που λέγατε
ότι κατεξοχήν επιθυµείτε την προσφυγή στη λαϊκή ετυµηγορία.
Τόσο πιστεύουν οι Βουλευτές σας ώστε δεν ενθουσιάστηκαν και
δεν απέδωσαν και καµµία σηµασία.
Τέταρτον, έρχοµαι στην απόπειρα δηµιουργίας εντυπώσεων
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε ανακριβή
στοιχεία. Για παράδειγµα, αναφέρθηκε ότι ο Πρέσβης κ. Κλης
ήταν αυτός ο οποίος παρέλαβε τη συγκεκριµένη λίστα. Όπως
έχει απαντηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Αβραµόπουλο
και µε έγγραφα τα οποία έχει καταθέσει στη Βουλή σε συγκεκριµένη ερώτηση, ουδεµία σχέση έχει ο κ. Κλης µε το συγκεκριµένο
γεγονός. Έχει να εµφανιστεί στο Παρίσι από το 2004. Έχει απαντηθεί, έχετε ενηµερωθεί από τον ίδιο τον Υπουργό των Εξωτερικών και επιπλέον ο ίδιος κύριος πρέσβης το έχει δηλώσει στο
δηµοσιογραφικό σας όργανο στην εφηµερίδα «Αυγή».
Επίσης, µία ατυχής διατύπωση. Όταν σε ένα πόρισµα της δικαιοσύνης αναφέρεται, «των µελών της κυβέρνησης», αυτό ορίζει ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών. Στην περίπτωση κατά την
οποία έπρεπε να πει «µέλους της κυβέρνησης», θα έπρεπε να
αναφέρει το συγκεκριµένο όνοµα. Πού, λοιπόν, ανακαλύψατε
µέσα από µία κατ’ εξοχήν νοµική διατύπωση απόπειρα συγκάλυψης;
Έρχοµαι τώρα, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, να απαντήσω σε
αυτούς τους υπαινιγµούς, οι οποίοι έγιναν για τον Πρωθυπουργό
της χώρας, κ. Σαµαρά. Από πού εκπηγάζουν αυτοί οι υπαινιγµοί;
Από το γεγονός –και είναι λυπηρό αυτό- ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αντιλαµβάνεται τον ρόλο του Πρωθυπουργού να εµπλέκεται στη λειτουργία των θεσµών, να
προσπαθεί να τους επηρεάσει και να νοµίζει ότι θα επιβάλει την
άποψή του.
Κύριε Πρόεδρε, ο Πρωθυπουργός της χώρας ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς να επιχειρεί να επηρεάσει την οποιαδήποτε
άλλη λειτουργία του πολιτεύµατος είτε αυτή είναι η νοµοθετική
είτε είναι η δικαστική. Είναι µια καθαρή διάκριση για εµάς που
υπερασπιζόµαστε τους δηµοκρατικούς θεσµούς. Για εσάς, ενδεχοµένως να µην είναι έτσι τα πράγµατα.
Επίσης, ποια απόπειρα συγκάλυψης, όταν εδώ θα αποφασιστεί
η επιτροπή µε όλες τις εξουσιοδοτήσεις που δίνει το Σύνταγµα,
ο Κανονισµός της Βουλής και ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών;
Εµείς σας καλούµε να στηρίξουµε τους Βουλευτές οι οποίοι θα
συµµετάσχουν στην επιτροπή, για να εκτελέσουν τα καθήκοντά
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τους.
Μία φράση για εσάς, κύριε Πρόεδρε. Έχετε εκλεγεί µε τη µεγαλύτερη Πλειοψηφία που εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων. Είµαι σίγουρος ότι θα προστατεύσετε τη λειτουργία
αυτής της επιτροπής από όλους τους κινδύνους και τις αδυναµίες που εκδηλώθηκαν στο παρελθόν. Ξέρετε την πολιτική µας
στήριξη στο πρόσωπό σας και περιµένουµε να επιτύχετε σε
αυτήν τη λειτουργία της επιτροπής.
Τέλος, ακούστηκε το επιχείρηµα ότι ο Πρωθυπουργός πληρώνει τόκο για την ανάδειξή του στο αξίωµα του Πρωθυπουργού
της χώρας. Αυτό αποτελεί βάναυση προσβολή της λαϊκής ετυµηγορίας, της λαϊκής κυριαρχίας, να µην αναγνωρίζεται δηλαδή,
στο πρώτο, στο µεγαλύτερο κόµµα της χώρας το δικαίωµα ο Αρχηγός του να είναι Πρωθυπουργός της χώρας.
Αλλά τόκο, κύριε Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
πληρώνει το κόµµα σας προς εκείνους που τους ονοµάζετε συνιστώσες ή δεν ξέρω πώς αλλιώς και γι’ αυτό επιδεικνύει τέτοια
ανοχή απέναντι στα φαινόµενα βίας, τροµοκρατίας. Είσαστε ανεκτικοί σε κάθε βάναυση προσβολή της δηµοκρατικής νοµιµότητας και οµαλότητας.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έτσι είναι, κύριε Πρόεδρε. Τα γραµµάτια όταν εξοφλούνται
και µάλιστα µε τόκο, εξοφλούνται µε πρακτικές και µε συµπεριφορές. Και εµείς αυτές τις έχουµε καταδείξει και όχι επιχαίροντες, όπως µερικοί εκ των αγορητών σας έρχονται εδώ για να
σπιλώσουν την πλειοψηφία µε λύπη για την ποιότητα της δηµοκρατίας στη χώρα µας.
Τελευταία φράση. Οι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου
ψηφίζουν πάντοτε, εκφράζοντας την ελευθερία της βουλήσεως
τους. Οι Βουλευτές της πλειοψηφίας έτσι θα ψηφίσουν σήµερα
και δεν υποχρεώνονται από κανέναν να αλλάξουν την συµπεριφορά τους και να εκφραστούν ελεύθερα στη Βουλή.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Η κ. Παπαρήγα έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κύριε Πρόεδρε, µάθαµε ότι ήρθε ένα χαρτί που είναι δικογραφία
και µάθαµε ότι είναι εκατόν είκοσι σελίδες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Δεν είναι
δικογραφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Τι
είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Είναι κάποια πρόσθετα στοιχεία, απ’ ό,τι µε ενηµέρωσαν, και έδωσα και
εντολή οι κύριοι συνάδελφοι να ενηµερωθούν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κοιτάξτε, δεν είµαι νοµικός, µπορεί να κάνω λάθος τους όρους,
πάντως είναι ένα έγγραφο που έχει σχέση µε το θέµα που συζητάµε σήµερα. Και ρωτάω το εξής πράγµα. Αν µέσα σε αυτό το
πακέτο των εκατόν είκοσι σελίδων προκύπτει, παραδείγµατος
χάριν, κάτι απαλλακτικό για κάποιον που εµείς θέλαµε να ψηφίσουµε παραποµπή ή προκύπτουν για άλλους δύο τρεις, τι γίνεται; Πώς θα ψηφίσουµε τώρα; Με συγχωρείτε, δεν διακατεχόµαστε από τη βία να ψηφίσουµε. Εκατόν είκοσι σελίδες, που δεν τις
έχουµε πάρει καν να δούµε τι έχουν, αδυνατούµε.
Μπορεί, παραδείγµατος χάριν –µπορεί λέω, θεωρητικά- να
χρειαστεί µία κοινοβουλευτική οµάδα, που δεν έρχεται µε προκάτ απόψεις να πρέπει να προσθέσει ονόµατα ή να αφαιρέσει. Τι
θα κάνουµε; Ξέρω ότι δεν φταίει το Προεδρείο, αλλά εµείς τώρα
τι θα κάνουµε, τι θα ψηφίσουµε; Νοµίζω ότι θα πρέπει να σκεφθούµε αν πρέπει να γίνει σήµερα η ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Πράγµατι, είναι ένας προβληµατισµός αυτός ο οποίος ετέθη.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο τόση ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μα, µε
συγχωρείτε ένα λεπτό, έθεσε ένα θέµα η κ. Παπαρήγα.
Κατ’ αρχήν, να σας πω ότι κι εγώ τώρα ενηµερώθηκα ότι το
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έστειλαν οι οικονοµικοί εισαγγελείς και θεώρησα υποχρέωσή
µου και από τον Κανονισµό να το ανακοινώσω και µάλιστα αµέσως.
Πρέπει να σας πω ότι ζήτησα να έχω µία πρώτη άποψη εκτίµησης των κοµµάτων και των υπηρεσιών. Κατ’ αρχήν, οι υπηρεσίες µου είπαν ότι αυτό µπορεί να συµβεί κάθε φορά που µπορεί
να έχουµε ψηφοφορία. Ας υποθέσουµε ότι αύριο το πρωί έχουµε
ψηφοφορία ή µεθαύριο έχουµε ψηφοφορία ή την άλλη εβδοµάδα συζητάµε για άλλο θέµα, κάθε φορά µπορεί να έρθει ένα
τέτοιο χαρτί από την εισαγγελία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Αφορά πρόσωπα που ψηφίζουµε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Γι’ αυτό
ακριβώς είπα να το δουν οι κύριοι συνάδελφοι αµέσως, να συνεργαστούν, να συνεννοηθούν και να µας πουν. Αφορά καταθέσεις, µου είπαν, οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί και ότι ήδη αυτές οι
καταθέσεις εν πολλοίς ήταν γνωστές και δεν επηρεάζουν απ’ ό,τι
έχω µια πρώτη ενηµέρωση και δεν θέλω να προκαταλάβω το
Σώµα. Εάν κάποιοι συνάδελφοι έχουν µία τέτοια άποψη, την ώρα
που θα διακόψουµε για τη ψηφοφορία για να µοιραστούν τα ψηφοδέλτια και οι κάλπες, µπορούµε να το συζητήσουµε. Πιστεύω,
όµως, ότι µέχρι να έχουµε µια τελική εικόνα, πρέπει η συζήτηση
να προχωρήσει και αν χρειαστεί, θα δούµε τι θα κάνουµε.
Ο κ. Μαριάς έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο επ’ αυτού του ζητήµατος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επ’ αυτού του ζητήµατος. Γι’ αυτό και ζήτησα το λόγο την ώρα που ήταν να απαντήσει
ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ακούστε. Εµείς πήγαµε και είδαµε το φάκελο. Πρόκειται για
πάνω από εκατό σελίδες, όπου υπάρχουν µαρτυρικές καταθέσεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η πρόταση, την οποία κάναµε εδώ και τέσσερις ώρες -σε συνδυασµό µε το γεγονός- και την επαναφέρουµε είναι η εξής: Πρώτον, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, η συζήτηση µπορεί να
ολοκληρωθεί µέχρι δύο συνεδριάσεις. Δεύτερον, να εξαντληθεί
ο κατάλογος των οµιλητών. Τρίτον, να υπάρξει δευτερολογία.
Στο διάστηµα αυτό να µελετήσουµε το φάκελο, διότι δεν µπορεί
να γίνει η ψηφοφορία.
Εποµένως, θέτουµε στο Σώµα την εξής πρόταση: Η ψηφοφορία να γίνει αύριο τέτοια ώρα, αφού έχουµε µελετήσει το φάκελο, αφού έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών και αφού
δοθεί η δυνατότητα στους εισηγητές να κάνουν εισήγηση επί των
θεµάτων αυτών. Διαφορετικά, πηγαίνουµε τη διαδικασία άρον,
άρον για να γίνει συγκάλυψη. Αυτό δεν πρέπει να γίνει, κύριοι
συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το Προεδρείο θεωρεί την πρόταση αυτή
ως παρεµπίπτον ζήτηµα και θα πρέπει να αποφασίσει το Σώµα
δι’ εγέρσεως.
Όσοι διαφωνούν µε την πρόταση του κ. Μαριά, παρακαλώ να
εγερθούν.
(Εγείρονται οι µη αποδεχόµενοι την πρόταση)
Προφανώς, ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς, η πρόταση δεν έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας έχω ζητήσει το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε,
κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Νοµίζω ότι σπεύσατε, κύριε
Πρόεδρε, παρ’ ότι σας είχα ζητήσει το λόγο εδώ και τουλάχιστον
πέντε λεπτά, να κάνετε αυτήν την ψηφοφορία δι’ εγέρσεως.
Ωστόσο, θα είµαι πολύ σύντοµος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Έχει λήξει η διαδικασία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ τους διακοψίες
να µη µε διακόπτουν. Θα είµαι πολύ σύντοµος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν σέβεστε το Σώµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εσείς δεν το σέβεστε, κύριε
Γιακουµάτο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Συµµερίζοµαι απολύτως
όσα είπε η Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
η κ. Παπαρήγα.
Ένα κοµµάτι της δικογραφίας που θα έπρεπε κανονικά να το
ξέρουµε έρχεται την τελευταία στιγµή. Αν είχε υιοθετηθεί η πρότασή µας –που κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε- να γενικευθεί η
συζήτηση και να ψηφίσουµε αύριο, θα προλαβαίναµε να το µελετήσουµε.
Αυτήν τη στιγµή ψηφίζουµε, µε την επιφύλαξη, όλοι µας, ότι
ένα κοµµάτι της δικογραφίας δεν το έχουµε υπόψη µας. Σέβοµαι
το γεγονός ότι για την πλειοψηφία των συναδέλφων της κυβερνητικής πλειοψηφίας αυτό δεν θεωρείται µείζον.
Επιτρέψτε µας, αφού δεν δέχεστε την πρότασή µας και τώρα,
όπως και το πρωί, να επιφυλαχθούµε και να συνεκτιµήσουµε όλο
το πρόσθετο υλικό στις εργασίες της προκαταρκτικής επιτροπής
και ενδεχοµένως να επανέλθουµε, αν προκύπτουν νέα στοιχεία.
Από εσάς ζητώ τη δέσµευση ότι θα µοιραστεί απόψε αυτή.
Θα ήθελα να επαναλάβετε την ψηφοφορία για το πόσοι συµφωνούν µε την πρόταση να ψηφίσουµε, αφού τη µελετήσουµε
και πόσοι πιστεύουν ότι πρέπει να προχωρήσουµε αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να εξηγήσω την άποψη του
Προεδρείου.
Ξέρετε ότι όσο διερευνά ταυτόχρονα η Βουλή µαζί µε τη δικαιοσύνη, µπορεί να προκύπτουν στοιχεία από την εξέλιξη της
έρευνας.
Όλοι γνώριζαν σήµερα ότι η Βουλή θα πάρει απόφαση και ότι
θα συζητηθούν οι προτάσεις και θα ψηφιστούν κιόλας. Ήξεραν
από το πρωί όλοι ότι η Βουλή αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συζήτηση σήµερα και να κάνει και την ψηφοφορία. Επιτρέψτε µου
να σας πω ότι αυτό έγινε γνωστό παντού και από τις ειδήσεις.
Δεν µπορεί η Βουλή να καθοδηγείται στις εργασίες της επειδή
καλοπροαίρετα –θα πω εγώ- κάποιοι εκλεκτοί δικαστές έκριναν
ότι έπρεπε αυτήν τη στιγµή να στείλουν τα στοιχεία.
Εµένα µε προβληµάτισε κιόλας. Τι θα γινόταν αν τα έστελναν
αύριο το πρωί; Γιατί έπρεπε να σταλούν σήµερα και µάλιστα,
αργά το βράδυ; Και πρέπει να σας πω, παρ’ ότι στο internet –
όπως µε ενηµέρωσαν αρκετοί- είχε γραφτεί ότι υπάρχουν στοιχεία, τα οποία…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν δικαιούστε να παίρνετε
τέτοια θέση. Είστε ο Πρόεδρος της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θέλω να
απαντήσω, κύριε συνάδελφε.
Έχει το Προεδρείο το δικαίωµα να εκφράσει την άποψή του
και να την υποστηρίξει και να βάλει ένα ενδεχόµενο το Προεδρείο και να πει ότι και αύριο, αν κάνουµε την ψηφοφορία στις
δέκα το βράδυ και στις εννιάµισι λάβουµε νέα στοιχεία, δεν θα
πάρουµε ποτέ απόφαση επί του θέµατος;
Μας βασάνισε πάρα πολύ το ζήτηµα και είπαµε να προχωρήσουµε στην ψηφοφορία και η προκαταρτική επιτροπή, η οποία
θα συσταθεί αύριο, θα µπορεί πράγµατι να λάβει υπόψη της όλα
εκείνα και να προχωρήσει στην αξιολόγηση.
Και γι’ αυτό, µόλις µου εδόθη η πληροφορία από τις υπηρεσίες, έδωσα την εντολή αµέσως να βγούνε φωτοτυπία, να ενηµερωθούν τα κόµµατα, να πάρουν τα συµπληρωµατικά στοιχεία,
τα οποία, προσέξτε, δεν είναι νέα δικογραφία, όπως µε ενηµερώνουν, αλλά είναι συµπληρωµατικά στοιχεία της υπάρχουσας
δικογραφίας.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, να µην γίνει συζήτηση επί του θέµατος. Θα παρακαλούσα να θεωρήσουµε ότι ολοκληρώνουµε τη
συζήτηση σήµερα. Ο Κανονισµός, σας επαναλαµβάνω, το θεωρεί
παρεµπίπτον ζήτηµα, όπως και να τεθεί και το Σώµα µπορεί να
αποφασίσει.
Επειδή λοιπόν, έγινε ακριβώς γι’ αυτό το ζήτηµα δι’ εγέρσεως
η ψηφοφορία…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αφού µοιράσατε ήδη τα ψηφοδέλτια, γιατί το συζητάµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τα ψηφοδέλτια είναι λάθος.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τώρα για
άλλο θέµα λέτε, κύριε Λαφαζάνη.
Με βάση τον Κανονισµό -κύριε συνάδελφε, δεν έχετε το λόγο
τώρα- θα πρέπει να κηρυχθεί περαιωµένη η συζήτηση και να διακόψουµε για δέκα λεπτά, για να ξεκινήσει η ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τα ψηφοδέλτια είναι λάθος. Πρέπει να τεθούν τα πρόσωπα και οι κατηγορίες και όχι κατά κόµµατα. Εδώ έχετε βάλει τα κόµµατα. Δεν είναι πρόταση αυτή.
Εφτά κάλπες...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θέλω το λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό που κάνετε είναι κοροϊδία…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα παρακαλέσω επειδή ετέθη ένα ζήτηµα ψηφοδελτίων...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Λαφαζάνη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, δεν καταλαβαίνω την ένταση και το πρόβληµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όταν αρχίζει η διαδικασία της
ψηφοφορίας δεν διακόπτεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, κάποιοι Βουλευτές φαίνεται ότι δεν έχουν καταλάβει
τη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Οι κάλπες, όπως γνωρίζετε, είναι τέσσερις. Κατά συνέπεια,
κύριε Λαφαζάνη, αυτό που ισχυρίζεστε για εφτά κάλπες δεν
υπάρχει. Για να τελειώνουµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Δεν σας
ακούω τι λέτε.
Λοιπόν, για να εξηγήσουµε, αφού δεν καταλαβαίνετε.
Το ψηφοδέλτιο είναι για τον κ. Παπακωνσταντίνου επί της προτάσεως που κατέθεσαν εβδοµήντα δύο Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και
της Δηµοκρατικής Αριστεράς µε τα συγκεκριµένα δύο αντικείµενα για τη σύσταση ή µη Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Από κάτω γράφει «Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, ΝΑΙ, ΟΧΙ,
ΠΑΡΩΝ». Είναι σαφές.
Σύµφωνα µε την επόµενη πρόταση, υπάρχει κατηγορία και για
επόµενα αδικήµατα, επιπλέον. Μπορείτε να ψηφίσετε και αυτά
που είναι για τα επόµενα αδικήµατα. Και σύµφωνα µε την τρίτη
πρόταση...
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επτά κάλπες είναι...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Γιατί
είναι επτά κάλπες, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν ξεχωρίζετε τις κατηγορίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Είπαµε
κατά κατηγορίες σε...
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να µας εξηγήσει την πρότασή
του ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, µην βλέπετε παντού σκοτεινές κινήσεις και µην θεωρείτε ότι τα πάντα γίνονται εκ του πονηρού. Αν υπάρχει ζήτηµα,
µπορεί να διορθωθεί. Όµως, τα ψηφοδέλτια έδωσα εντολή και
τα είδαν όλα τα κόµµατα και συµφώνησαν. Είναι «ΝΑΙ», «ΟΧΙ»,
«ΠΑΡΩΝ» επί των κατηγοριών της κάθε πρότασης.
Ανέγνωσα εκείνη την ώρα την πρόταση που ψηφίζει το Σώµα.
Εδόθη εντολή. Αν τώρα αλλάξαµε άποψη, είναι άλλο ζήτηµα. Το
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Προεδρείο όµως κινήθηκε σε συµφωνία µε τα κόµµατα. Επτά
κάλπες που ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, διά του κ. Λαφαζάνη, δεν
υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, αν επιθυµείτε να δηµιουργηθεί ένταση λίγο πριν την ψηφοφορία, αυτό ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.
ΑΛΕΞIOΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞIOΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Θα ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση, για
να κατανοηθεί η ανησυχία ή το ερώτηµα που τίθεται.
Στο πρώτο ψηφοδέλτιο που αφορά την παραποµπή για τον κ.
Παπακωνσταντίνου, υπάρχουν τρεις προτάσεις. Αυτό αφορά την
πρώτη κάλπτη. Στο υποθετικό ενδεχόµενο που παίρνει εκατό ψήφους η πρώτη πρόταση, εκατό η δεύτερη και εκατό η τρίτη, δηλαδή τριακόσιους Βουλευτές ψηφίζουν υπέρ της παραποµπής
του κ. Παπακωνσταντίνου, αλλά χωρίς καµµία εκ των τριών να
συµπληρώνει εκατόν πενήντα µία ψήφους, αυτές αθροίζονται;
Παραπέµπεται ο κ. Παπακωνσταντίνου, ναι ή όχι; Αν όχι, τότε κινδυνεύουµε να υποπέσουµε σε ένα σοβαρότατο ολίσθηµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ δώστε
µου δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε,
κύριε Χαλβατζή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχαµε πει για τέσσερα ψηφοδέλτια µε όλες τις κατηγορίες. Ένας θέλει να ψηφίσει
όλες τις κατηγορίες, ο άλλος θέλει να ψηφίσει µια κατηγορία, ο
άλλος θέλει να ψηφίσει δύο. Καταλάβατε;
Ο τρόπος µε τον οποίο µάς λέτε να ψηφίσουµε, δεν θα βγάλει
αποτέλεσµα. Αυτό που είχαµε επισηµάνει, δυστυχώς, φθάνει στο
δώδεκα παρά πέντε. Αν ψηφίσουµε µε αυτό τον τρόπο, µπορεί
να µην παραπεµφθεί ούτε ο Παπακωνσταντίνου, που τον θέλετε
όλοι σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, για να συνεννοηθούµε, κατ’ αρχήν δεν είναι το πόρισµα της προανακριτικής για να ψηφίσουµε εξειδικευµένα,
όπως ψηφίζαµε µετά το πόρισµα. Εδώ είναι προτάσεις µε βάση
τις οποίες οι Βουλευτές τοποθετούνται. Το ψηφοδέλτιο που
έχετε στα χέρια σας, ζήτησα να το δουν τα κόµµατα και να συµφωνήσουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος το είδε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδόθη, συζητήθηκε. Κατ’ αρχήν, δεν κρύβεται καµµία σκοπιµότητα επί του ψηφοδελτίου, για να ξεκαθαρίζουµε τη θέση µας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Είναι λάθος, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι
σκοπιµότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, είχαµε πει ότι στην περίπτωση της τρίτης κατηγορίας
εµπεριέχονται τα αδικήµατα της δεύτερης και στην περίπτωση
της δεύτερης εµπεριέχονται τα αδικήµατα της πρώτης.
Ως εκ τούτου, όποιος θέλει να ψηφίσει για τα αδικήµατα αυτά,
ψηφίζει την πρώτη ή ψηφίζει τη δεύτερη ή ψηφίζει την τρίτη. Η
τρίτη εµπεριέχει τα αδικήµατα της δεύτερης και της πρώτης.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό, τουλάχιστον, µου µεταφέρθηκε από τη συζήτηση που είχαµε για την εκτύπωση των
ψηφοδελτίων. Εάν έχετε ή πιστεύετε ότι υποκρύπτεται κάτι άλλο,
επειδή το Προεδρείο δεν έχει καµµία απολύτως διάθεση να προχωρήσει σε τέτοια διαδικασία, εγώ σας λέω ευχαρίστως, καθώς
αφορά τη διαδικασία, αυτήν τη στιγµή να φτιάξουµε ψηφοδέλτια,
να τα τυπώσουµε και γι’ αυτό να διακόψουµε είκοσι λεπτά αντί
για δέκα.
Δεν θα επιτρέψει το Προεδρείο να δηµιουργηθεί, κύριοι συνάδελφοι, ούτε ίχνος υποψίας γι’ αυτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Βορίδης έχει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ γρήγορα για τα δυο ζητήµατα τα οποία ηγέρθησαν τελευταία στιγµή, θέλω να πω τα εξής. Ως προς το πρώτο
ζήτηµα, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Γενική Γραµµατέας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ξεκαθαρίζω ότι εδώ είµαστε στη
φάση που παίρνουµε µια απόφαση για τη σύσταση µιας επιτροπής για προκαταρκτική εξέταση. Το αντικείµενο αυτής της επιτροπής είναι ακριβώς η έρευνα στοιχείων.
Μπορεί στο πλαίσιο αυτό να υπάρχουν νέα στοιχεία στη δικογραφία, τα οποία θα εξεταστούν. Τα νέα στοιχεία θα τα δούµε
στο σύνολό τους, γιατί µπορεί να προκύπτουν και από τη διαδικασία της εξέτασης. Αυτά που λαµβάνουµε τώρα υπ’ όψιν µας
είναι τα στοιχεία που έχουµε ενώπιόν µας, αυτά που έχουµε ενώπιόν µας µέχρι στιγµής. Είναι τα στοιχεία, εποµένως, που έχουµε
µε τις δικογραφίες τους εδώ. Στην έρευνα µπορεί να προκύψουν
µια σειρά από πράγµατα. Εξετάζονται, θα τα δούµε, εκτιµώνται
στην πορεία. Ως προς τα εκεί, λοιπόν, δεν έχουµε κώλυµα και
δεν υπάρχει ζήτηµα.
Ως προς τη διαδικασία για τα ψηφοδέλτια, εάν καταλαβαίνω
καλά, εκείνο το οποίο εκφράζεται είναι ότι έπρεπε να γίνει -λέει
η µια άποψη- το εξής: Να υπάρξει και ξεχωριστή κατηγορία ανά
πρόταση, ανά αδίκηµα.
Δηλαδή, για να συνεννοηθούµε όλοι τι λέµε εδώ, η πρόταση
της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, κύριε Πρόεδρε, αφορά τον κ. Παπακωνσταντίνου. Περιέχει δύο αδικήµατα
η πρόταση αυτή, την αλλοίωση εγγράφου και την παράβαση καθήκοντος.
Για τον κ. Παπακωνσταντίνου έχει καταθέσει πρόταση και ο
ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περιέχει τέσσερα αδικήµατα, την
αλλοίωση, την πλαστογραφία, την απιστία και την παράβαση καθήκοντος.
Έχει καταθέσει πρόταση για τον κ. Παπακωνσταντίνου και η
Χρυσή Αυγή και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Αν θυµάµαι καλά -δεν
είµαι βέβαιος γι’ αυτό- αυτή έχει τρία αδικήµατα. Προσέξτε τώρα
τι λέει η άποψη αυτή. Εγώ θα σας πω τι λέει ο Κανονισµός. Ο Κανονισµός λέει ότι «η Βουλή αποφαίνεται επί προτάσεων για πρόσωπα», που σηµαίνει ότι το «ΝΑΙ» ή το «ΟΧΙ» είναι επί των
προτάσεων.
Έκανε µια αναφορά ο κύριος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και λέει:
«Αθροίζονται οι προτάσεις;». Απάντηση: Όχι, δεν αθροίζονται.
Προφανώς, δεν αθροίζονται διότι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άρα, επτά κάλπες και ένα ψηφοδέλτιο. Αυτό λέτε.
Μα, σας παρακαλώ. Μη µας κοροϊδεύετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Βορίδη, συνεχίστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άµα σταµατήσει ο κ. Λαφαζάνης,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Λαφαζάνη, αφήστε να ολοκληρώσει και να εξηγήσει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για να το τελειώνουµε, η υποχρέωση του Κοινοβουλίου είναι να αποφανθεί επί
των προτάσεων που υπεβλήθησαν σε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν συµφωνήσαµε αυτό το
πρωί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου. Δεν ξέρω τι συµφωνήσαµε και τι δεν συµφωνήσαµε. Σας λέω αυτά που προβλέπονται.
Τώρα, επιτρέψτε µου να συνεννοηθούµε, γιατί η συνένωση δεν
είναι δυνατή. Για παράδειγµα, η παράβαση καθήκοντος, την
οποία λέει η Νέα Δηµοκρατία, έχει διαφορετικό αιτιολογικό, δηλαδή διαφορετική αντικειµενική υπόσταση, απ’ αυτήν την παράβαση καθήκοντος που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, δεν µπορεί να διωχθεί
για την ίδια, αν αθροίσουµε τις παραβάσεις καθήκοντος. Δεν γίνεται αυτό.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
Άρα, κύριε Πρόεδρε –για να τελειώσουµε και µε το διαδικαστικό µέρος, σεβόµενοι την ευαισθησία του Προεδρείου- είµαστε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στη φάση της ψηφοφορίας. Έχουµε συµφωνήσει και επιλέξει µία
διαδικασία ψηφοφορίας. Όποιος έχει αντιρρήσεις για την ψηφοφορία, υπάρχει τρόπος να τις πει. Υπάρχει θεσµικός, κανονικός
τρόπος, να τις πει. Ας τις πει όποιος θέλει, µε το θεσµικό τρόπο
που πρέπει και να αποφανθεί το Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Παπαδηµούλης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα ψηφοδέλτια που ετοιµάστηκαν είναι λάθος και δεν υλοποιούν, κύριε Πρόεδρε, την πρόταση που αποφασίσαµε το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κύριος
Αντιπρόεδρος µε ενηµερώνει, ότι ενηµέρωσε τον Πρόεδρο τώρα
και συµφωνείτε, αν κατάλαβα καλά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αφήστε τα αυτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Αφήστε τον να µιλήσει, κύριε Πρόεδρε.
Αξίζει να µιλήσει ο κ. Παπαδηµούλης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Συνεχίστε, κύριε Παπαδηµούλη και εξηγήστε µας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η πρότασή µας είναι να
ετοιµαστούν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νέα
ψηφοδέλτια, τα οποία να έχουν για κάθε πρόσωπο τα προτεινόµενα αδικήµατα, για να µπορεί να ψηφίζει ο καθένας για ποια αδικήµατα προτείνει να προχωρήσει η προκαταρκτική εξέταση.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
Μετά και τη διευκρίνιση του κ. Βορίδη, που είναι ερµηνεία του
Κανονισµού και όχι ο Κανονισµός…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι ο Κανονισµός!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …το πράγµα γίνεται ακόµη
χειρότερο. Εµείς –και φάνηκε και από την τοποθέτηση του Προέδρου µας- ήµασταν έτοιµοι να προσχωρήσουµε στην άποψη του
λάθους, παρ’ ότι κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο δεν ρωτήθηκε και δεν συµφώνησε γι’ αυτόν τον τύπο των
ψηφοδελτίων, που µας µοιράσατε.
Επισηµαίνω, όµως, τον κίνδυνο, εάν υιοθετήσει η κυβερνητική
πλειοψηφία της Βουλής την ερµηνεία Βορίδη ότι δεν αθροίζονται
οι ψήφοι, να οδηγηθεί αυτή η υπόθεση σε φιάσκο.
Σας ζητώ, λοιπόν, να µην υιοθετήσετε µε σπουδή αυτήν τη διαδικασία και αυτά τα ψηφοδέλτια και να ετοιµάσουµε ψηφοδέλτια
τάχιστα –µία µικρή αλλαγή χρειάζεται- όπου για κάθε πρόσωπο
να υπάρχουν τα προτεινόµενα αδικήµατα και δίπλα ένα κουτάκι.
Όποιος θέλει, θα βάζει σταυρό. Και για όποια από τα αδικήµατα
και τα πρόσωπα υπάρχει πλειοψηφία, θα προχωρήσει η προκαταρκτική επιτροπή.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα
ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δηλαδή, θα παραπεµφθεί κάποιος
µε τετρακόσιες πενήντα ψήφους; Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Σας παρακαλώ επιτέλους!
Ο Αντιπρόεδρος κ. Μαρκογιαννάκης θα εξηγήσει τη διαδικασία.
Ορίστε, κύριε Μαρκογιαννάκη, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριοι συνάδελφοι, είναι τόσο απλό το πράγµα και «πνιγόµαστε σε µία κουταλιά νερό».
Παίρνω ως παράδειγµα την πρώτη κάλπη που αφορά τον κ.
Παπακωνσταντίνου. Υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο που έχει τρεις προτάσεις, δηλαδή την πρόταση της Κυβέρνησης, την πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ και την τρίτη πρόταση. Ο καθένας από εµάς, όταν θα
πάει να ψηφίσει, µπορεί να σταυρώσει µέχρι και τις τρεις προτάσεις. Απλώς, δεν αθροίζονται. Δηλαδή, αν η πρόταση της Νέας
Δηµοκρατίας…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν αποφασίσαµε αυτό το
πράγµα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρακαλώ, συνάδελφοι, θα µε αφήσετε να τελειώσω;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, θα πείτε την άποψή σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη. Θα πείτε την άποψή σας. Θα ακουστεί
η άποψή σας. Ένα λεπτό να ολοκληρώσει ο κ. Μαρκογιαννάκης.
Σας παρακαλώ πολύ.
Κύριε Μαρκογιαννάκη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, δεν µε αφήνουν να µιλήσω.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
Κύριε Τσίπρα, το κουβεντιάσαµε, το αποδεχθήκατε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε. Εάν είχαµε τρία διαφορετικά ψηφοδέλτια, δεν θα µπορούσε ο καθένας από εσάς, προσερχόµενος
στην κάλπη, να ψηφίσει «ΝΑΙ» και στην πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας; Είναι απλό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, προτείνω να διακόψουµε για ένα τέταρτο, ώστε να
συναντηθούν οι Εκπρόσωποι των κοµµάτων και να ολοκληρωθεί
το θέµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ το
λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Διότι δεν
είναι σωστή η εικόνα να προσπαθεί ο κ. Μαρκογιαννάκης να σας
εξηγήσει τι κάνουµε και να µην ακούει κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διακόπτουµε για ένα τέταρτο…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δεν γίνεται αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): ...προκειµένου να σας εξηγήσει ο κ. Μαρκογιαννάκης…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι απόλυτος φασισµός. Έχετε
υποχρέωση να µου δώσετε το λόγο. Αποτελεί ντροπή και αίσχος
για τη Βουλή. Ποτέ δεν έχει γίνει τέτοιο πράγµα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ πολύ τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ή τους εισηγητές των κοµµάτων να ολοκληρώσουµε. Δεν µπορεί όλη η
Βουλή να ασχολείται µ’ αυτό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Μετά από συνεννόηση που έκανε το Προεδρείο µε τους εκπροσώπους των κοµµάτων, θα σας εξηγηθεί ο τρόπος µε τον
οποίο θα γίνει η ψηφοφορία …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να µας πείτε την πρότασή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ναι, θα
εξηγηθεί ο τρόπος, µε τον οποίο θα γίνει η ψηφοφορία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να µην απαντάτε σε καµµία
διακοπή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλείται ο κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης να πάρει το λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, να είµαστε προσεκτικοί για να µην δηµιουργηθούν νέες απορίες.
Ορίστε, κύριε Μαρκογιαννάκη, έχετε το λόγο.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει κι
εγώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα πάρει
το λόγο στη συνέχεια ο κ. Παπαδηµούλης.
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ λίγη ησυχία να εξηγηθεί ο τρόπος ψηφοφορίας, διότι αναλύθηκε αυτός ο τρόπος και από την
Επιστηµονική Επιτροπή και από τον κ. Μαρκογιαννάκη. Παρακαλώ, οι συνάδελφοι όλοι να ακούσουµε και να καταλάβουµε την
αγόρευσή του.
Ορίστε, κύριε Μαρκογιαννάκη, έχετε το λόγο.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, ευθύς µόλις ετέθη το θέµα από την Αντιπολίτευση, είχα την ευκαιρία από αυτό εδώ το Βήµα να αναλύσω
–το έκανα δε και κατ’ ιδίαν- γιατί το ψηφοδέλτιο, το οποίο έχει
µοιραστεί είναι το σωστό και ο τρόπος ψηφοφορίας που εισηγείται το Προεδρείο είναι ενδεδειγµένος.
Η διακοπή, η οποία παρενεβλήθη, έδωσε την ευκαιρία και νοµικά να δούµε το θέµα ξανά µε την επιστηµονική υπηρεσία, αλλά
και µε συναδέλφους νοµικούς. Και ιστορικά όµως να το δούµε,
θα κάνω τόσο λιανά τα πράγµατα, ώστε να µη µείνει καµµία αµφιβολία για το τι συµβαίνει.
Έχουµε τέσσερις κάλπες και τέσσερα ψηφοδέλτια. Ας αποµονώσουµε τις τρεις τελευταίες κάλπες και ας αφήσουµε την πρώτη κάλπη που αφορά τον κ. Παπακωνσταντίνου. Για τον κ.
Παπακωνσταντίνου υπάρχουν τρεις προτάσεις: µία πρόταση από
την Κυβέρνηση, µία πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλη µία πρόταση από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και τη Χρυσή Αυγή.
Αυτές οι τρεις προτάσεις είναι καταχωρηµένες στο ένα ενιαίο
ψηφοδέλτιο, το οποίο θα πρέπει να µπει στην πρώτη κάλπη. Ο
κάθε συνάδελφος έχει δικαίωµα να ψηφίσει τη µία πρόταση. Εάν,
όµως, δεν τον καλύπτει µόνο η µία πρόταση, µπορεί να ψηφίσει
και τη δεύτερη πρόταση, να συµπεριληφθούν δηλαδή και άλλα
αδικήµατα στην έρευνα, όπως µπορεί να ψηφίσει και την τρίτη
πρόταση. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός της ψηφοφορίας.
Ο Βουλευτής ελεύθερα θα επιλέξει τις προτάσεις, που αυτός νοµίζει ότι πρέπει να τεθούν υπό την έρευνα της προκαταρκτικής
επιτροπής.
Εποµένως, ο κάθε συνάδελφος θα µπορέσει να ψηφίσει είτε
τη µία είτε και τις δύο είτε και τις τρεις προτάσεις.
Δεν θα γίνει προσµέτρηση καθέτως. Δεν θα πούµε δηλαδή ότι
προσθέτουµε τις ψήφους που πήρε η πρώτη πρόταση, µαζί µε
τη δεύτερη πρόταση και µαζί µε την τρίτη πρόταση. Η καταµέτρηση θα γίνει οριζοντίως. Μπορεί δηλαδή στην περίπτωση του
κ. Παπακωνσταντίνου την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας να
την ψηφίσουν και πενήντα Βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και οι ψήφοι
που θα πάρει αυτή η πρόταση να είναι διακόσιες πενήντα ή διακόσιες είκοσι. Μπορεί και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά
τον κ. Παπακωνσταντίνου, να ψηφιστεί και από τη Νέα Δηµοκρατία ή απ’ όσους θέλουν να την ψηφίσουν. Θα γίνει, λοιπόν, δεκτή
και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως µπορεί να γίνει δεκτή και η
τρίτη πρόταση.
Είδαµε πώς έγινε η ψηφοφορία στην περίπτωση του Βατοπεδίου. Έχω, λοιπόν, εδώ το ψηφοδέλτιο που αφορούσε έναν εκ
των συναδέλφων –δεν θέλω να πω το όνοµα- για τον οποίο εζητείτο η σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής. Αναφέρει, λοιπόν,
το ψηφοδέλτιο: «Για τη σύσταση, συγκρότηση ή µη, ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης τάδε», «ΝΑΙ», «ΟΧΙ», «ΠΑΡΩΝ», όπως είναι και εδώ. Δεν
µπορούµε να το καταλάβουµε αυτό;
Όταν, µετά την προκαταρκτική που ερευνήθηκε η κατηγορία,
ήρθε η ψηφοφορία, τότε είχαµε και τις πράξεις πλέον και έλεγε
απέναντι σε κάθε πράξη το «ΝΑΙ», «ΟΧΙ», «ΠΑΡΩΝ». Το ίδιο δε,
είχε γίνει και το 1989, το 1993, το 1994, που είχαµε παρόµοιες
περιπτώσεις. Άρα, άδικος ήταν ο θόρυβος που έγινε και πρέπει
να προχωρήσουµε ως έχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Παπαδηµούλης, µετά ο κ. Καµµένος και ο κ. Χαλβατζής
και ολοκληρώνουµε επί της διαδικασίας, αφού εξηγήθηκε, κύριοι
συνάδελφοι και προχωράµε στην ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτό που ανέπτυξε ο κ.
Μαρκογιαννάκης είναι η πρόταση της πλειοψηφίας του Προεδρείου για το πώς πρέπει να γίνει η ψηφοφορία. Εµείς έχουµε
διαφορετική πρόταση. Δεν καταφέραµε να µεταπείσουµε τους
συναδέλφους της Πλειοψηφίας. Συµφωνήσαµε, όµως, οµόφωνα
να την παρουσιάσουµε, να την εξηγήσουµε εν συντοµία, να αποφασίσουµε δι’ εγέρσεως κατά πλειοψηφία για τη διαδικασία, µε
την οποία θα προχωρήσουµε, και να συγκροτηθεί η προκαταρκτική επιτροπή. Δεν χρειάζονται περιττές εντάσεις.
Η δική µας πρόταση, την οποία διατύπωσα και πριν και την
επαναλαµβάνω, είναι ότι χρειάζεται άλλο ψηφοδέλτιο, που για
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κάθε προτεινόµενο πρόσωπο να έχει από κάτω κουτάκια µε τα
προς διερεύνηση προτεινόµενα αδικήµατα.
Όλοι έχουµε υπ’ όψιν µας τις κοµµατικές προτάσεις, αλλά
τώρα που έφθασε η ώρα της κάλπης, προτείνουµε για κάθε πρόσωπο και ψηφίζουµε για ποιο ενδεχόµενο ποινικό αδίκηµα θα
πρέπει να διερευνήσει η προκαταρκτική επιτροπή. Και για τα
πρόσωπα και τα αδικήµατα που συγκεντρώνονται πάνω από 151,
ερευνά η προκαταρκτική επιτροπή.
Αυτή είναι η πρότασή µας. Νοµίζουµε ότι βοηθάει να υιοθετηθεί. Εάν δεν υιοθετηθεί και υιοθετηθεί η άλλη, θα προχωρήσουµε
µε την άλλη. Εµάς µας ενδιαφέρει να προχωρήσει η σύσταση
προκαταρκτικής επιτροπής, γιατί ξέρουµε όλοι ότι µέσα από την
προκαταρκτική επιτροπή και την Ολοµέλεια, στην οποία θα έρθει
το πόρισµα της προκαταρκτικής επιτροπής, µπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν προτεινόµενα αδικήµατα. Αυτή είναι η
πρότασή µας, κύριε Πρόεδρε.
Επαναλαµβάνω, ότι ο κ. Μαρκογιαννάκης δεν εξήγησε πώς θα
γίνει η ψηφοφορία. Πρότεινε την, κατά την άποψή του, ορθότερη
διαδικασία ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κατά την έναρξη της πρωινής συζήτησης
στη Βουλή, µετά την πρόταση του κ. Βενιζέλου, διεφάνη ότι θα
υπάρχει µία οµοφωνία, τουλάχιστον ως προς τον τρόπο ψήφισης
για τη δηµιουργία της προανακριτικής επιτροπής.
Και ήταν ευχάριστο το µήνυµα που βγήκε από το σύνολο της
Βουλής των Ελλήνων. Πράγµατι, αυτό που συµφωνήσαµε το
πρωί –και είναι καταγεγραµµένο στα Πρακτικά και ο ελληνικός
λαός είχε τη δυνατότητα να δει από την τηλεόραση- είναι ότι θα
γίνει ψηφοφορία κατά πρόσωπο και κατά κατηγορία, όπως αποφασίστηκε µετά την πρόταση του κ. Βενιζέλου και την αποδοχή
από το Προεδρείο και από το σύνολο της Βουλής των Ελλήνων.
Ήρθε, λοιπόν, η ώρα της ψηφοφορίας. Τα ψηφοδέλτια, µε τα
οποία καλούνται οι Βουλευτές να εκφράσουν την άποψή τους,
δεν έχουν τις κατηγορίες ανά πρόσωπο που θα βάλουµε σε κάθε
κάλπη, περιγράφοντας επακριβώς τα αδικήµατα. Αυτό ουσιαστικά παραβιάζει το γράµµα του Κανονισµού της Βουλής και το
Σύνταγµα.
Προηγούµενο υπάρχει; Υπάρχει προηγούµενο το 1985 µε τα
οµοιόµορφα ψηφοδέλτια του κ. Σαρτζετάκη. Μόνο µ’ αυτό µπορεί να το προσοµοιάσει κανείς. Για να δώσω ακριβή εξήγηση,
εάν, όπως είπε ο κ. Μαρκογιαννάκης, στο πρώτο ψηφοδέλτιο που
αναφέρεται στον κ. Παπακωνσταντίνου ένας Βουλευτής πιστεύει
ότι πρέπει να δηµιουργηθεί η προανακριτική επιτροπή για το ποινικό αδίκηµα που περιγράφεται στο άρθρο 242 παράγραφος 2
του Ποινικού Κώδικα, µπορεί να ψηφίσει στην πρώτη και στη δεύτερη πρόταση. Εάν όµως ο Βουλευτής αυτός δεν συµφωνεί µε
το άρθρο 216, που περιλαµβάνει η πρώτη πρόταση και συµφωνεί
µε το άρθρο 46 παράγραφος 1, που περιλαµβάνει η δεύτερη
πρόταση, δεν αθροίζεται το σύνολο των ψήφων για το πρώτο
αδίκηµα, στο οποίο υπάρχει κοινή συµφωνία, µε αποτέλεσµα να
υπάρχουν ψήφοι από συναδέλφους Βουλευτές για το ίδιο αδίκηµα, στη συγκεκριµένη περίπτωση το 242 παράγραφος 2. Θα
είναι 82 για την πρώτη πρόταση και 70 για τη δεύτερη πρόταση
οι οποίοι όµως δεν θα συναθροιστούν στο σύνολο 152.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι ουσιαστικά ευρέθη ένας τρόπος,
προκειµένου η Κυβέρνηση –διότι δεν αποτελεί πρόταση της Πλειοψηφίας, αποτελεί πρόταση της Κυβέρνησης διά του κ. Μαρκογιαννάκη- να προσπαθήσει να αποφύγει την παραποµπή
προσώπων µε συγκεκριµένα αδικήµατα και την εξέταση από την
προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής.
Αυτό είναι παράβαση του Κανονισµού, παράβαση του Συντάγµατος. Δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι άλλο από το να το καταγγείλουµε και να ψηφίσουµε όλες τις προτάσεις σ’ όλα τα
αδικήµατα, ώστε τουλάχιστον να δηµιουργηθεί αυτή η επιτροπή
και µετά να δούµε τι θα συµβεί. Λυπούµαστε ιδιαίτερα, το καταγγέλλουµε και πιστεύουµε ότι δεν περιποιεί τιµή προς το Προεδρείο, το οποίο θα έπρεπε να διαφυλάξει το Σύνταγµα και τον
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Κανονισµό της Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Χαλβατζής έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Εδώ και αρκετές µέρες το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας πρότεινε να υπάρχει πρόσωπο και όλες
οι κατηγορίες, όλα τα αδικήµατα. Κάθε Βουλευτής θα µπορούσε
να τοποθετηθεί για ένα, για δύο, για τρία ή για το σύνολο των
αδικηµάτων. Σ’ αυτήν την πρόταση το πρωί υπήρξε συναίνεση.
Στην πορεία άλλαξαν τα πράγµατα.
Ανεξάρτητα απ’ όλα αυτά, εµείς τοποθετηθήκαµε και είπαµε
να καταγραφεί στα Πρακτικά η διαφωνία µας και προχωράµε στη
διαδικασία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κάθε ψηφοδέλτιο στην κάλπη του, όχι
σε άλλη κάλπη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ναι,
κύριε Πρόεδρε. Αυτό διευκρινίστηκε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχήν, το Προεδρείο θέλει
να εξηγήσει, πρώτον, ότι συµφωνούµε όλοι πως δεν υπάρχει κάποια σκοπιµότητα. Πρέπει να σας πω ότι προχωρήσαµε στη διαδικασία αυτή µε τη σύµφωνη γνώµη της επιστηµονικής υπηρεσίας της Βουλής και µε όλους.
Το δεύτερο είναι ότι συµφωνούµε –οµοφώνως υποθέτω- πως
θέλουµε να προχωρήσουµε στην ψηφοφορία και στη δηµιουργία
της προκαταρκτικής επιτροπής, η οποία µπορεί να προσθέσει ή
να αφαιρέσει αδικήµατα. Ως εκ τούτου, είναι αυτονόητο ότι δεν
υπάρχει καµία σκοπιµότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας προχωρήσουµε στην ψηφοφορία δι’ εγέρσεως.
Οι αποδεχόµενοι την πρόταση του κ. Μαρκογιαννάκη παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Προφανώς, ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς, η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των προτάσεων που κατέθεσαν:
Α) Εβδοµήντα δυο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξιος Τσίπρας και
εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του και Γ) ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του, ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή,
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Νικολόπουλος και προχωρούµε στη λήψη απόφασης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Θα ακολουθήσει ταυτόχρονη µυστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του
άρθρου 155 και του άρθρου 73 του Κανονισµού της Βουλής µε
µια ανάγνωση του ονοµαστικού καταλόγου των Βουλευτών και
τέσσερις κάλπες.
Για τη διεξαγωγή της µυστικής ψηφοφορίας έχουν διανεµηθεί
ήδη τέσσερα ψηφοδέλτια µε τα ονόµατα των κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, Ευαγγέλου Βενιζέλου, Γεωργίου Παπανδρέου και
Λουκά Παπαδήµου.
Επίσης, σας έχουν διανεµηθεί και λευκά ψηφοδέλτια και φάκελοι, εντός των οποίων θα τοποθετηθούν τα ψηφοδέλτια.
Η ψήφος εκφράζεται µε σταυρό δίπλα από τις τρεις λέξεις
«Ναι», «Όχι», «Παρών».
Εφόσον το ψηφοδέλτιο δεν φέρει σταυρό σε καµµία από τις
προτάσεις που εµπεριέχονται σ’ αυτό, τότε θεωρείται ως άκυρο.
Τα ψηφοδέλτια καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Τα προαναφερθέντα ψηφοδέλτια έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας
γνωστοποιώ επίσης ότι στο Προεδρείο έχουν αποσταλεί σφραγισµένες επιστολές από συναδέλφους Βουλευτές και µέλη Κυβέρνησης και Υφυπουργούς που βρίσκονται σε αποστολή της
Βουλής και της Κυβέρνησης στο εξωτερικό για συµµετοχή στη
µυστική ψηφοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του Κανονισµού
της Βουλής.
Σας υπενθυµίζω ότι ο Βουλευτής και πρώην Πρωθυπουργός,
κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν θα µετέχουν στην ψηφοφορία για την πρόταση άσκησης δίωξης που τους αφορά, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 8 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής.
Με την εκφώνηση του ονόµατός του ο κάθε Βουλευτής θα
προσέρχεται στις ψηφοδόχους όπου θα εναποθέτει το φάκελο
µε την ψήφο στην αντίστοιχη κάλπη και οι επί την ψηφοδόχο συνάδελφοι θα επιβεβαιώνουν, αναφέροντας το όνοµα του κάθε
συναδέλφου που ψηφίζει.
Καλούνται οι επί του καταλόγου ο Βουλευτής κ. Ιορδάνης
Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και η Βουλευτής κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Καλούνται, επίσης, ως ψηφολέκτες για την πρώτη κάλπη που
αφορά στην πρόταση για σύσταση ή µη ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης για
τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, ο Βουλευτής κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαντάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ οι ψηφολέκτες να πάρουν τη θέση τους.
Για τη δεύτερη κάλπη που αφορά στην πρόταση για σύσταση
ή µη ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών, κ.
Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κόνσολας από
τη Νέα Δηµοκρατία και ο Βουλευτής κ. Γάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Για την τρίτη κάλπη που αφορά στην πρόταση για σύσταση ή
µη ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην Πρωθυπουργό, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γεωργαντάς από τη Νέα
Δηµοκρατία και ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Για την τέταρτη κάλπη που αφορά στην πρόταση για σύσταση
ή µη ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην Πρωθυπουργό, κ. Λουκά
Παπαδήµο, ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Κουτσούµπας από τη Νέα
Δηµοκρατία και η Βουλευτής κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη από τους
Ανεξάρτητους Έλληνες.
Πρόεδροι της εφορευτικής επιτροπής θα είναι σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 73 του Κανονισµού της Βουλής
για την πρώτη κάλπη ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, Αντιπρόεδρος
της Βουλής, ο κ. Κώστας Κουκοδήµος, Κοσµήτωρ της Βουλής,
η κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, Αντιπρόεδρος της Βουλής και ο κ.
Αθανάσιος Αθανασίου, Κοσµήτωρ της Βουλής.
Παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προσέλθουν στις
κάλπες.
Επαναλαµβάνω ότι οι επί των ψηφοδόχων συνάδελφοι θα επιβεβαιώνουν, αναφέροντας το όνοµα του κάθε συναδέλφου που
ψηφίζει.
Αν βρεθεί ψηφοδέλτιο άλλου ονόµατος σε άλλη κάλπη θεωρείται άκυρο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Το αναφέρει ο Κανονισµός, κύριοι συνάδελφοι. Στη µυστική
ψηφοφορία θεωρείται άκυρο. Το αναφέρει ο Κανονισµός. Και σ’
αυτό ακόµα διαφωνείτε; Τι να κάνω;
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
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(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι σφραγισµένες επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο για συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού
δίσκου (CD) από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές, µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας, για την
ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου και
της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα
242 παράγραφος 2 και 3 Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον
πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, Β) ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξιος Τσίπρας
και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, σχετικά µε την
επονοµαζόµενη «λίστα Λαγκάρντ», για την ενδεχοµένη τέλεση
των αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο, της
απιστίας στην υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της
πλαστογραφίας τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παράγραφος 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 Π.Κ.,
256 περ. γ’ υποπερ. β’ Π.Κ., 259 Π.Κ. και 216 Π.Κ. αντιστοίχως
από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, και για την ενδεχοµένη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία
και της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα
άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και
98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’ Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από
τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, Γ) ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ.
Νικόλαος Νικολόπουλος, προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του
πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου καθώς και των
πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για την ενδεχοµένη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε
την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα
242 παράγραφος 2 Π.Κ., 256 Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο άρθρο 18
του ν.2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 46 παράγραφος 1
εδ. β’ του Π.Κ. αντιστοίχως, από τους πρώην Πρωθυπουργούς
κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο και από τον
πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και για την
ενδεχοµένη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή,
τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256 Π.Κ., 259
Π.Κ. και στο άρθρο 18 του ν.2523/1997 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 46 παράγραφος 1 εδ. β’ Π.Κ. αντιστοίχως, από τον πρώην
Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, σύµφωνα µε το
άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής καταχωρίζονται στα
Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσονται περαιωµένες οι ψηφοφορίες.
Παρακαλώ να εκκενωθούν οι τρεις πρώτες σειρές των εδράνων, να τοποθετηθούν οι κάλπες και να γίνει η διαλογή.
Παρακαλώ να δούµε αν είναι παρόντες οι ψηφολέκτες.
Για την πρώτη κάλπη που αφορά στην πρόταση για σύσταση
ή µη κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, ο Βουλευτής κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
από τη Νέα Δηµοκρατία και ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαντάς από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Για τη δεύτερη κάλπη που αφορά στην πρόταση για σύσταση
ή µη ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών, κ.
Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κόνσολας από
τη Νέα Δηµοκρατία και ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Γάκης από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Για την τρίτη κάλπη που αφορά στην πρόταση για σύσταση ή
µη ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην Πρωθυπουργό, κ. Γεώργιο
Παπανδρέου, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γεωργαντάς από τη Νέα
Δηµοκρατία και ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Για την τέταρτη κάλπη, που αφορά στην πρόταση για σύσταση
ή µη ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην Πρωθυπουργό, κ. Λουκά
Παπαδήµο, ο κ. Ιωάννης Πασχαλίδης από τη Νέα Δηµοκρατία
στη θέση του κ. Ανδρέα Κουτσούµπα και η Βουλευτής κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Παρόντες είναι και οι Πρόεδροι της Εφορευτικής Επιτροπής
ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, ο κ. Κώστας Κουκοδήµος, η κ. Μαρία
Κόλλια-Τσαρουχά, και ο κ. Αθανάσιος Αθανασίου.
Παρακαλούνται οι κύριοι ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων και την εξαγωγή των αποτελεσµάτων.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ – ΔΙΑΛΟΓΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΟΓΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα τα αποτελέσµατα των ταυτοχρόνως διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών.
Ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Για τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου ευρέθησαν στην κάλπη 294 ψηφοδέλτια. Έγκυρα ψηφοδέλτια 286. Άκυρα 5. Λευκά 3.
Για την πρώτη πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ
και της Δηµοκρατικής Αριστεράς τα «ΝΑΙ» ήταν 265, τα «ΟΧΙ»
ήταν 6 και τα «ΠΑΡΩΝ» ήταν 3.
Για τη δεύτερη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου τα «ΝΑΙ» ήταν 129, τα «ΟΧΙ» ήταν 26 και τα «ΠΑΡΩΝ» ήταν
4.
Για την τρίτη πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της Χρυσής
Αυγής και του κ. Νικολόπουλου τα «ΝΑΙ» ήταν 110, τα «ΟΧΙ» ήταν
28 και τα «ΠΑΡΩΝ» ήταν 3.
Όσον αφορά τη δεύτερη κάλπη που αφορούσε τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, ευρέθησαν στην κάλπη 225 ψηφοδέλτια. Έγκυρα
ψηφοδέλτια 154. Άκυρα 15. Λευκά 56.
Για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
τα «ΝΑΙ» ήταν 124, τα «ΟΧΙ» ήταν 24 και τα «ΠΑΡΩΝ» ήταν 2.
Για την τρίτη πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της Χρυσής
Αυγής και του κ. Νικολόπουλου τα «ΝΑΙ» ήταν 104, τα «ΟΧΙ» ήταν
23 και «ΠΑΡΩΝ» ήταν 1.
Ως προς τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου,
που ήταν η τρίτη κάλπη, ευρέθησαν στην κάλπη 224 ψηφοδέλτια.
Έγκυρα ψηφοδέλτια 107. Άκυρα 14. Λευκά 103.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Για την πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της Χρυσής
Αυγής και του κ. Νικολόπουλου τα «ΝΑΙ» ήταν 80, τα «ΟΧΙ» ήταν
19 και τα «ΠΑΡΩΝ» ήταν 8.
Ως προς τον πρώην Πρωθυπουργό, κ. Λουκά Παπαδήµο, ευρέθησαν στην κάλπη 221 ψηφοδέλτια.
Έγκυρα 214 ψηφοδέλτια, άκυρα 7, λευκά 111.
Την πρόταση είχαν κάνει οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή
Αυγή και ο κ. Νικολόπουλος και «ΝΑΙ» ψήφισαν 63 Βουλευτές,
«ΟΧΙ» ψήφισαν 34 Βουλευτές, «ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Κατόπιν των αποτελεσµάτων της ταυτόχρονης διεξαχθείσας
µυστικής ψηφοφορίας γίνεται δεκτή η σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3, του
άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου
155 του Κανονισµού της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών, κ. Παπακωνσταντίνου σύµφωνα µε την πρόταση που
υπέβαλαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της
Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Αριστεράς
και απορρίπτεται η σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης για τον πρώην
Υπουργό, Ευάγγελο Βενιζέλο, για τον πρώην Πρωθυπουργό, Γεώργιο Παπανδρέου και για τον πρώην Πρωθυπουργό, Λουκά Παπαδήµο, διότι δεν συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των
Βουλευτών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου
86 του Συντάγµατος και στην παράγραφο 9 του άρθρου 155 του
Κανονισµού της Βουλής.
Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή προκαταρτικής εξέτασης προτείνω να αποτελείται από 15 µέλη και να
υποβάλει το πόρισµά της και το αποδεικτικό υλικό µέχρι τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα θα το κρίνουµε αυτό, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έτσι ορίζει ο
Κανονισµός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν γίνεται µε πέντε Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, δεν µπορείτε µε άδεια
έδρανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν συµφωνείτε
εσείς, συµφωνούν οι άλλοι. Τι να κάνουµε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ δεν σας έδωσα το λόγο. Επιτέλους, αφήστε µας να
κάνουµε τη δουλειά µας! Είναι κατόπιν συµφωνίας αυτά τα πράγµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των
Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν την παρέχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εκτός από την
κ. Κωνσταντοπούλου.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 02.20’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα ηµέρα Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 και
ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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