ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’
Πέµπτη 6 Ιουνίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση,
προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
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που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην
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υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
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κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’
Πέµπτη 6 Ιουνίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 6 Ιουνίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 4-6-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΑ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 4ης
Ιουνίου 2013, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου: «Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του
Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
(ΟΑΕΠ)»).
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, είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το
72ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών «Ανδρέας Κάλβος».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλό είναι πάντως τα σχολεία να παίρνουν κάποιο όνοµα.
Έχουµε τόσα να δώσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παράγραφοι 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει
τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και
για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο
256 περ. γ’υποπερ. α’και β’Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.

Η συζήτηση της πρότασης θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο
155 του Κανονισµού της Βουλής όπως ισχύει και µε ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 137 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής, δηλαδή, µε τη διαδικασία της γενικευµένης συζήτησης
επερώτησης.
Μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως, η Ολοµέλεια της Βουλής θα αποφασίσει µε µυστική ψηφοφορία επί της ως άνω προτάσεως. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών.
Η συζήτηση, σύµφωνα και µε την οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, θα αρχίσει µε έναν πρώτο κύκλο οκτώ
κατά προτεραιότητα οµιλητών, δηλαδή µε έναν από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα και µε έναν από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές. Οι επτά πρώτοι οµιλητές θα είναι εκείνοι που θα υποδείξουν
οι 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 λαµβάνει το
λόγο για δεκαπέντε λεπτά χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας.
Όποιος άλλος Βουλευτής επιθυµεί να οµιλήσει θα εγγραφεί µε
το ηλεκτρονικό σύστηµα από την έναρξη της συζητήσεως ως το
τέλος της οµιλίας του τρίτου αγορητή.
Επιπροσθέτως εφόσον τα κόµµατα το επιθυµούν, θα υποβάλουν κατάλογο οµιλητών, όπως προβλέπει το άρθρο 65 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής. Οι Βουλευτές που θα
δοθούν από τα κόµµατα µε κατάλογο θα προηγηθούν εκείνων
που θα εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα. Στη συνέχεια,
θα καταρτιστεί ενιαίος κατάλογος µε οµιλητές που θα εναλλάσσονται κατά αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναµης των κοµµάτων που εκπροσωπούν.
Ο κάθε κύκλος οµιλητών θα αποτελείται από έντεκα Βουλευτές. Οι Βουλευτές της Συµπολιτεύσεως θα εναλλάσσονται µε
τους Βουλευτές της Αντιπολιτεύσεως, όπως το είχαµε κάνει και
στην πρώτη συζήτηση για τη δηµιουργία της ειδικής αυτής επιτροπής.
Οι χρόνοι οµιλιών θα είναι για τους οκτώ πρώτους οµιλητές –
ένας από κάθε κόµµα και ένας Ανεξάρτητος Βουλευτής- δεκαπέντε λεπτά χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας, όπως προβλέπεται
από τον Κανονισµό, για τους οµιλητές του ενιαίου καταλόγου
πέντε λεπτά χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας. Για τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ο χρόνος προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 97 του Κανονισµού της Βουλής.
Για τους αρµόδιους Υπουργούς ο χρόνος είναι δεκαοκτώ λεπτά
–εγώ θα πρότεινα το χρόνο αυτό να τον µειώσουµε- για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους δώδεκα λεπτά, µε την επιφύλαξη
του περιορισµού που θέτει το άρθρο 167 παράγραφος 2 του Κα-
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νονισµού, όταν έχουν µιλήσει δηλαδή οι Αρχηγοί των κοµµάτων
τους.
Επίσης, η Βουλή µπορεί να επιτρέψει στο πρόσωπο, κατά του
οποίου στρέφεται η πρόταση, να παραστεί ενώπιόν της προκειµένου να ακούσει τις απόψεις του κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου
155 του Κανονισµού. Ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου εξεδήλωσε την επιθυµία να λάβει το
λόγο στη σηµερινή συνεδρίαση. Προτείνω να λάβει το λόγο για
τριάντα λεπτά, όπως έχει γίνει κάθε φορά.
Επίσης, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι οι συνάδελφοι
Βουλευτές και τα µέλη της Κυβέρνησης που ευρίσκονται 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 παραδοθεί στο Προεδρείο το ψηφοδέλτιο εκάστου µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Αυτός ο φάκελος θα έχει
τοποθετηθεί σε έναν άλλο επίσης κλειστό φάκελο, ο οποίος και
θα αναγράφει το όνοµα του Βουλευτή ή του µέλους της Κυβέρνησης που θα ψηφίσει µε επιστολική ψήφο. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο που θα απευθύνεται προς τον
κύριο Πρόεδρο της Βουλής. Η παράδοση των φακέλων µε τα ψηφοδέλτια θα γίνει από διαπιστευµένους συνεργάτες των Βουλευτών ή των µελών της Κυβέρνησης που πρόκειται να ψηφίσουν µε
βάση το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής.
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, θα διεξαχθεί µυστική ψηφοφορία µε αντικείµενο η συσταθείσα και λειτουργούσα
ήδη Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική
εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη
ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256 περίπτωση γ’υποπερίπτωση α’και β’ του Π.Κ.) κατά τα οριζόµενα στα
άρθρα 73 και 155 παράγραφος 8 του Κανονισµού της Βουλής).
Τέλος, προτείνω η συζήτηση να ολοκληρωθεί στις 17.00’. Εάν
έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών νωρίτερα, εµείς θα
αποφασίσουµε πότε θα γίνει και η ψηφοφορία.
Δέχεται το Σώµα την πρόταση αυτή;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η πρόταση...
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είστε Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος και έχετε το δικαίωµα λόγου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Όντως όπως το περιγράψατε εισάγεται σήµερα στην ειδική
ηµερήσια διάταξη της Ολοµέλειας της Βουλής η πρόταση που
κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές για την επέκταση του
ελέγχου της διερευνώµενης υπόθεσης µε την προσθήκη του ποινικού αδικήµατος της απιστίας στην υπηρεσία για τον πρώην
Υπουργό τον κ. Παπακωνσταντίνου, δηλαδή, η ενίσχυση και από
άλλους Βουλευτές ενός τµήµατος της πρότασης που είχαν καταθέσει οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Πρόεδρε, πέρα από το παράδοξο –θα µας δοθεί η δυνατότητα να το συζητήσουµε- το ότι υπογράφουν αυτήν την πρόταση πενήντα τέσσερις Βουλευτές οι οποίοι, τύποις τουλάχιστον,
δεν γνωρίζουν τα Πρακτικά και τη διαδικασία όπως έχει εξελιχθεί
µέσα στην επιτροπή και δεν δόθηκε η ευκαιρία στην επιτροπή να
δώσει προς την ολοµέλεια της επιτροπής µία έκθεση µε αυτά τα
στοιχεία που στοιχειοθετούν την ανάγκη αυτής της πρότασης,
τίθεται ένα σοβαρό ζήτηµα.
Επί πέντε µήνες τώρα η ελληνική κοινωνία –εντός εισαγωγικών- «πληροφορείται» ή και παραπληροφορείται πολλές φορές
από διαρροές. Και έρχεται για πρώτη φορά µετά σε αυτό το ενδιάµεσο διάστηµα η δυνατότητα σε µία επίσηµη συνεδρίαση της
Βουλής όχι να αναφέρουµε λεπτοµέρειες ή ειδικά ή ευαίσθητα
ζητήµατα σχετικά µε τα υλικά της δικογραφίας, αλλά να αναδείξουµε ζητήµατα σοβαρά και κρίσιµα για τα οποία πρέπει το Σώµα
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να αποφασίσει και ο ελληνικός λαός να ενηµερωθεί γι’ αυτά.
Λέω, λοιπόν, ότι η διαδικασία όπως έχει επιλεγεί είναι αρκετά
ασφυκτική και περιοριστική. Υπάρχει η δυνατότητα µε µία διευρυµένη ερµηνεία των σχετικών άρθρων, όπως εισάγεται µε µία
διασταλτική ερµηνεία να προχωρήσουµε στη γενίκευση της συζήτησης και στη δυνατότητα να συνεχιστεί η συζήτηση σε δύο
ηµέρες και όχι σε µία. Αυτό το θέτω στην κρίση σας. Μπορεί ο
Υπουργός να το προτείνει, µπορεί το Σώµα να το αποφασίσει,
µπορεί να δοθεί αυτή η δυνατότητα να πάρουν το λόγο όσο γίνεται περισσότεροι Βουλευτές ή να υπάρχει η άνεση από όλες
τις πλευρές της Βουλής να ενηµερώσουν και το Σώµα και τον ελληνικό λαό µε αυθεντικότητα και πληρότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όλη αυτή µας η παρέµβαση νοµίζω ότι συντείνει σε µία θετική
κατεύθυνση. Το ελάχιστο, όµως που θα σας ζητούσα είναι να
δοθεί η δυνατότητα για δευτερολογίες των εισηγητών και των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Είναι απαραίτητο για να υπάρξει µία πληρέστερη εικόνα και στους Βουλευτές που θα ψηφίσουν και στον ελληνικό λαό που θα παρακολουθήσει αυτές τις
εργασίες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Δρίτσα, θα λάβει υπ’ όψιν του το Προεδρείο αυτές τις παρατηρήσεις
σας.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Χρυσοχοΐδης καθώς και ο κ. Μαριάς.
Ορίστε, κύριε Χρυσοχοΐδη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν λίγες ηµέρες οι Βουλευτές όλων των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων, οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες και η Κυβέρνηση που είναι
παρούσα, λάβαµε ένα έγγραφο της επιτροπής µε το οποίο καλείται η επιτροπή να προσθέσει ένα πολύ συγκεκριµένο δίκαιο
µε βάση, όπως ρητά και σωστά αναφέρει ο Πρόεδρος της επιτροπής, την παράγραφο 3 του άρθρου 154 του Κανονισµού της
Βουλής σε συνδυασµό µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος.
Νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ συγκεκριµένη, επιτακτική ανάγκη
και καθήκον µας σήµερα, από το νόµο, να υποβοηθήσουµε το
έργο της επιτροπής, να της δώσουµε άδεια να προχωρήσει στο
έργο της και όταν θα ολοκληρώσει το έργο της, θα γίνει όλο αυτό
που είπε ο κ. Δρίτσας, το οποίο είναι αυτονόητο ότι θα γίνει µία
συζήτηση στη Βουλή, προκειµένου να ληφθούν οι αποφάσεις περαιτέρω µε βάση το νόµο, το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της
Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αποσαφηνίσω κάτι. Είναι πολύ αναγκαίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, ήσασταν σαφέστατος.
Να πει και ο κ. Μαριάς την άποψή του, για να το κλείσουµε το
θέµα αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα ήθελα να πω κάτι για την ενηµέρωση του Σώµατος, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι κάτι διαδικαστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω το λόγο
αργότερα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να
λάβω και εγώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω το λόγο
αργότερα.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, στις 9
Ιανουαρίου οι Ανεξάρτητοι Έλληνες κατέθεσαν εµπεριστατωµένη πρόταση για τη σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθούν ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες τόσο του πρώην Πρωθυπουργού
Γιώργου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήµου, καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών Ευάγγελου
Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου.
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Είχαµε εξηγήσει και αναλύσει, σε σχέση µε τον κ. Παπακωνσταντίνου, στην εµπεριστατωµένη πρότασή µας ότι πρέπει να παραπεµφθεί και µε τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ποινικού
Κώδικα για απιστία περί την υπηρεσία. Δεν έγινε δεκτή η πρότασή µας, έγινε δεκτή η πρόταση της πλειοψηφίας, παρ’ ό,τι είχαµε επισηµάνει ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να υπάρξει η
παραποµπή µε το συγκεκριµένο άρθρο.
Σήµερα, λοιπόν, συζητούµε µία συγκεκριµένη πρόταση. Προφανώς, δεν µπορεί να γίνει γενικευµένη συζήτηση –και το εξηγώαλλά ειδική συζήτηση επί της συγκεκριµένης κατηγορίας, προκειµένου να υπάρξει η αποδοχή ή όχι της συγκεκριµένης κατηγορίας.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να δοθεί άνεση, ούτως ώστε
να συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Βουλευτές. Εποµένως, το ότι είπατε ως πρόταση να τελειώσουµε τη συζήτηση
στις 17.00’νοµίζω ότι αυτό δεν πρέπει να είναι θέσφατο. Πιστεύω
ότι πρέπει από την πλευρά του Προεδρείου να δοθεί σηµαντικός
χρόνος σε όσους από τους συναδέλφους θέλουν να τοποθετηθούν, για τη µέγιστη δυνατή συµµετοχή των συναδέλφων και να
δει αυτό το θέµα το Προεδρείο.
Επίσης, ως προς το χρόνο των δεκαοκτώ λεπτών για τους
Υπουργούς, αυτό θα πρέπει να περιοριστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα περιοριστεί, το είπα
ήδη.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ταυτόχρονα, πρέπει να
δούµε αν µπορεί αυτή η συζήτηση να πάει όσο το δυνατόν πιο
µακριά από τη στιγµή που θα υπάρξουν συνάδελφοι που επιθυµούν να τοποθετηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, σας ευχαριστώ
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ έχουµε µία πρόταση, στην οποία ουσιαστικά εκείνο το οποίο ζητείται, αυτό είναι
το αιτούµενο της προτάσεως, είναι να προστεθεί µία ακόµα κατηγορία, η συγκεκριµένη που περιγράφεται εδώ, άρα να διευρυνθεί –ας το πω- η ποινική δίωξη.
Από ό,τι καταλαβαίνω, εκείνο το οποίο θέτει ο κ. Δρίτσας είναι
ένα ζήτηµα για να έχουµε µία άνεση χρόνου, προκειµένου να συζητήσουµε τη συγκεκριµένη πρόταση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Στο Σώµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στο Σώµα, εδώ στην Ολοµέλεια.
Στην πραγµατικότητα η πρόταση αυτή, κύριε Πρόεδρε, είναι
εστιασµένη και λέει συγκεκριµένα πράγµατα και αναφέρεται σε
πράγµατα τα οποία λίγο έως πολύ έχουν συζητηθεί σε ένα µέρος
τους. Υπάρχουν βέβαια ορισµένα νέα στοιχεία, τα οποία έχουν
προστεθεί και τα οποία αναφέρει η συγκεκριµένη πρόταση. Δεν
είναι δηλαδή, µία υπόθεση που την προσεγγίζει το Σώµα, αυτό
είναι το πρώτον. Την έχουµε ξανασυζητήσει, την έχουµε δει.
Υπάρχουν όµως ορισµένα πρόσθετα νέα στοιχεία, αυτά που
θέτει υπ’ όψιν µας η συγκεκριµένη πρόταση του συναδέλφου.
Η δική µας άποψη, κύριε Πρόεδρε, στο ζήτηµα αυτό είναι ότι
θα πρέπει ως προς το διαδικαστικό µέρος, δηλαδή το µέρος του
πώς θα συζητήσουµε τη συγκεκριµένη πρόταση, να εµµείνουµε
στην απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Η απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων ήταν οµόφωνη. Να εµµείνουµε σε
αυτή. Υπάρχει πλήρης άνεση χρόνου. Ούτως ή άλλως, να µην το
ξεχνάµε αυτό, δεν περαιώνεται η διαδικασία εδώ. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής, θα έλθει ξανά εδώ, προκειµένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε αυτονόητο ότι το Προεδρείο θα πρέπει να έχει την ευελιξία αυτή, ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα δείξει ευελιξία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: …ούτως ώστε να τηρήσει την οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων και συγχρόνως
να µη δώσει το δικαίωµα σε κανέναν να πει ότι υπάρχει µία προσπάθεια φίµωσης ή παρεµπόδισης και ανάπτυξης οποιασδήποτε
άποψης.
Κατόπιν αυτού, λέω να ξεκινήσουµε και µπορούµε στην πορεία
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να αξιολογήσουµε όλη τη διαδικασία, γιατί µπορεί να τελειώσουµε και πριν τις 17.00’.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω κάτι επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θέλω να ενηµερώσω και εσάς, κύριε
Πρόεδρε, και το Σώµα ότι το έγγραφο στο οποίο αναφέρθηκε ο
κ. Χρυσοχοΐδης, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και υποθέτω και άλλων
κοµµάτων, δεν το έχουν λάβει ποτέ και δεν θα µπορούσαν να το
λάβουν, διότι δεν υπήρξε τέτοιο έγγραφο από την επιτροπή. Η
επιτροπή δεν εξέδωσε τέτοιο έγγραφο.
Συµπληρώνω, όµως, ότι ζητάµε δευτερολογία. Είναι γενική
πρόβλεψη του Κανονισµού η δυνατότητα δευτερολογίας και κυρίως να εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών και να µιλήσουν
όσοι Βουλευτές το επιθυµούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε.
Θέσατε στο Προεδρείο το πρόβληµα να τετραγωνίσει τον
κύκλο. Εσείς ζητάτε δευτερολογία των ειδικών αγορητών, που
για εµένα είναι σωστό, παρά το γεγονός ότι δεν το προβλέπει ο
Κανονισµός, όπως γνωρίζετε, γιατί η διαδικασία είναι αυτή της
γενικευµένης επερώτησης.
Άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ζήτησαν να µιλήσουν
όσοι το δυνατόν περισσότεροι Βουλευτές. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι το ένα είναι εις βάρος του άλλου.
Εγώ θα προσπαθήσω πράγµατι να δώσω µια λύση. Κατ’
αρχάς, το Προεδρείο ήρθε σε επαφή µε την Κυβέρνηση ώστε οι
Υπουργοί που θα µιλήσουν να είναι µόνο δύο και ο χρόνος οµιλίας τους να είναι από δέκα ή δώδεκα λεπτά το πολύ για να µην
καταναλώσει χρόνο. Η 17.00’ παραµένει ότι θα είναι η καταληκτική ώρα.
Ωστόσο, θα πρότεινα το Σώµα να αποδεχθεί παρά τον Κανονισµό –γιατί το Σώµα είναι το κυρίαρχο- τουλάχιστον στους εισηγητές και στους ειδικούς αγορητές να δώσουµε το δικαίωµα
δευτερολογίας για πέντε λεπτά. Το τονίζω: για πέντε λεπτά. Αυτό
σηµαίνει ότι στις πρωτολογίες τους θα είναι συνεπείς στο χρόνο
που προβλέπει ο Κανονισµός.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η πρόταση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η πρόταση
έγινε δεκτή.
Συνεπώς εισερχόµεθα στον πρώτο κύκλο οµιλητών. Έχω την
τιµή να σας ανακοινώσω ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας έχει υποδείξει τον Βουλευτή κ. Κουτσούµπα, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο έχει υποδείξει τη Βουλευτή
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος έχει υποδείξει τον Βουλευτή κ.
Παναγιώτη Ρήγα, η Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων έχει υποδείξει τον Βουλευτή κ. Βασίλειο Καπερνάρο, η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή
έχει υποδείξει τον Βουλευτή κ. Ηλία Κασσιδιάρη, η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς έχει υποδείξει τον Βουλευτή κ. Βασίλειο Οικονόµου και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος έχει υποδείξει τον Βουλευτή
κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή. Είναι όλοι τους µέλη της επιτροπής.
Ως προς τους Ανεξάρτητους, όπως σας είπα, µε τη σειρά εγγραφής, όποιος βάλλει πρώτος την κάρτα θα µπει στον κύκλο
των οµιλητών. Απ’ αυτήν τη στιγµή όσοι θέλουν µπορούν να βάλουν τις κάρτες τους για εγγραφή.
Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Κουτσούµπας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε στις 17 Ιανουαρίου 2013 συζητήθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής πρόταση
Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Αριστεράς για τη συγκρότηση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για
την γνωστή υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ –αυτή που αφορούσε
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ονόµατα Ελλήνων καταθετών σε ελβετική τράπεζα- και συγχρόνως εζητείτο η άσκηση ποινικής δίωξης για τα αναφερόµενα σ’
αυτή αδικήµατα της νόθευσης του εγγράφου και της παράβασης
καθήκοντος.
Η πρόταση αυτή, κατά τη γενικευµένη τότε συζήτηση στην
Ολοµέλεια της Βουλής, έγινε δεκτή µε µεγάλη πλειοψηφία. Πρέπει δε να τονίζουµε ότι πράγµατι απορρίφθηκε η σχετική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της
Χρυσής Αυγής, που ζητούσαν µεταξύ των άλλων για το αδίκηµα
της απιστίας περί την υπηρεσία, όπως εξειδικεύετο η κάθε µία.
Θεωρώ ότι πολύ σωστά απορρίφθηκε τότε η πρόταση αυτή,
για να ασκηθεί και να διερευνηθεί η υπόθεση για το αδίκηµα της
απιστίας περί την υπηρεσία, γιατί τα πραγµατικά περιστατικά τα
οποία είχε τότε υπ’ όψιν η Βουλή –είχαν τεθεί υπ’ όψιν µας- δεν
ενέπιπταν στον κανόνα δικαίου, εκείνο τον κανόνα δικαίου, που
θα θεµελίωνε το αδίκηµα της απιστίας περί την υπηρεσία.
Την επιλογή µου αυτή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και κύριοι
συνάδελφοι, και τη συµµετοχή στη συσταθείσα επιτροπή, την έγκριση αυτής από την Ολοµέλεια, τη θεώρησα τιµή, αλλά και συγχρόνως πρόκληση για την ουσιαστική διερεύνηση, αλλά και για
την προάσπιση των θεσµών του κοινοβουλευτισµού, του δηµοσίου συµφέροντος, ενάντια τότε πολύ περισσότερο, στο γενικό
κλίµα απαξίωσης αυτών.
Κατά την πρώτη τοποθέτησή µου στην Ολοµέλεια είχα τονίσει
ότι πρέπει µε σύνεση, µε νηφαλιότητα, µε καθαρή νοµική σκέψη
να εξετάσουµε τα γεγονότα, τα στοιχεία και τα πραγµατικά
εκείνα περιστατικά, για τα οποία είχαµε λάβει συγκεκριµένη ειδική εντολή, περιορισµένη, όπως επιτάσσει ο καταστατικός χάρτης της Ελλάδας και ο Κανονισµός της Βουλής και µέσα σε αυτό
το πλαίσιο να κινηθούµε και να διερευνήσουµε την υπόθεση, τις
ευθύνες δηλαδή του τότε Υπουργού Οικονοµικών της Κυβέρνησης Παπανδρέου, του κ. Παπακωνσταντίνου, αφού βάσει αυτών
των στοιχείων αυτά τα πραγµατικά περιστατικά είχαν τεθεί υπ’
όψιν µας και αυτά τα πραγµατικά περιστατικά θεµελιώνουν τον
κανόνα δικαίου της παραβίασης προς διερεύνηση των ποινικών
αξιόλογων πράξεων της νόθευσης του εγγράφου και της παράβασης του καθήκοντος. Αυτές ήταν οι ενδείξεις και βάσει αυτών
έπρεπε η επιτροπή να ερευνήσει και η Ολοµέλεια σωστά έδωσε
αυτή την εντολή.
Πρέπει εδώ να κάνω µια παρένθεση. Είχαµε δώσει -τόσο η επιτροπή όσο και η Ολοµέλεια- µια υπόσχεση τότε στον φερόµενο
ως κατηγορούµενο. Αντιλαµβάνεστε ότι για κάθε άνθρωπο πολίτη και πολύ περισσότερο πολιτικό, όταν δηµιουργείται ένα τέτοιο θέµα, αυτό διογκώνεται και είναι πράγµατι µια θλιβερή
κατάσταση. Βάσει αυτής της υπόσχεσης, λοιπόν, είχαµε υποχρέωση τόσο ως µέλη της επιτροπής, αλλά και η ίδια η Ολοµέλεια
της Βουλής να τηρήσουµε το βασικό κανόνα του ποινικού µας
δικαίου, ότι πάνω απ’ όλα υπάρχει το τεκµήριο της αθωότητας.
Συγχρόνως, είχαµε δώσει και άλλη µία υπόσχεση στον ελληνικό
λαό, ότι µέσα από εκείνα τα στοιχεία και τα γεγονότα που θα
προκύψουν είµαστε υποχρεωµένοι να οδηγήσουµε την υπόθεση
στο άκρο. Όχι µόνο δεν έχουµε το δικαίωµα, αλλά έχουµε την
υποχρέωση να µην συγκαλύψουµε και να τα δώσουµε όλα στο
λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτό το διάστηµα της λειτουργίας της επιτροπής πρέπει να σας ενηµερώσω για τον χρόνο
και τον τρόπο που λειτούργησε: Διακόσιες είκοσι ώρες –µέχρι
σήµερα- συνεδριάσεων, εβδοµήντα δηλαδή ηµέρες συνεδριάσεων. Εκατόν δέκα µάρτυρες. Δεκατρείς χιλιάδες σελίδες, τουλάχιστον, Πρακτικών.
Αυτά τα στοιχεία και µόνο απαντούν σε ένα βασικό ερώτηµα,
αν θέλετε, σε µια βασική πολιτική σκοπιµότητα και για λόγους
επικοινωνιακούς που διέτρεχαν όλο αυτό το διάστηµα τον πολιτικό κόσµο και τον έξω, επικοινωνιακό χώρο, που ήταν αν πραγµατικά αυτή η επιτροπή θέλει να βρει την αλήθεια.
Αυτά και µόνο τα στοιχεία µαρτυρούν ότι αυτή η επιτροπή εργάστηκε. Με ρωτάτε: Επιτέλεσε έργο; Πράγµατι, επιτέλεσε έργο.
Απ’ όλα τα µέλη της επιτροπής; Απ’ όλα. Με σαφείς και στοχευµένες ερωτήσεις. Προσπάθησαν όλα τα µέλη, κύριοι συνάδελφοι
της επιτροπής, να βρουν την αλήθεια.
Πρέπει, όµως, να πούµε και κάτι άλλο. Μέσα απ’ αυτήν τη
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στάση υπήρχαν και εντάσεις. Υπερέβαλλε; Είναι αλήθεια ότι υπερέβαλλε. Ξέφυγε από το έργο της; Ξέφυγε πολλές φορές. Πρέπει να το πούµε και να το οµολογήσουµε, όχι για να
δικαιολογήσουµε την παρουσία µας ή ότι έγιναν, αλλά για να δείξουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι –και το λέω για εµάς
που αποφασίσαµε να συµµετάσχουµε και κύρια γιατί κατηγορηθήκαµε πολλές φορές, τα µέλη της Πλειοψηφίας που υποστηρίζουν την Κυβέρνηση, ότι κάναµε µια προσπάθεια δήθεν
συγκάλυψης του σκανδάλου- τα στοιχεία που σας προανέφερα
αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο.
Μερικοί έκαναν λάθος για λόγους πολιτικούς, για κοµµατικές
σκοπιµότητες, για επικοινωνιακούς λόγους. Δεν είµαστε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εξεταστική επιτροπή. Δεν µας έχει ανατεθεί η εντολή να κρίνουµε και να διερευνήσουµε τις παθογένειες του πολιτικού συστήµατος. Δεν µας έχει δοθεί εντολή να
κρίνουµε το φορολογικό σύστηµα και τη φοροδιαφυγή.
Μας είχε δοθεί µια συγκεκριµένη εντολή, να δούµε αν µέσα
απ’ αυτά τα πραγµατικά γεγονότα –από τη διερεύνηση- ο τότε
Υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου είχε διαπράξει τα συγκεκριµένα
αδικήµατα. Και αυτό κάναµε µε σοβαρότητα παρά τις συνεχείς
καταγγελίες και µε µεθοδικότητα επιτελέσαµε το έργο µας.
Ας κάνουµε µια µικρή αναδροµή. Είχαµε ορθά αποφασίσει τη
σύσταση γι’ αυτό που λάβαµε τότε απόφαση. Με τα σηµερινά γεγονότα και µε αυτά που είχαµε τότε νοµίζω ότι κανείς δεν µπορεί
να αρνηθεί ότι σωστά η επιτροπή είχε λάβει τη συγκεκριµένη
απόφαση για να γίνει διερεύνηση της υπόθεσης για τα συγκεκριµένα αδικήµατα.
Ποιοι ήταν οι βασικοί ισχυρισµοί και τα γεγονότα τα οποία
είχαν τεθεί τότε υπ’ όψιν σας και τα θέσαµε; Ότι αυτό το περιβόητο cd που αφορούσε τα ονόµατα των Ελλήνων καταθετών
αποτελούσε προϊόν κλοπής, ότι έγινε άτυπη παράδοση µέσω της
τότε Υπουργού Οικονοµικών της κ. Λαγκάρντ, ότι τυχόν δηµοσιοποίηση που αποτελούσε και ισχυρισµό –θα το δείτε στα Πρακτικά- του κ. Παπακωνσταντίνου θα διατάρασσε τις σχέσεις των
κρατών Ελλάδας-Γαλλίας και Ελβετίας, ότι και τα δικαστήρια σε
τελική ανάλυση της Ελλάδος ένα τέτοιο προϊόν υποκλοπής βάσει
της κείµενης νοµοθεσίας δεν θα µπορούσαν να το αξιολογήσουν.
Αυτά ήταν τα στοιχεία που είχε τότε η Βουλή και ορθά απέρριψε τις άλλες δύο προτάσεις που αφορούσαν την απιστία και
έκανε δεκτή την πρόταση της Πλειοψηφίας για να διερευνηθεί η
υπόθεση για το αδίκηµα της νόθευσης του εγγράφου και της παράβασης του καθήκοντος.
Ήρθαν, όµως, τα γεγονότα και γι’ αυτό είπα από την αρχή –
και το επαναλαµβάνω- ότι εµείς σαν επιτροπή ούτε κατασκευάζουµε ενόχους, ούτε αθωώνουµε, αλλά ούτε καταδικάζουµε.
Ήρθαµε µόνο για να διερευνήσουµε.
Τι απεδείχθη από έγγραφο που περιήλθε πριν από λίγες ηµέρες στην επιτροπή µας; Ότι η διαδροµή του περιβόητου cd ήταν
πράγµατι αυτή που ανέφερε ο τότε Υπουργός Παπακωνσταντίνου µε τον κ. Χαλαστάνη. Μας είχαν πει όµως –και το τόνισε και
πάλι προχθές και στην προηγούµενη κατάθεσή του ο κ. Χαλαστάνης- ότι –και αυτό πρέπει να το κρατήσετε για να στοιχειοθετήσουµε το αδίκηµα της απιστίας- ο τότε Υπουργός ο κ.
Παπακωνσταντίνου του είχε πει: «Θα µου το στείλεις άτυπα,
κρυφά, εµπιστευτικά, µε εχεµύθεια, µε αγγελιοφόρο».
Κρατήστε το αυτό, γιατί θα µας χρειαστεί -στους νοµικούς και
µη νοµικούς- για να στοιχειοθετήσουµε το αδίκηµα της απιστίας.
Αυτόν τον τρόπο µεταχειρίστηκε τότε ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Όµως, πώς έγινε η παράδοση του cd; Δεν ήταν καθόλου άτυπη.
Είχε προηγηθεί έγγραφο αίτηµα της χώρας µας από τις 13 Σεπτεµβρίου του 2010 –που δυστυχώς δεν ενθυµείτο ο κ. Πλασκοβίτης ότι το είχε γράψει, το θυµήθηκε µόλις χθες- ότι η
παράδοση –µε την ενεργοποίηση της διοικητικής συνδροµής,
όπως προέβλεπε η σύµβαση του 1963 και του 1977 µεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης- έγινε µε τρόπο πανηγυρικό και
στο έγγραφο υπήρχε η ρητή επισήµανση ότι θα χρησιµοποιηθεί
για φορολογικούς σκοπούς. Με λίγα λόγια δηλαδή, για να
έχουµε τη στοιχειοθέτηση του αδικήµατος της απιστίας, αυτό το
στοιχείο που παραδόθηκε -µε τον τρόπο που παραδόθηκε, ανεξαρτήτως του πώς έγινε ο χειρισµός του- έπρεπε να καταστεί περιουσιακό στοιχείο του κράτους.
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Αυτό δυστυχώς δεν το έκανε ο τότε Υπουργός Οικονοµικών ο
κ. Παπακωνσταντίνου. Γιατί ο τότε Υπουργός ζήτησε να γίνουν
όλα αυτά όπως προανέφερα, ενώ όφειλε να το καταστήσει περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού κράτους, να το πρωτοκολλήσει,
να το διαβιβάσει στο ΣΔΟΕ και να το αξιοποιήσει µε την εντολή
του προς στις αρµόδιες υπηρεσίες, ως όφειλε ως αρµόδιος
Υπουργός των Οικονοµικών.
Όµως, το cd, όπως θυµάστε, παραδόθηκε στην διευθύντριά
του µε αγγελιοφόρο. Το επιβεβαίωσε πάλι προχθές ο κ. Χαλαστάνης. Δηλαδή ο τρόπος της µεταφοράς και παράδοσης του
cd µέσω του διπλωµατικού σάκου δεν ήταν ασφαλής και ήταν
πιο ασφαλής µέσω αγγελιοφόρου. Δεν πρωτοκολλήθηκε, παραλήφθηκε από τον ίδιο, νοθεύτηκε, χάθηκε και ουδείς γνωρίζει.
Ακούστε το παράξενο της υπόθεσης: Παρ’ ότι εξετάσαµε σαράντα µάρτυρες, όλους τους υπαλλήλους -ευτυχώς δεν εξετάσαµε και τους περαστικούς που περνούσαν κάτω από το
Υπουργείο Οικονοµικών- κανένας δεν έχει ακούσει επί δύο χρόνια τίποτα στο Υπουργείο Οικονοµικών για αυτό το cd! Κανένας,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Όλη η Ελλάδα συζητούσε για τη
λίστα Λαγκάρντ αλλά στο Υπουργείο Οικονοµικών κανένας δεν
είχε ακούσει κάτι.
Γελάτε, κύριε Μπούρα και κυρία Βούλτεψη, µε αυτό που είπα
αλλά πράγµατι παραλίγο όπου ακούγαµε το όνοµα «Σοφία», να
καλούσαµε την κυρία και να την εξετάσουµε!
Όλα αυτά τα περιστατικά, λοιπόν, τα οποία σας ανέφερα, συνιστούν νέα πραγµατικά περιστατικά και µάλιστα –γιατί αυτό έχει
σηµασία- διαφορετικά από εκείνα που υπήρχαν στις προτάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ –της κοινής πρότασης των Ανεξάρτητων Ελλήνων
και της Χρυσής Αυγής- διότι αν ήταν τα ίδια πραγµατικά περιστατικά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία –άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής- δεν
θα µπορούσε να εισαχθεί πάλι αυτή η πρόταση.
Είµαστε λοιπόν δικαιωµένοι εµείς ή εκείνοι που είχαν κάνει
αυτές τις προτάσεις; Εγώ δεν διεκδικώ τα πρωτεία, δεν λέω ότι
εµείς δικαιωθήκαµε τώρα. Εγώ διεκδικώ τα πρωτεία ως προς το
ότι όλη η επιτροπή έβγαλε µία άκρη. Το να µαλώνουµε λέγοντας
ότι εµείς την είχαµε καταθέσει τότε, πριν από εσάς, και εσείς την
καταθέτετε τώρα, είναι πέρα από την πραγµατικότητα και για να
κάνουµε -αν θέλετε- επίκαιρα και επικοινωνιακά τεχνάσµατα.
Ένα είναι το γεγονός, ότι αυτά τα πραγµατικά περιστατικά
αποδείχτηκαν τώρα και σωστά ήρθε η πρόταση των Βουλευτών
αυτήν τη στιγµή. Από αυτά τα περιστατικά προκύπτουν σοβαρές
ενδείξεις της διάπραξης του αξιοποίνου αδικήµατος της απιστίας
στην υπηρεσία, όπως ακριβώς προβλέπεται στο άρθρο 256 περ.
γ υποπερ. α και β του Ποινικού Κώδικα.
Τι είναι η απιστία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Να το πούµε
µε πιο απλά λόγια, όπως το µεταφέρει ο Ποινικός Κώδικας. Απιστία είναι εκείνη η πράξη, η οποία προσβάλλει το έννοµο αγαθό
της καλής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου. Η απιστία τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, εάν ο
υπαίτιος µεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα και η ζηµία εκτιµάται ότι είναι πάνω από 30.000 ευρώ ή εάν η συνολική ζηµία ή
το περιουσιακό όφελος είναι πάνω από 120.000 ευρώ.
Εκείνο στο οποίο θα ήθελα να εµµείνω, γιατί έχει σηµασία για
τη στοιχειοθέτηση του αδικήµατος -µιας που θα έχουµε και τον
κ. Παπακωνσταντίνου και θα τον ακούσουµε στη συνέχεια- είναι
να δούµε αν στη συγκεκριµένη πρόταση υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που απαιτεί ο νόµος -και βλέπετε ότι υπάρχουν- και αν πράγµατι υπήρχαν αυτά τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα που απαιτεί η
σχετική διάταξη του Ποινικού Κώδικα.
Κοιτάξτε να δείτε τι λέει η νοµολογία µας και το λέω για τους
µη νοµικούς. Τι είναι ιδιαίτερα τεχνάσµατα; Είναι οι χρησιµοποιηθείσες υλικές ενέργειες και µέθοδοι, κεκρυµµένες, µη εµφανώς
διακριτές, µε τις οποίες καθίσταται δυσχερής η αποκάλυψη, αποσκοπώντας στην παρεµπόδιση του ελέγχου.
Δεν σας παραπέµπει αυτό στις ενέργειες του κ. Παπακωνσταντίνου; Κρυφά πήρε στην άκρη τον κ. Χαλαστάνη, κρυφά του είπε
«θα το φέρω», µε αγγελιοφόρο το έστειλε. Δεν αποτελεί αυτό ιδιαίτερο τέχνασµα; Αυτό το τέχνασµα, δηλαδή το απόκρυφο των
πράξεων, δεν το καθιστά ιδιαίτερο αλλά και πρόσφορο παραπλάνησης, αποσκοπώντας στη µη δυνατότητα ελέγχου;
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Αυτό έκανε λοιπόν ο κ. Παπακωνσταντίνου, γι’ αυτό θεωρούµε
ότι από τη συµπεριφορά του κ. Παπακωνσταντίνου συµβαίνει στη
συγκεκριµένη περίπτωση να υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία -υπάρχουν πράγµατι ενδείξεις- για την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από αυτά, νοµίζω ότι η
πρόταση των Βουλευτών και βάσει των στοιχείων που υπάρχουν
στη συγκεκριµένη πρόταση, πρέπει να γίνει δεκτή από την Ολοµέλεια.
Το άλλο ζήτηµα το οποίο τίθεται είναι δικονοµικό και αφορά
το αν έχει αρµοδιότητα επέκτασης της έρευνας αυτή η επιτροπή,
χωρίς απόφαση της Ολοµέλειας. Όπως γνωρίζετε -έχει ειπωθεί
πολλές φορές, το έχετε ακούσει και οι µεν νοµικοί το έχετε διαβάσει- η επιτροπή µας ασκεί τα καθήκοντα του εισαγγελέως
πληµµελειοδικών, λειτουργεί δηλαδή σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
του Κανονισµού της Βουλής.
Με µια πρώτη ανάγνωση, θα µπορούσε να πει κανείς ότι θα
ήταν δυνατόν και να επεκτείνουµε την έρευνά µας αλλά και να
έρθουµε µετά µε πόρισµά µας στην Ολοµέλεια της Βουλής και
να ζητήσουµε την άσκηση ποινικής δίωξης και για αυτό το αδίκηµα, χωρίς απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής.
Όµως, σύµφωνα µε το ν.3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των
Υπουργών, σε συνδυασµό µε το άρθρο 154 παράγραφος 3 του
Κανονισµού της Βουλής, η θεσµοθετηµένη διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης είναι µια ειδική ρύθµιση και κατισχύει των διατάξεων του Κώδικα της Ποινικής Δικονοµίας. Απαιτείται δηλαδή
άδεια της Βουλής µε σαφή προσδιορισµό των αξιοποίνων πράξεων και των διατάξεων που προβλέπονται, αφού η συσταθείσα
επιτροπή που λειτουργεί µέχρι σήµερα είχε µια συγκεκριµένη,
περιορισµένη εντολή.
Απαιτείται, λοιπόν, να δοθεί νέα άδεια από τη Βουλή για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης για το αδίκηµα της απιστίας
περί την υπηρεσία σε βαθµό κακουργήµατος, σύµφωνα µε το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, σε συνδυασµό µε το
άρθρο 154 του Κανονισµού της Βουλής.
Το δεύτερο ερώτηµα που τίθεται είναι αν απαιτείται ή όχι η
συγκρότηση νέας επιτροπής. Αν δηλαδή θα πάµε φτου και από
την αρχή να κάνουµε µια άλλη επιτροπή και άντε να ξαναεξετάσουµε µάρτυρες και να καλούµε καθέναν περαστικό γύρω από
τη Βουλή για το θέµα. Μα, νοµίζω ότι το θέµα αυτό για την επιτροπή που έχει εξετάσει τόσους µάρτυρες είναι συναφές, το έχει
εξετάσει και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα της Ποινικής
Δικονοµίας –άρθρο 129- πρόκειται περί συναφούς εγκλήµατος
που έχει εξεταστεί από την Επιτροπή και κατά το άρθρο 128 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, «συναφή εγκλήµατα εφόσον δεν
προκαλούν βλάβη στη διερεύνηση µπορούν να εξεταστούν από
την ίδια επιτροπή».
Το αδίκηµα, λοιπόν, της απιστίας είναι απόλυτα συναφές µε
τα διερευνώµενα από την επιτροπή, η οποία έχει τη δυνατότητα
και την αρµοδιότητα να το εξετάσει. Πρέπει η Βουλή, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να παράσχει την απαιτούµενη άδεια και να
επεκτείνει το έργο της η παρούσα επιτροπή.
Καταθέτω πριν κλείσω, κύριε Πρόεδρε, ένα δελτίο Τύπου ως
προς τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής -είπα ότι όλοι εργάστηκαν- γιατί πρέπει το κλίµα να διατηρηθεί ήρεµο και θέλω να
προλάβω αυτούς που κατά περίπτωση έλεγαν ότι προσπαθούσαν κάποιοι να συγκαλύψουν. Από την πρώτη στιγµή είχα εντοπίσει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και τον είχα καταγγείλει. Τους
είχα πει «αφήστε τους επικοινωνιακούς τρόπους και τις πολιτικές
σκοπιµότητες». Έκανα αυτή τη δήλωση από την πρώτη µέρα της
λειτουργίας της επιτροπής. Παρακαλώ, λοιπόν, έχουµε όλοι ευθύνη να λειτουργήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Κουτσούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δελτίο Τύπου, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η
υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αποτελεί σκάνδαλο που έχει στιγµατίσει όχι µόνο όσους ενεπλάκησαν και ενέχονται στην εξαρχής
διαχείριση, µεταχείριση, απόκρυψη, εξωθεσµική και παραθεσµική χρήση του ηλεκτρονικού αρχείου ονοµάτων καταθετών
στην Τράπεζα HSBC, αλλά και τη σηµερινή Κυβέρνηση και την
κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, που ασθµαίνουσες τώρα προσπαθούν να διαχειριστούν το έγκληµα µε τη µικρότερη δυνατή έκθεση και τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε πολύτιµους και
χρήσιµους στυλοβάτες του µνηµονιακού οικοδοµήµατος.
Πέρασαν οκτώ µήνες από τότε που ο κ. Βενιζέλος αναγκάστηκε, υπό το βάρος της δηµοσιότητας των αποκαλύψεων και
της προκαταρτικής εξέτασης που παρήγγειλαν οι οικονοµικοί εισαγγελείς µετά από διάβηµα που κάναµε και οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, να παραδεχτεί δηµόσια ότι είχε στην κατοχή του το USB
που του είχε παραδώσει ο κ. Διώτης από το 2011.
Το αρχείο αυτό βρίσκεται έκτοτε στην κατοχή του Υπουργείου
Οικονοµικών και του σηµερινού ΣΔΟΕ υπό τον επικεφαλής του
τον κ. Στασινόπουλο, προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού.
Και µέχρι σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε ένας φορολογικός
έλεγχος, δεν έχει συνταχθεί πόρισµα για τους καταθέτες και την
περιουσία τους και από κανέναν δεν έχει ελεγχθεί ο κ. Στασινόπουλος ως επικεφαλής του ΣΔΟΕ, που έχει την ευθύνη για τη
σύνταξη αυτού του πορίσµατος.
Σήµερα, οκτώ µήνες µετά την αποκάλυψη της κορυφής του
σκανδάλου, έχει επίσης αποκαλυφθεί, στο πλαίσιο των εργασιών
της επιτροπής, µετά από πάρα πολύ κόπο και µετ’ εµποδίων εκ
µέρους όσων αγωνιζόµαστε πραγµατικά και µαχόµαστε για τη
διερεύνηση της αλήθειας, ότι οι εµπεπιστευµένοι αξιωµατούχοι
και Υπουργοί και της σηµερινής Κυβέρνησης γνώριζαν πολύ περισσότερα από όσα νοµίζαµε και από όσα κατέθεταν και είχαν
πολύ µεγαλύτερη εµπλοκή στην υπόθεση από όσα τότε οµολογούσαν.
Ο κ. Στασινόπουλος κατά το χρόνο που είχε στην κατοχή του
το ηλεκτρονικό αρχείο, στις 2 Οκτωβρίου 2012, κατέθεσε ότι δεν
το άνοιξε ποτέ. Από την εργαστηριακή πραγµατογνωµοσύνη
προέκυψε ότι την κρίσιµη µέρα και ώρα ανοίχθηκαν πέντε αρχεία. Το ένα αφορά συγγενή εξ αγχιστείας κορυφαίου κοµµατικού στελέχους και Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας. Το άλλο
αφορά τον κ. Σάµπυ Μιωνή, τον µάρτυρα αυτόν που εµποδίζετε
επί τόσους µήνες να εξεταστεί διά ζώσης από την επιτροπή και
θα πρέπει να εξηγήσετε οι της Κυβέρνησης γιατί σπαταλήσατε
τόσο χρόνο για να µην εξεταστεί ο κ. Σάµπυ Μιωνής ως συνδεόµενος επαγγελµατικά και φιλικά µε τον κ. Παπασταύρου, σύµβουλο του κυρίου Πρωθυπουργού σήµερα και επίσης
συνδεδεµένο µε τη λίστα Λαγκάρντ, το πρόσωπο αυτό που η σηµερινή Κυβέρνηση του κ. Σαµαρά απέστειλε στην Ελβετία το Σεπτέµβριο για να διαπραγµατευτεί για τη σύναψη σύµβασης µε
την Ελβετία για Έλληνες καταθέτες της Ελβετίας, τον ίδιο, δηλαδή, που συνδέεται µε καταθέσεις στη λίστα Λαγκάρντ, όπως
έχει αποδειχθεί.
Όλα αυτά δεν τα γνωρίζαµε και δεν θα τα γνωρίζαµε εάν δεν
είχε µεσολαβήσει η εργαστηριακή πραγµατογνωµοσύνη, που ευτυχώς παρήγγειλαν οι οικονοµικοί εισαγγελείς, αυτοί οι οικονοµικοί εισαγγελείς που φροντίσατε µε νοµοθετική ρύθµιση να
τους αφαιρέσετε την αρµοδιότητα και την ύλη, να τους αφαιρέσετε, δηλαδή, τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ερευνούν την
υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Θα έρθω σε αυτό το θέµα εν συνεχεία.
Από όσα, επίσης, αναγκάστηκε να προσκοµίσει ο κ. Χαλαστάνης στην επιτροπή τον Ιανουάριο, προέκυψε ότι γνώση άγνωστων πτυχών της υπόθεσης είχε και το Διπλωµατικό Γραφείο του
Πρωθυπουργού και το Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών. Και
για του λόγου το αληθές θα καταθέσω για τα Πρακτικά το από
10 Οκτωβρίου 2012 εµπιστευτικό και επείγον έγγραφο του κ. Χαλαστάνη, κοινοποιούµενο προς το Διπλωµατικό Γραφείο του
Πρωθυπουργού και το Διπλωµατικό Γραφείο του Υπουργού,
όπου αποκαλύπτει όλη την αρχική του αφήγηση και την εµπλοκή
και της κ. Χατζή και του κ. Παπακωνσταντίνου.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τότε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς
να έχει την προνοµιακή πληροφόρηση που είχε η Κυβέρνηση και
ο Πρωθυπουργός, ζητούσε να κληθούν τον Οκτώβριο του 2012
οι κύριοι Χαλαστάνης, Πλασκοβίτης, Μπίκας, η κ. Χατζή, αλλά και
ο κ. Παπανδρέου. Και οι κυβερνητικοί Βουλευτές καταψήφιζαν
τον Οκτώβριο του 2012 την πρόταση αυτή. Όµως αποδεικνύεται
ότι γνώση της υπόθεσης είχαν σε προηγούµενο χρόνο και άλλα
κυβερνητικά πρόσωπα και αξιωµατούχοι.
Ο νυν Διοικητής της ΕΥΠ κ. Δραβίλλας, επίσης προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού, έχει ενηµερωθεί για τη λίστα Λαγκάρντ από τον Ιούνιο του 2012, σύµφωνα µε την κατάθεση του
κ. Μπίκα. Θα κληθεί ο κ. Δραβίλλας στην επιτροπή που ερευνά,
κύριε Κουτσούµπα; Θα κληθεί ο κ. Δραβίλλας ή θα είναι άλλος
ένας µάρτυρας που η κυβερνητική πλειοψηφία εµποδίζει την εξέτασή του, όπως εµπόδισε την εξέταση του κ. Παπανδρέου, εµπόδισε την εξέταση του κ. Παπαδήµου, εµπόδισε την εξέταση
άλλων ενεχοµένων προσώπων που συνδέονται µε τη λίστα και
συστηµατικά παρακωλύει τη διερεύνηση για να µην φτάσει σε
επικίνδυνα σηµεία και πεδία;
Ενώ, λοιπόν, αυτή η αντιµετώπιση επιφυλάσσεται στα κυβερνητικά και κρατικά στελέχη, που είναι φίλοι του Πρωθυπουργού
και στους οποίους ο ίδιος έχει αναθέσει νευραλγικούς τοµείς της
δηµόσιας σφαίρας και του δηµοσίου τοµέα, τιµωρούνται και µάλιστα µε δόλιο, αλλά και συστηµατικό τρόπο, και απενεργοποιούνται όλοι όσοι σε οποιοδήποτε στάδιο προσπαθούν να
συµβάλουν στην αποκάλυψη της αλήθειας. Και γι’ αυτό δεν είναι
τυχαία η ρύθµιση για τους οικονοµικούς εισαγγελείς που τους
αφαίρεσε την αρµοδιότητα και για την οποία προειδοποιήσαµε
τον κ. Ρουπακιώτη και τους Βουλευτές της συγκυβέρνησης όταν
ψηφιζόταν ως δήθεν µεταρρύθµιση ίδρυσης του εισαγγελέως
διαφθοράς. Και φυσικά δεν είναι τυχαία πάρα πολλά άλλα πράγµατα για τα οποία πρέπει να αναρωτηθείτε εσείς που ψηφίζετε
νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Είναι τυχαίο ότι αντίστοιχες νοµοθετικές ρυθµίσεις αποτελούν
το αντικείµενο της σηµερινής διερεύνησης για τη λίστα Λαγκάρντ, αφού και ο κ. Παπακωνσταντίνου, ως παντοδύναµος
Υπουργός, έφερε διατάξεις που η τότε Βουλή ψήφιζε καταχειροκροτώντας όρθια και σύσσωµη, -η πλειοψηφία εννοώ- και από
τις οποίες επωφελούντο καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ;
Είναι τυχαίο ότι νοµοθετικές ρυθµίσεις που επηρεάζουν ή ωφελούν καταθέτες της λίστας έφερε και ο κ. Βενιζέλος, σε χρόνο
κατά τον οποίο, όπως από όλα τα στοιχεία καταφαίνεται, είχε στα
χέρια του τη λίστα Λαγκάρντ; Να πιστέψουµε ότι ο κ. Βενιζέλος
και ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν είχαν δει στη λίστα -που ως αρχείο πολύτιµο διακίνησης, δύναµης και επιρροής παρέδωσε ο κ.
Διώτης στον κ. Βενιζέλο- τα ονόµατα Μπόµπολας και Λαυρεντιάδης;
Είναι τυχαίο ότι και σήµερα προωθούνται νοµοθετικές ρυθµίσεις ή ερµηνείες που επηρεάζουν όχι εµµέσως, αλλά άµεσα και
ευνοούν καταθέτες στη λίστα; Είναι τυχαίο ότι Γενικός Γραµµατέας Εσόδων από τη σηµερινή Κυβέρνηση διορίστηκε ο κ. Χάρης
Θεοχάρης συνεργάτης του κ. Παπακωνσταντίνου, που µε εγκύκλιό του πριν από τρεισήµισι µήνες µεριµνά για επωφελή µεταχείριση που επιδρά και σε καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ; Είναι
τυχαίες οι ρυθµίσεις της σκανδαλώδους τροπολογίας που ήρθε
από το «παράθυρο» για την αµνήστευση απιστίας σε βάρος του
δηµοσίου εκ µέρους τραπεζικών στελεχών που χορήγησαν δάνεια;
Είναι τυχαίο ότι όλοι όσοι έπαιξαν ενεργό ρόλο στην υπόθεση
της λίστας Λαγκάρντ και όσοι φέρονται ότι γνώριζαν ή αποδεικνύεται ότι γνώριζαν και όσοι ενέχονται και εµπλέκονται ως µάρτυρες βρίσκονται και σήµερα σε αδρά αµειβόµενες και
νευραλγικές κρατικές θέσεις; Είναι τυχαίο ότι η κ. Σοφία Ρίτσου
ασκεί και σήµερα δηµόσια εξουσία από πολύ ευαίσθητη θέση;
Είναι τυχαίο ότι ο κ. Ζανιάς, που αποδεικνύεται ότι ήταν εκ των
προσώπων που συνόδευσαν τον κ. Παπακωνσταντίνου το Σεπτέµβρη του 2010 στο Παρίσι, όταν φέρεται ότι έγινε η κρίσιµη
συνεννόηση µε τον κ. Χαλαστάνη, είναι σήµερα Πρόεδρος της
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Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;
Είναι τυχαίο που ο κ. Μαρκογιαννάκης και η κυβερνητική πλειοψηφία της Επιτροπής αποτρέπουν ξανά και ξανά την κλήση του
κ. Ζανιά; Ελπίζω µετά το χθεσινό έγγραφο να δοθεί µία απάντηση. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι τυχαίο που ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, εκείνος που αναγκάζεται σήµερα να παραδεχθεί ότι είναι ο υπογράφων το έγγραφο διακρατικής συνεργασίας για την παράδοση της λίστας
Λαγκάρντ, εκείνος που προφασιζόταν ότι ατύπως όλα έγιναν και
τίποτα δεν γνωρίζει, σήµερα υπηρετεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ως µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου και µέλος του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής; Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι τυχαίο ότι το σηµερινό επιτελείο του κ. Στουρνάρα απαρτίζεται από πρόσωπα που γνώριζαν και τότε και ήταν συνεργάτες
του κ. Παπακωνσταντίνου; Είναι τυχαία τα ονόµατα κάποιων καταθετών στη λίστα;
Επειδή είναι παρών ο κ. Αθανασίου, θέλω να τον ρωτήσω -διότι
δεν πήρα απάντηση στην επιτροπή- αν γνωρίζει το όνοµα «Ιωάννης Παγίδας». Συνδέεται µε κανένα πρόσωπο της Κυβερνήσεως
αυτό το όνοµα;
Είναι τυχαίο ότι εµποδίστηκε η κατάθεση τόσων και τόσων
µαρτύρων; Όχι, βέβαια.
Γι’ αυτό το λόγο η σηµερινή συζήτηση αποτελεί µία νίκη και
δικαίωση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αποδεικνύει ότι υπό την πίεσή µας
µέσα στην επιτροπή, υπό το βάρος των καταιγιστικών και συντριπτικών αποκαλύψεων, εσείς που καταψηφίσατε την πρότασή
µας για το αδίκηµα της απιστίας τον Γενάρη του 2013, έρχεστε
σήµερα και υπογράφετε την πρόταση αυτή ως δική σας πρόταση.
Εσείς που το Γενάρη λέγατε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για απιστία είναι προπετής –αυτή ήταν η διατύπωση του κ. Μαρκογιαννάκη- σήµερα αναγκάζεστε να την προσυπογράφετε και να τη
διεκδικείτε ως δική σας. Εµείς θα την ψηφίσουµε –εννοείται- γιατί
είναι η πρότασή µας του Γενάρη.
Εσείς που επιδεικτικά ψηφίζατε µόνο σε µία κάλπη υπό το
άγρυπνο και εποπτεύον βλέµµα του κ. Βενιζέλου, που έχει το
δικό του «συνήγορο υπεράσπισης» µέσα στην επιτροπή τον κ.
Ρήγα, εσείς αναγκάζεστε σήµερα να στήσετε ξανά την κάλπη
που περιφρονούσατε, γιατί αντιλαµβάνεστε ότι οι πολίτες σας
κατάλαβαν πια και δεν µπορείτε αβρόχοις ποσί να υποθάλπετε
τους «ηµετέρους».
Σας είχα ρωτήσει κατά τη συζήτηση στις 17 Γενάρη του 2013
γιατί δεν θέλετε να απαντηθούν όλα εκείνα τα ερωτήµατα που
και σήµερα υπάρχουν και να ερευνηθούν όλα τα ζητήµατα. Γιατί
είστε διατεθειµένοι να προσθέσετε επάξια τους εαυτούς σας σε
µία ακόµη λίστα, τη λίστα εκείνων που µε οδηγό τη σκοπιµότητα
και όχι τη νοµιµότητα, συγκάλυψαν διαχρονικά εγκλήµατα σε
βάρος του ελληνικού λαού και του δηµοσίου συµφέροντος; Το
καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αποδεικνύεται ότι, µολονότι ήσασταν διατεθειµένοι το Γενάρη,
αντιλαµβάνεστε σήµερα ότι δεν µπορείτε πια να ακολουθήσετε
τις πρακτικές που είχατε εγκαθιδρύσει ως καθεστωτική λειτουργία του κράτους. Δεν µπορείτε πια να συµµετέχετε στην υπόθαλψη και στη συγκάλυψη χωρίς συνέπειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω λίγη ακόµα ώρα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αλλιώς, θα σας κρα-

12769

τήσω το χρόνο από τη δευτερολογία σας. Σας το λέω από τώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πήραµε µία απόφαση,
την οποία θα τηρήσουµε. Όσο χρόνο υπερβείτε από τα δεκαπέντε λεπτά, θα τον κρατήσω από τη δευτερολογία σας, κρατώντας και τα δεκαπέντε δευτερόλεπτα που εγώ σας κάλυψα τώρα.
Συνεχίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να
απαντήσω σε αυτό.
Συνεχίζω και λέω το εξής:
Ακολουθείτε τη µεθοδολογία της συνένοχης υπόθαλψης γιατί
και πάλι περιορίζετε την κατηγορία. Αφού αποδεικνύεται πια
απροσµάχητα ότι είναι επίσηµο έγγραφο η λίστα Λαγκάρντ και
ήλθε επισήµως, γιατί δεν διατυπώνετε κατηγορία και αίτηση
ελέγχου για το αδίκηµα της υπεξαγωγής εγγράφου; Γιατί δεν το
κάνετε; Γιατί δεν λέτε τίποτε για τον κ. Βενιζέλο, για τον οποίο
ενισχύονται τα στοιχεία µέσα από τη διερεύνηση; Γιατί δεν λέτε
τίποτα για τον κ. Παπανδρέου, για τον οποίο, επίσης, έχουν ενισχυθεί τα στοιχεία µέσα από τη διερεύνηση; Ποιος νοθεύει µέχρι
και σήµερα τα Πρακτικά της επιτροπής Ποιος διαγράφει αυτά
που λέγονται και αυτά που ρωτιούνται και ποιος χαριεντίζεται µε
µάρτυρες, οι οποίοι αποδεικνύεται ότι έχουν ένοχο και ύποπτο
ρόλο
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιφυλασσόµενη να πω στη δευτερολογία µου όσα τώρα ο κύριος Πρόεδρος µε προτρέπει να
περικόψω, έχω να πω το εξής: Η αλήθεια εκδικείται όσους επιχειρούν να την «κόψουν και να τη ράψουν στα µέτρα τους». Το
δηµόσιο και συλλογικό συµφέρον είναι υπέρτερο ηθικό και κοινωνικό αγαθό από τις µικρολογίες και µικροσκοπιµότητες των
συνδιαχειριστών της εξουσίας και νοµέων της διακυβέρνησης.
Αυτό θυµηθείτε το τις επόµενες µέρες που ο ΣΥΡΙΖΑ θα σας
θέσει προ των ευθυνών σας φέρνοντας τις προτάσεις εκείνες
που εσείς δεν διαλάβατε στη σηµερινή σας πρόταση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Δεν µας είπατε αν είστε υπέρ ή
κατά.
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 ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 38ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθηνών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα
περισσότερο από ποτέ ο ελληνικός λαός απαιτεί να ακούσει την
αλήθεια, όχι µόνο για το θέµα που συζητάµε, αλλά για όλα τα ζητήµατα τα οποία σχετίζονται µε τη διαχείριση σηµαντικών εθνικών υποθέσεων.
Εµείς, το ΠΑΣΟΚ, έχουµε ευθύς εξαρχής πάρει τις αποφάσεις
µας, αποφάσεις επώδυνες αλλά σταθερές, αποφάσεις µε σηµαντικές πολιτικές συνέπειες σε βάρος ενός κόµµατος το οποίο έχει
γονατίσει επειδή ανέλαβε µόνο του να διαχειριστεί την κρίση σ’
ένα πολύ σηµαντικό για τη χώρα σηµείο, για να µπορέσει η χώρα
να κρατηθεί ζωντανή και έχουµε δώσει όρκο τιµής ότι όποιο και
να είναι το αποτέλεσµα, δεν πρόκειται κανένας και τίποτα να κρυφτεί και να παραµείνει στο απυρόβλητο. Ήταν µια σταθερή απόφασή µας. Την εκφράσαµε από την πρώτη στιγµή, όταν
συζητήθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής η πρόταση για την παραποµπή του πρώην Υπουργού, και σ’ αυτό εµµένουµε καθ’ όλη
τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που διεξάγει την προκαταρκτική εξέταση. Αυτή ήταν η δική µας απόφαση.
Προφανώς, όµως, ούτε η απόφαση ούτε κυρίως η πρόθεση
κάποιων -και συγκεκριµένα του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιων άλλων αντιµνηµονιακών και ταυτιζόµενων µε το ΣΥΡΙΖΑ στη λογική τουςούτε και η πρακτική τους είναι αυτή µέσα στην επιτροπή. Υπηρετούν τα ίδια σενάρια, τις ίδιες πολιτικές σκοπιµότητες, που ευθύς
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εξαρχής µέσα στην πρώτη συζήτηση στην Ολοµέλεια απεκάλυψαν, µε προκατασκευασµένες κατηγορίες, συκοφαντική διάθεση, έλλειψη στοιχείων και, κυρίως, εµµονή σε προκατασκευασµένες και προειληµµένες αποφάσεις για το ποιος είναι
αθώος και ποιος είναι ένοχος.
Ο κ. Κουτσούµπας για να δείξει πόσο εργάστηκε η επιτροπή,
έφερε κάποια ποσοτικά στοιχεία.
Κύριε Κουτσούµπα, καταλαβαίνω και την πρόθεσή σας και την
ευγένειά σας και την καλή σας θέληση να φανεί ότι όλα τα µέλη
της επιτροπής εργάστηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Έ, όχι, κύριε Κουτσούµπα, δεν είναι έτσι. Δεν χρειαζόντουσαν
παρά µόνον πέντε συνεδριάσεις της επιτροπής, δεν χρειαζόντουσαν παρά µόνον πέντε αποδεικτικά στοιχεία για να φθάσουµε
σ’ αυτό το αποτέλεσµα.
Όλα τα άλλα ήταν ατέρµονες συζητήσεις που δεν έβγαλαν τίποτα –µα το παραµικρό- εξάντλησαν µάρτυρες, εξάντλησαν τα
µέλη της επιτροπής, εξάντλησαν τα όρια και τις ανοχές της σοβαρότητας και της λογικής και δεν απέδωσαν το παραµικρό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ποιος, όµως;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Δεν υπήρχε τίποτα το οποίο να προέκυψε από αυτές τις τροµερές και πιεστικές ερωτήσεις, από
αυτές τις ανακριτικές προσπάθειες κάποιων εκ συστήµατος κηνσόρων και τιµητών αυτής της διαδικασίας και όλα προέκυψαν
από δύο πραγµατογνωµοσύνες και από τρία έγγραφα, τα οποία
ήρθαν από το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών. Αυτή ήταν η
πραγµατικότητα, διότι αυτοί που δεν ήθελαν να πουν τίποτα δεν
είπαν τίποτα, παρ’ όλο που εξαντλητικά πιέστηκαν επί τέσσερις
και πέντε ώρες µε ανούσιες ερωτήσεις, άσχετες µε το θέµα και
δεν αποκάλυψαν τίποτα.
Όταν ήρθαν, λοιπόν, οι πραγµατογνωµοσύνες, όταν ήρθαν οι
αποδείξεις ότι τα στικάκια δεν ήταν ένα, αλλά δύο, τρία, τέσσερα
και πέντε, όταν ήρθαν από το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών
τα στοιχεία, τι αποκαλύφθηκε; Αποκαλύφθηκε ότι οι «Κλουζώ»
της πολιτικής µας ζωής αναδιπλώθηκαν. Δεν ήρθε η λίστα µε τον
Μπίκα και τις µυστικές υπηρεσίες, όπως έλεγαν, την άνοιξη, ήρθε
το Σεπτέµβριο.
Από εκεί και πέρα, έπρεπε να προσαρµοστούν. Άρχισαν, λοιπόν, να ανασκευάζουν κάποιους από τους αρχικούς τους ισχυρισµούς και προσπάθησαν, συνεχίζοντας, όµως, στο ίδιο µοτίβο,
να εµπλέκουν πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία η διαδικασία και
οι πραγµατογνωµοσύνες -όχι ό,τι ισχυρίζεται καθένας, αλλά οι
πραγµατογνωµοσύνες- περίτρανα απέδειξαν ότι τίποτα από όλα
αυτά που ακόµα και σήµερα ισχυρίζονται δεν είναι αληθές.
Μύθοι, λοιπόν, µε αλήθειες συγκρούστηκαν σε αυτήν την επιτροπή. Συγκρούστηκαν πραγµατικά στοιχεία µε προκατασκευασµένα στοιχεία.
Και τι αποδείχθηκε από όλη αυτήν την ιστορία; Αποδείχθηκε,
πράγµατι, µία απαράδεκτη, προβληµατική και επιζήµια για το δηµόσιο συµφέρον διαχείριση της συγκεκριµένης υπόθεσης. Από
την άλλη πλευρά, όµως, αποδείχθηκε και κάτι άλλο, ότι έγινε
προσπάθεια, από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, η υπόθεση αυτή
να αναδειχθεί ως το µείζον αποδεικτικό στοιχείο για το ότι δεν
έγινε καµµία προσπάθεια στο παρελθόν να ελεγχθεί η φοροδιαφυγή, ότι δεν έγινε καµµία προσπάθεια σε θεσµικό επίπεδο να
περάσουν µέτρα τα οποία πατάσσουν τη φοροδιαφυγή και ότι εν
πάση περιπτώσει, το πολιτικό σύστηµα στο σύνολό του ένοχο,
φοβισµένο και ύποπτο προσπαθούσε να καλύψει τις υποθέσεις.
Τσιµουδιά, βεβαίως, για το γεγονός ότι η λίστα Λαγκάρντ είναι
ένα µικρό υποσύνολο της λίστας των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων συγκεκριµένων επωνύµων, οι οποίοι σε ένα µεγάλο ποσοστό
αποδεδειγµένα δεν µπορούν να καλύψουν την έξοδο χρηµάτων
στο εξωτερικό. Γι’ αυτό τσιµουδιά! Γι’ αυτό πολύ λίγες ερωτήσεις. Η λίστα Λαγκάρντ σηµαία!
Κατά την άποψή µου, από αυτήν την εξέταση, από τις πραγµατογνωµοσύνες και τα πραγµατικά στοιχεία, το αποδεικτικό
υλικό αποδεικνύεται τι; Αποδεικνύεται ότι η λίστα Λαγκάρντ
έφθασε στην Ελλάδα µε τις τυπικές διαδικασίες, όπως προβλέπει
η διακρατική συµφωνία. Αυτό, όµως, αποδείχθηκε από τα έγγραφα, τα οποία µας απέστειλε το Υπουργείο Οικονοµικών. Ο κ.
Παπακωνσταντίνου αυτό δεν το δηµοσιοποίησε ποτέ. Αντίθετα,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εµφάνιζε ένα άλλο σενάριο, πραγµατικό ως προς το χρόνο, όµως
προβληµατικό ως προς τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, η λίστα
ήρθε κανονικά. Αντί να πρωτοκολληθεί, όπως έπρεπε, αντί να
δοθεί στις αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονοµικών και κυρίως στο ΣΔΟΕ, αντί να ξεκινήσει µε ταχύτατους ρυθµούς ο
έλεγχος, η λίστα αυτή χάθηκε ή –εν πάση περιπτώσει- δεν είναι
γνωστό πού βρίσκεται µέχρι τώρα, η λίστα αυτή –και είναι ερευνητέο, αυτό ψάχνουµε- νοθεύτηκε, γιατί αφαιρέθηκαν τρία ονόµατα, αλλά το κυριότερο, δεν υπήρξε αποτέλεσµα όσον αφορά
τους φορολογικούς ελέγχους.
Το κυριότερο, όµως, που αποκαλύφθηκε µέσα από αυτήν τη
διαδικασία είναι ότι δεν παραδόθηκε µε κανέναν επίσηµο τρόπο
στον επόµενο Υπουργό Οικονοµικών δηλαδή τον κ. Βενιζέλο, παραδόθηκε στον επικεφαλής του ΣΔΟΕ µε άτυπο πάλι τρόπο και
αφού του δηµιουργήθηκε η εντύπωση ότι η λίστα έφθασε στην
Ελλάδα µέσω των µυστικών υπηρεσιών. Αυτή ήταν η γνώση που
είχε ο κ. Διώτης για τον τρόπο µε τον οποίο έφθασε η λίστα στην
Ελλάδα και αυτήν τη γνώση µετέφερε στον κ. Βενιζέλο µε µία
διαφορά, ότι δεν του µετέφερε και το µοναδικό USB το οποίο
του είχε παραδοθεί, αλλά δηµιούργησε ο ίδιος -για λόγους που
θα κληθεί κάποια στιγµή να εξηγήσει- και δεύτερο και τρίτο µέχρι
στιγµής αποδεδειγµένο USB, το οποίο το κράτησε, το διαχειρίστηκε, δεν ξέρω µε ποιο τρόπο και για ποιο λόγο.
Άρα, το σενάριο είναι πολύ συγκεκριµένο. Η ιστορία είναι ξεκάθαρη. Έχουµε µία περίπτωση όπου ο υπεύθυνος Υπουργός
Οικονοµικών για λόγους τους οποίους θα κληθεί να καταθέσει
δεν απεκάλυψε τον τρόπο µε τον οποίο ήρθε η λίστα στην Ελλάδα, τη διαχειρίστηκε µε τρόπο απαράδεκτο, υπονόµευσε –αν
θέλετε- και την περαιτέρω αξιοποίηση της λίστας, δίνοντας µια
λανθασµένη πληροφόρηση για το πώς είχε έρθει στην Ελλάδα
και τελικά, δηµιούργησε ζηµία, η οποία, βέβαια, πρέπει να ελεγχθεί σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου.
Όµως, όλα αυτά ενισχύουν την αρχική µας πεποίθηση, αλλά
και την αρχική µας πρόθεση. Για εµάς κανένας δεν είναι εκ των
προτέρων ένοχος. Δεν µπορούσαµε, λοιπόν, να στηρίξουµε
ευθύς εξαρχής το αδίκηµα της απιστίας στην υπηρεσία, όπως
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, στηριζόµενοι σε προκατασκευασµένα στοιχεία,
δεν µπορούµε χωρίς να έχουµε στη διάθεσή µας αποδεικτικά
στοιχεία να προχωρήσουµε σε µία τέτοια κατηγορία.
Άρα, σήµερα –που σας είπα ποια είναι τα στοιχεία και όχι αυτά
που αναφέρονται, ότι κάποιοι εξαναγκάστηκαν να πουν την αλήθεια- που έχουµε συγκεκριµένα αποδεικτικά στοιχεία στα χέρια
µας, προχωρούµε στην πρόταση αυτή, η οποία έχει ως στόχο να
πάρουµε την έγκριση από την Ολοµέλεια της Βουλής, προκειµένου να προχωρήσουµε στην εξέταση.
Όλος αυτός, λοιπόν, ο µύθος –γιατί τα Πρακτικά έρχονται στη
δηµοσιότητα µε διαρροές και επιλεκτικά- ότι κάποιοι ή κάποιος
εκεί πέρα κρατάει στην πλάτη του όλη την προσπάθεια αποκάλυψης της αλήθειας είναι άλλος ένας µύθος ο οποίος έχει σχέση
µε τους υπόλοιπους που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτήν την
υπόθεση. Ευτυχώς, αυτός ο µύθος έχει καταρριφθεί. Στην αρχή
λίγο άντεξε, στη συνέχεια η κοινή γνώµη κατάλαβε περί τίνος
πρόκειται και τι γίνεται και έχει πλέον κατανοήσει πλήρως ότι
αυτή είναι µία υπόθεση πολύ συγκεκριµένη, µε συγκεκριµένους
ελεγχόµενους ως ενόχους και βεβαίως, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τους λόγους που τη χρησιµοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι; Η συλλογική ενοχοποίηση του
ΠΑΣΟΚ, η ενοχοποίηση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και το να βάλει στο κάδρο, σπιλώνοντας και κατασυκοφαντώντας το σηµερινό Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το Βαγγέλη
Βενιζέλο. Αυτή ήταν εξαρχής η εµµονή τους. Τη µετέφεραν, βέβαια λίγο, χρονικά µετά, για να εµπλέξουν τον κ. Στουρνάρα, τον
κ. Σαµαρά και πάει λέγοντας. Όποιος –εν πάση περιπτώσει- είναι
πολιτικός τους αντίπαλος, κατά την άποψη και τη λογική του αριστερού κατά τα άλλα ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να µπει στο κάδρο. Με
στοιχεία; Βεβαίως, όχι. Χωρίς στοιχεία, µε εικασίες, µε ιδεοληψίες, γιατί είναι πολιτικός µας αντίπαλος. Και σε αυτήν τους την
προσπάθεια, η οποία δεν έχει όρια, κατασυκοφαντούν τα πάντα,
θεσµούς, Δικαστικό Σώµα. Ακούσαµε την εξής περίεργη αντίληψη. Είπαν «σας προειδοποιήσαµε, µην προχωρήσετε στη θεσµική αλλαγή για τον εισαγγελέα της διαφθοράς, διότι θα
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παρεµποδιστεί ο έλεγχος της υπόθεσης». Ακούστε αντίληψη!
Καλλιστεία µεταξύ των δικαστών! Δηλαδή αν –ο µη γένοιτο- συνταξιοδοτηθεί ή πάθει κάτι ένας δικαστής, σταµατάει πλέον η δυνατότητα του Δικαστικού Σώµατος…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ευθεία παρέµβαση στη δικαιοσύνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Μη µε διακόπτετε! Αρκετά το κάνετε
στην επιτροπή!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ευθεία παρέµβαση στη δικαιοσύνη αυτή!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευθεία παρέµβαση είναι αυτή που κάνετε εσείς! Αυτή που κάνετε εσείς είναι ευθεία παρέµβαση!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δώστε της µία απάντηση! Πείτε της γι’ αυτά που κάνει στην
επιτροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να απαξιώνετε το Δικαστικό Σώµα, κάνοντας καλλιστεία µεταξύ των δικαστών. Εκτός από τον κ. Πεπόνη που κάνει καλά τη δουλειά του
υπάρχουν άλλοι εκατό, άλλοι χίλιοι. Αν θέλετε να χρεωθείτε συγκεκριµένους δικαστές -γιατί αυτή είναι η συµπεριφορά σας, προσπαθείτε να κάνετε κοµµατική πελατεία πλέον µέσα σε όλους
τους θεσµούς- βγείτε και τολµήστε το. Αφήστε, λοιπόν, τα επόµενα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μια χαρά πάµε, µην το
χαλάσουµε τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Και επειδή εµάς η πρόθεσή µας εξαρχής ήταν ξεκάθαρη, επειδή η πρόθεσή µας εξαρχής ήταν φανερή, δεν έχουµε καµµία διάθεση να αποδεχθούµε ούτε
καταγγελία ούτε κατηγορία που δεν µας αντιστοιχεί. Κάνουµε τη
δουλειά µας όπως πρέπει.
Και επειδή δεν θέλω να φάω το χρόνο µε προσωπικό ζήτηµα,
επειδή αποκλήθηκα και συνήγορος του κ. Βενιζέλου, δεν θα
απαντήσω παρά µόνον µε έναν τρόπο: Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ –και
απευθύνοµαι σε όλα τα κόµµατα-, να προσέχετε ποιους επιλέγετε ως µέλη σε τόσο σοβαρές επιτροπές. Τίποτα άλλο.
Κατά τα άλλα το έργο της επιτροπής θα ολοκληρωθεί. Έχουµε
τώρα περιθώριο µέχρι τις 17 Ιουνίου. Θα προστεθεί και η εξέταση, µε τον τρόπο που θα αποφασίσουµε, του αδικήµατος της
απιστίας στην υπηρεσία και θα κατατεθεί πόρισµα στη Βουλή.
Από όλη, λοιπόν, αυτήν τη διαδικασία προέκυψαν συγκεκριµένα συµπεράσµατα όσον αφορά τις συµπεριφορές, τις πράξεις
και τις παραλείψεις προσώπων. Προέκυψαν, όµως, και κάποια
σηµαντικά πολιτικά συµπεράσµατα. Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προέκυψαν πολιτικά συµπεράσµατα. Προέκυψαν πολιτικά συµπεράσµατα όσον αφορά τη λειτουργία του πολιτικού
συστήµατος, η οποία δεν µας τιµά καθόλου και την οποία οφείλουµε πρώτα και κύρια εµείς να διορθώσουµε. Ναι, προέκυψε το
συµπέρασµα ότι για ολόκληρο χρονικό διάστηµα υπήρχε φοροδιαφυγή, υπήρχε διαπλοκή και βεβαίως υπήρξαν και παράνοµες
δραστηριότητες µη πολιτικών, αλλά και πολιτικών προσώπων.
Αυτό ούτε µας συµφέρει ούτε πρέπει ούτε µπορούµε να το αποκρύψουµε.
Δεν κάνουµε, όµως, κυνήγι µαγισσών µέσα από αυτές τις υποθέσεις. Προσδιορίζουµε τα πραγµατικά στοιχεία της υπόθεσης,
προσδιορίζουµε αυτούς που εξετάζουµε εάν είναι ένοχοι και
αποδίδουµε ευθύνες.
Αποκαλύφθηκε, όµως, και κάτι άλλο, το οποίο µάς αφορά
όλους, ότι η Δηµόσια Διοίκηση και κυρίως οι φοροελεγκτικοί µηχανισµοί ήταν και παραµένουν αναποτελεσµατικοί. Επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, και στη συνέχεια µε
Υπουργό το Βαγγέλη τον Βενιζέλο ελήφθησαν πολύ σηµαντικές
αποφάσεις για τεράστιες θεσµικές αλλαγές, οι οποίες είναι και
παραµένουν πρωτόγνωρες για τη χώρα. Το αποτέλεσµα ήταν
ελάχιστο. Το συµπέρασµα, που βγήκε µέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ότι δεν αρκούν οι θεσµικές αλλαγές, δεν αρκούν οι
νόµοι. Χρειάζεται σηµαντική τοµή και όσον αφορά την πολιτική
βούληση, αλλά και όσον αφορά κυρίως τη λειτουργία των φοροελεγκτικών µηχανισµών. Γιατί οκτώ µήνες µετά την αποκάλυψη
ότι η λίστα βρίσκεται στα χέρια του Υπουργείου Οικονοµικών και
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του ΣΔΟΕ –γιατί στο ΣΔΟΕ ήταν η λίστα στον κ. Διώτη, δεν ξέρω
τι την έκανε, εάν την έχασε- βλέπουµε σήµερα ότι τρεις άνθρωποι από τη λίστα δεν µπορεί να ελεγχθούν πλήρως φορολογικά.
Εποµένως, θα χρειαστούµε εκατό χρόνια, εάν είναι αυτοί οι ρυθµοί.
Εκεί είναι το πρόβληµα. Δεν είναι µέσα στους ισχυρισµούς του
ΣΥΡΙΖΑ ότι κάποιοι κακοί εµποδίζουν. Είναι επιτακτική εθνική
ανάγκη να υπάρξει βαθιά τοµή στη Δηµόσια Διοίκηση και στους
φοροελεγκτικούς µηχανισµούς. Τα ευχολόγια, οι πολιτικές κορόνες δεν φέρνουν αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς, λοιπόν, καταθέτουµε την πρότασή µας µε συγκεκριµένα
στοιχεία και είµαστε αποφασισµένοι, στο πλαίσιο της λειτουργίας
της επιτροπής, αλλά και εδώ στην Ολοµέλεια, να τηρήσουµε την
αρχική µας δέσµευση και υπόσταση. Η υπόθεση αυτή θα κλείσει.
Θα βρεθεί η αλήθεια και θα αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου
ανήκουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας»,
που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεννέα µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το ιδιωτικό
δηµοτικό σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» της Ελληνογαλλικής Σχολής
Αθηνών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Καπερνάρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όπως διαπιστώσατε, εξακολουθούµε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
να πολιτικολογούµε για θέµατα τα οποία δεν είναι τόσο πολύ πολιτικά, παρά είναι κυρίως νοµικά. Όπως θα διαπιστώσετε, ήρθατε
σήµερα εδώ διότι η επιτροπή µας, στην οποία έχω την τιµή να
συµµετέχω, λέει ότι πρέπει να έρθετε για να αποφασίσετε, προκειµένου να διερευνηθούν και τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην
υπηρεσία (άρθρο 256, περίπτωση γ’, υποπερίπτωση α’και β’του
Ποινικού Κώδικα).
Θα αποφανθείτε, λοιπόν, εάν επεκταθεί στο σύνολο των κατηγοριών για τον συγκεκριµένο πρώην Υπουργό και αυτό το αδίκηµα. Συνεπώς έχουµε σήµερα θέµατα καθαρώς νοµικά.
Άκουσα τις οµιλίες καλών συναδέλφων εν τη επιτροπή και εν
τη δικηγορία. Θα ήθελα να παρατηρήσω στον εκλεκτό συνάδελφο, στον εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα, ότι όχι
µόνο δεν διεκδικείτε τα πρωτεία, αλλά θα διεκδικήσετε τα «εσχατεία», λόγω της στάσης σας όσον αφορά αυτά που είχαµε πει
εµείς, αγαπητέ συνάδελφε, ως προς τα αδικήµατα και αυτά που
είχατε πει εσείς.
Όσον αφορά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να τονίσω
–όπως διαπίστωσα, του αρέσει ο αριθµός 5 και λέει ότι θα είχαµε
τελειώσει σε πέντε συνεδριάσεις στην επιτροπή, µε πέντε αποδεικτικά στοιχεία, για να έρθουµε σε αυτό το αποτέλεσµα- ότι,
εάν µέσα σε πέντε, σχεδόν, ηµέρες δεν ερχόταν το αποδεικτικό
στοιχείο από τη Γαλλία τότε δεν θα είχατε νόηµα υπάρξεως εδώ
µέσα. Η πρόταση της επεκτάσεως στο πλαίσιο των αδικηµάτων
για τον συγκεκριµένο πρώην Υπουργό έγινε µε βάση ένα έγγραφο το οποίο πάλι οι Γάλλοι, πάλι οι ξένοι, πάλι ευρωπαϊκή
χώρα µάς έστειλε, να µας ανοίξει τα µάτια και να µας πει «ξέρετε,
εδώ σας στέλνω στοιχεία για να προσθέσετε –όπως έγινε- ένα
πρόσθετο αδίκηµα στον πρώην Υπουργό», που είναι το συγκεκριµένο του άρθρου 256, της απιστίας στην υπηρεσία.
Συνεπώς πώς θα είχαµε τελειώσει σε πέντε ηµέρες ή σε πέντε
εβδοµάδες; Όσον αφορά αυτά που λέτε εγώ σας κατανοώ, όταν
µάλιστα υπάρχει ένας εντός εισαγωγικών –αν θέλετε, βάζω εντός
πολλών εισαγωγικών τη λέξη «γελοίος»- γελοίος Κανονισµός, ο
οποίος βεβαίως και πρέπει να αλλάξει, διότι βεβαίως αυτό είναι
όνειδος. Τότε θα είχαµε την ευχέρεια να πούµε ότι πράγµατι συ-
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ναποτελούµε αυτό που λέει ο νόµος, τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, και πράγµατι εµείς είµαστε υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση του ποινικού αποδεικτικού υλικού για να υπαγάγουµε
στον προσήκοντα κανόνα δικαίου τα πραγµατικά περιστατικά, τα
οποία είµαστε υποχρεωµένοι να συλλέξουµε κατά τη διάρκεια
του χρόνου αυτής της επιτροπής. Σηµειωτέον ότι, σύµφωνα µε
το νόµο, η προκαταρκτική επιτροπή, που εµείς συναποτελούµε,
έχει τρεις µήνες χρονική διάρκεια σύµφωνα µε τη δικονοµία και
εάν δεν επαρκέσει αυτός ο χρόνος, άλλους τρεις µήνες, µε εισαγγελική διάταξη. Εµείς ξεκινήσαµε για να τελειώσουµε στις 25
Φεβρουαρίου.
Θυµάστε πολύ καλά ότι κάθε φορά που παρετείνετο ο χρόνος
ήταν θέµα αυτού που είπα, της «γελοιότητος» του Κανονισµού.
Είναι αυτό το νόθο σύστηµα που θέλει τη µεν προκαταρκτική επιτροπή, την ειδική αυτή επιτροπή της Βουλής, να λειτουργεί ως
εισαγγελέας πληµµελειοδικών και παράλληλα να λειτουργεί ως
µία συνήθης, τακτική επιτροπή της Βουλής. Γιατί; Γιατί κρίσιµα
θέµατα τα βάζουµε στη λοταρία. Τα βάζουµε στην ψηφοφορία.
Δηλαδή εάν δεν ήταν ο κ. Οικονόµου –που τον τιµά και το λέω
δηµοσίως, τον οποίο βεβαίως τον δέσµευσα, καθώς σε ένα κοινό
πάνελ στην τηλεόραση είχαµε πει ότι εάν διευρυνθούν τα στοιχεία για να επεκταθούν τα αδικήµατα βεβαίως και θα γίνει, βεβαίως και εάν βρεθούν στοιχεία να επεκταθούν και σε πρόσωπαο οποίος ήρθε µαζί µας και έτσι, µε ψήφους έξι κατά προς επτά
υπέρ, πήραµε αντίγραφα της λίστας Λαγκάρντ. Θα ήµασταν µία
επιτροπή που θα ερευνούσαµε το σκάνδαλο της λίστας Λαγκάρντ και δεν θα είχαµε αντίγραφα της λίστας Λαγκάρντ! Γιατί
είναι «γελοίος» ο Κανονισµός της Βουλής και νόθο το σύστηµα
που εφαρµόζεται, διότι υπεισέρχεται σε καθαρά ποινικά, δικονοµικά, εισαγγελικά καθήκοντα, ο οποίος αφορά άλλες επιτροπές.
Νόθο! Τι κάνουµε; Βάζουµε στην ψηφοφορία. Οι ψήφοι ήταν
επτά προς έξι. Δεν θα παίρναµε τη λίστα. Ήρθε ο κ. Οικονόµου
µαζί µας από την άλλη πλευρά. Έτσι, µε πλειοψηφία επτά προς
έξι πήραµε αντίγραφα της λίστας.
Οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ δεν πήραν λίστες. Φοβήθηκαν, λέει, να µη διαρρεύσει και έχουν ποινικές και
αστικές επιπτώσεις και δεν πήραν τη λίστα Λαγκάρντ. Δηλαδή
εξετάζουν µάρτυρες χωρίς να έχουν στα χέρια τους τη λίστα
Λαγκάρντ, τουλάχιστον επισήµως. Αυτά όσον αφορά τη λειτουργία της επιτροπής. Να ξέρετε, δε, ότι στη λειτουργία της επιτροπής το µεµπτόν, το επίψογον είναι ότι εάν υπάρξει κάποια
δικονοµική αντίρρηση, κάποιο δικονοµικό θέµα, κάποιο καθαρώς
νοµικό θέµα, τι κάνουµε; Το βάζουµε σε ψηφοφορία. Είναι περισσότεροι. Ο κ. Οικονόµου εκεί τους συνδράµει, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, και µε πλειοψηφία επτά
προς έξι αυτά που ζητάµε αποκλείονται.
Και ερχόµαστε και λέµε –γιατί είναι βασικό, είναι ζωτικής σηµασίας αυτός ο θεσµός του Κανονισµού της Βουλής και αυτό
είναι σωστό- τα εξής:
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να καταργηθεί –αυτή είναι η άποψη των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, το έχουµε εξαγγείλει- το σύστηµα του
άρθρου 86 Συντάγµατος και των επιτροπών, γιατί αυτό είναι
ντροπή. Είναι προσβλητικό πια όχι µόνο για την προσωπικότητα
πολλών ικανών συναδέλφων µέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως για
την προσωπικότητα του Έλληνα πολίτη. Δεν είναι δυνατόν ο Έλληνας πολίτης να αντιµετωπίζει την τακτική δικαιοσύνη και οι
Υπουργοί ή οι Υφυπουργοί να αντιµετωπίζουν συναδέλφους τους
Βουλευτές –αντιλαµβάνεστε πολύ καλύτερα οι περισσότεροι από
εδώ µέσα, αφού είστε πολύ εµπειρότεροι της ταπεινότητάς µουκαι µάλιστα όταν οι εφηµερίδες γράφουν ότι επίκειται και ανασχηµατισµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες,
είχαµε πει ότι δεν θέλαµε να αισθανθούµε πικρή δικαίωση. Και
δεν θέλαµε να αισθανθούµε πικρή δικαίωση, γιατί βλέπαµε πως
θα ερχόταν αυτή η στιγµή και θα διαπιστωνόταν κατά την έρευνα
στην επιτροπή ότι θα υπήρχαν πραγµατικά περιστατικά τα οποία
έπρεπε να υπαγάγουµε στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, στον
οποίο εµείς από τον Ιανουάριο βάλαµε µέσα το αδίκηµα της απιστίας στην υπηρεσία, όπως είχαµε βάλει και άλλα αδικήµατα. Αισθανθήκαµε δικαιωµένοι; Όχι.
Δεν θέλουµε να αισθανόµαστε δικαιωµένοι, ούτε αισθανόµα-
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στε δικαιωµένοι. Θέλουµε εσείς να αισθάνεστε δικαιωµένοι όταν
παίρνετε αποφάσεις και καταλογίζετε αδικήµατα, «άντε να βάλουµε προσχηµατικά κι ένα κακούργηµα σε βαθµό πληµµελήµατος και αν βγει αυτό».
Σας είπαµε από την αρχή να διευρύνουµε και τα αδικήµατα και
τα πρόσωπα και βεβαίως το τεκµήριο της αθωότητος. Βεβαίως,
επειδή είµαστε προκαταρκτική επιτροπή, είπαµε να βάλουµε
µέσα τα τέσσερα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν και αποδεικνύεται ότι ήταν –θα το αποδείξουµε- και να βάλουµε και τα αδικήµατα που τέλεσαν, έτσι ώστε να µην φτάσουµε στο σηµείο να
έχουµε τη σηµερινή και άλλες συζητήσεις που θα κάνουµε γι’
αυτό το λόγο, όπως προβλέπει ο Κανονισµός.
Χάθηκε, λοιπόν, πολύτιµος χρόνος, πλέον του εξαµήνου.
Υπήρξε και αποπροσανατολισµός της έρευνας από το µείζονος
σηµασίας αδίκηµα της απιστίας, την ώρα που η κοινωνία –και δικαίως- επιζητεί επιτέλους άµεση και ουσιαστική απόδοση δικαιοσύνης. Από πού; Από το κράτος δικαίου. Υπάρχει; Όχι.
Μεγάλα ερωτηµατικά, λοιπόν, για την απόρριψη της προτάσεώς µας, παρά τις ισχυρότατες ενδείξεις που εναργώς είχαµε
επισηµάνει, πολλώ δε µάλλον όταν ιεραρχεί την έρευνα της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, δεύτερον της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, τρίτον της παράβασης καθήκοντος και
τέταρτον της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, όπως είχαµε
εξαρχής προτείνει και µάλιστα όχι µόνο εις βάρος του κ. Παπακωνσταντίνου αλλά και σε βάρος των κυρίων Γεωργίου Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήµου και Ευάγγελου Βενιζέλου. Η πρότασή
µας εξασφάλιζε αφ’ ενός την ολόπλευρη, σφαιρική και εις βάθος
προσέγγιση των ποινικών ευθυνών απάντων των εµπλεκοµένων
πολιτικών προσώπων, αφ’ ετέρου δεν θα επιβάρυνε σε χρόνο ή
κόστος την όλη διαδικασία.
Δεν θα πούµε, «Σας τα λέγαµε εµείς». Θα πούµε, «Σας τα λέµε
εµείς». Αν είχαµε τη συνδροµή των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών -εν προκειµένω του ΣΔΟΕ- και έστελνε το ΣΔΟΕ έγγραφο όπως φηµολογείται και κατεγράφη στις εφηµερίδες της
Κυριακής που µας πέρασε- ότι δεν δικαιολογούνται τα ποσά των
εξαδέλφων του κ. Παπακωνσταντίνου, τι θα ερχόσασταν να πείτε
µετά; Ότι δικαιωθήκατε και διεκδικείτε τα πρωτεία; Μήπως θα
διεκδικείτε τα εσχατεία όταν θα ξανάρθουµε εδώ στη Βουλή να
δούµε για το αδίκηµα της άµεσης συνέργειας στη φοροδιαφυγή,
διότι τα ξαδέρφια του κ. Παπακωνσταντίνου δεν δικαιολογούν τα
ποσά που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ;
Έχουµε ή δεν έχουµε το αδίκηµα της άµεσης συνέργειας σε
φοροδιαφυγή; Θα ξανακαλέσετε ή όχι τη Βουλή να έρθει να ψηφίσει, για να προσθέσει και να διευρύνει το πλαίσιο των αδικηµάτων; Εµείς, βέβαια, σας είπαµε και των προσώπων. Και θα σας
αποδείξουµε γιατί είπαµε και των προσώπων. Διότι τα αδικήµατα
τα έφτιαξαν ίδια πρόσωπα. Άλλαξαν τα πρόσωπα. Η διοίκηση
είναι ενιαία. Οι ρόλοι είναι ενιαίοι. Το Υπουργείο Οικονοµικών
είναι ενιαίο. Η Πρωθυπουργία είναι ενιαία.
Συνεπώς δεν µπορεί να ευθύνεται µόνο ένας Υπουργός Οικονοµικών και να µην έχει συνευθύνη, για το ίδιο αδίκηµα, ένα άλλο
πρόσωπο που αρνηθήκατε να βάλετε, ενώ αποτελεί τη διάδοχο
κατάσταση ως προς το ενιαίο και είναι ο κ. Βενιζέλος.
Τι περισσότερο έκανε ο κ. Παπακωνσταντίνου του κ. Βενιζέλου
ή τι λιγότερο έκανε ο κ. Βενιζέλος από τον κ. Παπακωνσταντίνου;
Το ξέρετε και αν το φιλτράρετε στη συνείδησή σας, θα δείτε ότι
είστε µαζί µας και συµφωνείτε µαζί µας.
Σηµειωτέον -µιας και ακούει ο ελληνικός λαός και οι συνάδελφοι που δεν ανήκουν στην επιτροπή- δεν έχει έρθει ούτε ένα έγγραφο από το ΣΔΟΕ µέχρι τώρα για να διευκολύνει την
προσπάθεια που κάνουµε ως προς τη διερεύνηση και τη διακρίβωση της αλήθειας. Ούτε ένα!
Επαναλαµβάνω: Εάν έρθει το έγγραφο και διαπιστωθεί ότι
πράγµατι δεν δικαιολογούνται τα ποσά των εξαδέλφων του, γιατί
µόνο γι’ αυτούς γίνεται έρευνα;
Δυστυχώς, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτό είναι το κράτος δικαίου
και αυτή είναι η Δηµόσια Διοίκηση, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζουµε
άλλωστε πολύ καλά, λόγω των ιδιοτήτων µας, αν αυτά που συζητάµε απολαµβάνουν ειλικρίνειας ή όχι, απολαµβάνουν αξιοπιστίας ή όχι.
Ούτε ένα έγγραφο µέχρι τώρα δεν έχει έρθει από το ΣΔΟΕ.
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Θέλαµε, µάλιστα, να κλείσουµε την επιτροπή, αφού υποτίθεται
θα είχαµε τελειώσει το έργο µας, στις 25 Φεβρουαρίου. Και ξέρετε γιατί; Οι προθεσµίες δεν ορίζονται µε τη δικονοµία, κύριε
Υπουργέ, αλλά µε την ψηφοφορία, επτά προς έξι. Βάλτε το, να
ψηφίσουµε. Απορρίπτεται; Επτά προς έξι. Βάλτε το, να ψηφίσουµε. Έτσι δουλεύει νοµικά, δικονοµικά η επιτροπή, κύριε
Υπουργέ, µε αυτό το αίσχος, το όνειδος, που λέγεται Κανονισµός
της Βουλής, µε αυτή τη νόθα κατάσταση όπου λέµε ότι αντιµετωπίζουµε µε σοβαρότητα τέτοιες καταστάσεις.
Θα σας διαβάσω το έγγραφο ένεκα του οποίου είστε εδώ. Για
ποιο λόγο εστάλη; Θα µιλήσω µόνο λίγα λεπτά. Είναι σηµαντικό
αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου για το τυπικό
του θέµατος. Νοµίζω ότι αυτό το θέµα έχει εξαντληθεί. Μίλησαν
οι καλοί συνάδελφοι ως προς το νοµικό µέρος, δηλαδή για ποιο
λόγο αιτιολογείται η διεύρυνση του πεδίου ως προς τα αδικήµατα. Γιατί εµείς ζητήσαµε και διεύρυνση του πεδίου ως προς
τα πρόσωπα.
Αν θυµάστε καλά, το Σεπτέµβριο του 2010 στην Έκθεση της
Θεσσαλονίκης υπήρξε ένας δηµοσιογράφος, ονόµατι Γιάννης
Ντάσκας, που για λογαριασµό της εφηµερίδας «Παρασκήνιο»
έκανε µία ερώτηση τότε στους συγκεκριµένους δηµοσιογράφους στους οποίους έδινε συνέντευξη Τύπου ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.
Ο Γιάννης Ντάσκας κατέθεσε στην επιτροπή ότι κάποιος
Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, σηµαίνον στέλεχος και ηχηρό όνοµα, του
είπε: «Κοίταξε να δεις, κάνε ερώτηση να δεσµεύσεις τον Πρωθυπουργό, διότι πάνε να κλείσουν την υπόθεση µε τις λίστες του
εξωτερικού και κυρίως τις λίστες της Ελβετίας».
Ο ίδιος γνωρίζει τον Υπουργό. Ερωτήθηκε επανειληµµένως,
αλλά δεν τον κατονόµασε. Καλά έκανε, διότι είναι επαγγελµατίας. Γνωρίζει όµως. Πιστεύω ότι κάποια στιγµή θα αποκαλυφθεί
ο Υπουργός, αν δεν έρθει ο ίδιος ως πρώην Υπουργός, που είχε
ορκιστεί κάποτε στη Βουλή των Ελλήνων, να πει: «Ναι, θα διευκολύνω την επιτροπή. Είµαι εγώ. Εγώ το είπα». Μέχρι τότε τον
βάζουµε σε παρένθεση ότι είναι ένας νοµοταγής πρώην Υπουργός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, αν είναι ζήτηµα χρόνου δεν θα δευτερολογήσω. Μη µου διακόπτετε τον ειρµό.
Στις 12 Σεπτεµβρίου 2010 ερωτάται ο κ. Παπανδρέου: «Κύριε
Πρόεδρε, τα προηγούµενα χρόνια µιλήσατε για την κλεπτοκρατία και την καταγγείλατε µε σκληρά λόγια. Πριν από λίγο µιλήσατε για χρέη τα οποία κληρονοµήσατε και βρήκατε στην
Κυβέρνησή σας. Κύριε Πρόεδρε, µέχρι τώρα στη χώρα µας έχει
διαπιστωθεί τεράστια φοροδιαφυγή. Χώρες όπως η Γερµανία και
οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν ζητήσει από την Ελβετία και από
άλλες χώρες επίσηµους καταλόγους για τα κεφάλαια που έφυγαν».
Και παρακάτω, ολοκληρώνοντας την ερώτησή του: «Πώς νοµίζετε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αµυνθεί ή µπορεί να αµυνθεί στο πολιτικό σύστηµα που κρύβει ονόµατα κλεπτοκρατών…»
-δικά σας λόγια λέει ο δηµοσιογράφος στον Πρωθυπουργό, ότι
είναι δικά του τα λόγια, τη λέξη «κλεπτοκράτες» την είχε πει ο
Πρωθυπουργός- «…ονόµατα φοροφυγάδων και ονόµατα απλών
κακοποιών. Σκοπεύετε να πάρετε κάποια µέτρα για να µάθουµε
επιτέλους καταλόγους µε ονόµατα;».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ακούστε τι απαντάει ο τότε Πρωθυπουργός Γεώργιος Α. Παπανδρέου: «Είναι σωστό το ερώτηµα. Πιστεύω ότι ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα, όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά διεθνώς, είναι το
θέµα των φορολογικών παραδείσων. Οι φορολογικοί παράδεισοι
κλέβουν από τους λαούς όλων των χωρών. Εκεί όπου έπρεπε να
πληρώσουν για να βοηθηθεί η κοινωνία, η κοινωνική πρόνοια, το
κοινωνικό κράτος, η ανάπτυξη, τα µεταφέρουν σε φορολογικούς
παραδείσους για να µπορούν να γεύονται τεράστιες περιουσίες,
τεράστια ποσά και να συσσωρεύουν τεράστιο κεφάλαιο».
Και ολοκληρώνει ο πρώην Πρωθυπουργός σας, γιατί δικός µου
δεν υπήρξε ποτέ, µε το εξής:
«Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό, αλλά ακόµη περισ-
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σότερο αυτούς τους φοροφυγάδες, ότι εµείς ήδη έχουµε ξεκινήσει διαδικασίες…» -προσέξτε παρακαλώ- «…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». Προσέξτε! «Ήδη έχουµε ξεκινήσει διαδικασίες. Δεν θέλω να αποκαλύψω άλλα στοιχεία,
αλλά το κυνήγι θα είναι αµείλικτο».
Συνδυάστε τα µε αυτά που είπε στον Ντάσκα ο Υπουργός. «Δέσµευσέ τον». Και δεσµεύτηκε. Είπε, «Ήδη έχουµε αρχίσει εργασίες, θα τους αποκαλύψουµε, θα κάνουµε το κάθε τι και το
κυνήγι θα είναι αµείλικτο».
Την εποµένη µέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φεύγει επιστολή µε υπογραφή Πλασκοβίτη και στέλνεται στη Γαλλία. Στις
12 Σεπτεµβρίου δόθηκε η συνέντευξη Τύπου, στις 12 είχαµε τη
δέσµευση Παπανδρέου και στις 13 Σεπτεµβρίου έφυγε η επιστολή. Τι λέει η επιστολή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι αµείλικτος ο χρόνος και αµειλικτότερος ο κύριος Πρόεδρος.
Απόσπασµα από την επιστολή λέει: «Αντιλαµβανόµεθα ότι οι
γαλλικές αρχές έχουν στην κατοχή τους παρόµοια πληροφόρηση, που έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις ελληνικές φορολογικές
αρχές. Το αίτηµα αυτό βασίζεται στις σχετικές διατάξεις που
αφορούν στην αµοιβαία βοήθεια από τις αρµόδιες αρχές των
κρατών-µελών στον τοµέα της άµεσης φορολόγησης…» -έχει τον
αριθµό της οδηγίας- «…καθώς και στη διµερή συµφωνία µεταξύ
της Ελλάδος και της Γαλλικής Δηµοκρατίας για την αποφυγή της
διπλής φορολόγησης. Όλες οι πληροφορίες θα τύχουν εµπιστευτικής µεταχείρισης…» -λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών του ελληνικού κράτους- «…από τις φορολογικές
αρχές στον αγώνα εναντίον της φοροδιαφυγής και σε συµφωνία
µε τη γαλλική φορολογική αρχή». Αυτό έχει ηµεροµηνία 13 Σεπτεµβρίου 2010.
Έρχεται η απάντηση από τη Γαλλία στις 29 Σεπτεµβρίου και
λέει: «Πάρτε, κύριοι, τη λίστα». Έχω το έγγραφο, το οποίο έχετε
κι εσείς. Και µε βάση αυτό το έγγραφο –επαναλαµβάνω- είστε
σήµερα εδώ για τη διεύρυνση του αδικήµατος και την πρόσθεση
της απιστίας στην υπηρεσία. Χωρίς αυτό το έγγραφο θα είχε παραµείνει εκείνο το έωλο που λέει ο φίλος µου κ. Κουτσούµπας,
«Εµείς δικαιωνόµαστε, αλλά δεν διεκδικούµε πρωτεία». Και του
είπα, «Θα διεκδικήσετε στο τέλος τα εσχατεία»!
Έρχεται, λοιπόν, αυτό το έγγραφο και λέει: «Η από 13 Σεπτεµβρίου του 2010 επιστολή σας.» Με βάση ποια; Τη διακρατική
συµφωνία. Κι έρχεται ο νόµος και το Σύνταγµα και λέει: «Κύριε
Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, απαγορεύεται να αγνοείτε το
νόµο, διότι κι αν τον αγνοούσατε, έχετε ενηµερωθεί.» και ειδικά
ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος είπε δεσµευόµενος: «Έχουµε ξεκινήσει διαδικασίες». Και, πράγµατι, είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες.
Είχαν ξεκινήσει και νωρίτερα, πριν, δηλαδή, από τη συνέντευξη,
όπου εκεί δεσµεύτηκε. Και στις 13 Σεπτεµβρίου επισηµοποιείται
η δέσµευση και η γνώση του θέµατος και της διακρατικής συµφωνίας, ότι εµείς στείλαµε και γνωρίζουµε τι γίνεται µε τη λίστα
Λαγκάρντ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Συνεπώς αποδεικνύεται ή δεν αποδεικνύεται, σύµφωνα και µε
το άρθρο 82 του Συντάγµατος –εάν το σεβόµαστε- το οποίο λέει
«Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και
κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και των δηµοσίων γενικά
υπηρεσιών για την εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής µέσα
στο πλαίσιο των νόµων»; Είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει ο Πρωθυπουργός, ναι ή όχι; Εκτός αν είναι ηθεληµένα ή σκοπίµως
άσχετος. Εγώ έχω την εντύπωση, όπως διαπιστώνετε κι εσείς,
ότι δεν επιτρέπεται και δεν δικαιούται να αγνοεί το νόµο.
Συνεπώς το αποδεικνύουµε για άλλη µία φορά. Και θα ξαναζητήσουµε να υλοποιηθεί, να πραγµατωθεί το αίτηµά µας, της
προτάσεως που από τον Ιανουάριο εκκρεµεί. Και δεν εκκρεµεί
µόνο στην επιτροπή, εκκρεµεί και στη συνείδησή σας, γιατί θα
έχετε να δώσετε λόγο στον ελληνικό λαό, ο οποίος περιµένει δί-
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καιο από κράτος-δικαίου. Εκτός αν συνοµολογείτε ότι δεν υπάρχει κράτος-δικαίου. Διότι όπως λειτουργεί η επιτροπή -µε τον
τρόπο που λειτουργεί από τον Κανονισµό - εάν λειτουργεί κι έτσι
η Βουλή, τότε έχουµε να δώσουµε λόγο στον ελληνικό λαό ως
υπόλογοι, για να µην πω ως ένοχοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώσατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είστε εξαιρετικός διαχειριστής του χρόνου και πατάτε πολύ ελαφρά τα πλήκτρα!
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχω µια µικρή παρατήρηση, βέβαια. Παρουσία του Προεδρεύοντος, ο Κανονισµός
δεν είναι όνειδος. Δεν ήθελα να σας διακόψω εκείνη την ώρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δώστε µας το δικαίωµα να τον
τροποποιήσουµε, να δείτε πώς θα καµαρώνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλίας Κασιδιάρης
για δεκαπέντε λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Όσον αφορά τον Παπακωνσταντίνου,
ασφαλώς και πρέπει να διευρυνθεί το κατηγορητήριο, όπως είχε
εξαρχής προτείνει η Χρυσή Αυγή και να παραπεµθεί για απιστία,
µε βάση το άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα.
Έχει διαπραχθεί επίσης –και αυτό το είχαµε πει εξαρχής- το
αδίκηµα της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή στην κακουργηµατική µορφή του. Η λίστα Λαγκάρντ είναι πάνω απ’ όλα υπόθεση συγκάλυψης της πολύ µεγάλης φοροδιαφυγής των πολύ
πλουσίων του πολύ µεγάλου κεφαλαίου.
Ασφαλώς και θα προκύψουν νέα στοιχεία, πληροφορίες που
διαχέονται, όσον αφορά σβησµένους λογαριασµούς συγγενών,
κρύβουν αδικαιολόγητα εκατοµµύρια, κρύβουν µαύρο χρήµα,
υποκρύπτουν παράνοµες δραστηριότητες.
Και βέβαια, υπάρχει κι εδώ χαµένο χρήµα για το ελληνικό δηµόσιο, που δεν εισπράχθηκε ποτέ ως φόρος.
Υπάρχει, όµως, ένα άλλο βαρύτατο αδίκηµα που εµπλέκει και
άλλα πρόσωπα σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Από όλα τα έως
τώρα δεδοµένα, από τις καταθέσεις και κυρίως, από τα έγγραφα
και τα ντοκουµέντα, προκύπτει ότι η οµάδα Παπανδρέου, Παπακωνσταντίνου και Μπίκα –του τέως διοικητή της ΕΥΠ- λειτούργησαν ως εγκληµατική οργάνωση, µε στόχο να συγκαλύψουν µια
τεράστιας εθνικής σηµασίας ποινική υπόθεση και να στερήσουν
εκατοµµύρια εσόδων από τα δηµόσια ταµεία.
Πρόκειται, λοιπόν, για άλλο ένα βαρύτατο κακούργηµα, το αδίκηµα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, «Σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης». «Με κάθειρξη τιµωρείται όποιος συγκροτεί ή
εντάσσεται ως µέλος σε δοµηµένη µε διαρκή δράση οµάδα από
τρία ή περισσότερα πρόσωπα που επιδιώκει τη διάπραξη κακουργηµάτων, όπως νόθευση, υπεξαίρεση και απάτη.»
Παπανδρέου, Βενιζέλος και Παπακωνσταντίνου νόθευσαν τη
λίστα Λαγκάρντ, υπεξαίρεσαν τα χρήµατα του ελληνικού λαού,
τον εξαπάτησαν για να τον βάλουν στο µνηµόνιο. Η λίστα Λαγκάρντ δεν ήταν το µόνο κακούργηµα που διέπραξε αυτή η εγκληµατική οργάνωση. Κακουργήµατα απορρέουν: Από τον
τρόπο ένταξής µας στο µνηµόνιο. Από την παρεµπόδιση της
αξιοποίησης του ελληνικού ενεργειακού πλούτου. Από την εκχώρηση της εθνικής µας κυριαρχίας. Από τη συστηµατική προσπάθεια αλλοίωσης της εθνολογικής σύστασης της χώρας και των
Ενόπλων Δυνάµεων µε το νόµο Ραγκούση και τις υπουργικές
αποφάσεις Βενιζέλου.
Συγκεκριµένα, για τη λίστα Λαγκάρντ παρατηρείται και µία τεράστια αντίφαση ακόµη και στα λεγόµενα των προηγούµενων εισηγητών. Από τη µία ασφαλώς µιλάµε για µία υπόθεση
φοροδιαφυγής, που από τα επίσηµα έγγραφα προκύπτει ότι
αφορά το ελληνικό και το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών. Αυτό
προκύπτει από την επίσηµη αλληλογραφία, που πολύ πρόσφατα,
πράγµατι, ήρθε στο φως.
Από την άλλη πλευρά, όµως, έχουµε παράτυπα µία υπόγεια
διαδροµή µεταξύ Πρωθυπουργού, Διοικητή ΕΥΠ, επικεφαλή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΔΟΕ και Υπουργού Οικονοµικών. Και αυτό προκύπτει µε απόλυτη βεβαιότητα και πάλι από ντοκουµέντα, από την ηλεκτρονική
αλληλογραφία Μπίκα και Διώτη η οποία κατετέθη στην επιτροπή.
Συγκεκριµένα, προέκυψε αυτό κατά την εξέτασή του. Ο κ. Μπίκας είπε ψέµατα ενόρκως. Εµείς, η Χρυσή Αυγή, ζητήσαµε την
άµεση σύλληψή του για το αδίκηµα της ψευδορκίας. Κάτι τέτοιο
το αρνήθηκε το Προεδρείο. Αρνήθηκε να προχωρήσει στη σύλληψη του Μπίκα µε βάση την αυτόφωρη διαδικασία, φέρνοντας
ως πρόσχηµα το ότι είναι Πρέσβης στη Μεγάλη Βρετανία και θα
προέκυπτε πολιτικό θέµα.
Με αυτόν τον τρόπο θα επιβληθεί η πολιτική κάθαρση; Με το
να καλύπτουµε ανθρώπους οι οποίοι καταφανώς παρανοµούν
ακόµη και µέσα στο Κοινοβούλιο, καταθέτοντας ενόρκως ψέµατα;
Μιλάµε, λοιπόν, για µία ολοφάνερη συγκάλυψη ποινικών ευθυνών από όλο το πολιτικό κατεστηµένο. Πολύ συγκεκριµένα, οι
ποινικές αυτές ευθύνες αφορούν τον πρώην Πρωθυπουργό κ.
Παπανδρέου.
Εµφανίστηκε, µάλιστα, στην επιτροπή κι ένας δηµοσιογράφος,
ο κ. Ντάσκας, ο οποίος κατέθεσε ενόρκως ότι ο κ. Παπανδρέου
ήταν πρώτος από όλους ενήµερος για την έλευση της λίστας
Λαγκάρντ και συγκεκριµένα δεχόταν πιέσεις από το βαθύ
ΠΑΣΟΚ, από Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους δεν ονοµάτισε, οι οποίοι του έλεγαν, «Πρέπει να αποκαλύψεις τη συγκεκριµένη υπόθεση».
Και βέβαια, υπάρχουν -έχουν καταγραφεί και στον Τύπο- και
συγκεκριµένες ερωτήσεις που ετέθησαν στον πρώην Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Μιλάµε -επαναλαµβάνω- για συγκάλυψη πολιτικών ευθυνών
Παπανδρέου από όλο το πολιτικό κατεστηµένο, από τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, διότι και τα δύο κόµµατα αρχικά
καταψήφισαν την πρόταση της Χρυσής Αυγής για διενέργεια
προανακριτικής επιτροπής για τον Παπανδρέου κι εν συνεχεία,
στην επιτροπή, αρνήθηκαν τη βίαιη προσαγωγή του ως µάρτυρα,
την ώρα που ο εν λόγω κύριος εµπαίζει ολόκληρο τον ελληνικό
λαό και τη Βουλή, κάνοντας ταξιδάκια αναψυχής και παραδίδοντας µαθήµατα στο Χάρβαρντ! Αρνήθηκε και η Νέα Δηµοκρατία
και ο ΣΥΡΙΖΑ την πρότασή µας για βίαιη προσαγωγή του Παπανδρέου, γιατί –όπως είπαν- πως το µέτρο αυτό είναι ακραίο και
δεν µπορεί να περιοριστεί Βουλευτής.
Εγώ προσωπικά ως Βουλευτής έχω περιοριστεί πάρα πολλές
φορές. Τη συγκεκριµένη περίοδο που γινόταν αυτή η συζήτηση,
δεχόµουν χηµικά από την Αστυνοµία στην Πλατεία Συντάγµατος.
Βεβαίως, το έγκληµά το δικό µας, των Χρυσαυγιτών, στην προκειµένη περίπτωση ήταν ότι µοιράζαµε τρόφιµα στον ελληνικό
λαό. Γι’ αυτό το λόγο και περιοριστήκαµε.
Αντιθέτως, ο κ. Παπανδρέου, που εµπλέκεται σε µια τόσο σκοτεινή υπόθεση, δεν έπρεπε µε κανένα τρόπο να περιοριστεί. Και
σε αυτό συµφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία, δηλαδή
και η Συµπολίτευση και η Αντιπολίτευση.
Με βάση όλα τα παραπάνω, δηλώνουµε εξαρχής πως το όποιο
τελικό πόρισµα της επιτροπής είναι ήδη διάτρητο. Αυτό πιστεύει
η Χρυσή Αυγή.
Δεσµευόµαστε ότι θα παρουσιάσουµε όλα τα στοιχεία για ποινικές ευθύνες όλων των πολιτικών προσώπων που εµπλέκονται
σε αυτή την άθλια υπόθεση.
Και ερχόµαστε τώρα στο έτερο εµπλεκόµενο πολιτικό πρόσωπο, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Βενιζέλο, που όσον αφορά τον
συγκεκριµένο µού απαγόρευσε το Προεδρείο της επιτροπής να
του θέσω ερωτήσεις δηµοκρατικότατα και συνταγµατικότατα. Εν
συνεχεία, κατέθεσα, βεβαίως, πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου. Και η απάντηση που έλαβα από τον Πρόεδρο στα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης ήταν αστεία. Ήταν πως έβγαλε τα γυαλιά
του σε µια στιγµή έντασης, γιατί φοβήθηκε να µην του δώσω
µπουνιά και σπάσουν τα κρύσταλλα και του µπουν στα µάτια. Για
τέτοιες σκηνές γραφικότητας οµιλούµε. Και, βεβαίως, η λέξη
«γραφικότητα» χάνει στην προκείµενη περίπτωση τη σηµασία
της.
Να επανέλθω, όµως, στο Βενιζέλο: Καίγεται ο Βενιζέλος από
τα έγγραφα του γαλλικού Υπουργείου Οικονοµικών. Έλεγε ψέµατα ότι δε µπορούσε να χρησιµοποιήσει τη λίστα, γιατί η λίστα
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δήθεν δεν ήταν νόµιµη. Τον βγάζουν ψεύτη οι Γάλλοι µε τα επίσηµα έγγραφά τους. Για άλλους λόγους έθαψε ο κ. Βενιζέλος
και ο κ. Παπανδρέου τη λίστα Λαγκάρντ. Και πρέπει, ασφαλώς,
να κληθεί ξανά ο κ. Βενιζέλος στην επιτροπή, για να πει την αλήθεια. Και αυτήν τη φορά, ασφαλώς, θα του θέσει ερωτήµατα η
Χρυσή Αυγή. Με κανέναν παράτυπο τρόπο δεν πρόκειται να µας
αφαιρεθεί αυτό το δικαίωµα.
Θεωρούµε βασικό υπεύθυνο για τη συγκάλυψη της εν λόγω
υπόθεσης τον Πρωθυπουργό κ. Σαµαρά. Προκλητικά ο κ. Σαµαράς ακύρωσε την προηγούµενη διαδικασία, διότι κατά τη διάρκεια της ψήφισης, ψήφισε σε µια κάλπη επιδεικτικά, για να τον
ακολουθήσουν τυφλά οι Βουλευτές του. Χωρίς τη συγκάλυψη εκ
µέρους του κ. Σαµαρά των Βενιζέλου και Παπανδρέου, τα δύο
συγκεκριµένα πολιτικά πρόσωπα θα βρίσκονταν σήµερα στα
πρόθυρα του Ειδικού Δικαστηρίου. Και τότε θα υπήρχε µια
ακτίνα φωτός, θα υπήρχε, πράγµατι, µια ελπίδα για πολιτική κάθαρση στη χώρα.
Να έρθω σε πιο συγκεκριµένες λεπτοµέρειες για την υπόθεση.
Απ’ ό,τι προέκυψε και τις τελευταίες ηµέρες, πρόσωπο κλειδί για
την ιστορία αυτή, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολλά µυστικά κυρίως για τον επίµαχο λογαριασµό των 500 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, είναι ο Εβραίος κ. Μιωνής. Είναι ο διαχειριστής
των αµοιβαίων κεφαλαίων, στον οποίο εµπιστεύονταν τα χρήµατά τους τα υψηλόβαθµα µέλη της εγχώριας οικονοµικής και
πολιτικής νοµενκλατούρας. Είναι ένας άνθρωπος που αν δεν ανήκει στο περιβάλλον Σαµαρά, είναι ασφαλώς προσωπικός θαυµαστής και οπαδός του κ. Σαµαρά. Και αυτό προκύπτει από την
αρθρογραφία του. Είναι, βεβαίως, κολλητός µε τον κ. Παπασταύρου, ο οποίος είναι δεξί χέρι του Πρωθυπουργού µας. Και είδαµε
στην επιτροπή να σκίζονται για τον κ. Μιωνή οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας. Ακούσαµε από κάποιους άσχετους να λένε
ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο είναι εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού. Κάτι τέτοιο ασφαλώς δεν συµβαίνει. Και τον
άδειασε τον κ. Μιωνή στη συγκεκριµένη περίπτωση ακόµα και ο
Ισραηλινός Πρέσβης.
Και τι έκανε αυτός ο συγκεκριµένος κύριος; Είπε ότι δεν έρχεται στην Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, γιατί συµµετέχουν
σε αυτή αρνητές του Ολοκαυτώµατος. Ασφαλώς και συµµετέχουν αρνητές του Ολοκαυτώµατος στην επιτροπή αυτή. Εν συνεχεία, είπε ότι δεν έρχεται λόγω οικογενειακής παράδοσης. Κι
εν τέλει, διέσυρε την επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, λέγοντας, «ελάτε εσείς στο Ισραήλ», προκαλώντας έτσι προσωπικά
εµένα και τη Χρυσή Αυγή, διότι εµείς δεν έχουµε καµµία δουλειά
να πάµε στο παράνοµο και δολοφονικό κράτος των Σιωνιστών,
στο κράτος που δολοφονεί αµάχους. Όταν, όµως, θα υπάρχει
εθνικό καθεστώς στην Ελλάδα και όταν αυτός ο κύριος, που σήµερα κρύβει πολλούς απατεώνες και δε λέει την αλήθεια, πατήσει το πόδι του στη χώρα µας, τότε άµεσα θα οδηγηθεί στη
δικαιοσύνη, για να δώσει εξηγήσεις.
Βεβαίως, στην τελική του κατάθεση είπε αυτός ο κύριος µια
µεγάλη αλήθεια, στην ερώτηση που του τέθηκε, αν είχε ειδοποιηθεί ο κάθε καταθέτης της Τράπεζας HSBC για τη διαρροή της
λίστας από τον Φαλτσιανή. Απάντησε πως βεβαίως και είχε ειδοποιηθεί. Εποµένως, οι καταθέτες που περιλαµβάνονται στη λίστα
Λαγκάρντ γνώριζαν από την πρώτη στιγµή ότι κυκλοφορεί το
συγκεκριµένο αρχείο. Το γνώριζαν και οι συγγενείς του κ. Παπακωνσταντίνου, καθώς επίσης και άλλα πολιτικά διαπλεκόµενα
πρόσωπα µε λογαριασµούς στην εν λόγω ελβετική τράπεζα.
Η κυβέρνηση Παπανδρέου υπήρξε ασφαλώς άριστα ενηµερωµένη για το ζήτηµα. Και αποτελούσε εξαρχής κοινό µυστικό στα
γραφεία των αρµοδίων υπηρεσιών ότι η λίστα έκρυβε φοροδιαφυγή δισεκατοµµυρίων.
Εάν εξεταζόταν ενδελεχώς από το ΣΔΟΕ, θα επιβάλλονταν βαρύτατα πρόστιµα σε ισχυρά πρόσωπα, στους αστέρες της οικονοµικής ελίτ της χώρας, σε πρωταγωνιστές ακόµα και της
πολιτικής µας ζωής και επιπλέον σε διεφθαρµένους κρατικούς
λειτουργούς.
Να έρθω στις ευθύνες του ΣΔΟΕ: Καταγγέλλω για αδράνεια
και ανικανότητα, που υποκρύπτει δόλο, τη Διοίκηση του ΣΔΟΕ,
που κάνει ό,τι είναι δυνατό για να µην προχωρήσει η έρευνα. Πέρασαν µήνες και δεν έγινε απολύτως τίποτα ούτε για τη λίστα
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Λαγκάρντ ούτε για τη λίστα του Λουξεµβούργου ούτε για τα ακίνητα του Λονδίνου. Υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να κερδίσει
χρήµατα το δηµόσιο. Υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να χτυπηθεί
η φοροδιαφυγή. Υπάρχουν στοιχεία για να τσακιστούν οι φορείς
του µαύρου χρήµατος. Οι αρµόδιες υπηρεσίες, όµως, αδρανούν.
Είναι στην ουσία ανύπαρκτες.
Το ψάρι, βεβαίως, γνωρίζουµε πολύ καλά ότι βρωµάει από το
κεφάλι. Οι ευθύνες αυτές βαραίνουν πρωτίστως τον Υπουργό Οικονοµικών και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που δεν έθεσαν ως
πρώτη τους προτεραιότητα να σπάσει αυτό το απόστηµα. Δεν το
κάνουν, γιατί θίγονται και δικά τους συµφέροντα. Πίσω από τη
λίστα Λαγκάρντ κρύβονται αυτοί που στηρίζουν το µνηµονιακό
καθεστώς της διαφθοράς και της υποταγής στους τοκογλύφους.
Θα κλείσω, µιλώντας για τις θέσεις του κόµµατός µου όσον
αφορά τη µεγάλη υπόθεση της πολιτικής κάθαρσης:
Το επιµύθιο της διερεύνησης ποινικών ευθυνών για τον κ. Παπακωνσταντίνου είναι ότι πράγµατι υπάρχει απόλυτη διάθεση
συγκάλυψης σκανδάλων. Κάθε φορά η Βουλή έχει την αποστολή
να κάψει ένα ήδη καµένο χαρτί, όπως ήταν ο Τσοχατζόπουλος
παλαιότερα, όπως είναι ο Παπακωνσταντίνου σήµερα. Εκτελείται
ένα πολιτικό πτώµα και οι συνένοχοί του, που παραµένουν σε
υψηλά κλιµάκια εξουσίας, που συγκυβερνούν τη χώρα, τη βγάζουν καθαρή.
Απαιτείται µια εθνική ηγεσία για να επιβληθεί επιτέλους πολιτική κάθαρση. Και πολιτική κάθαρση σηµαίνει κατάργηση της
βουλευτικής ασυλίας -για εµάς, τη Χρυσή Αυγή, ήδη έχει καταργηθεί η βουλευτική ασυλία ασφαλώς, η βουλευτική ασυλία
αφορά τους Βουλευτές όλων των άλλων κοµµάτων πλην της
Χρυσής Αυγής- κατάργηση του νόµου - εκτρώµατος περί ευθύνης Υπουργών, απαλλαγή της δηµόσιας ζωής από τους διεφθαρµένους και τους απατεώνες, σύσταση ειδικών ελεγκτικών
οµάδων που θα αναζητήσουν τους υπευθύνους για τη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος σε όλα τα Υπουργεία και τους κρατικούς οργανισµούς, παραποµπή τους σε Ειδικό Δικαστήριο,
φυλάκιση των ενόχων και δήµευση της περιουσίας τους.
Και θα κλείσω µε ένα σχόλιο για την υπόθεση που προαναφέρθηκε από άλλους οµιλητές, όσον αφορά την αντικατάσταση των
Οικονοµικών Εισαγγελέων και το διορισµό της κ. Ράικου στη
θέση του Εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.
Από τη συγκεκριµένη κυρία έχω πικρό παράδειγµα. Χειρίστηκε
µια προσωπική µου υπόθεση. Και, βέβαια, καταχράστηκε την
εξουσία που της δόθηκε. Ήδη η υπόθεση αυτή τρέχει στα δικαστήρια, διότι δε λειτούργησε ως λειτουργός της δικαιοσύνης,
αλλά ως φερέφωνο της πολιτικής εξουσίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, 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 οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοίσυνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Λουτρακίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο συνάδελφος από τη Δηµοκρατική Αριστερά κ. Βασίλειος Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Αθανασίου, επειδή είδα ότι
για το αντιρατσιστικό αρθρογραφήσατε και ήσασταν λαλίστατος,
να σας κάνω µία ερώτηση; Ποια θα ήταν η αντιµετώπιση του αρνητή του ολοκαυτώµατος στη Γερµανία; Σας ρωτάω. Ξέρετε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Στη Γερµανία;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Στη Γερµανία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ο αρνητής του Ποντιακού Ολοκαυτώµατος ποιος θα ήταν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ. Ακούσατε
τόσα άλλα και αυτό σας πείραξε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αφήστε τον λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Καµµία διακοπή!
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ποια θα ήταν η αντιµετώπιση του
αρνητή του Ολοκαυτώµατος στη Γερµανία;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Δεν ξέρω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Επειδή, λοιπόν, πέρασε εδώ από
το Βήµα προηγουµένως αρνητής του Ολοκαυτώµατος των
Εβραίων, υπάρχει ποινική αντιµετώπιση αυτής της κατάπτυστης
συµπεριφοράς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Υπάρχει ποινική αντιµετώπιση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τέρµα η συζήτηση!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θα απαντήσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όταν, λοιπόν, κύριε Αναπληρωτά
Υπουργέ, κύριε Αθανασίου, σας λέγαµε ότι πρέπει να υπάρχει
αυτό το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο, περί άλλα τυρβάζετε, δυστυχώς. Και λυπούµαι πάρα πολύ, γιατί έρχεται πολύ σύντοµα η
ίδια η πραγµατικότητα να σας δείξει το πολύ άσχηµο πρόσωπό
της και την ανάγκη µία ευνοµούµενη ευρωπαϊκή πολιτεία να αντιµετωπίσει αυτά τα θέµατα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Το περιέχει η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να σταµατήσουµε. Να
κλείσει αυτό το θέµα. Το περιέχει η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας, λέει ο κ. Αθανασίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν ξέρω τι περιέχει η πρόταση
της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω, όµως, ποια πρέπει
να είναι η αντιµετώπιση και η συµπεριφορά της ελληνικής πολιτείας. Γιατί εδώ σήµερα ερχόµαστε και µιλάµε για την αλήθεια
και ερχόµαστε και συζητούµε για το πώς κάθε πολιτική πτέρυγα
εδώ µέσα, αλλά και εκτός Βουλής, αντιµετωπίζει τα ζητήµατα της
παραβατικής συµπεριφοράς πολιτικών προσώπων και εάν αυτή
η συµπεριφορά πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τρόπο σταθερό,
συστηµατικό από την ελληνική πολιτεία.
Εδώ, λοιπόν, από το Γενάρη του 2013 έχει συσταθεί µία ειδική
επιτροπή η οποία εκ των πραγµάτων καλείται να αντιµετωπίσει
το ποινικό ζήτηµα µιας πολύ µεγάλης υπόθεσης, η οποία ταλανίζει τα τελευταία τρία χρόνια την ελληνική κοινωνία, την ελληνική
πολιτεία και µπορώ να πω ότι έχει και διεθνείς διαστάσεις.
Καταλαβαίνετε, βέβαια, κύριε Πρόεδρε, ότι, όταν πήραµε την
απόφαση εδώ, στη Βουλή, δηλαδή, οι πολιτικές πτέρυγες οι
οποίες πήραν την πρωτοβουλία για να διερευνήσουν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε Υπουργού Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου, οι οποίες ποινικές ευθύνες οριοθετούνταν σε σχέση µε τη
νόθευση εγγράφων και την παράβαση καθήκοντος, είναι φανερό
ότι αυτή η πρότασή µας στηρίχθηκε πάνω στα πραγµατικά περιστατικά που ήταν εις γνώση, τότε, των πολιτικών προσώπων και
των πολιτικών κοµµάτων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Είχα πει, µάλιστα, τότε -γιατί ήµουν πάλι εισηγητής- ότι δεν
µπορούµε να ασκούµε ποινικές διώξεις, ειδικά για πολιτικά πρόσωπα, όταν δεν έχουµε ντοκουµέντα στα χέρια µας και στοιχεία
που να οριοθετούν και να στοιχειοθετούν τέτοια αδικήµατα, γιατί
τότε θα πέφταµε στην κακή συµπεριφορά να διώκουµε τον πολιτικό αντίπαλο, ότι διαµορφώνουµε συνθήκες στην πολιτική ζωή
καθαρής εµπάθειας, συνθήκες ζούγκλας.
Η Δηµοκρατική Αριστερά από την ίδρυσή της πριν τρία χρόνια,
συστηµατικά καταθέτει στη δηµόσια συζήτηση και στον πολιτικό
διάλογο τη διάθεσή της να κινείται έξω από τέτοιες νοοτροπίες
που στο παρελθόν ταλάνισαν και βασάνισαν την πολιτική ζωή και
αυτήν εδώ την Αίθουσα, δηλαδή, να ασκούνται ποινικές διώξεις
έναντι πολιτικών απλά γιατί έτσι εξυπηρετούσαν τις πολιτικές παρατάξεις που το έκαναν. Βασανίστηκε η πολιτική ζωή του τόπου
από τέτοιες συµπεριφορές.
Αυτό στο οποίο, λοιπόν, εµείς στηριχθήκαµε και πρυτάνευσε
στη δική µας απόφαση το Γενάρη του 2013, ήταν ότι ασκήσαµε
µία ποινική δίωξη βάσει αυτών των στοιχείων που είχαµε στα
χέρια µας. Τότε, πραγµατικά, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πολιτικές δυνάµεις,
όπως ήταν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µαζί µε τη Χρυσή Αυγή -το
τονίζω αυτό και το θυµίζω- είχαν προτείνει ένα διευρυµένο κατηγορητήριο και µε άλλα πολιτικά πρόσωπα. «Όλα τα σφάζω, όλα
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τα µαχαιρώνω» θύµιζαν τότε οι πολιτικές προτάσεις -γιατί ήταν
πολιτικές προτάσεις- καθότι δεν στηρίζονταν πάνω σε στοιχεία.
Στους πέντε µήνες, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε της επιτροπής, λειτουργίας αυτής της επιτροπής, διαψεύστηκαν αυτοί
που είχαν κάνει την τότε πρόταση και επιβεβαιώθηκαν αυτοί που
τα είχαν βάλει όλα πάνω στο τραπέζι; Δεν µπορώ να δω τη διάψευση των πρώτων, γιατί µάλιστα το έγγραφο, το οποίο εµείς
σήµερα προσκοµίζουµε -και όταν λέω «εµείς», εννοώ οι Βουλευτές οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου- ήρθε µόλις το Μάιο του 2013.
Και, κύριε Κοντονή, εννοώ το έγγραφο το οποίο αποδεικνύει
ότι όχι µόνο δεν ήταν άτυπη η παράδοση -και θυµάστε εσείς
πολύ καλά...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Και την απιστία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και την απιστία που είχατε προτείνει εσείς. Γι’ αυτό δεν είχαµε συνυπογράψει την πρότασή σας,
διότι δεν είχαµε το έγγραφο αυτό. Και πολύ καλά θυµάστε εµένα
να θέτω ερωτήσεις στους µάρτυρες και να τους λέω -και όταν
λέω «µάρτυρες», εννοώ πρέσβεις, τον κ. Μπίκα και κορυφαία
ονόµατα κρατικών λειτουργών- το εξής: «Πώς βλέπετε εσείς την
άτυπη παράδοση;». Το είχα πει πολλές φορές και διαψεύστηκα,
όπως και εσείς και όλοι µας, από τα πραγµατικά περιστατικά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τι σχέση έχει µε την
απιστία;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Διότι µέχρι τότε ήταν άτυπη η παράδοση στο µυαλό µας. Γι’ αυτό, άλλωστε, τον κ. Παπακωνσταντίνου δεν τον παραπέµψαµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Όχι, κάνετε πολύ µεγάλο λάθος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ήταν άτυπη, γιατί όλοι συζητούσαµε και όλοι είχαµε δεχθεί την υπόθεση ότι πήρε χωρίς να
υπάρχουν οι αλληλογραφίες, τα επίσηµα αιτήµατα, τα κρατικά,
χωρίς να υπάρχουν τα πρωτόκολλα, τη λίστα από τις γαλλικές
αρχές ο Πρέσβης και µετά την παρέδωσε στον Υπουργό. Τελικά,
µε το έγγραφο αποδείχθηκε ότι φυσικά και εδόθη επίσηµα -πανηγυρικώς, όπως λέµε- υπήρξε αλληλογραφία επίσηµη, υπήρξε
επίσηµη παράδοση.
Ατύπως παρεδόθη και µυστηριωδώς -παρεδόθη, βέβαια- η
λίστα, το cd τότε, από τον Πρέσβη στον Υπουργό. Βέβαια, ο
Υπουργός, ως µη όφειλε, χειρίστηκε το θέµα µε τρόπο σκοτεινό
τουλάχιστον. Δηλαδή, ήταν πρωτοφανές γεγονός να µην υπάρχει
πρωτοκόλληση και η παράδοση και η χρήση από τον Υπουργό
να µη γίνεται βάσει των κανονισµών και των κανόνων και των νοµικών διατάξεων που γίνονται πάντα σε όλα τα Υπουργεία από
όλους τους Υπουργούς και από όλους τους αξιωµατούχους.
Πέρασαν πολλοί πρώην Υπουργοί, πέρασαν πολλά στελέχη
της Δηµόσιας Διοικήσεως. Όλοι απόρησαν µε τον τρόπο που ο
κ. Παπακωνσταντίνου χειρίστηκε το θέµα. Θα δώσει λόγο και θα
πρέπει να εξηγήσει τη συµπεριφορά του. Βέβαια -και συµφωνώ
και είναι έτσι ακριβώς τα πράγµατα- στο Γραφείο του Υπουργού
δεν παρέλαβε κανένας αυτή τη λίστα.
Αναζητείται το αρχικό cd και αναζητείται και ο λόγος εξαφάνισης των ονοµάτων µέχρι να παραλάβουµε στις 10 Ιουνίου -απ’
ό,τι είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε, όπως µας έχει πει και το ΣΔΟΕτο πόρισµα για τη φορολογική κατάσταση της οικογενείας του.
Τότε, µπορεί να διαλυθούν πολλές υποψίες, υπονοούµενα, συζητήσεις, υπόνοιες -όπως θέλετε πείτε το- για ποιο λόγο και ποιο
ήταν το κίνητρο του ανδρός. Δηλαδή, αν πραγµατικά αληθεύουν
αυτά τα οποία ακούγονται ότι υπάρχει απόκλιση 2-2,5 εκατοµµυρίων ευρώ στις φορολογικές δηλώσεις και στο εισοδηµατικό
προφίλ της οικογενείας µε αυτά τα οποία βρήκαµε µέσα στη
λίστα, τότε πραγµατικά προκύπτουν σοβαρά ζητήµατα, κακουργηµατικού επιπέδου -λείπει ο αγαπητός µου κ. Καπερνάρος, ο
έγκριτος νοµικός- και δεν χρειάζεται να ξαναέρθουµε εδώ στην
Αίθουσα να ξαναζητήσουµε τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου,
αφού η νόθευση εγγράφων, ως γνωστόν, υπάρχει και σε κακουργηµατικό επίπεδο από τη στιγµή που αφορά πάνω από 123.000
ευρώ όφελος ή ζηµία υπέρ τρίτου ή περί του ιδίου.
Άρα, λοιπόν, µε αυτά τα κλασικά νοµικά και τα εργαλεία που
µπορεί να έχουµε, σαφέστατα κακουργηµατικώς βλέπουµε τη
νόθευση εγγράφων και την παράβαση καθήκοντος, ακόµη και για
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την περίπτωση της αλλοίωσης, της νόθευσης, της πλαστογραφίας των ντοκουµέντων. Το λέω αυτό, γιατί είναι µία συζήτηση
που θα την ανοίξουµε µε το πέρας και το πόρισµα το οποίο θα
έχουµε σαν επιτροπή.
Εκτιµώ, κύριε Μαρκογιαννάκη -και συµφωνώ µε την πρότασή
σας- ότι µέχρι το τέλος Ιουνίου θα υπάρξει αυτό το πόρισµα και
θα έχει ψηφίσει η Ολοµέλεια την παραποµπή ή όχι του κ. Παπακωνσταντίνου.
Θα ολοκληρωθεί, δηλαδή, σε εύλογο χρόνο. Δεν θα επεκταθεί
σε αόριστο χρόνο αυτή η υπόθεση, γιατί θα πρέπει να τελειώνουµε σύντοµα.
Κοιτάξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πραγµατικά
ήταν πολύωρες και µαραθώνιες οι συνεδριάσεις της επιτροπής.
Όπως είπε και ο κ. Κουτσούµπας προηγουµένως, ήταν χιλιάδες
οι ώρες των συνεδριάσεων. Όµως, δεν ξέρω –και εδώ θα συµφωνήσω µε τον κ. Ρήγα- αν είχαν νόηµα. Δεν ξέρω πραγµατικά
αν είχαν νόηµα όλες αυτές οι ώρες φοβερών συζητήσεων και
ερωτήσεων και όλης αυτής της κοπιώδους προσπάθειας που
έγινε. Το αποτέλεσµα, βέβαια, είναι αυτό που συζητάµε σήµερα
και το οποίο θα µπορούσε να γίνει και µε πολύ λιγότερη δουλειά.
Βέβαια, όλη αυτή η εργώδης προσπάθεια αποκάλυψε πολλά
άλλα θέµατα τα οποία δεν αφορούν, όµως, το ποινικό κοµµάτι
αυτής της υπόθεσης. Και συµφωνείτε και εσείς σ’ αυτό. Ουσιαστικά για τα ίδια πράγµατα συζητάµε. Για παράδειγµα, όλη αυτή
η προσπάθεια φυσικά και αποκάλυψε την προβληµατική λειτουργία του ΣΔΟΕ, όπως και την προβληµατική λειτουργία του κράτους, αλλά και το µυστήριο ρόλο πολλών προσώπων.
Άκουσα µε προσοχή τα ερωτήµατα που έθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου και συνυπογράφω τα περισσότερα. Φυσικά υπάρχουν
ερωτήµατα. Το βασικό ερώτηµα, όµως, είναι για το δια ταύτα
εδώ, για το ποινικό κοµµάτι. Έχουν να συνεισφέρουν σε κάτι, λοιπόν, αυτά τα ερωτήµατα; Διότι φυσικά έχουν να συνεισφέρουν
στη γενικότερη πολιτική συζήτηση. Όµως, σήµερα εδώ δεν
έχουµε εν εξελίξει εξεταστική επιτροπή, αλλά προκαταρκτική επιτροπή, κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Κωνσταντοπούλου,
γιατί είστε και εσείς έγκριτος νοµικός και έχετε συµβάλει ουσιαστικά στη λειτουργία της επιτροπής, πέραν από κάποιες υπερβολές οι οποίες δεν χρειάζονταν. Όµως, εκ των πραγµάτων εµείς
εξετάζαµε δύο αδικήµατα και τώρα φέρνουµε και ένα τρίτο.
Απαντώντας στον αγαπητό κ. Καπερνάρο, θα ήθελα να πω ότι
τουλάχιστον εγώ ως εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς
θα ψηφίζω πάντα κατά συνείδηση και στην επιτροπή, αλλά και
στην Αίθουσα της Ολοµέλειας, αλλά και στη ζωή µου ολόκληρη.
Μπορεί να µην άρεσε η ψήφος που έδωσα χθες και να αρέσει η
σηµερινή ή µπορεί να αρέσει η µεθαυριανή. Πάντως, εγώ έτσι θα
ψηφίζω, µόνο κατά συνείδηση και θα παίρνω και την ευθύνη των
αποφάσεών µου.
Εκεί, λοιπόν, όταν χρειάστηκε να τεθούν αληθινά ζητήµατα,
πήραµε αποφάσεις τις οποίες εκείνη τη στιγµή έκρινε η επιτροπή
ως τις καλύτερες και δικονοµικά και πολιτικά. Διότι ενώ δεν θα
έπρεπε να είναι πολιτική η επιτροπή, λειτουργούσε πολλές
φορές και ως πολιτική, γιατί είχαµε ένα µόνιµο κατηγορητήριο
από τους τρεις συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ περί συγκαλύψεως.
Μόλις ξεκινούσε και σταµατούσε η επιτροπή, µιλούσαν για συγκάλυψη. Δεν πρόκειται για συγκάλυψη. Αν δεν προκύπτει το αποτέλεσµα που θέλουµε, αυτό δεν σηµαίνει αυτοµάτως ότι έχουµε
και συγκάλυψη, αλλά θα πρέπει να δούµε µήπως το αποτέλεσµα
που βγαίνει από την έρευνα και τα πραγµατικά περιστατικά δεν
δικαιώνει τις αρχικές µας επιθυµίες, επιδιώξεις και υποψίες.
Εγώ δεν λέω ότι είναι όλα στηµένα. Εγώ λέω ότι έχετε πραγµατικό ενδιαφέρον, όπως και εµείς, για να λάµψει η αλήθεια. Αν,
όµως, δεν µας βγαίνει έτσι όπως το είχαµε σχεδιάσει, δεν σηµαίνει ότι έχει υπάρξει και συγκάλυψη. Άλλωστε, οι συνάδελφοι δεν
ψηφίζουν κατά συνείδηση; Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει συνάδελφος που µπορεί να ψηφίζει καθ’ υπόδειξη ή ότι µπορεί να ψηφίζει
υπέρ µιας εξέλιξης -ειδικά σε ποινικά θέµατα- η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει κάποιον στο Ειδικό Δικαστήριο και στη φυλακή χωρίς βάσανο. Μπορούµε να παίζουµε εµείς µέσα στην
Αίθουσα ή στην επιτροπή µε τέτοια θέµατα; Θα ψηφίσει, για παράδειγµα, µε ένα συγκεκριµένο τρόπο ο κ. Χαλβατζής, γιατί έτσι
του υπέδειξε το κόµµα του; Ή µήπως θα ψηφίσω εγώ µε ένα συγ-
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κεκριµένο τρόπο, γιατί έτσι θα µου πει ο Φώτης ο Κουβέλης,
πράγµα που δεν θα διανοούνταν να το κάνει ποτέ άλλωστε; Άρα,
λοιπόν, ψηφίζουµε κατά συνείδηση. Άρα, λοιπόν, αν το κόµµα
πει…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν διέγραψε δύο Βουλευτές εν
όψει της ψήφου τους, κύριε Οικονόµου;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν διέγραψε δύο
Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι, µην κάνουµε διάλογο.
Κύριε Οικονόµου, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όσον αφορά, κυρία Κωνσταντοπούλου, τους Βουλευτές που διαγράφηκαν -γιατί το έχετε πει και
στην επιτροπή- θα σας έλεγα ότι ήταν πολιτικό-κοµµατικό ζήτηµα
της Δηµοκρατικής Αριστεράς και δεν έχει καµµιά σχέση µ’ αυτό,
γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος Βουλευτής της Δηµοκρατικής
Αριστεράς -εκτός από εµένα- που να είναι µέλος της επιτροπής,
ώστε να πείτε ότι δεν υπάκουσε ή ότι υπάκουσε στα κελεύσµατα
της ηγεσίας. Εγώ είµαι ο εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς στην επιτροπή και εγώ πράττω κατά συνείδηση και νοµίζω
ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου, ακόµα και αν δεν σας αρέσουν οι
αποφάσεις που παίρνω εγώ και ψηφίζω.
Όµως, αυτό που λέµε εµείς εδώ είναι ότι παίρνουµε σήµερα
την απόφαση και θα δούµε αν υπάρχουν πραγµατικά δυνατότητες ή υποψίες για περαιτέρω ζητήµατα. Πάντως, ξέρετε και εσείς
πολύ καλά ότι έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος σ’ αυτό το σηµείο που
έχουµε φτάσει. Πιστεύετε ότι θα άλλαζε δραµατικά η κατάσταση
για το συγκεκριµένο κατηγορητήριο αν ο Μιωνής κατέθεσε στον
Πρόξενο στο Τελ Αβίβ ή αν κατέθετε εδώ;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, θα άλλαζε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα άλλαζε για το συγκεκριµένο κατηγορητήριο; Προσέξτε! Δεν λέω για να δηµιουργηθούν ευρύτερα πολιτικές εντυπώσεις. Όµως, όσον αφορά το συγκεκριµένο
κατηγορητήριο, νοµίζω ότι δεν θα άλλαζε κάτι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τουλάχιστον εγώ γι’ αυτό ψήφισα ότι µπορεί και ο Πρόξενος,
όπως έχει το δικαίωµα και ο κάθε Έλλην πολίτης στο εξωτερικό,
να καταθέσει στην προξενική αρχή.
Όσον αφορά τώρα τους µάρτυρες για τους οποίους λέτε ότι
δεν τους καλέσαµε και ότι εκεί κάναµε συγκάλυψη, πιστεύετε ότι
θα άλλαζε κάτι δραµατικά για το συγκεκριµένο νοµικό ζήτηµα
που έχουµε αν δεν πήγαιναν στον εισαγγελέα και ερχόταν σε
εµάς; Δεν θα άλλαζε, γιατί αν υπήρχε νόθευση, τη βρήκαµε. Αν
τώρα ψάχνουµε να δούµε αν είναι κακουργηµατικού ή πληµµεληµατικού επιπέδου και µας προκύπτει µια «ρουκέτα» -επιτρέψτε
µου την έκφραση- µε το έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών
της Γαλλίας, τότε σηµαίνει ότι βρισκόµαστε µπροστά και σε ένα
άλλο αδίκηµα, το αδίκηµα της απιστίας. Άρα, λοιπόν, αυτά αντιµετωπίζουµε.
Θα µου πείτε, εγώ θέλω να δω τι κάνει και ο Βενιζέλος, εγώ
θέλω να βάλω στο κάδρο και το Βενιζέλο, θέλω να βάλω και τον
Παπανδρέου, θέλω να βάλω και δεν ξέρω και εγώ ποιον, τη µισή
Ελλάδα, δεν ξέρω τι θέλετε να βάλετε. Αυτό, λοιπόν, αποτελεί
πολιτική στόχευση. Εµείς εδώ κοιτάµε το ποινικό και το νοµικό
κοµµάτι και εκεί θα µείνουµε σαν Δηµοκρατική Αριστερά.
Αν, όµως, προκύψουν ντοκουµέντα και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει ευθύνη και για άλλα πρόσωπα και για
άλλες κατηγορίες, να είστε σίγουροι ότι κατά συνείδηση θα υποστηρίξουµε και θα ψηφίσουµε αυτό που θα πρέπει να επιτάσσει
η αλήθεια και η δικαιοσύνη σ’ αυτόν τον τόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Οικονόµου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
ζητήσατε το λόγο για µια µικρή παρέµβαση, γιατί θα έπρεπε ίσως
να ολοκληρώσουµε τον κύκλο…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσω-
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τερικών): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε το λόγο
για δύο λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, γιατί θα ήθελα να
δώσω µερικές διευκρινίσεις, δεδοµένου ότι ειπώθηκαν εδώ µερικά ζητήµατα τα οποία χρειάζονται διευκρίνιση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε, να τις δώσει
µετά τις διευκρινίσεις ο κύριος Υπουργός.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Εντάξει, κυρία Πρόεδρε, ας µιλήσει και ο κ. Χαλβατζής
και εγώ θα πάρω µετά το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
αυτό ήθελα να σας πω πριν από λίγο. Έχουµε ακόµα και τον κ.
Χαλβατζή, προκειµένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος των βασικών
οµιλητών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Με συγχωρείτε, κύριε Χαλβατζή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, παρενέβην, γιατί είπατε ότι θέλετε να δώσετε ορισµένες απαντήσεις. Αν επρόκειτο
για µία απάντηση, δεν θα είχα πρόβληµα. Όµως, εσείς έχετε να
δώσετε πολλές.
Σήµερα, λοιπόν, έχουµε να αντιµετωπίσουµε µια συµπληρωµατική πρόταση, δεδοµένου ότι προστίθεται και η απιστία σε
βάρος του κ. Παπακωνσταντίνου, επειδή δεν αξιοποιήθηκε η
λίστα Λαγκάρντ, κάτι που και εµείς είχαµε προτείνει στην πρώτη
συζήτηση. Εποµένως συµφωνούµε µ’ αυτήν την πρόταση και την
ψηφίζουµε.
Στην πρώτη περίπτωση είχατε περιοριστεί ως συγκυβέρνηση
στην αλλοίωση. Αυτό ήταν µια µεθόδευση µε πολλαπλούς στόχους. Σήµερα και κάτω από τη ροή των γεγονότων είναι επόµενο,
την ανάγκη φιλοτιµίαν ποιούντες, να επιχειρείτε να διευρυνθεί το
κατηγορητήριο. Και αυτό, όµως, γίνεται µόνο για τον κ. Παπακωνσταντίνου και όχι, λόγου χάριν, για τον κ. Βενιζέλο, που και
αυτός παρακράτησε τη λίστα. Και ο πρώτος και ο δεύτερος ήξεραν ότι τα δικαστήρια στην Ιταλία και τη Γαλλία είπαν ότι δεν
µπορούσε να αξιοποιηθεί η λίστα. Ταυτόχρονα όµως, ήξεραν και
ο κ. Παπακωνσταντίνου αλλά και ο κ. Βενιζέλος ότι η λίστα αξιοποιήθηκε στη Γερµανία, την Αγγλία και την Αυστρία. Θα µιλήσουµε παρακάτω για την αξιοποίηση, την οποία κάποιοι θεωρούν
ως πανάκεια.
Εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είχαµε δίκιο όταν
υποστηρίζαµε ότι έχει ευθύνη και ο Βενιζέλος ως Υπουργός Οικονοµικών, αφού δεν αξιοποίησε τη λίστα Λαγκάρντ, όπως και
όλοι οι Πρωθυπουργοί. Και εδώ έχουµε µια εικόνα. Όλοι ή σχεδόν όλοι από αυτούς που ήρθαν στην επιτροπή ψεύδονται. Μας
έλεγαν διάφορα αποπροσανατολιστικά, όπως ότι έγινε µια άτυπη
παράδοση µέσω µυστικών υπηρεσιών. Είναι πασίδηλο, όπως
λένε και οι νοµικοί, ότι µπλέχτηκαν οι µυστικές υπηρεσίες. Όµως
η πραγµατικότητα είναι ότι η παράδοση έγινε επίσηµα, µε όλους
τους τύπους, κάτι που εµείς υποστηρίζαµε, αλλά οι µάρτυρες το
αρνούνταν.
Και όλα αυτά γίνονται την ίδια στιγµή που παίρνονταν τα πιο
σκληρά και τα πιο βάρβαρα αντιλαϊκά και αντεργατικά µέτρα,
που οδήγησαν και οδηγούν στο «στράγγισµα» της εργατικής
τάξης και των πιο πλατιών λαϊκών στρωµάτων. Κόβατε µισθούς,
συντάξεις, επιδόµατα. Συρρικνώσατε τις κρατικές δαπάνες στην
παιδεία, την υγεία και την πρόνοια, ενώ οδηγήσατε ενάµισι εκατοµµύριο ανθρώπους στην ανεργία. Και την ίδια στιγµή, δεν πήρατε ούτε ένα ευρώ από τη φοροδιαφυγή του µεγάλου
κεφαλαίου.
Γι’ αυτό κάνουµε λόγο για ποινικές ευθύνες του κ. Παπακωνσταντίνου και κατ’ αρχάς πολιτικές ευθύνες του κ. Βενιζέλου και
του κ. Παπανδρέου, που ως Πρωθυπουργός γνώριζε όλη την
υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, όπως αποκαλύφθηκε και από τα
µηνύµατα Παπακωνσταντίνου-Διώτη που κατατέθηκαν στην επιτροπή. Γνώριζαν, απέκρυψαν και δεν έδρασαν και έτσι ζηµίωσαν
το δηµόσιο.
Τι διαπιστώσαµε στην, περίπου, πεντάµηνη λειτουργία της επι-
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τροπής, που εξέταζε µάρτυρες για τη λίστα Λαγκάρντ;
Πρώτον, υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης για πάταξη της φοροδιαφυγής του µεγάλου κεφαλαίου. Υπάρχει τεράστια συγκέντρωση πλούτου στο µεγάλο
κεφάλαιο. Υπάρχουν φοροαπαλλαγές, τα λεγόµενα κίνητρα,
ζεστό χρήµα για το µεγάλο κεφάλαιο.
Θα µιλήσω παρακάτω αναλυτικά. Στο όχι µακρινό παρελθόν η
φορολογία του µεγάλου κεφαλαίου ήταν 45%. Το ΠΑΣΟΚ µείωσε
αυτό το ποσοστό. Η Νέα Δηµοκρατία ξαναµείωσε το ποσοστό
φορολογίας του µεγάλου κεφαλαίου. Σήµερα είναι 20% και γίνεται λόγος να πάει στο 15%. Η υπηρέτηση, λοιπόν, του µεγάλου
κεφαλαίου και η διασφάλιση της κερδοφορίας του είναι η φροντίδα σας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Συνεπώς δεν υπήρχε καµµία πολιτική βούληση για πάταξη της
φοροδιαφυγής, όπως και αν την ονοµάζατε είτε ως ΠΑΣΟΚ είτε
ως Νέα Δηµοκρατία είτε στη σηµερινή τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι από τον
Οκτώβρη µέχρι σήµερα, που είναι Ιούνιος, δεν ελέγχθηκαν ούτε
οι τρεις συγγενείς του Παπακωνσταντίνου. Πέρασαν οκτώ ολόκληροι µήνες και δεν έχουµε κανένα απολύτως αποτέλεσµα.
Δεύτερον, µετά από αυτά που µέχρι σήµερα δεν έγιναν από
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, µπαίνουν κάποια ερωτήµατα: Τι
θα γίνει µε τα άλλα δύο χιλιάδες πενήντα εννέα ονόµατα στις
καρτέλες; Τι θα γίνει µε τα εξήντα τρία ονόµατα που κατά προτεραιότητα ψάχνει το ΣΔΟΕ; Τι γίνεται και πού βρίσκεται η συµφωνία µε την Ελβετία; Ποιος είναι ο ρόλος της Ελβετίας; Γιατί
δεν ξέρει κανένας ότι στην Ελβετία λειτουργεί ο ατσάλινος νόµος
του καπιταλισµού, που προστατεύει απόλυτα τη διακίνηση, τη
διαχείριση των κεφαλαίων και των καταθετών;
Το συµπέρασµα είναι ότι κανένας δεν ήθελε να αποκαλύψει το
ρόλο της Ελβετίας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί; Διότι κανένας δεν αµφισβήτησε και δεν αµφισβητεί την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων,
που είναι η κύρια αρχή του Μάαστριχτ. Δεν αµφισβητήθηκαν οι
νόµοι λειτουργίας των offshore εταιρειών και των άλλων νόµων
του καπιταλισµού, σε σχέση µε την αξιοποίηση και µέσω ανώνυµων τίτλων των κεφαλαίων, καθώς και το ρόλο των φορολογικών
παραδείσων.
Όλα τα κόµµατα που δέχονται τη συνθήκη του Μάαστριχτ,
αποδέχονται την ελευθερία κίνησης του κεφαλαίου. Δηλαδή και
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ουσιαστικά διαφορετική άποψη για τη φορολογία του µεγάλου κεφαλαίου. Μιλά, λόγου χάριν, για φορολόγηση του µεγάλου κεφαλαίου γενικά και αόριστα και δεν έρχεται
σε αντίθεση, σε σύγκρουση, µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε τις επιλογές της Ευρωενωσιακής πολιτικής. Βεβαίως, υποστηρίζει ότι είναι καλύτερος διαχειριστής και πως, εάν
παταχθεί η φοροδιαφυγή, εάν αξιοποιηθεί πλήρως η λίστα Λαγκάρντ, εάν ελεγχθούν οι πενήντα τέσσερις χιλιάδες ονόµατα καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού, θα µειωθούν τα βάρη που
υφίσταται η εργατική τάξη και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Αυτή
η άποψη ούτε αφελής δεν µπορεί να χαρακτηριστεί.
Σηµειώνουµε ότι από τα τρία κόµµατα της συγκυβέρνησης δεν
επιδιώχθηκε να ανοιχτούν τα ζητήµατα. Από τα πρακτικά βγαίνει
ότι κάθε φορά που εµείς ως ΚΚΕ θέταµε ζητήµατα, η απάντηση
που µας έδιναν ήταν ότι είµαστε εκτός απόφασης της Βουλής
και της εντολής που έχει η επιτροπή.
Ποια είναι τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα; Σε ό,τι αφορά τον
έλεγχο, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Γιατί; Επειδή δεν θέλετε να
αποκαλυφθεί τίποτα από όσα λέτε ότι επιδιώκετε. Δεν υπάρχει
ανάλογο προσωπικό για να κάνει τους ελέγχους. Δεν υπάρχει
πολιτική βούληση να γίνουν έλεγχοι. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση ούτε καν να περιορίσετε τη φοροδιαφυγή του µεγάλου κεφαλαίου. Αντίθετα, πλάι στις νόµιµες φοροαπαλλαγές,
προωθήθηκαν και ρυθµίσεις για ασυλία των λεγόµενων επαναπατριζόµενων κεφαλαίων –παλαιότερα, επί Αλογοσκούφη και
µετά µε την τροπολογία του Παπακωνσταντίνου, θα αναφερθώ
και παρακάτω.
Γιατί µέχρι σήµερα δεν δόθηκε καµµιά απάντηση; Ο Υπουργός
Οικονοµικών διατυµπάνιζε για ελέγχους που ξεκίνησαν για τις
πενήντα τέσσερις χιλιάδες εµβάσµατα από το 2009 µέχρι το
2013. Τι έγινε; Καµµία απάντηση. Τι έγινε µε τα ακίνητα του Λονδίνου, τα πανάκριβα ακίνητα που αγοράστηκαν από Έλληνες,
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προφανώς όχι από εργάτες, από αυτοαπασχολούµενους, αλλά
από µεγαλοκαπιταλιστές; Τι έγινε µε τη λίστα του Λουξεµβούργου; Λοιπόν, υπάρχουν πολλές λίστες: Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργου. Τι έγινε µε τα χίλια επτακόσια πενήντα ονόµατα καταθετών
του µεγάλου πλούτου; Μιλούσατε για ελεγκτική επέλαση και τα
στοιχεία µάς λένε ότι 3,5 έως 4 εκατοµµύρια ευρώ εισπράχθηκαν
έως τώρα.
Πολλά από τα χίλια επτακόσια πενήντα ονόµατα του µεγάλου
πλούτου είναι κοινά µε τη λίστα Λαγκάρντ. Τι έγινε; Πού βρίσκονται αυτές οι υποθέσεις; Προφανώς πάγωσαν. Γι’ αυτό υποστηρίζουµε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής του µεγάλου κεφαλαίου.
Άλλωστε, ανώτατα στελέχη, κρατικοί και άλλοι υπάλληλοι που
ήρθαν στην επιτροπή, που εξέταζε πέντε µήνες την υπόθεση,
ούτε είδαν ούτε άκουσαν ούτε ενδιαφέρθηκαν, ούτε για τη λίστα
ούτε για τους ελέγχους που έπρεπε και από αυτούς τους ίδιους
να διενεργηθούν. Μερικά ονόµατα να αναφέρουµε: Καπελέρης,
Διώτης-επικεφαλής του ΣΔΟΕ-Πλασκοβίτης -Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών- Χατζή -Διευθύντρια του γραφείου του Παπακωνσταντίνου- Ρίτσου και Λεµονιά Παπαδάκου
-στενές συνεργάτιδες του Παπακωνσταντίνου. Άρνηση απαντήσεων, άγνοια για τα πάντα, σαν να ήταν στο Υπουργείο για να
πλέκουν κάλτσες και πουλόβερ και όχι για να κάνουν µια δουλειά
για την οποία πληρώνονταν και αδρά! Όλοι τους έλεγαν συνειδητά ψέµατα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Βεβαίως, αυτή η διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης για
την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής του µεγάλου κεφαλαίου
έχει αιτίες. Και τώρα, µε αφορµή την εξέταση της υπόθεσης της
λίστας Λαγκάρντ στην επιτροπή, αναδείχθηκαν πλευρές που
µόνο το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει επισηµάνει και
έχουν να κάνουν µε την ίδια τη φύση του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής και αφορούν στην ανάγκη εξασφάλισης της κερδοφορίας του µεγάλου κεφαλαίου και µε την παρέµβαση προς
αυτήν την κατεύθυνση του κράτους, που εκφράζει τα συµφέροντα και την εξουσία τους.
Πρόκειται για πλευρές που τα µεν κόµµατα της συγκυβέρνησης –Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Δηµοκρατική Αριστερά- θα
επιθυµούσαν να αποκρύψουν ή να συσκοτίσουν, ο δε ΣΥΡΙΖΑ και
τα υπόλοιπα κόµµατα επιθυµούν να περιορίσουν και να υποβαθµίσουν, αν είναι σχέσεις διαπλοκής της πλουτοκρατίας, µε τα κυρίαρχα πολιτικά κόµµατα εξουσίας –µα, αυτό είναι διαχρονικό,
δεν είναι σηµερινό- ή τις διαρθρωτικές αδυναµίες οργάνωσης
της κρατικής ελεγκτικής µηχανής, που πολλοί πιστεύουν ότι µε
µια καλύτερη διαχείριση µπορεί να έχουµε άριστα αποτελέσµατα.
Υπάρχουν φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις –το είπαµε
και προηγούµενα- µε χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις της αυξηµένης ισχύος µέτρων για την προστασία του εφοπλιστικού κεφαλαίου, το αφορολόγητο στο πετρέλαιο το οποίο
χρησιµοποιούν οι εφοπλιστές, την ίδια στιγµή που εκατοντάδες
σχολειά σε όλη τη χώρα –να µην πούµε χιλιάδες- πάγωσαν φέτος
το χειµώνα, γιατί δεν είχαν θέρµανση.
Βεβαίως, διαχρονικό είναι και το πρόβληµα της φοροασυλίας
του µεγάλου κεφαλαίου, κυρίως αυτού που έχει εξαχθεί στο εξωτερικό και στο οποίο εξασφαλίζεται φορολογική ασυλία για την
επαναεισαγωγή του στη χώρα.
Είναι ο ν. 3259/2004 επί Αλογοσκούφη που επέτρεψε αυτόν
τον επαναπατρισµό κεφαλαίων από το εξωτερικό, µε την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης στο 3% για το ποσό της µεταφοράς.
Βεβαίως, έχουµε κι άλλες περιπτώσεις, δηλαδή ρυθµίσεις τις
οποίες αξιοποίησε ένας από τους συγγενείς του Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έφερε κεφάλαια µετά από τη ρύθµιση που έφερε
ο κ. Παπακωνσταντίνου. Αναφέρεται ένα ποσό 720.000 δολαρίων. Έτσι, ο λογαριασµός του που αναφέρεται στη λίστα Λαγκάρντ αναφέρεται µηδενικός.
Από την επισκόπηση, λοιπόν, της λίστας Λαγκάρντ γίνεται φανερό ότι ο µεγάλος πλούτος που συσσωρεύεται από την εκµετάλλευση και τον ιδρώτα των εργαζοµένων, εφόσον δεν µπορεί
–ή δεν επιθυµούν οι κεφαλαιοκράτες- να επενδυθεί σε παραγωγικές δραστηριότητες, µεταφέρεται σε καταθέσεις, επενδυτικά
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προϊόντα -όπως ονοµάζονται τα αµοιβαία κεφάλαια- αξιοποιώντας βασικές αρχές και αξίες του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης, όπως είναι η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, το τραπεζικό
και επιχειρηµατικό απόρρητο, η ανωνυµία που εξασφαλίζεται σε
ορισµένες µορφές επενδύσεων ή και εταιρικές µορφές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, όπως είναι και οι φορολογικοί
παράδεισοι, για τους οποίους η τρικοµµατική Κυβέρνηση δεν
κάνει απολύτως τίποτα.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε ορισµένα ερωτήµατα τα οποία
τίθενται.
Τα συµπεράσµατα που αβίαστα βγαίνουν απ’ όλη αυτήν τη διαδικασία, κατά την άποψή µας, είναι ότι τα περιθώρια που υπάρχουν γι’ αυτές τις επιτροπές είναι από ελάχιστα έως ανύπαρκτα,
για να αποκαλύψουν και κυρίως να αποφασίσουν κάτι θετικό για
τους εργαζόµενους, για το λαό. Αυτό γίνεται, γιατί, όσο παραµένει πρώτο και κυρίαρχο το κέρδος, καµµία δραστηριότητα της
όποιας επιτροπής δεν θα έχει αποτελέσµατα. Όσο λειτουργούν
αυτοί ακριβώς οι µηχανισµοί του αστικού κράτους, που προστατεύουν το κέρδος, που διασφαλίζουν τα συµφέροντα και τα
κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου, φιλολαϊκή πολιτική δεν θα φανεί.
Υπάρχουν ορισµένα ζητήµατα για απόφαση. Τελικά, κυρία
Πρόεδρε, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί; Ποια θα είναι η επιτροπή που θα συνεχίσει την προσπάθεια ελέγχου σ’ αυτήν την
υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ; Πότε θα έρθει το πόρισµα του
ΣΔΟΕ; Πότε θα εξεταστούν συγγενείς του Παπακωνσταντίνου
αλλά και κάποια άλλα πρόσωπα που πρέπει πλέον να εξεταστούν;
Είναι ερωτήµατα που απαιτούν, κατά την άποψή µας, εντελώς
συγκεκριµένες απαντήσεις τώρα κι όχι στο µέλλον.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Χαλβατζή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος
Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ήθελα να δώσω µερικές διευκρινίσεις, οι οποίες είναι µεν
εκτός διαδικασίας και εκτός θέµατος, αλλά, επειδή ειπώθηκαν,
πρέπει να υπάρχει µία απάντηση. Η απάντηση αυτή αφορά τους
εισαγγελείς διαφθοράς. Όπως ξέρετε, αυτός είναι ένας θεσµός,
ο οποίος θεσµοθετήθηκε ταυτόχρονα σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες. Αυτός θεσµοθετήθηκε για να ξεκαθαριστεί το θέµα του
τι θα κάνουν οι οικονοµικοί εισαγγελείς, όποιοι κι αν είναι, µε τον
εισαγγελέα διαφθοράς. Όσον αφορά τους οικονοµικούς εισαγγελείς –το λέει και η λέξη- το νοµοθέτηµα προβλέπει ποιες είναι
οι αρµοδιότητές τους. Ο εισαγγελέας διαφθοράς έχει άλλες αρµοδιότητες, πέραν από τις καθαρά φορολογικές και οικονοµικές
που έχουν οι οικονοµικοί εισαγγελείς και γι’ αυτό ακριβώς ψηφίστηκε αυτή η διάταξη.
Όσον αφορά τη θητεία των υπαρχόντων εισαγγελέων διαφθοράς, αυτή έληξε. Απ’ ό,τι πληροφορηθήκαµε στον Τύπο, οι ίδιοι
δεν ήθελαν την ανανέωση της θητείας τους και έτσι, λοιπόν, οι
άξιοι εισαγγελείς που ήταν πριν, αντικαταστάθηκαν από το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο από άλλους άξιους συναδέλφους
τους.
Το δεύτερο θέµα είναι το εξής: Ειπώθηκε ότι κατά την ψήφιση
για τη σύσταση της επιτροπής, ο Πρωθυπουργός ψήφισε πρώτος, για να δώσει µία κατεύθυνση στους Βουλευτές. Ο συνάδελφος που το είπε δεν θα θυµάται ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε και
µάλιστα ψήφισε εκτός σειράς. Όταν ήταν να ψηφίσει µε την εκλογική του περιφέρεια, τη Μεσσηνία, ψήφισε πολύ αργότερα. Συνεπώς δεν είναι αληθές.
Ένα τρίτο θέµα είναι το εξής: Λέµε κοινά πράγµατα. Όλα τα
κόµµατα της Βουλής έχουν πει ότι το άρθρο 86 του Συντάγµατος, που αναφέρεται στην ευθύνη των Υπουργών, αλλά και ο σχετικός νόµος θα τροποποιηθούν. Μιλάµε για αναθεώρηση του
άρθρου 86 και για τροποποίηση του νόµου. Δεν νοµίζω να υπάρχει κανείς εδώ που να διαφωνεί. Υπάρχει δέσµευση και από την
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Κυβέρνηση και από τα κόµµατα της Συµπολίτευσης, αλλά και
από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Πρόσφατα, µάλιστα,
υπήρξε αναφορά και από τα κόµµατα του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Όµως, χρειάζεται συνταγµατική αναθεώρηση. Έγινε µία προσπάθεια επί υπουργίας Καστανίδη να βελτιωθούν µερικά ζητήµατα. Βελτιώθηκαν, αλλά χρειάζεται ριζική αναµόρφωση µε την
αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Ένα τέταρτο θέµα αφορά στο αντιρατσιστικό που είπατε,
κύριε Οικονόµου, αν και δεν είναι του παρόντος να το αναφέρουµε. Είναι ένα θέµα που είναι τόσο σοβαρό, κατά τη γνώµη
µου, που χρειάζεται σύνεση και ψυχραιµία, ούτως ώστε να υπάρχει η µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στις επιτροπές, για να δούµε
ποιο είναι το πιο σωστό να κάνουµε.
Τώρα, αν θέλαµε καινούργιο νόµο ή ήθελε τροποποιήσεις το
παλαιό νοµοθετικό πλαίσιο, εγώ εξέφρασα άποψη και είπα ότι
χρειάζονται απλές τροποποιήσεις στο νόµο-πλαίσιο, για να µην
υπάρχουν επικαλύψεις. Σας αναφέρω µόνο ένα παράδειγµα. Εισάγεται η διάταξη να διώκονται αυτεπάγγελτα µερικά αδικήµατα,
γιατί δεν τα προέβλεπε ο ν. 927/1979. Όµως, το 2005 τα προέβλεψε ειδική διάταξη. Άρα, λοιπόν, για να αποφύγουµε αυτές
τις επικαλύψεις που δηµιουργούν σύγχυση ακόµα και στους δικαστές, λόγω της πολυνοµίας, έπρεπε να ξεκαθαρίσουν µερικά
ζητήµατα.
Τώρα, όσον αφορά το ζήτηµα που είπατε, σας πληροφορώ ότι
η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας είναι καθαρή και θα σας τη
διαβάσω. Είναι πρόταση, την οποία, βέβαια, θα τη συζητήσουµε
στις επιτροπές, για να βρούµε όλα τα κόµµατα τη χρυσή τοµή.
Λέει, λοιπόν, «όποιος µε πρόθεση, δηµόσια, προφορικά…», κ.λπ.,
«…επιδοκιµάζει ή υποτιµά τη σοβαρότητα γενοκτονιών αναγνωρισµένων από την ελληνική Βουλή…» και διερωτώµαι γιατί κανένα άλλο κόµµα δεν καταθέτει µία τέτοια πρόταση που να
αφορά τις γενοκτονίες…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα συζητήσουµε τώρα για το αντιρατσιστικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
µπαίνετε σε λεπτοµέρειες, αν µου επιτρέπετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Μα, πρέπει να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα ανοίξετε
κύκλο συζητήσεων, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Οικονόµου, έχετε το λόγο και σηκωθήκατε; Κι άλλοι θα σηκώνονταν µε
την ίδια λογική. Σας παρακαλώ να καθίσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να µου δώσετε το λόγο, γιατί ο κύριος Υπουργός…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Οικονόµου, εσείς ανοίξατε τη συζήτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, αν µου επιτρέπετε, µην τοποθετείστε καθόλου επί του ρατσιστικού…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ολοκλήρωσα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): …γιατί είναι µεγάλο θέµα και διάφοροι συνάδελφοι θα ήθελαν να λάβουν το
λόγο. Κι αυτό είναι λογικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αναφερθείτε στο θέµα επί του οποίου συζητάµε σήµερα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Σύµφωνοι, κυρία Πρόεδρε. Απλώς, ειπώθηκε κάτι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ.
Θα πάρουν το λόγο κι άλλοι συνάδελφοι και µε το δίκιο τους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Διευκρινίζω, λοιπόν, ότι στο ζήτηµα αυτό που είπατε
για το Ολοκαύτωµα και για τα εγκλήµατα πολέµου που αναγνωρίστηκαν υπάρχει πρόταση από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι γίνεται
στη Γερµανία;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Αφήστε τη Γερµανία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μιλάτε για το Ολοκαύτωµα, κύριε
Υπουργέ, και δεν ξέρετε τι γίνεται στη Γερµανία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Οικονόµου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Μα, τώρα τι να σας πω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Οικονόµου, τι θέλετε τώρα; Θέλετε να σας απαντήσει…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα ήθελα το λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν έχετε
το λόγο, κύριε Οικονόµου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Οικονόµου, εγώ δεν αντιδικώ µαζί σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Οικονόµου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Οικονόµου, δεν αντιδικούµε. Το καλύτερο πρέπει να κάνουµε όλοι µαζί και θα το κάνουµε. Είµαι βέβαιος ότι θα
το κάνουµε. Όµως, µη λέτε ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώσατε
µ’ αυτό, κύριε Υπουργέ. Θα τα πούµε, όταν θα έρθει η ώρα του
αντιρατσιστικού. Εκεί θα έχουµε να λέµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις.
1. Οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Εξωτερικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας, που αφορά στην ίδρυση, διοίκηση και
λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defense
COE Operation MOU).
2. Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ζάµπια και
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας».
3. Οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Εξωτερικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού σχετικά µε τη Λειτουργική Σχέση, που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής,
Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defense COE Functional Relationship MOU).
Παραπέµπονται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θέλετε τώρα;
Τι θέλετε; Ένα λεπτό. Για ποιο θέµα; Για το αντιρατσιστικό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όχι, δεν είναι το αντιρατσιστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αφού γι’ αυτό
θα πείτε, γιατί λέτε όχι;
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ακούστε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιατί λέτε όχι;
Αφού γι’ αυτό θα πείτε! Γιατί λέτε όχι, όµως; Πείτε για το αντιρατσιστικό, για να είναι και η Πρόεδρος εντάξει µαζί σας και να αρχίσουµε, λοιπόν, νέο κύκλο συζητήσεων. Ωραία, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ακούστε µε, κυρία Πρόεδρε. Ακούστηκε από το Βήµα της Βουλής ότι υπήρξε Βουλευτής, ο οποίος
έκανε δήλωση καθαρής άρνησης του Ολοκαυτώµατος. Αυτές οι
συµπεριφορές και το Προεδρείο –συγγνώµη που το λέω- θα πρέπει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, παρακαλώ. Το Προεδρείο θέλει να κρατήσει λίγο χαµηλά τους τόνους. Έχουµε σήµερα πολύ σοβαρό θέµα να συζητήσουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όλα σοβαρά είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είναι της
ώρας το αντιρατσιστικό και κακώς –αν µου επιτρέπει ο κύριος
Υπουργός και δεν ξέρω και ποιος άλλος συνάδελφος, δεν ήµουν
στην Έδρα- υπήρξε τοποθέτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συµφωνώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Λοιπόν, δεν θα
µιλάµε επί παντός επιστητού, όταν έχουµε ένα άλλο σοβαρό
θέµα να συζητήσουµε. Δεν γίνεται αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πείτε µας, λοιπόν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αφήστε µε να µιλήσω, κυρία Πρόεδρε. Μου δώσατε το λόγο και µιλάτε εσείς.
Συµφωνώ ότι είναι πολύ σοβαρά όλα τα θέµατα και συµφωνώ
ότι δεν θα το λύσουµε σήµερα εδώ. Όµως, στην ερώτηση -αν
ξέρει ο κύριος Υπουργός, ο οποίος είναι λαλίστατος κατά τα
άλλα- «ποια είναι η ποινική αντιµετώπιση στη Γερµανία της άρνησης του Ολοκαυτώµατος», τον ενηµερώνω ότι είναι πέντε χρόνια φυλάκιση, για να το ξέρει. Αυτό το θέµα, λοιπόν, θα έπρεπε
να το έχει υπ’ όψιν του, διότι, όταν συζητάµε εδώ και θα νοµοθετήσουµε αύριο «ναι» ή «όχι», πρέπει να ξέρουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα µιλήσουµε
τότε και θα τα πούµε και όσοι πρέπει να τα µάθουµε καλύτερα
θα τα µάθουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: …οι φέροντες την πρωτοβουλία ότι
εδώ, όταν βλέπουµε τα πράγµατα και προκύπτουν, προκύπτουν
ξαφνικά σαν χιονοστιβάδα και µας καταπνίγουν.
Αυτό είναι το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Οικονόµου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορώ να έχω το λόγο, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
Μισό λεπτό, ο κ. Οικονόµου µίλησε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Αυτήν τη στιγµή εγώ Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του ΣΥΡΙΖΑ βλέπω τον κ. Δρίτσα.
Έχετε το λόγο, κύριε Δρίτσα, για δύο λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Οικονόµου είναι εισηγητής,
δεν είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σήµερα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η κ. Κωνσταντοπούλου ζητάει επί προσωπικού. Εγώ ζητάω το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, σήµερα συζητούµε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Να αφήσουµε το Κολωνάκι σήµερα, να συζητήσουµε τα προσωπικά!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ να έχω το
λόγο χωρίς διακοπές και παρεµβάσεις από τα υπουργικά
έδρανα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο κύριος Υπουργός πήγε τη συζήτηση αλλού.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε,
κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχει σηµασία να επισηµανθεί το ατόπηµα του Υπουργού, του κ. Αθανασίου. Συζητάµε ένα σοβαρό ζήτηµα, που απασχολεί όλη την ελληνική
κοινωνία. Έχει αρνηθεί η Κυβέρνηση -προεξάρχοντος του κ. Αθανασίου- τη συζήτηση για το ρατσισµό και για τα νοµοσχέδια και
ασθµαίνων έρχεται εµβόλιµα να θέσει το θέµα, µε όρους, µάλιστα, εντελώς παραπλανητικούς, να κλείσει το µάτι προς την
ακροδεξιά πτέρυγα, για να κάνει τα παιγνίδια του και να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Δεν έπρεπε να το επιτρέψετε καν και
αυτή είναι µία ακόµα ένδειξη της ιδιοκτησιακής νοοτροπίας για
τους θεσµούς και τη λειτουργία τους που έχουν οι Υπουργοί. Ο
κ. Αθανασίου πρέπει να µπει στη θέση του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα. Καταγράφηκε η θέση σας.
Συνεχίζουµε, λοιπόν…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κυρία
Κωνσταντοπούλου, δεν έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, έκανα µία ερώτηση στον κ. Αθανασίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν θα φωνάζετε, όµως, έτσι εδώ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Όχι, δεν έχετε
το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι, κυρία Πρόεδρε, αφήστε τη να φωνάζει, για να καταλάβει ο κόσµος τι γίνεται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Οικονόµου πώς πήρε το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε το
λόγο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Αθανασίου, τον κ. Ιωάννη
Παγίδα τον γνωρίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε το
λόγο εδώ! Πάµε µε µία σειρά και µία συντεταγµένη διαδικασία.
Όταν έρθει η ώρα και πάρετε δευτερολογία, θα µπορέσετε να
µιλήσετε.
Ο κ. Μαρκογιαννάκης έχει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Αθανασίου, σας έκανα µία
ερώτηση! Τον κ. Ιωάννη Παγίδα τον γνωρίζετε; Τον γνωρίζετε;
Απαντήστε µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα απαντήσει
όταν έρθει η ώρα του. Δεν έχει το δικαίωµα. Δεν καταγράφεται
τίποτα από αυτά.
Ο κ. Μαρκογιαννάκης έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, τουλάχιστον στην Αίθουσα της
Ολοµέλειας αφήστε µε να κάνω τη δουλειά µου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τη δουλίτσα σας µια χαρά την
κάνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, έχετε πέντε λεπτά. Πρέπει να πείτε αυτά που πρέπει, σας
παρακαλώ, και αφήστε το αντιρατσιστικό για άλλη συζήτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριοι συνάδελφοι, είχα κάνει µία πρόταση όταν ξεκίνησε
να λειτουργεί η επιτροπή: να είναι δηµόσιες οι συνεδριάσεις της.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Και εµείς την κάναµε αυτήν την πρόταση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εάν είχα εισακουσθεί τότε, πολλά από αυτά τα οποία ελέχθησαν σήµερα δεν θα ελέγοντο, διότι θα ήταν µάρτυρας ο
ελληνικός λαός και θα έβλεπε ποιοι είναι οι θύτες και ποιοι είναι
τα θύµατα.
Δεν απαντώ στις προσωπικές αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου, που µε το γνωστό καλοσυνάτο της ύφος εξαπέλυσε εναντίον µου, ούτε και στη γεµάτη ρατσισµό και φιλοναζισµό οµιλία
του κ. Κασιδιάρη.
Θα απαντήσω, όµως, στον κ. Χαλβατζή. Δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε. Δεν είπαµε ότι στις 10 του µήνα που θα έρθει το
πόρισµα του ΣΔΟΕ, ευθύς αµέσως θα καλέσουµε του συγγενείς
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του κ. Παπακωνσταντίνου, ευθύς αµέσως θα καλέσουµε τον κ.
Παπακωνσταντίνου και τελειώνουµε;
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πιστεύω ότι η επιτροπή αυτή η
οποία συνεστήθη και λειτουργεί, κάνει µε πολλή σοβαρότητα και
υπευθυνότητα τη δουλειά της. Πρέπει να ξέρουµε όλοι όταν
έχουµε να κάνουµε µε προκαταρκτική επιτροπή σε βάρος πολιτικών προσώπων ότι είναι µία οδυνηρή διαδικασία και πρέπει να
είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Εµείς έχουµε µία συγκεκριµένη εντολή και είχα πει από την
αρχή ότι, εάν κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης
προκύψουν στοιχεία τα οποία ενδεχοµένως να συνιστούν αξιόποινα αδικήµατα -είτε για τον ίδιο τον κ. Παπακωνσταντίνου είτε
για άλλους Υπουργούς- τότε από τους τριακοσίους συναδέλφους Βουλευτές χρειαζόταν τριάντα για να γίνει καινούργια πρόταση και νέα κατηγορία, νέα έρευνα. Αυτό επιβάλλει η
υπευθυνότητα.
Οφείλω να πω ότι συµφωνώ απολύτως µε τον κ. Ρήγα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό έλειπε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): …στο ότι θα µπορούσαµε να έχουµε τελειώσει µέσα σε ένα
µήνα το πολύ, διότι -τρία είναι τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν
–όχι παραπάνω- τα οποία θεµελιώνουν τις κατηγορίες –που ήδη
έχουµε από την αρχική εντολή- και τη νέα κατηγορία.
Ποια είναι τα τρία στοιχεία; Πρώτον, η –εντός εισαγωγικών«απώλεια» του cd. Δεύτερον, το έγγραφο το οποίο τώρα µας
ήρθε και µας οδήγησε στο να κάνουµε την καινούργια πρόταση.
Τρίτον, η έκθεση πραγµατογνωµοσύνης της ΔΕΕ. Τίποτα περισσότερο δεν χρειαζόταν για να προχωρήσουµε εκ του ασφαλούς
στην πρόταση προς την Εθνική Αντιπροσωπεία για την άσκηση
της ποινικής δίωξης. Αυτό επέβαλλε η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα που εµείς ως πλειοψηφία της επιτροπής αλλά και ως
πλειοψηφία γενικά των συναδέλφων που συµµετέχουν σε αυτήν,
προκρίναµε.
Για να δείτε το πόσο συκοφαντούµαστε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πω το εξής πράγµα. Το έγγραφο αυτό, το οποίο ήρθε
από τη Γαλλία πρόσφατα, πώς ήρθε; Μπορείτε να µου πείτε;
Έγινε λόγος στην αρχή όταν ήρθε ο κ. Χαλαστάνης στις 31 Ιανουαρίου και κατέθεσε να ελεγχθεί η αξιοπιστία του και να ζητηθεί το έγγραφο. Έκτοτε, όµως, ουδεµία υπόµνηση…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως, από τον ΣΥΡΙΖΑ! Εσείς
τον προστατεύατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σας παρακαλώ αφήστε µε τουλάχιστον εδώ να κάνω τη
δουλειά µου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ
πολύ.
Κύριε Μαρκογιαννάκη, ηρεµήστε και συνεχίστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνεστε τώρα, όταν µας παρακολουθεί αυτήν τη στιγµή ο ελληνικός λαός και µας κρίνει και
συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα από την κυρία συνάδελφο, καταλαβαίνετε τι γίνεται στη µυστική συνεδρίαση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα βάλει προσωπικό θέµα και θα έχουµε θέµα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Να βάλει όσα θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριοι συνάδελφοι, το έγγραφο αυτό ζητήθηκε από τον
οµιλούντα και ζητήθηκε µετά από µεγάλη, αγωνιώδη, θα έλεγα,
προσπάθεια, διότι µε τη διαδικασία της δικαστικής συνδροµής
θα καθυστερούσε πάρα πολύ, η ΔΔΟΣ ηρνείτο και προσεφέρθη
ο Υπουργός Οικονοµικών, µε τον οποίο συνοµιλούσα κάθε εβδοµάδα, προκειµένου επιτέλους να έρθει το έγγραφο.
Και ερωτώ εγώ: Εάν πράγµατι θέλαµε να συγκαλύψουµε, εάν
πράγµατι θέλαµε να κουκουλώσουµε, θα ήταν ποτέ δυνατόν να
κάνουµε αυτήν την προσπάθεια για να έρθει αυτό το έγγραφο,
το οποίο δένει την κατηγορία και την επεκτείνει; Πώς εκτοξεύονται τέτοιες συκοφαντίες;
Απέναντι σε αυτήν την υπευθυνότητα έχουµε την ανευθυνό-
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τητα, το λαϊκισµό και τα ψεύδη. Θα αναφέρω δύο-τρία παραδείγµατα, για να δείτε µε ποιον τρόπο ήθελαν κάποιοι να ερευνήσουµε την υπόθεση. Πρώτον, κατάθεση µάρτυρος µιάµιση
σελίδα ενώπιον του εισαγγελέως, και οι εισαγγελείς ξέρουν να
κάνουν τη δουλειά τους µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Στην
επιτροπή τριακόσιες πενήντα σελίδες από συνάδελφο, όλο το
υλικό, που δεν ήταν τίποτα. Ήταν µιάµιση σελίδα που είχε λεχθεί
ενώπιον του κυρίου εισαγγελέως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό τελειώνω.
Πλατειασµός! Τίποτα να µη λέµε. Έτσι, χάριν βασανισµού του
µάρτυρα και των υπολοίπων µελών της επιτροπής, που στωικά ο
εκάστοτε προεδρεύων υπέµενε ώρες ατέλειωτες αυτό το µαρτύριο.
Δεύτερον, η ανευθυνότητα της πρότασης µαρτύρων. Να καλέσουµε –λέει- την κ. Λαγκάρντ! Το ακούσατε αυτό; Να καλέσουµε την κ. Λαγκάρντ στην επιτροπή! Αυτό προτάθηκε. Να
καλέσουµε Βουλευτές από το ελβετικό και το γερµανικό Κοινοβούλιο. Και, το σηµαντικότερο, ελέχθη από συνάδελφο.
Όταν, πράγµατι, ο κ. Ντάσκας είπε ότι κάποιος Υπουργός είπε
στον τότε Πρωθυπουργό, τον κ. Παπανδρέου, κάτι το οποίο,
όµως, αρνήθηκε να µας πει ποιος Υπουργός τού το είπε, βρέθηκε
συνάδελφος της επιτροπής και είπε το εξής: «Να καλέσουµε
όλους τους Υπουργούς της εποχής εκείνης να τους ρωτάµε
έναν-έναν “εσύ ήσουν εκείνος που είπε στον κ. Ντάσκα αυτό το
οποίο ο κ. Ντάσκας µάς είπε εδώ;”». Αν είναι δυνατόν να µιλάµε
κατόπιν τούτου για σοβαρότητα!
Πέραν τούτου όµως, θα πρέπει να πω ότι υπέστην το µαρτύριο
της διαρκούς αµφισβήτησης.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Γίνεται λόγος εδώ για τον
κ. Μιωνή και για το γιατί δεν καλέσαµε τον κ. Μιωνή, ότι θα µας
λύσει το πρόβληµα ο κ. Μιωνή και δεν τον καλέσαµε.
Τι είπαµε ως πλειοψηφία; Κύριοι, η εξέταση στο εξωτερικό
είναι υποχρεωτική, εφόσον δεν έρχεται ο µάρτυρας -δικαίωµά
του να έρθει- αλλά, εν πάση περιπτώσει, προκειµένου να µεταβούµε στο εξωτερικό χωρίς το οτιδήποτε, προηγουµένως να
στείλουµε λίστα ερωτήσεων προς τον κ. Μιωνή, να αξιολογήσουµε την κατάθεσή του στο προξενείο και εφόσον δεν µας ικανοποιεί, τότε να πάει πράγµατι εκεί µια υποεπιτροπή να τον
εξετάσει. Αυτή ήταν η απόφαση. Και ήρθε ήδη η κατάθεση. Το
απόγευµα µάλιστα θα αποφασίσουµε σχετικώς. Αυτό είναι σοβαρότητα. Αυτό είναι υπευθυνότητα. Έτσι να λειτουργήσουµε
και όχι όπως θέλουν κάποιοι άλλοι.
Τελειώνω, κύριοι συνάδελφοι, γιατί δεν έχω χρόνο.
Θέλω να συµφωνήσω και εγώ πραγµατικά στο ότι υπάρχουν
ζητήµατα. Υπάρχει το ζήτηµα της λειτουργίας του ΣΔΟΕ. Υπάρχει το ζήτηµα του πώς επιλέγονται οι Βουλευτές οι οποίοι συµµετέχουν στις επιτροπές αυτές. Υπάρχει το ζήτηµα της
δηµοσιότητας των εργασιών των επιτροπών αυτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήµατα, τα οποία προφανώς, όταν
κατατεθεί το πόρισµα, θα πρέπει να επισηµανθούν και να αποτελέσουν αντικείµενο στη συνέχεια συζήτησης, είτε σε µια εξεταστική επιτροπή είτε στο διάλογο ο οποίος θα αναπτυχθεί µέσα
στο Κοινοβούλιο µεταξύ των κοµµάτων.
Σε κάθε περίπτωση, τελειώνοντας θα ήθελα να πω το εξής. Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, η παρελκυστική τακτική την οποία
επιδεικνύετε µέσα στο χώρο της αιθούσης στην οποία συνεδριάζουµε ως επιτροπή επεδείχθη και σήµερα. Τι µας είπατε; Είπατε
ότι θα καταθέσετε στη συνέχεια νέα πρόταση κατηγορίας, η
οποία θα έρθει να συζητηθεί εδώ, πλήρη, µε πολλές κατηγορίες
και µε πολλά πρόσωπα.
Γιατί δεν την καταθέσατε χθες, προχθές, να τη συζητήσουµε
σήµερα, ούτως ώστε να υπάρχει ενιαία απόφαση και να προχωρούµε µε ταχύτητα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί…(Δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βου-
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λής): Εκτός και εάν θέλετε να σέρνεται η υπόθεση για κάποια
χρόνια προς χάριν µικροπολιτικών ωφεληµάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Σταύρος Κοντονής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Διαδέχοµαι στο Βήµα τον κ. Μαρκογιαννάκη, Πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος αναλώθηκε κατά το µέγα µέρος της οµιλίας
του σε κατηγορίες κατά των Βουλευτών εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ και κατά του κόµµατός µας.
Θέλω να σας υπενθυµίσω, κύριε Μαρκογιαννάκη, -και διαβάστε τα πρακτικά της 31ης Ιανουαρίου- ότι, όταν εξέταζα τον κ.
Πλασκοβίτη και του υπέβαλα το ερώτηµα «πώς είναι δυνατόν,
κύριε Πλασκοβίτη, οι Γάλλοι να λένε ότι δυνάµει της συµφωνίας
του 1963 και της διοικητικής συνδροµής δίνουν αυτά τα στοιχεία,
εσείς να µας λέτε ότι κάνατε απλά δύο τηλεφωνήµατα;», µε διακόψατε τρεις φορές, λέγοντάς µου ότι το ερώτηµα είναι άσχετο
µε την υπόθεση που εξετάζουµε. Και ήρθε το έγγραφο από το
γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο κατέθεσε στην επιτροπή ο Πρέσβης κ. Χαλαστάνης, για να αποδειχθεί ότι ούτε οι
ερωτήσεις ήταν άσχετες αλλά και οι υποψίες ήταν βάσιµες και
το κατηγορητήριο, η πρόταση, την οποία είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ενώπιον της Ολοµέλειας, ήταν απολύτως βάσιµη και απολύτως στοιχειοθετηµένη.
Μην απευθύνετε, λοιπόν, κύριε Μαρκογιαννάκη, κατηγόριες
στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μην απευθύνετε κατηγορίες στο
κόµµα µας, διότι αποδείξαµε κατ’ επανάληψη και εµπράκτως ότι
µε τη βασανιστική εργασία µας και την προσπάθειά µας έχουν
αποκαλυφθεί όσα σήµερα αποκαλύπτονται, τα οποία εσείς χαρακτηρίζατε ως άσχετα µε την υπό εξέταση υπόθεση και σήµερα
αυτή έχει πάρει άλλη διάσταση.
Εποµένως σας επιστρέφουµε τους χαρακτηρισµούς για κωλυσιεργίες και λαϊκισµούς. Αυτά αφορούν εσάς, το κόµµα σας και
κυρίως τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κατά σύστηµα προστατεύετε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η διαχείριση της λίστας Λαγκάρντ αποτελεί το πιο κραυγαλέο παράδειγµα ακραίας συγκάλυψης της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής εις βάρος του
ελληνικού λαού, της εργατικής τάξης, των µισθωτών και των συνταξιούχων από τις µνηµονιακές κυβερνήσεις. Αποτελεί ακραίο
παράδειγµα, γιατί τη στιγµή που κρατικοί λειτουργοί, Υπουργοί
-όπως ο κ. Παπακωνσταντίνου και ο κ. Βενιζέλος- υπηρεσιακοί
παράγοντες -όπως ο κ. Πλασκοβίτης, ο κ. Διώτης και ο κ. Καπελέρης- ήταν υποχρεωµένοι να ενεργοποιήσουν το µηχανισµό είσπραξης, τη δυνατότητα την οποία τους έδινε η λίστα Λαγκάρντ,
αυτοί οι κύριοι θεσµοθετούσαν και νοµοθετούσαν τα χαράτσια
εις βάρος του ελληνικού λαού, εις βάρος των εργαζοµένων και
των συνταξιούχων.
Αποτελεί ακραίο παράδειγµα συγκάλυψης, γιατί, µε τη συµµετοχή µεγαλόσχηµων παραγόντων, Υπουργών και στελεχών της
κυβέρνησης κυρίως του ΠΑΣΟΚ, επιδιώχθηκε και τελικά στήθηκε
αυτή η ιστορία περί ατύπου παράδοσης και παραλαβής της λίστας από το γαλλικό δηµόσιο, ιστορία η οποία κονιορτοποιήθηκε
κατά κυριολεξία από το έγγραφο το οποίο έχει στα χέρια της η
επιτροπή.
Αποτελεί ακραίο παράδειγµα συγκάλυψης, διότι µένουν στο
απυρόβλητο επί χρόνια όλοι αυτοί οι µεγαλόσχηµοι, όλοι αυτοί
οι οποίοι διαχειρίζονται ένα µεγάλο µέρος του παραγόµενου
πλούτου στην Ελλάδα και µέχρι σήµερα η Κυβέρνησή σας -αν
και ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε τέσσερις µήνες µετά την ανάληψη της εξουσίας ότι θα φέρει στη Βουλή το φορολογικό νοµοσχέδιο και ενώ υπήρξε και δεύτερη προθεσµία, την οποία οι
ίδιοι θέσατε στους εαυτούς σας τον Μάιο του 2013- µέχρι σήµερα δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα.
Γιατί τα λέµε αυτά Λέµε ότι υπάρχει συγκάλυψη και το τονίζουµε, διότι ξεκίνησε µε τη διαγραφή των δύο Βουλευτών της
ΔΗΜΑΡ, αµέσως µόλις δήλωσαν ότι κατά συνείδηση θα ψήφιζαν
την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λή-
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ξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας λέµε ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης, διότι εσείς
συντάξατε µια πρόταση για νόθευση εγγράφου, ενώ ξέρατε ότι
το έγγραφο αυτό έχει χαθεί ή έχει καταστραφεί ή σκοπίµως αποκρύβεται από τη Βουλή και από τις διωκτικές αρχές. Διότι, ενώ
σας προτείναµε τον Ιανουάριο του 2013 την κατηγορία της απιστίας και για τον κ. Παπακωνσταντίνου, εσείς µε προπέτεια δεκαπέντε καρδιναλίων µάς είπατε ότι αυτά είναι στη σφαίρα της
φαντασίας µας. Σήµερα, οι ίδιοι που µας κατηγορούσατε γι’ αυτό
το ζήτηµα έρχεστε και φέρνετε την πρόταση επέκτασης του κατηγορητηρίου!
Και σας ερωτώ, κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και
της συγκυβέρνησης, τι σχέση έχει το έγγραφο του γαλλικού
Υπουργείου και του κ. Πλασκοβίτη που είχε στείλει στους Γάλλους, όπου αποδεικνύεται ότι η λίστα έφτασε δυνάµει της διακρατικής συµφωνίας του 1963 και της ενεργοποίησης της
διοικητικής συνδροµής, µε την απιστία
(Θόρυβος από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και της
ΔΗΜΑΡ)
Η απιστία είναι αδίκηµα άσχετο µε αυτήν την ιστορία. Η απιστία συνδέεται και έχει να κάνει µε τη µη είσπραξη, µε δόλιο
τρόπο, από δηµόσιο λειτουργό φόρων και χρηµάτων. Αυτό είναι
η απιστία.
Το θέµα του εγγράφου συνέχεται άµεσα µε την υπεξαγωγή,
δηλαδή µε το γεγονός ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου ούτε το πρωτοκόλλησε ούτε ενεργοποίησε τη διαδικασία. Μας λέει σήµερα
ότι το έχασε και βρισκόµαστε στο κενό.
Γιατί, λοιπόν, δεν αξιοποιείται αυτό το έγγραφο για να επεκταθεί η κατηγορία εκεί όπου πρέπει, στην υπεξαγωγή; Διότι για την
υπεξαγωγή ξέρετε πολύ καλά ότι ευθύνεται και ο βασικός σας
συνέταιρος, ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος το έγγραφο το πήρε, δεν
το πρωτοκόλλησε, δεν ήλεγξε κανένα δηµόσιο λειτουργό εάν το
αξιοποιεί και στο τέλος έκανε και το εξής φοβερό: το πήρε και
στο σπίτι του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Κοντονή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Όµως στο σπίτι του ο
κ. Βενιζέλος έχει πάρει όχι µόνο τη λίστα Λαγκάρντ, αλλά και τα
αµυντικά σχέδια της χώρας! Εποµένως, κύριοι Βουλευτές, η κατηγορία µας για τη συγκάλυψη είναι πολιτική κατηγορία, η οποία
δεν µπορεί να απαντηθεί µε βάση την πρακτική σας. Αυτό που
θέλουµε να πούµε –και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- είναι ότι πράγµατι βγαίνουν πολιτικά συµπεράσµατα απ’ όλη αυτήν την ιστορία.
Και το κυρίαρχο πολιτικό συµπέρασµα είναι ότι το κόµµα εκείνο
που έταξε στον εαυτό του να βάλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τη Δεξιά είναι αυτό που της προσφέρει σήµερα κοινοβουλευτικά δεκανίκια, όχι προς χάριν της πατρίδας και του έθνους,
αλλά για να µείνει στο απυρόβλητο της ποινικής διαδικασίας ο
Αρχηγός του, ο κ. Βενιζέλος! Άξιος ο µισθός σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Κοντονή.
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, είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο
Χανίων Κρήτης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Βαρβιτσιώτης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πραγµατικά µπερδεύτηκα. Ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου για την απιστία ή όχι; Η κ. Κωνσταντοπούλου µάς είπε ότι ήταν δικιά της ιδέα στην πρόταση που
κατέθεσε τον Ιανουάριο. Ο κ. Κοντονής µάς είπε ότι είναι λάθος
σήµερα να διευρύνουµε το κατηγορητήριο για απιστία. Αυτό δείχνει όχι µόνο το µέγεθος της διάστασης των απόψεων ανάµεσα
στους συµµετέχοντες στην ίδια επιτροπή…
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, όλοι έχουµε σκέψη και λογική και κρίση. Μη διακόπτετε
τον κ. Βαρβιτσιώτη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Δεν τον ακούσατε τον κ. Κοντονή πριν από λίγο; Μονίµως έχετε βάλει ένα ιδιαίτερο ακουστικό
στο αυτί σας να ακούτε µόνο ό,τι θέλετε; Ε, αλίµονο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς µάλλον δεν ακούσατε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ακούσαµε µε πολύ µεγάλη σαφήνεια γιατί είναι λάθος και προσχηµατική η διεύρυνση του κατηγορητηρίου σε ό,τι αφορά την απιστία. Διότι ο κ. Κοντονής δεν
θεωρεί αρκετό το γεγονός ότι ήρθε µε επισηµότητα, µε όλους
τους τύπους η λίστα Λαγκάρντ, µε στόχο τη διερεύνησή της για
φορολογικούς και µόνο λόγους από το ελληνικό κράτος. Και η
απόδειξη αυτού; Διότι η παράλειψη φορολογικού ελέγχου -κατά
τα όσα µάς είπε- ή η παράλειψη αξιοποίησης κρίσιµων στοιχείων
τα οποία τίθενται υπ’ όψιν της πολιτικής ηγεσίας δεν συνιστά απιστία.
Δυστυχώς, για ακόµη µια φορά -όπως κάνετε τους τελευταίους πέντε µήνες- δεν ασχολείστε µε την ουσία της υπόθεσης.
Δεν ασχολείστε µε το αντικείµενο της έρευνάς µας. Ασχολείστε
µε όλα τα άλλα θέµατα, για τα οποία η επιτροπή δεν έχει την
εξουσιοδότηση της Ολοµέλειας. Ασχολείστε µε σενάρια φαντασίας, ότι αυτή η λίστα -προϊόν µυστικών υπηρεσιών- είχε έρθει
διά µέσου του Πρέσβη κ. Κλη, ο οποίος συνεργαζόταν –έχει
φύγει από πρέσβης- µε το ΣΕΒ και διά µέσου µιας περίεργης
οδού, της Ρωσίας, θα ερχόταν στην Ελλάδα για να αξιοποιηθεί.
Δεν έχουµε καταλάβει ακόµα για ποιο λόγο.
Δεύτερον, µας είπατε ότι όλο αυτό αποτελεί ένα αντικείµενο
διαπλοκής, διότι µέσα σ’ αυτά τα πρόσωπα που είναι οι καταθέτες θα πρέπει να διερευνήσουµε το λόγο και την αιτία γιατί δεν
έγινε η έρευνα. Μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει τίποτα. Μάλιστα,
ορισµένοι -τους οποίους αρνούµαι να κατονοµάσω- πριν από
λίγο σ’ αυτό εδώ το Βήµα µάς είπαν ότι ο λόγος για τον οποίον
έγινε αυτό είναι επειδή τυγχάνει άνθρωποι εβραϊκής-ισραηλιτικής
καταγωγής να είναι καταθέτες και ως εκ τούτου, η διεθνής σιωνιστική συνωµοσία επέβαλε το µη έλεγχό τους. Βεβαίως χρησιµοποίησαν απαράδεκτους στη συνέχεια χαρακτηρισµούς σε ό,τι
αφορά το Ολοκαύτωµα κ.ο.κ., άκρως ρατσιστικά σχόλια, που δείχνουν όµως µια νοοτροπία, ότι, αντί να εξετάζουµε τόσον καιρό
τις πράξεις και τις παραλείψεις της διοίκησης και του κ. Παπακωνσταντίνου, εξετάζουµε µε µια διάθεση κουτσοµπολιού και
στιγµατισµού τον οποιονδήποτε έχει καταθέσεις στο εξωτερικό,
χωρίς να έχουµε το δικαίωµα της άσκησης του φορολογικού
ελέγχου, αν δηλαδή νόµιµα ή παράνοµα έχει καταθέσεις στο
εξωτερικό κάποιος. Κρεµάνε, λοιπόν, –δεν το κάνω εγώ- συνάδελφοι κάθε εβδοµάδα καινούργια πρόσωπα στα µανταλάκια
προς χάριν καλλιέργειας εντυπώσεων, ενώ η ουσία είναι µία: ο
κ. Παπακωνσταντίνου παρέλαβε µε τον πλέον επίσηµο τρόπο µια
λίστα για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, την «έθαψε», την
αλλοίωσε, δεν έκανε κανέναν έλεγχο, δεν έδωσε ποτέ καµµία εντολή και παραπλάνησε τους διαδόχους του ως προς τον τρόπο
κτήσης αυτού του συγκεκριµένου στοιχείου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτήν οφείλουµε να εξετάσουµε. Δεν οφείλουµε
να εξετάσουµε ποιος και γιατί έχει καταθέσεις στο εξωτερικό.
Δυστυχώς, άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου, οι οποίες δεν λειτουργούν, έπρεπε να το έχουν κάνει. Αν συνέβαλε αυτή η επιτροπή σε κάτι –ζητώ την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε- είναι
επιτέλους, µετά από τόσα χρόνια που συζητάµε για τον έλεγχο
που πρέπει να γίνεται στους τραπεζικούς λογαριασµούς από το
ΣΔΟΕ, να καταλήξουν το ΣΔΟΕ -µε πίεση του Προέδρου, του κ.
Μαρκογιαννάκη- και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών σε µια συµφωνία-πλαίσιο για το πώς θα ανταλλάσσουµε στοιχεία. Γιατί
µέχρι τώρα, κύριε Πρόεδρε, τα στοιχεία ξέρετε πώς τα έστελναν,
όταν ήλεγχαν τους λογαριασµούς; Έκαναν εκτυπώσεις χιλιάδων
σελίδων οι τράπεζες και τις έστελναν στο ΣΔΟΕ, το οποίο έπρεπε
εκ νέου να τις µηχανογραφήσει. Πρώτη φορά καταρτίστηκε ένα
µνηµόνιο συνεργασίας.
Όµως και ο τρόπος λειτουργίας και εκµετάλλευσης αυτής της
επιτροπής από αυτούς που θέλουν να την κρατάνε συνεχώς ανοι-
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κτή, για να δηµιουργούν µια οσµή στην κοινή γνώµη, δείχνει
πόσο λάθος είναι και το άρθρο 86. Η Βουλή έπρεπε να σταµατάει
την ενασχόλησή της, παραδίδοντας την αρµοδιότητα στη δικαιοσύνη να ασκήσει τον προκαταρκτικό έλεγχο. Το πόρισµα της δικαιοσύνης θα έπρεπε να συζητάει πάλι η Βουλή. Θα έπρεπε να
είχαµε καταφύγει από την αρχή στη συνδροµή της δικαιοσύνης,
έτσι όπως ο Κανονισµός µάς δίνει το δικαίωµα. Έπρεπε να µην
έχουµε κάνει µια επιτροπή που κάποιοι την είδαν ως ευκαιρία
προσωπικής πολιτικής καταξίωσης και δηµόσιας προβολής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ δεν πρόκειται για το µεγαλύτερο σκάνδαλο των τελευταίων ετών, όπως κάποιοι θέλουν να
παρουσιάζουν. Αποτελεί, όµως, τη χειρότερη πράξη που µπορούσε να κάνει ένας Υπουργός ο οποίος καθηµερινά εδώ έβγαζε
πύρινους λόγους καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και ο ίδιος
και το επιτελείο του και οι συνεργάτες του και οι γενικοί του
γραµµατείς και όλα τα πρόσωπα του γραφείου του συστηµατικά
δηµιουργούσαν προβλήµατα στην άσκηση των φορολογικών
ελέγχων.
Θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πλέον των καθηκόντων αυτής της επιτροπής οφείλουµε να κάνουµε και κάτι άλλο
ολοκληρώνοντας τις εργασίες µας. Θα πρέπει πολλές από τις
καταθέσεις ανώτατων κρατικών λειτουργών, οι οποίοι ήρθαν
στην επιτροπή µας και ανερυθρίαστα µας είπαν ψέµατα, να τις
παραπέµψουµε στη δικαιοσύνη και να ασκηθούν διώξεις για ψευδορκία. Διότι κάποιοι νοµίζουν ότι η ελληνική Βουλή θα συνεχίσει
να παίζει και κάποιοι που σήµερα κατέχουν δηµόσιες θέσεις, ενώ
έχουν προφανέστατα ψευδοµαρτυρήσει ενώπιον της επιτροπής
µας, οφείλουν άµεσα να παραιτηθούν, γιατί είναι ντροπή να έρχονται ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί και να µας λένε «δεν θυµάµαι». Άνθρωποι που διαχειρίζονται τις µυστικές υπηρεσίες της
χώρας δεν θυµούνται! Απαντήσεις του είδους «φαντάζοµαι ότι
θα του είπα» και «φαντάζοµαι ότι θα µου είπε», προκειµένου να
αφήνουν το περιθώριο της µετέπειτα διάψευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω ότι, για
τη θεσµική θωράκιση της ίδιας της Βουλής, το πόρισµα, σε ό,τι
αφορά τις ευθύνες του κ. Παπακωνσταντίνου, θα πρέπει να είναι
οµόφωνο από τα κόµµατα. Γιατί, αν δεν είναι οµόφωνο από τα
κόµµατα και από αυτούς που συµµετέχουν σε ό,τι αφορά τον κ.
Παπακωνσταντίνου, γιατί συµπληρωµατικά µπορεί να καταθέσουν και τη δική τους ερµηνεία, θεωρώ ότι θα χάσουµε µια πολύ
µεγάλη ευκαιρία να αποδείξουµε ότι οι πολιτικοί αυτής της
χώρας έχουµε τη διάθεση επιτέλους και της αυτοκάθαρσης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κοντονή,
νοµίζω ότι πολιτικά απάντησε ο κ. Βαρβιτσιώτης, αν µπορώ να
κρίνω σωστά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ένα λεπτό, κυρία
Πρόεδρε, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Κοντονή, έχετε το λόγο να µας αναφέρετε το προσωπικό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο κ.
Βαρβιτσιώτης, κατά την έναρξη της οµιλίας του, ανέφερε ότι εγώ
«αδειάζω» την κ. Κωνσταντοπούλου, τη συντρόφισσά µου και συνάδελφό µου, διότι άφησα να εννοηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά
της υπερψήφισης της συµπληρωµατικής πρότασης.
Θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος
συνάδελφος στην Ολοµέλεια που να κατάλαβε αυτό που κατάλαβε ο κ. Βαρβιτσιώτης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Εσείς, κύριε Βορίδη;
Τι να σας πω, λυπάµαι για λογαριασµό σας. Μέχρι τώρα ήξερα
ότι αντιλαµβάνεστε πολύ περισσότερα απ’ ό,τι ο µέσος συνετός
άνθρωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, επί
της ουσίας, κύριε Κοντονή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Θέλω να τονίσω,
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κυρία Πρόεδρε, ότι η αναφορά που έγινε από εµένα στο θέµα
της απιστίας είχε να κάνει ως προς τούτο: Ότι αυτό που µας φέρνουν σήµερα εµείς το είχαµε προτείνει από τον Ιανουάριο και δεν
αποτελεί επιγενόµενο στοιχείο το έγγραφο το οποίο έχουν παρουσιάσει, διότι ουδεµία επιρροή έχει στο αδίκηµα της απιστίας.
Εποµένως δεν διαφοροποιήθηκα εγώ ούτε από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ούτε από την εισηγήτρια του κόµµατός µου
στο ότι την πρόταση θα την υπερψηφίσουµε. Τόνισα τη διάσταση
των λόγων της Νέας Δηµοκρατίας τον Ιανουάριο και σήµερα και
τόνισα, στο νοµικό επίπεδο, ότι αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση,
διότι η απιστία αναφέρεται αποκλειστικά στην είσπραξη εσόδων
και όχι σε άλλα πράγµατα. Αυτό είχαµε προτείνει και αυτό έρχονται σήµερα να θεµελιώσουν.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Βαρβιτσιώτη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, προσωπικό δεν υπάρχει. Είναι προσχηµατική όµως η
αναφορά του κυρίου συναδέλφου για ένα λόγο. Ήθελε να δώσει
για άλλη µια φορά τα διαπιστευτήριά του στην κ. Κωνσταντοπούλου και αυτό το έχει κάνει πολλές φορές µέσα στην επιτροπή.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τώρα όµως
είναι προσωπικό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αυτό
εδώ είναι επίπεδο κοινοβουλευτικού διαλόγου; Είναι επίπεδο σοβαρής αντιπαράθεσης ότι Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δίνει διαπιστευτήρια σε άλλη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ; Εµείς, κυρία Πρόεδρε,
στο ΣΥΡΙΖΑ, για να το τονίσουµε, δεν έχουµε ούτε βαρονίες ούτε
φέουδα απ’ αυτά που γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Βαρβιτσιώτης.
Εποµένως τέτοιου είδους διαπιστευτήρια να τα δίνουν οι βαρόνοι
της Νέας Δηµοκρατίας µεταξύ τους ή οι υποδεέστεροι Βουλευτές στους βαρόνους της Νέας Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κοντονή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Κακλαµάνη, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πράγµατι, κυρία Πρόεδρε, δεν
είναι το επίπεδο που ταιριάζει στη Βουλή των Ελλήνων, το επίπεδο όχι µόνο αυτής της στιγµής της συζήτησης, αλλά από την
αρχή αυτής της συζήτησης. Για να µην πω από την αρχή που
ήρθε στην Ολοµέλεια αυτό το θέµα. Αυτό το ζήτηµα ετέθη για
πρώτη φορά τον Οκτώβριο του παρελθόντος έτους στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, όταν πολλές πλευρές, λαλίστατες τώρα, σιωπούσαν.
Ο υποφαινόµενος, ως µέλος της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, ζήτησα να έρθει ο κ. Κλαδάς, ο κ. Διώτης, ο κ. Καπελέρης και ο κ. Στασινόπουλος. Αν και εγώ πιστεύω ότι σ’ αυτές τις
επιτροπές δεν υπάρχουν κόµµατα, υπάρχουν Βουλευτές, οι
οποίοι είναι ελεύθεροι από οποιαδήποτε κοµµατική δέσµευση,
και µόνο η δήλωση του κόµµατος στο οποίο ανήκουν, κατά τη
γνώµη µου, σηµαίνει και δήλωση αίσθησης τουλάχιστον δέσµευσης που υπάρχει. Εκεί, λοιπόν, επί δύο µήνες είχαµε συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία, όχι µόνο από τους γενικούς γραµµατείς,
αλλά και από τους Υπουργούς. Έσπευσε να ζητηθεί από Βουλευτές της επιτροπής και µάλιστα πριν ακουστούν αυτοί που θα
µας έδιναν την άµεση πληροφόρηση, υπήρχε η σπουδή της κοµµατικοποίησης του ζητήµατος.
Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας συγκέντρωσε υλικό µε το οποίο θα µπορούσαµε αµέσως -ήδη
υπήρξε η σκέψη να µεταβληθεί εκείνη σε εξεταστική επιτροπήνα προχωρήσουµε και στην επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης,
τη λεγόµενη προανακριτική.
Δυστυχώς αυτό που διαπιστώνω εγώ ως τώρα, επί τόσους
µήνες, είναι ότι δεν πλήττεται µόνο το κύρος του Κοινοβουλίου,
καθώς πλείστοι όσοι καλοθελητές είναι έτοιµοι ακόµα και για
ασήµαντα ζητήµατα να διασύρουν µέλη του Κοινοβουλίου ή και
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ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Αυτές τις ηµέρες έχω κουραστεί να
διαβάζω σχόλια, άρθρα, αρθρίδια και σε σοβαρές, υποτίθεται,
εφηµερίδες, που προσπαθούν να ανασκολοπίσουν την κ. Βούλτεψη για κάτι που είπε. Και όµως ορισµένοι εδώ υποκρινόµαστε
ότι δεν ξέρουµε και δεν παίρνουµε τα µηνύµατα αυτής της εικόνας και όλων αυτών τα οποία λέγονται από το Βήµα. Καλός συνάδελφος προηγουµένως εθίγη, καλώς, ίσως είχε δίκιο, αλλά τι
να πω εγώ, όταν κατά πρόσωπο µου λέγεται «άξιος ο µισθός
σου», διότι ενώ το κόµµα στο οποίο ανήκω είχε επαγγελθεί ότι
θα βάλει τη Δεξιά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, τώρα λέει,
«για να περισωθεί ο Αρχηγός µου, στηρίζω»;
Έχω παρακαλέσει, λοιπόν, πολλές φορές το Προεδρείο. Ή θα
εφαρµόζεται ο Κανονισµός και µε αυτοσεβασµό, για να διεκδικεί
και το σεβασµό και των άλλων στο πρόσωπό του, όποιος ανεβαίνει στο Βήµα πρέπει να προσέχει ό,τι λέει να βγαίνει από το
µυαλό του τουλάχιστον και να πηγαίνει στη γλώσσα του κι όχι
από τα οποιαδήποτε συναισθήµατα που µπορεί να τον διακατέχουν. Αυτό διαπιστώνουµε σε όλη αυτήν τη συζήτηση.
Εγώ λυπάµαι. Δεν θέλω να εξατοµικεύσω, να πω ότι ο κ. Ρήγας
που είναι από το ΠΑΣΟΚ στάθηκε εντάξει, ενώ κάποιος άλλος όχι
κ.λπ.. Σας βεβαιώ, όµως, ότι δεν θα αισθανόµουν καµµία εγγύηση ασφάλειας για την τιµή και την υπόληψή µου, αν επρόκειτο αυτοί που θα διερευνούσαν ενδεχόµενες ευθύνες µου να
έχουν τόσο πάθος εναντίον αλλήλων, να έχουν τόση κοµµατική
πειθαρχία και προσήλωση στο κόµµα όπου είναι ενταγµένοι.
Κατά συνέπεια, κυρία Πρόεδρε, υπενθυµίζω την πρόταση που
έχω κάνει πολλές φορές, ότι αυτές οι επιτροπές πρέπει να συγκροτούνται µε κλήρωση µεταξύ των τριακοσίων Βουλευτών, τηρώντας βέβαια την αναλογία των µελών βάσει της κοινοβουλευτικής δύναµης κάθε κόµµατος. Επίσης, βάσει αυτής της
πρότασης, θα αυτοεξαιρείται ή θα φεύγει από την οποιαδήποτε
επιτροπή οποιοσδήποτε δηµοσιοποιεί οτιδήποτε σχετικό στα κανάλια, στους διαδρόµους, στα σκαλιά της Βουλής, εξευτελίζοντας το δικαστικό του ρόλο. Ο ρόλος αυτός είναι ανακριτικός. Τα
µέλη της επιτροπής έχουν καθήκοντα εισαγγελέως που κάνει
ανάκριση.
Θα µιλήσω, κυρία Πρόεδρε, για ένα άλλο θέµα σε ένα λεπτό
και έκλεισα. Σχετικά µε το ΣΔΟΕ, εµένα µου κάνει εντύπωση ότι
υπάρχουν τράπεζες που λένε ότι δεν κρατούν στοιχεία πέραν της
δεκαετίας. Μα, προ ηµερών ψηφίσαµε νόµο για τις καταθέσεις
που δεν κινούνται για είκοσι χρόνια και αποφασίσαµε ότι αυτές
θα περνούν στο δηµόσιο. Το ΣΔΟΕ επί µήνες υποτίθεται ότι
έκανε ελέγχους για να βρει επιτέλους το ζητούµενο, εάν τα συγγενικά πρόσωπα του κ. Παπακωνσταντίνου είχαν φοροδιαφύγει,
οπότε βεβαίως εκεί εξετάζεται -και αυτό θα ήταν το έργο της επιτροπής και ηµών- ο δόλος, που στοιχειοθετεί το βαρύτερο από
τα αδικήµατα αυτά.
Διερωτώµαι όµως -µιας και «ταΐζουµε» τον ελληνικό λαό επί
ένα χρόνο σχεδόν µε τη λίστα Λαγκάρντ, που αφορά καταθέσεις
της δεκαετίας του ’80 και του ’90- για τις εξήντα χιλιάδες καταθετών από το 2008 µέχρι τώρα, στον ύποπτο χρόνο που η χώρα
βούλιαζε, αυτές οι περιπτώσεις πότε θα εξεταστούν από το
ΣΔΟΕ; Πολλοί είναι λαλίστατοι εδώ -και σωστά- για αυτούς της
λίστας Λαγκάρντ, αλλά γιατί δεν είναι λαλίστατοι και για το τι γίνεται στη συνέχεια; Εάν ασχολούµεθα µόνο µε αυτά τα θέµατα,
εννοώ τις συγκεκριµένες πράξεις και τα αδικήµατα που στοιχειοθετούνε, θα µπορούσαν ήδη εδώ και µήνες να είχαν κλείσει και
να είχε λειτουργήσει και το Ειδικό Δικαστήριο.
Διερωτώµαι, λοιπόν, τι πράγµατι κάνουµε και αν αυτό το κάνουµε όπως οφείλουµε κατά το Σύνταγµα ή αν το κάνουµε διότι
θέλουµε να δηµιουργήσουµε πολιτικά ζητήµατα, να εκµεταλλευτούµε φήµες, γιατί όχι και τη λάσπη; Άκουσα πολλά για τον κ.
Βενιζέλο. Τι να πω; Πολύ πάθος! Δικαιολογηµένο το πάθος, όχι
λόγω της ακρίβειας αυτών που λέγονται, αλλά λόγω της κατάστασης που υπάρχει αυτήν τη στιγµή στη χώρα.
Αυτήν τη στιγµή όµως υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα και
αυτό είναι το µείζον που χρειάζεται η χώρα. Βλέπουµε τι γίνεται
αλλού. Και φυσικά αυτό οφείλεται στο ότι το ΠΑΣΟΚ, παρ’ όλα
όσα προηγήθηκαν «βάζει πλάτη». Διότι όλες οι πλευρές εδώ, από
τον σηµερινό Πρωθυπουργό µέχρι την Αριστερά, τη Δεξιά, όποιους θέλετε, όταν πέφταµε -το επαναλαµβάνω- στη φωτιά, κοίτα-
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ζαν τι θα κερδίσουν από τα αποκαΐδια. Ναι, λοιπόν, εµείς εξακολουθούµε να µπαίνουµε στη φωτιά, γιατί θέλουµε αυτή η πατρίδα
να σωθεί και ας βαλλόµεθα από παντού! Αυτός θα είναι τίτλος
τιµής για εµάς, όταν ο ιστορικός του µέλλοντος αποτυπώσει τα
γεγονότα και όταν ο ελληνικός λαός πάψει να είναι χειραγωγούµενος, όπως είναι σήµερα σε µεγάλο ποσοστό του, τότε θα φανεί
τι ήταν το ΠΑΣΟΚ, όχι µόνο από την άνοιξη του 2010 αλλά από
τον Σεπτέµβρη του 1974.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τη στιγµή
αυτή συζητούµε ένα τόσο κρίσιµο θέµα, το οποίο, χωρίς να αποτελεί την ολότητα του προβλήµατος, αναδεικνύει ένα µεγάλο ζήτηµα που ενδηµεί στην ελληνική κοινωνία και είναι το ζήτηµα της
κοινωνικής αδικίας.
Είναι εκτεθειµένο ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα, όταν µε
πολύ εύκολο τρόπο και µε πυγµή τα τελευταία τρία χρόνια, επιχειρηµατολογώντας για τις ανάγκες της χώρας, περικόπτει µισθούς και συντάξεις, περικόπτει κοινωνικά επιδόµατα και µε
ευρηµατικό τρόπο βρίσκει λύσεις προκειµένου να περικόψει κοινωνικές δαπάνες, όπως έκανε πρόσφατα µε το ΕΚΑΣ. Ενώ µε τον
ισχύοντα νόµο υπολογιζόταν το ΕΚΑΣ, κυρία Πρόεδρε, βάσει του
πραγµατικού εισοδήµατος, έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση και λέει
ότι θα υπολογίζεται βάσει του τεκµαρτού εισοδήµατος. Το κάνει
αυτό η Κυβέρνηση για να κοπούν και από εκεί µερικά εκατοµµύρια ευρώ, όχι γιατί θα σωθεί η οικονοµία.
Από την άλλη µεριά, προσπαθούµε µε διάφορα τερτίπια να λειάνουµε την αδυναµία του πολιτικού συστήµατος να συγκρουστεί
µε την παθογένεια της διαπλοκής. Σήµερα, η Παγκόσµια Οργάνωση για τη Διαφθορά, κυρία Πρόεδρε, έχει φέρει ένα νέο στοιχείο, που λέει ότι το 1999 στην Ελλάδα το 28% της οικονοµίας
της ήταν παραοικονοµία. Και τώρα είναι το 24% της οικονοµίας
παραοικονοµία. Δηλαδή µέσα σε δεκατρία χρόνια δεν µπορέσαµε να περιορίσουµε αυτό το φαινόµενο, που επικεντρώνεται
κυρίως στο σύστηµα διαπλοκής των µεγάλων συµφερόντων.
Καλά είναι να λέµε ωραία λόγια εδώ µέσα. Καλά είναι να ισχυριζόµαστε ό,τι θέλουµε, γιατί η ελληνική γλώσσα έχει πολύ µεγάλες δυνατότητες, να µετατρέπουµε την αλήθεια σε
αληθοφάνεια. Όµως στον ελληνικό λαό τι θα πούµε για το ότι δεν
µπορέσαµε να αποκαταστήσουµε αυτό το αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης;
Ήµουν Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κυρία Πρόεδρε, και επικαλούµαι την µαρτυρία όλων των Βουλευτών που ήµασταν στον ΚΤΕ
Οικονοµίας. Ήταν το µόνιµο ρεφρέν που έλεγα στον κ. Παπακωνσταντίνου, τον πανίσχυρο τότε Υπουργό. Του έλεγα: «Κύριε
Παπακωνσταντίνου, είµαι ρεαλιστής. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Δεν είµαι εξωπραγµατικός άνθρωπος. Όµως εκείνο που δεν
καταλαβαίνω είναι γιατί το ΠΑΣΟΚ, που κουβαλάει µια ολόκληρη
κοινωνική ιστορία, που έχει κοινωνικές ευαισθησίες και το αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης, δεν µπορεί αυτήν τη στιγµή
να εµπεδώσει το αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης στον ελληνικό λαό, να αισθανθεί ο ελληνικός λαός ότι σε αυτήν την κρίση
πληρώνουµε όλοι. Μπορούµε, λοιπόν, να απαντήσουµε στον ελληνικό λαό ότι πληρώνουµε όλοι;».
Μόλις πριν από λίγο ο κ. Κακλαµάνης αναφέρθηκε στις πενήντα έξι µε εξήντα χιλιάδες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν και
για τις οποίες έχει γίνει πολύς λόγος γιατί έβγαλαν τα χρήµατα
στο εξωτερικό. Και δεν µπορούµε να πούµε στον ελληνικό λαό
µέχρι αυτήν τη στιγµή πόσα από αυτά τα χρήµατα βγήκαν δικαίως, νοµίµως και πόσα βγήκαν χωρίς να ελεγχθεί το «πόθεν
έσχες» τους.
Κυρία Πρόεδρε, δεν θα συζητούσαµε σήµερα για τη λίστα
Λαγκάρντ και δεν είναι αυτάρεσκο αυτό που θα σας πω. Στις 8
Αυγούστου του 2012 ο οµιλών µαζί µε την κ. Κωνσταντοπούλου
και τον κ. Λαφαζάνη καταθέτουµε µία ερώτηση και ζητούµε πληροφορίες για τη λίστα Φαλτσιάνι, όπως λέγαµε τότε, και για τα
δύο cd που πήρε για άλλη µια φορά η γερµανική κυβέρνηση, το
κράτος της Νυρεµβέργης, που ήταν προϊόν υποκλοπής, παρακαλώ. Δηλαδή είµαστε πιο ευαίσθητοι εµείς από τη Γερµανία στα
ζητήµατα τα συνταγµατικά και του δικαίου. Και η Γερµανία για
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τρίτη φορά αγόρασε από την παραοικονοµία τα cd και κάλεσε
όλους αυτούς τους κυρίους, χωρίς να δώσει και τα ονόµατά τους
-δεν υπήρχε κανένας λόγος να δοθεί κανένα όνοµα- και τους είπε
«ελάτε εδώ και αποκαταστήστε αυτήν την εκκρεµότητα που
έχετε µε το δηµόσιο».
Κυρία Πρόεδρε, ξέρετε τι µας απάντησε ο κ. Στουρνάρας; Θα
το καταθέσω για τα Πρακτικά. Ότι είναι προϊόν υποκλοπής και
δεν µπορούµε να αντιδράσουµε.
Ρώτησα, λοιπόν, σε µια συνάντηση που έτυχε να βρεθώ µε
Γερµανούς Βουλευτές και τους διατύπωσα ακριβώς την απάντηση του κ. Στουρνάρα. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση, κυρία
Πρόεδρε; Ένα χαµόγελο περίεργο.
Τι θα πούµε, λοιπόν, στον ελληνικό λαό, όταν έρχεται ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και καταθέτει και λέει το εξής πραγµατικό:
«Μόνο η λίστα Λαγκάρντ είναι; Τόσες λίστες δεν έχουν ελεγχθεί».
Τι θα απαντήσουµε σε αυτόν τον πολίτη που τηλεφωνεί σε όλους
µας; Γιατί εδώ µέσα, κυρία Πρόεδρε, η συντριπτική πλειοψηφία
του Κοινοβουλίου, όλων των πτερύγων, είµαστε Βουλευτές που
καταγόµαστε από τα ίδια κοινωνικά στρώµατα, ζούµε το µαρτύριο που ζει ο ελληνικός λαός. Δεν έχει κανένας περισσότερη
ευαισθησία από τον άλλο. Άρα τι θα του πούµε; Ότι τρία χρόνια
είχαµε κρίση και δεν µπορέσαµε να διεκπεραιώσουµε όχι τις
τόσες λίστες, αλλά τουλάχιστον αυτήν τη λίστα;
Τηλεφώνησα, κυρία Πρόεδρε, σήµερα το πρωί στον διευθυντή
του διαπεριφερειακού ελεγκτικού κέντρου και τον ρώτησα πού
βρίσκεται η λίστα των χιλίων επτακοσίων φυσικών προσώπων µεγάλης ακίνητης εµπορικής περιουσίας.
Όλοι ξέρουµε, κυρία Πρόεδρε, τι έγινε πριν από τρία χρόνια.
Αν θέλετε, ακόµα και η τρόικα ζήτησε να γίνει έλεγχος. Ενώ ξεκίνησε ο έλεγχος, ολοκληρώθηκαν οι τετρακόσιες πενήντα εκθέσεις, πήγαν στο ΣΔΟΕ, παρακαλώ, ανάγκασε το Υπουργείο
Οικονοµικών την κ. Φραντζεσκάκη, µία αξιόλογη δηµόσια υπάλληλο που τιµά την ιδιότητά της, να παραιτηθεί, πήρε την αρµοδιότητα από εκεί και πήρε πίσω και τους τετρακόσιους πενήντα
φακέλους, όταν χειµάζεται και δοκιµάζεται αυτός ο τόπος και
αυτός ο λαός, και τους πήγε στο διαπεριφερειακό κέντρο. Περίµεναν άλλον ένα χρόνο εκεί και τώρα µου είπε ο Διευθυντής κ.
Κωσταλιός ότι έφυγε η συγκεκριµένη αρµοδιότητα από τον κ.
Κωσταλιό και πήγε σε άλλη δηµόσια υπηρεσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε. Έχει περάσει το οκτάλεπτό σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όταν, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν αυτού του είδους οι εκκρεµότητες, πώς µπορεί
να σταθούν µε αξιοπρέπεια συγκεκριµένοι άνθρωποι; Γιατί πρέπει να πούµε κάποτε εδώ ότι την ευθύνη δεν την έχουν συλλήβδην οι Βουλευτές, ακόµα και των κυβερνητικών κοµµάτων. Ττην
ευθύνη την έχει ένα κλειστό κύκλωµα εξουσίας, που κυβερνούσε
την Ελλάδα εναλλάξ και καλούσε τους Βουλευτές, κάτω από
συγκεκριµένες συνθήκες που όλοι γνωρίζουµε, να νοµιµοποιούν
όλες αυτές τις επιλογές.
Αλλά ακόµα και αυτό να το αντιπαρέλθουµε, πώς θα πούµε
στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να υποστεί και άλλες θυσίες, όταν
δεν έχουµε απαντήσει σε αυτού του είδους τα ζητήµατα, προκειµένου να αποκαταστήσουµε το αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ψυχή του χειµαζόµενου και δοκιµαζόµενου ελληνικού
λαού;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
κι εγώ.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Σαλτούρος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσωπική µου άποψη όσον
αφορά τη σηµερινή συζήτηση εδράζεται στις ίδιες αρχές, οι
οποίες διαµόρφωσαν τη στάση µου και κατά την προηγούµενη
συζήτηση για σύσταση της επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Παπακωνσταντίνου. Εδράζεται στην απόλυτη πεποίθησή µου ότι δεν πρέπει επ’
ουδενί οι σχετικές αποφάσεις µας να εµπεριέχουν το παραµικρό
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ψήγµα πολιτικής σκοπιµότητας.
Πρόκειται για µία αµιγώς ποινική διαδικασία και συνεπώς για
µια ιερή διαδικασία. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ποινικολόγος,
ώστε να αναγνωρίζει αυτήν την ιερότητα. Πρόκειται για θεµελιώδη αξία του πολιτισµού µας και όχι µόνο του νοµικού µας πολιτισµού.
Φυσικά δεν υποβαθµίζω την αναγκαιότητα της πολιτικής συζήτησης, που νοµοτελειακά ανοίγει ταυτοχρόνως και παράλληλα. Κάθε άλλο µάλιστα. Είναι καθήκον όλων µας -και µάλιστα
πρωταρχικό- να εξετάζουµε, να αναδεικνύουµε, να στηλιτεύουµε,
να κριτικάρουµε κάθε πράξη των δηµοσίων και πολιτικών προσώπων, να αποδίδουµε τις πολιτικές ευθύνες όπου και όπως αναλογούν.
Όταν, όµως, έρχεται η ώρα των ποινικών ευθυνών, πρέπει να
είµαστε απόλυτα έτοιµοι να υποστηρίξουµε το θεσµικό µας ρόλο
µε εντιµότητα, ευσυνειδησία, ψυχραιµία και καθαρότητα, όπως
ένας γιατρός κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του δεν επηρεάζεται από το ποιος είναι ο ασθενής, όπως ένας µηχανικός που,
όταν σχεδιάζει τη θεµελίωση ενός σπιτιού, δεν εξετάζει ποιος θα
το κατοικήσει.
Αυτό θα ήταν έγκληµα χειρότερο από αυτά του Ποινικού Κώδικα, θα ήταν έγκληµα κατά της δηµοκρατίας. Και τούτος εδώ ο
τόπος σαφώς έχει να επιδείξει Τερτσέτηδες και Πολυζωίδηδες,
έχει, όµως, υποφέρει πολύ κατά καιρούς στη νεότερη ιστορία
του από τη, σκοπούµενη έστω, απόπειρα διαπλοκής της πολιτικής µε το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη, που είναι η δικαιοσύνη.
Εµείς, λοιπόν, που ανήκουµε στη µεγάλη δηµοκρατική παράταξη δεν το ξεχνάµε αυτό. Θα στηλιτεύουµε µε τον πιο έντονο
τρόπο όσους για χάρη ενός κοντόφθαλµου κοµµατικού συµφέροντος λειαίνουν σήµερα το έδαφος σε µελλοντικές εκτροπές,
που θα πλήττουν πρώτιστα τα δηµοκρατικά δικαιώµατα του λαού
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω. Νοµίζω ότι το µήνυµα είναι σαφές και χαίροµαι, διότι
το µήνυµα αυτό σε µεγάλο βαθµό το ενστερνίζεται πλέον και µεγάλο µέρος της Αντιπολίτευσης. Μετά την πλήρη κατάρρευση
της απαράδεκτης επιλογής της αποτυχηµένης απόπειρας να
πληγεί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και µέσω αυτού όλο το ΠΑΣΟΚ,
µε την περιβόητη πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής εις
βάρος του, έχει καταστεί ξεκάθαρο και σε αυτούς ότι η επιλογή
αυτή ήταν ένα τραγικό λάθος, ένα λάθος που έγινε κάτω από την
πίεση της αναστροφής του γενικότερου κλίµατος. Έτσι σήµερα
απέµεινε σε ορισµένους µόνο ο άχαρος ρόλος της οπισθοφυλακής, διά της, όχι τόσο θορυβώδους πια, περιληπτικής επανάληψης κραυγών, που -από άποψη ουσίας- δεν ακούγονται ούτε καν
σαν ψίθυροι στα αυτιά της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Σχετικά µε την υπό συζήτηση πρόταση, ουσιαστικά δηλαδή
της διεύρυνσης της αρµοδιότητας της υπάρχουσας επιτροπής
να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρτική εξέταση, θα
ήθελα να επισηµάνω τα εξής και σε ό,τι φυσικά αφορά την ουσία
της προτάσεως. Θεωρώ ότι η Ολοµέλεια του Σώµατος θα πρέπει
να δώσει τη συγκατάθεσή της και να υπερψηφίσει την πρόταση.
Άλλωστε δεν προκαταλαµβάνεται σήµερα το περιεχόµενο του
πορίσµατος της επιτροπής. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, όµως, θα
ήθελα να εκφράσω την επιφύλαξή µου και να τη θέσω υπ’ όψιν
της επιτροπής, σε περίπτωση που η πρόταση υπερψηφιστεί.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την επιφύλαξή µου ως
προς τη διαπίστωση ότι οι ισχυρισµοί του πρώην Υπουργού Οικονοµικών επέδρασαν ουσιωδώς στην αρχική απόρριψη της πρότασης ως προς το αδίκηµα της απιστίας. Ήταν τα στοιχεία που
δεν ήταν ικανά να στηρίξουν την παραποµπή του και όχι οι ισχυρισµοί του. Άλλωστε υπό το φως των νέων στοιχείων διεξάγεται
και η σηµερινή συζήτηση.
Περαιτέρω και ειδικότερα το άρθρο 256 ορίζει ότι το αδίκηµα
της απιστίας στην υπηρεσία διαπράττει ο υπάλληλος που κατά
τον προσδιορισµό, την είσπραξη, τη διαχείριση φόρων, δασµών,
τελών ή άλλων φορολογηµάτων ή οποιωνδήποτε εσόδων ελαττώνει εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος τη δηµόσια, τη δηµοτική, κοινοτική περιουσία ή την περιουσία νοµικού
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προσώπου δηµοσίου δικαίου, της οποίας η διαχείριση του είναι
εµπιστευµένη.
Δηλαδή, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απιστίας
περί την υπηρεσία απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικώς: η
ελάττωση της δηµόσιας κ.λπ. περιουσίας, η διαχείριση της
οποίας είναι εµπιστευµένη στον υπάλληλο. Η ελάττωση να λαµβάνει χώρα κατά τον προσδιορισµό, την είσπραξη ή κατά τη διαχείριση των φόρων, των δασµών, των τελών ή άλλων
φορολογηµάτων ή των οιωνδήποτε εσόδων. Ο άµεσος δόλος του
υπαλλήλου, που συνίσταται στη θέλησή του να ελαττώσει τη δηµόσια κ.λπ. περιουσία και τη γνώση του ότι µε την πράξη του ή
την παράλειψή του επέρχεται η ελάττωση ως και ο σκοπός του
ίδιου να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος.
Ιδιαίτερη προσοχή, λοιπόν, θα πρέπει να επιδειχθεί τόσο στη
διαπίστωση του αν ελαττώθηκε και σε ποιο βαθµό η δηµόσια περιουσία, όσο και στο αν µετέπειτα η ελάττωση της περιουσίας
αυτής έλαβε χώρα κατά τον προσδιορισµό ή την είσπραξη των
φόρων κ.λπ.. Διότι, ναι µεν ο Υπουργός Οικονοµικών είναι αυτός
που εποπτεύει τις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τον προσδιορισµό και την είσπραξη, ωστόσο κρίσιµο ερώτηµα είναι ο χρόνος
ή, εν πάση περιπτώσει, το σηµείο έναρξης του προσδιορισµού των
εσόδων, καθώς, βεβαίως, η είσπραξη και η διαχείριση έπονται
χρονικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω µε προσοχή όλες τις
απόψεις που εκφράζονται σήµερα. Ελπίζω να εξέφρασα µε κάποιον τρόπο την κοινή συνισταµένη της συντριπτικής πλειοψηφίας των απόψεων των παρισταµένων. Διότι -επαναλαµβάνω και
κλείνω µε αυτό- η σηµερινή συζήτηση ως προς το ποινικό της
σκέλος αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο µπορεί να επέλθει µία ευρεία συναίνεση, αν την αντιµετωπίσουµε όπως έχουµε καθήκον
να την αντιµετωπίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Σαλτούρο.
Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
σηµερινή συζήτηση από µόνη της αποτελεί δικαίωση των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Όπως εκτενώς ανέφερε και ο συνάδελφος
Βασίλης Καπερνάρος, τον περασµένο Ιανουάριο σας προτείναµε
τη διερεύνηση για τον κ. Παπακωνσταντίνου, µεταξύ άλλων αδικηµάτων, και του κακουργήµατος της απιστίας στην υπηρεσία,
µε τη χρήση ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Σήµερα, σχεδόν πέντε
µήνες µετά, αυτή είναι τελικά και η θέση της συγκυβέρνησης.
«Κάλλιο αργά, παρά ποτέ» θα πει κανείς. Το θέµα είναι πόσο
αργά πάτε τελικά. Και δεν µιλώ, βέβαια, µόνο για τις εργασίες
της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής. Αναφέροµαι στην ουσία
της λίστας Λαγκάρντ, την οποία ακόµη και σήµερα διαχειρίζεται
το Υπουργείο Οικονοµικών.
Κύριε Υπουργέ, πόσοι κλήθηκαν να πληρώσουν από τους φοροφυγάδες και πόσοι τελικά πλήρωσαν; Φοβάµαι ότι το αποτέλεσµα είναι πάντοτε το ίδιο, όποια χρονιά κι αν το εξετάσουµε.
Τα ίδια εισέπραξε το ελληνικό δηµόσιο το 2010, όπως και το 2011
και το 2012 από τους µεγαλοκαταθέτες της Ελβετίας, δηλαδή
µηδέν, όσα ακριβώς έχετε εισπράξει µέχρι σήµερα από έσοδα
συνολικού ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ που θα µπορούσαν
να έχουν εισρεύσει στη χειµαζόµενη Ελλάδα του µνηµονίου.
Σε ό,τι αφορά τώρα το ξέπλυµα «µαύρου» χρήµατος. Πόσοι
άραγε από αυτούς που τα ονόµατά τους βρέθηκαν στη λίστα παραπέµφθηκαν τελικά στη δικαιοσύνη;
Τις απαντήσεις τις γνωρίζουµε, δυστυχώς, όλοι. Αυτό που κάποιοι, όµως, ξεχνούν είναι πως η γενικευµένη, σχεδόν κατοχυρωµένη από το σύστηµα εξουσίας, ατιµωρησία των διαπλεκοµένων οδηγεί αναπόφευκτα στο τέλος του ιδίου του συστήµατος
που εκείνοι υπηρετούν.
Πριν από πέντε µήνες σάς προτείναµε τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών τεσσάρων πολιτικών προσώπων και εσείς την
απορρίψατε. Πολλοί, µάλιστα, συνάδελφοι το έκαναν µε εξαιρετικά προκλητικό τρόπο, επιδεικνύοντας φανερά µια διάθεση συγκάλυψης. Απέφυγαν ακόµη και να ψηφίσουν στις τρεις από τις
τέσσερις κάλπες που στήθηκαν. Δεν είµαι βέβαιη ότι σήµερα θα
αισθάνονται δικαιωµένοι ή υπερήφανοι για την επιλογή τους
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αυτή. Αν ήµουν στη θέση τους, θα ένιωθα αυτήν τη στιγµή ιδιαίτερη ανησυχία για την προκλητική ασυλία που δόθηκε σε κάποιους τον περασµένο Ιανουάριο.
Υπενθυµίζω εδώ ότι η αντίθεση στην πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων προήλθε τότε κυρίως από τρεις πλευρές: από το
ΠΑΣΟΚ, λόγω της αναµφίβολης εµπλοκής του κ. Βενιζέλου, από
τον κ. Σαµαρά, γιατί ο κ. Βενιζέλος είναι νυν συνεργάτης του και
ο κ. Παπανδρέου πρώην συµµαθητής του, και, βέβαια, από το
κόµµα των τραπεζιτών, που ενδιαφέρονται κυρίως για το συνάδελφό τους κ. Παπαδήµο, τον οποίο διατηρούν σαν χρυσή εφεδρεία για το µέλλον.
Η άποψη των κυρίων Σαµαρά και Βενιζέλου είναι ξεκάθαρη.
Υπόλογος δεν µπορεί να είναι ο εκάστοτε Πρωθυπουργός ή ο
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ανεξάρτητα, βέβαια, από το τι
λέει το Σύνταγµα. Υπεύθυνοι µπορεί να είναι µόνο οι υφιστάµενοι. Εν προκειµένω ο Υπουργός Οικονοµικών, κατά προτίµηση ο
κ. Παπακωνσταντίνου, ο Ειδικός Γραµµατέας του ΣΔΟΕ, κατά
προτίµηση ο κ. Διώτης κ.ο.κ..
Αυτή, βέβαια, η λογική από µόνη της ανοίγει µία µικρή πόρτα,
που τότε δεν σας ενδιέφερε και πάρα πολύ να την κλείσετε. Ανοίγει πλέον διάπλατα την προοπτική πιθανών ποινικών ευθυνών και
του Γεωργίου Παπανδρέου και µάλιστα όχι µόνο ως Πρωθυπουργού, ο οποίος βάσει του άρθρου 82 του Συντάγµατος ήταν υποχρεωµένος να κατευθύνει τις ενέργειες της Κυβέρνησης. Ανοίγει
εκ νέου το ζήτηµα της διερεύνησης των ευθυνών του ως Υπουργού Εξωτερικών και άµεσου προϊσταµένου του Πρέσβη κ. Χαλαστάνη. Θυµίζω ότι µέχρι τις 7 Σεπτεµβρίου του 2010 ο κ.
Παπανδρέου ήταν και Υπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις
επαφές της χώρας µας µε τη γαλλική κυβέρνηση.
Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µία εξαιρετικά κρίσιµη ηµεροµηνία, ένα κοµβικό σηµείο της έρευνας για το πότε
ακριβώς αποφασίστηκε από την ελληνική πλευρά ο χειρισµός
του αιτήµατος που έγινε για τη λίστα Λαγκάρντ στο γαλλικό
Υπουργείο Οικονοµικών.
Η έρευνα πρέπει να καλύψει το καλοκαίρι του 2010, αναδεικνύοντας και άλλα πιθανώς χαµένα έγγραφα της αλληλογραφίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της πρεσβείας µας στο
Παρίσι. Ενδεχοµένως, µαζί µε αυτά, να αναδείξει και ευθύνες
γνωστών πολιτικών.
Μέχρι τώρα για τη συγκυβέρνηση οι µόνοι που έχουν διαπιστωµένα ποινικές ευθύνες για τη λίστα Λαγκάρντ ήσαν ο Γεώργιος Παπακωνσταντίνου και ο Κώστας Βαξεβάνης. Ο
δηµοσιογράφος, δηλαδή, που αποκάλυψε τη λίστα Λαγκάρντ
έχει ποινικές ευθύνες, όχι, όµως, όλοι οι άλλοι, οι οποίοι συγκάλυψαν το περιεχόµενό της.
Σήµερα, έστω και µε τον ατελή τρόπο µε τον οποίο το πράττετε, ανακαλύπτετε µε καθυστέρηση πέντε µηνών ιδιαίτερα τεχνάσµατα που οδήγησαν στην απόκρυψη τόσο της λίστας, όσο
και της αυθεντικής προέλευσής της. Ανακαλύπτετε τώρα, σε
βάρος, όµως, αποκλειστικά του Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, το
κακούργηµα της απιστίας στην υπηρεσία, που περιέγραψαν οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες τον περασµένο Ιανουάριο. Με ευθύνες,
όµως, και άλλων ασφαλώς δεν ασχολείστε, µέχρι την επόµενη
αποκάλυψη κάποιου άλλου επίσηµου εγγράφου, που θα σας
αναγκάσει να αναθεωρήσετε εκ νέου τη στάση σας.
Αυτή, όµως –και λυπάµαι- δεν είναι στάση ευθύνης, δεν δείχνει
πραγµατική διάθεση λογοδοσίας, διαφάνεια και ειλικρίνεια έναντι
του ελληνικού λαού. Είναι µια στάση που θα σας καθιστά οµήρους του παρελθόντος, δεσµεύει συνειδήσεις και, βέβαια, περιορίζει αναίτια το εύρος της προκαταρκτικής εξέτασης της λίστας
Λαγκάρντ.
Ο ελληνικός λαός, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτεί
από εµάς οµόθυµα την απόδοση πραγµατικής δικαιοσύνης για
όλους ανεξαιρέτως. Χρέος µας είναι να ξεκινήσουµε, επιτέλους,
την ουσιαστική διερεύνηση που ζητούν οι πολίτες και όχι να ολοκληρώσουµε µία ακόµη συγκάλυψη. Χρέος µας είναι να αλλάξουµε το αποσαθρωµένο σύστηµα εξουσίας και όχι να
µετατρέψουµε τη Βουλή σε κολυµβήθρα του Σιλωάµ. Χρέος µας
είναι να ανακτήσουµε κάποια έστω από τα χαµένα 600 εκατοµµύρια ευρώ αγνοούµενων φόρων και όχι να κάνουµε πανάκριβα
δώρα σε προνοµιούχους φίλους και συγγενείς, την ώρα που λε-
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ηλατείται η ελληνική οικογένεια από τα µνηµόνια.
Κοινή υποχρέωση όλων µας είναι όχι µόνο να τιµωρήσουµε
τους υπαιτίους, αλλά και να αναζητήσουµε τα χρήµατα του καταρηµαγµένου ελληνικού λαού. Μόνον έτσι θα πείσουµε τους πολίτες ότι εργαζόµαστε προς όφελος των πολλών και όχι για την
εξυπηρέτηση των λίγων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χρυσοβελώνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Η Κυβέρνηση έχει αποχωρήσει. Δεν
ήταν κανένας στην οµιλία της κ. Χρυσοβελώνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
µισό λεπτό. Θέλω να ανακοινώσω κάτι. Θα έλθει, προφανώς, η
Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, δεκαεννέα φοιτητές και φοιτήτριες της Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου της Ουάσιγκτον, οι
οποίοι στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στη χώρα µας πραγµατοποιούν επίσκεψη και στη Βουλή.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Θα περίµενε κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στη σηµερινή συζήτηση θα επικρατούσε πνεύµα οµονοίας στην Αίθουσα. Και το λέω αυτό, γιατί ακούγοντας τους συναδέλφους
της Αντιπολιτεύσεως να διαγωνίζονται ποιο κόµµα είχε βάλει
πρώτο τις περισσότερες κατηγορίες για τα περισσότερα πολιτικά
πρόσωπα –έχω ακούσει ήδη τον ΣΥΡΙΖΑ να θεωρεί ότι αυτός
έβαλε όλες τις κατηγορίες και προ ολίγου τους Ανεξάρτητους
Έλληνες ότι έχουν βάλει και επιπλέον κατηγορίες- θα έλεγε κανείς ότι, εν πάση περιπτώσει, το ότι διευρύνουµε την κατηγορία
για τον κ. Παπακωνσταντίνου είναι κάτι το οποίο θα µας έβρισκε
επί της αρχής όλους σύµφωνους και δεν θα υπήρχε καµµία
αφορµή στη σηµερινή συζήτηση για φασαρίες.
Δυστυχώς, το πνεύµα της οµονοίας, το οποίο είναι απολύτως
απαραίτητο στη χώρα για να ξεφύγουµε από την κρίση, ούτε
τώρα µπορεί να µας βάλει σε µία κοινή συνισταµένη.
Δίνω µόνο ένα µικρό παράδειγµα. Κατά την έναρξη της σηµερινής συνεδριάσεως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ετέθη η γνωστή
ένσταση, ότι η διαδικασία είναι σύντοµη, ότι έπρεπε να υπάρχει
περισσότερος χρόνος, ότι έπρεπε να δοθεί χρόνος να µιλήσουν
περισσότεροι Βουλευτές, να διευρυνθεί η συζήτηση. Έχω εδώ
τον κατάλογο των οµιλητών. Πλην των ορισµένων από τα κόµµατα από την αρχή, δηλαδή αυτών που θα µίλαγαν ούτως ή
άλλως, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εγγραφεί ούτε ένας. Ούτε
ένας!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αφού απαγορεύτηκε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, δεν απαγορεύτηκε.
Έχουν µπει ακριβώς µετά, κυρία Κωνσταντοπούλου, Βουλευτές
από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, τη Νέα Δηµοκρατία κ.λπ..
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μπήκε όριο για τις 17.00’.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αφού µπήκε όριο
στις 17.00’…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λέω, κύριε Κοντονή, ότι,
αφού είχατε τόσο µεγάλη αγάπη και τόσο µεγάλη ένταση για τη
συζήτηση…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ελπίζω να µη µας κόψετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου, αφήστε να τοποθετηθεί ο συνάδελφος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί το λέω αυτό; Δεν
έχει νόηµα να τσακωνόµαστε διαρκώς. Δεν είναι αυτή ωραία εικόνα που δίνουµε στον ελληνικό λαό. Σηµασία έχει και να µπορούµε να συνεννοούµαστε στα αυτονόητα.
Πάµε, λοιπόν, στη σηµερινή συζήτηση, να καταλάβει ο ελληνι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]B’ - 6 IOYNIΟΥ 2013

κός λαός που µας ακούει τι κάνουµε. Τον ελληνικό λαό δεν τον
ενδιαφέρει αν, παραδείγµατος χάριν, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
είχαν έρθει εδώ πέρα τον Ιανουάριο και είχαν καταθέσει µία πρόταση µε το µισό Ποινικό Κώδικα για τους µισούς Έλληνες πολίτες, για να µπορούν να πουν αύριο «µα, εµείς είχαµε προβλέψει
για τον άλφα, είχαµε προβλέψει για τον βήτα». Τον ελληνικό λαό
τον ενδιαφέρει αν τελικά θα φθάσουµε σε ένα άλφα αποτέλεσµα.
Αυτό είναι που αφορά και τους πολίτες και εµάς.
Πάµε, λοιπόν, στο συγκεκριµένο. Τι λέγαµε τον Ιανουάριο; Λέγαµε ότι, αν προκύψουν περαιτέρω στοιχεία στην πορεία διερευνήσεως της υποθέσεως, θα διευρύνουµε το κατηγορητήριο για
τον κ. Παπακωνσταντίνου. Αν προκύψουν περαιτέρω στοιχεία για
έτερο πρόσωπο, για διαφορετικό πρόσωπο, πλην του κ. Παπακωνσταντίνου, θα διευρύνουµε το κατηγορητήριο για επιπλέον
πρόσωπα. Δεν πρόκειται να υπάρξει κανενός είδους συγκάλυψη.
Αυτό είπαµε από την πρώτη µέρα.
Τι κάνουµε σήµερα εδώ; Τι αποδεικνύεται µε τη σηµερινή µας
πρόταση;
Παρενθετικά να πω ότι διαρκώς ακούω για την επιτροπή µας
από κάποιες πτέρυγες ότι τα κόµµατα της συγκυβερνήσεως θέλουν να προκαλέσουν συγκάλυψη. Και προσέξτε πού εδράζεται
το επιχείρηµα περί συγκαλύψεως. Εδράζεται στο ότι δεν επιτρέψαµε την εξέταση µαρτύρων. Δεν υπάρχει κανένας µάρτυρας
που προτάθηκε και δεν εξετάστηκε. Η µόνη διαφορά είναι ότι µία
σειρά µαρτύρων, λόγω χρόνου, εξετάστηκαν από τους αρµόδιους εισαγγελείς. Βεβαίως, προφανώς κάποια από τα µέλη της
επιτροπής θεωρούν ότι οι αρµόδιοι εισαγγελείς δεν κάνουν καλά
τη δουλειά τους, ότι µόνο εκείνοι µπορούν να τους εξετάσουν
κατά τον προσήκοντα τρόπο και ότι οι έµπειροι εισαγγελείς είναι
περίπου ανίκανοι για να εξετάσουν τους µάρτυρες.
Δεν έχει υπάρξει, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε
ένας προτεινόµενος µάρτυρας που να µην έχει εξεταστεί, είτε
από την επιτροπή µας είτε από τους εισαγγελείς. Για ποια, λοιπόν, συγκάλυψη µιλάµε;
Και πάµε τώρα στο προκείµενο Γιατί γίνεται η σηµερινή πρόταση; Διότι πάρα πολύ απλά στην πορεία εξετάσεως αυτής της
υποθέσεως στην επιτροπή προέκυψαν στοιχεία τα οποία δεν είχαµε στη διάθεσή µας τον Ιανουάριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο είµαστε εδώ σήµερα. Και ποιο συγκεκριµένο στοιχείο προέκυψε; Προέκυψε ότι η βασική υπερασπιστική γραµµή του κ. Παπακωνσταντίνου, όπως ελέχθη µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, ότι
δηλαδή δεν πρωτοκόλλησε τη λίστα Λαγκάρντ, διότι αυτό ήταν
προϊόν µιας άτυπης συµφωνίας µε την κ. Λαγκάρντ και το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών, µετά την απάντηση του γαλλικού
Υπουργείου Οικονοµικών, αυτός του ο ισχυρισµός ήταν ψευδής.
Γι’ αυτό διευρύνεται το κατηγορητήριο.
Δεν διευρύνουµε το κατηγορητήριο ούτε γιατί θέλουµε να κατηγορήσουµε αδίκως ανθρώπους ούτε γιατί θέλουµε να κάνουµε
συγκάλυψη. Βάσει των στοιχείων που βρίσκουµε προχωράµε και
αυτό κάνουµε.
Και πρέπει να είναι βέβαιος ο ελληνικός λαός ότι δεν πρόκειται
να συγκαλύψουµε κανέναν και για κανένα λόγο και ότι όποιος
είναι υπεύθυνος θα πληρώσει.
Κλείνοντας, οφείλω να πω ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και ως µέλος της επιτροπής ότι νιώθω, κυρία
Πρόεδρε, βαθύτατα προσβεβληµένος από τις συνεχείς ψευδοµαρτυρίες µαρτύρων στην επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ.
Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στη χθεσινή κατάθεση του κ.
Πλασκοβίτη, ο οποίος τι µας είπε; Μας είπε πως δεν θυµόταν προ
δύο µηνών, όταν εξετάστηκε, ότι είχε στείλει τη σχετική επιστολή
στο γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών.
Θέλω να παρακαλέσω το Προεδρείο να εξετάσει -έστω και κοινοβουλευτική πρωτοβουλία- όχι µόνο την άσκηση δίωξης εναντίον του κ. Πλασκοβίτη για ψευδοµαρτυρία, αλλά και την
αποποµπή του από το Ινστιτούτο Νοµισµατικής Πολιτικής.
Θεωρώ παντελώς αδιανόητο να επιβραβεύει η ελληνική πολιτεία
µε µια τόσο υψηλή θέση έναν άνθρωπο ο οποίος εις γνώσιν του
ήρθε και κορόιδεψε τη Βουλή των Ελλήνων. Διότι κανένας δεν
πιστεύει στα αλήθεια ότι, όταν ήρθε πριν από δύο µήνες, δεν
γνώριζε ότι είχε στείλει τη σχετική επιστολή στο γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών. Άρα όλα όσα µάς έλεγαν στη Βουλή και εκεί-
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νος και ο κ. Διώτης και ο κ. Παπακωνσταντίνου ήταν παντελώς
ψευδή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργιάδη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Επαµεινώνδας Μαριάς έχει το λόγο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε και
κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, πράγµατι σήµερα η συζήτηση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για δύο λόγους.
Πρώτα από όλα, αποδεικνύει ορισµένα ζητήµατα που έχουν
σχέση µε τον Κανονισµό. Διότι θα παρατηρήσατε –και δικαίωςότι όσοι συνάδελφοι - µέλη της επιτροπής έχουν µιλήσει –και
σωστά µίλησαν- έχουν πολλή περισσότερη γνώση του θέµατος
από τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι λογικό, µια και συµµετέχουν
στην επιτροπή. Όταν, όµως, γίνεται µία συζήτηση, προφανώς θα
πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις, δηλαδή να έχουν την ίδια εικόνα
και την ίδια πρόσβαση στα στοιχεία και σε µάρτυρες και στο
κλίµα και στη διαδικασία και οι υπόλοιποι Βουλευτές.
Κατά την έννοια αυτή, θα πρέπει να εξεταστεί το πώς από εδώ
και πέρα θα λειτουργεί αυτός ο Κανονισµός. Διότι θα πρέπει να
δοθεί –και αυτό είναι σωστό, κατά τη γνώµη µας- δηµοσιότητα πλήρης δηµοσιότητα- στις εργασίες της επιτροπής, ούτως ώστε
και αυτά που λένε οι µάρτυρες να κρίνονται και να ακούγονται
αλλά και να υπάρχει ενηµέρωση του ελληνικού λαού και προφανώς και ενηµέρωση και των υπολοίπων Βουλευτών, οι οποίοι, βεβαίως, όταν έρθει το συνολικό πόρισµα, να έχουν όλα τα στοιχεία
για να τοποθετηθούν και για να κρίνουν. Τώρα, όµως, εµβόλιµα,
σε τέτοιες διαδικασίες, προφανώς –και πολύ καλά κάνουν οι συνάδελφοι που γνωρίζουν τα θέµατα και µας τα λένε- εµείς έχουµε
περιορισµένη εικόνα των θεµάτων.
Το πιο σηµαντικό, όµως, που εγώ πιστεύω ότι αποδεικνύεται
για άλλη µία φορά, είναι το εξής. Να πάµε στην πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, όπου υπάρχει αυτή η ιδιότυπη προστασία
όσων ασκούν υπουργικά καθήκοντα, και να είναι πλέον και αυτοί
αντιµέτωποι µε το φυσικό δικαστή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει
να το αναδεικνύουµε. Και δεν το αναδεικνύουµε µόνο εµείς. Έχει
ειπωθεί και από άλλους Βουλευτές.
Η τρίτη παρατήρηση είναι ότι εµείς, µε ολοκληρωµένη πρόταση την οποία καταθέσαµε στις 9-1-2013, είχαµε από τότε επισηµάνει ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριµένα στοιχεία για την
παραποµπή του κ. Παπακωνσταντίνου, για τον οποίο συζητούµε
τώρα, και για το αδίκηµα της απιστίας.
Ειπώθηκε τότε από την πλευρά της Πλειοψηφίας ότι δεν είναι
έτσι τα πράγµατα και ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Και επέµεναν στη δική τους πρόταση.
Θα σας διαβάσω κάτι από την πρόταση της Πλειοψηφίας. Λέει:
«Γνωστό είναι, λόγω της δηµοσιότητας που έχει λάβει το όλο
θέµα, αλλά και των προσφάτων καταθέσεων στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, ότι περί τα µέσα του έτους
2010 το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών παρέδωσε στον Έλληνα
Πρέσβη στο Παρίσι κ. Χαλαστάνη έναν ψηφιακό δίσκο, στον
οποίο περιέχονται δύο χιλιάδες εξήντα δύο ηλεκτρονικά αρχεία».
Αυτή είναι η πρόταση παραποµπής της Πλειοψηφίας.
Άρα εσείς οι ίδιοι λέτε ότι το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών
παρέδωσε. Εποµένως η παράδοση αυτή ήταν νόµιµη. Δεν
υπήρχε κανένα θέµα να αµφισβητηθεί η παράδοση. Αυτό το λέτε
στην εισήγησή σας και µε βάση αυτό παραπέµψατε τον κ. Παπακωνσταντίνου.
Κι αν διαβάσετε τα Πρακτικά -γιατί καλό θα είναι να διαβάσουµε όλοι τα Πρακτικά της 17ης Ιανουαρίου, για να ξέρουµε τι
είχε πει καθένας- θα δείτε ότι σας είχαµε πει πως ακόµα και από
την πρότασή σας –εγώ, µάλιστα, στην εισήγησή µου στηρίχθηκα
στη δική σας πρόταση, για να σας αποδείξω ότι πρέπει να διευρυνθεί το κατηγορητήριο- εφόσον δέχεσθε ότι το γαλλικό
Υπουργείο Οικονοµικών παρέδωσε στον Έλληνα Πρέσβη στο
Παρίσι, τον κ. Χαλαστάνη, το cd κι εν προκειµένω ο κ. Παπακωνσταντίνου εν συνεχεία δεν έκανε τίποτε, υπήρχε η απιστία κι
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έπρεπε να το είχατε βάλει µέσα στο κατηγορητήριο. Τι σας
έδωσε παραπάνω το έγγραφο που ήρθε; Τι λέει παραπάνω; Τίποτα.
Συνεπώς το ξέρατε. Διότι αλλιώς πού το βρήκατε και το γράψατε; Θα πρέπει να δεχθούµε ότι γράψατε κάτι το οποίο δεν
ίσχυε. Ίσχυε, λοιπόν. Εγώ το δέχοµαι. Και σας είχα πει από τότε
ότι τα πράγµατα είναι δεδοµένα, ότι δεν υπήρχε καµµία παρανοµία και ότι από τότε έπρεπε να τον παραπέµψετε για απιστία.
Δεν το κάνατε, όµως. Δεν το κάνατε γιατί θέλατε να συγκαλύψετε; Για ποιο λόγο δεν το κάνατε;
Εγώ, λοιπόν, να σας πω το εξής: Μήπως δεν το κάνατε γιατί
δεν θέλατε να ανοίξετε µία διαδικασία που αφορά στην παραποµπή Υπουργών Οικονοµικών για απιστία; Διότι αυτό είναι το
θέµα όλο. Το ποινικό και το πολιτικό ζήτηµα που προκύπτει είναι
αυτό. Και στην εισήγησή µου τότε σας είχα πει: «Πρέπει να καταλάβουµε ότι ο Υπουργός Οικονοµικών δεν είναι µόνο για να
βάζει φόρους, αλλά για να κοιτάζει πώς θα εισπράξει και ποσά
τα οποία µπορεί να εισπράξει.».
Εάν, λοιπόν, δεν ενεργεί ορθά, σύµφωνα τώρα µε το νέο κατηγορητήριο που βάζετε, λέτε: Με βάση το άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα υπάλληλος που κατά τον προσδιορισµό, την
είσπραξη ή τη διαχείριση φόρων, δασµών, τελών ή άλλων φορολογηµάτων ή οποιωνδήποτε εσόδων –προσέξτε τη λέξη «εσόδων»- ελαττώνει εν γνώσει του τη δηµόσια, τη δηµοτική ή την
κοινοτική περιουσία ή την περιουσία νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, της οποίας η διαχείριση του είναι εµπιστευµένη, για
να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος, τιµωρείται.
Παρακάτω λέτε: «Ο Υπουργός Οικονοµικών…» -αυτό θυµηθείτε το γιατί θα έρθουν και άλλες τέτοιες υποθέσεις, έχει αξία«…είναι ο κατ’ εξοχήν αρµόδιος υπάλληλος κατά την έννοια των
άρθρων 13 και 256 του Ποινικού Κώδικα…» –αυτά που σας είχα
πει εγώ τον Ιανουάριο- «…που εποπτεύει, κατευθύνει τις δηµόσιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αρµοδιότητα για τον προσδιορισµό, την είσπραξη και τη διαχείριση φόρων κ.λπ..». Μου αρέσει
αυτό το «κ.λπ.», γιατί θα έχει ενδιαφέρον για αργότερα. «Με αυτό
το δεδοµένο και λαµβανοµένου υπ’ όψιν… ο Παπακωνσταντίνου
να παραπεµφθεί». Πολύ ωραία.
Συνεχίζω τι σας είχα πει τότε. Σας είχα πει τότε ότι ο Υπουργός Οικονοµικών δεν είναι µόνο για να βάζει φόρους. Και αυτό
ας είναι ένα µήνυµα προς άλλους. Όταν µπορείς να εισπράξεις
δισεκατοµµύρια από το κατοχικό δάνειο και δεν κάνεις καµµία
κίνηση, ο Υπουργός Οικονοµικών ας το λάβει σοβαρά υπ’ όψιν.
Και επειδή από αυτό το Βήµα σάς είπαµε ότι πλέον σας είχαµε
καταστήσει σαφές µε ερωτήσεις, παρεµβάσεις και στοιχεία ό,τι
αφορά τις γερµανικές αποζηµιώσεις, το κατοχικό δάνειο και ότι,
όσο δεν ενεργούσατε, εµπίπτατε σε αυτές τις διατάξεις, σπεύσατε µετά από λίγο να διαµορφώσετε µία πρόταση να εξετάσει
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους πώς θα εισπράξει τις γερµανικές αποζηµιώσεις, για να καλυφθείτε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό που κάνατε κι έχει ενδιαφέρον και για τα σηµερινά.
Και τι λένε τα σηµερινά; Έχουµε ένα µνηµόνιο, το οποίο έχει
αποτύχει. Σήµερα το ΔΝΤ δέχτηκε ότι υπήρχε πλήρης αποτυχία.
Η χώρα ζηµιώθηκε. Το ερώτηµα –σας έχω κάνει και σχετική επίκαιρη ερώτηση- είναι το εξής: Εφόσον η χώρα ζηµιώθηκε, εφόσον συνοµολογεί το ΔΝΤ -τώρα και άλλες φορές- εφόσον
συνοµολογεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ήταν λάθος η συνταγή
και η ζηµία υφίσταται, θα κάνετε αγωγή αποζηµιώσεως εις βάρος
της τρόικας, για να εισπράξει το ελληνικό δηµόσιο τη ζηµία, η
οποία ανέρχεται σε αρκετά δισεκατοµµύρια; Εάν δεν την κάνετε,
µήπως από εδώ και πέρα, µε όλη αυτήν τη διαδικασία, θα έρθει
κάποια στιγµή που θα κληθεί κάποιος, που δεν κάνει αυτές τις
ενέργειες, να λογοδοτήσει; Προσέξτε το! Διότι εφόσον ζηµιώθηκε η χώρα και εφόσον υπάρχει ειδικό άρθρο στη δανειακή
σύµβαση την πρώτη, που λέει ότι όλες οι διαφορές µεταξύ των
µερών επιλύονται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οφείλετε να κάνετε αγωγή αποζηµιώσεως και όχι να λέτε «θα
αξιοποιήσουµε το λάθος του ΔΝΤ για να κάνουµε διαπραγµάτευση». Αυτό είναι λάθος! Θα προσδιορίσετε οικονοµικά τη ζηµία
και θα κάνετε αγωγή αποζηµιώσεως. Αλλιώς εµείς επιφυλασσόµαστε µε αυτήν τη διαδικασία να επανέλθουµε, εάν δεν γίνει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και πώς θα χαρακτηρίσετε έναν Υπουργό Οικονοµικών ο
οποίος γνώριζε ότι είναι λάθος η συνταγή; Είχε, λέει, προειδοποιήσει και ταυτόχρονα εφαρµόσει τη λάθος συνταγή.
Διαβάζω, λοιπόν, από το σηµερινό φύλλο της εφηµερίδας «ΤΑ
ΝΕΑ» στη σελίδα 9: «Γιάννης Στουρνάρας: Τους τα είχα πει. Είναι
πολύ θετικό να µαθαίνουµε από τα λάθη µας, παρατηρεί µε
νόηµα ο Υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας…», παρατίθεται και φωτογραφία, «…απαντώντας σε ερώτηση των
«ΝΕΩΝ» σχετικά µε το νέο έγγραφο του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου.» Εννοεί αυτό που αναφέρει ότι υπήρχε λάθος. «Ο ίδιος
συνέβαλε…», προσέξτε!, «…στη διαµόρφωση του εγγράφου,
αφού είχε ερωτηθεί σχετικά για τις αδυναµίες του προγράµµατος υπό την ιδιότητα του τότε προέδρου του ΙΟΒΕ.». Τον είχαν
ρωτήσει τον άνθρωπο. Και συνεχίζει: «Όπως λέει τώρα, είχε τότε
επισηµάνει στους τεχνοκράτες ότι κακώς το πρόγραµµα έδινε
έµφαση κυρίως στη µείωση του ελλείµµατος και όχι στις διαρθρωτικές αλλαγές.».
Άρα, λοιπόν, τους λέει τότε «το πρόγραµµά σας είναι λάθος».
Και µετά τι κάνει; Παρ’ ότι ήξερε ότι το πρόγραµµα είναι λάθος,
ως Υπουργός Οικονοµικών το εφαρµόζει. Και υφίσταται ζηµία η
χώρα! Υπάρχει κανένα ζήτηµα µε αυτό; Δεν ξέρω. Σκεφτείτε το.
Άρα, λοιπόν, έχει µία µεγάλη αξία η σηµερινή διαδικασία, διότι
αποδεικνύει ότι εδώ υπήρχαν όλες οι χρονικές δυνατότητες προ
πέντε µηνών να έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την απιστία και
να έχουν µπει µέσα στο κάδρο και άλλοι. Γιατί δεν µπορεί να βάζεις µόνο τον Υπουργό Οικονοµικών. Με το άρθρο 82 του Συντάγµατος, µε την ίδια ανάλυση και την ίδια λογική και την ίδια
επιχειρηµατολογία, στο κάδρο είναι και ο Πρωθυπουργός, ο
Γιώργος Παπανδρέου τότε, και συνεχίζει το αδίκηµα να πιάνει
και τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον κ. Παπαδήµο, που ήταν Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αλλά δεν το κάνετε.
Κοιτάξτε, όµως, το εξής. Είναι σηµαντικό ότι σήµερα –απ’ ό,τι
βλέπω- οµοφώνως θα δεχθεί η Βουλή –δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει άλλη φορά- ότι για τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος έχει
τη δυνατότητα να προχωρήσει σε είσπραξη φόρων, στο χτύπηµα
της φοροδιαφυγής και δεν το κάνει, ανοίγει ο δρόµος ποινικών
ευθυνών, πέραν των πολιτικών ευθυνών.
Αυτό, πιστεύω, ότι είναι ένα µήνυµα σηµαντικό στη σηµερινή
εποχή, που χειµάζεται ο ελληνικός λαός, που µε την έκθεση του
ΔΝΤ ετοιµάζεστε να του βάλετε άλλα δύο χρόνια νέο µνηµόνιο,
να τον καθηλώσετε, ενώ µπορείτε να εισπράξετε φόρους, µπορείτε να εισπράξετε ή να επιχειρήσετε να εισπράξετε το κατοχικό
δάνειο και τις γερµανικές αποζηµιώσεις.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι πλέον πολιτικά τα ζητήµατα για τις γερµανικές αποζηµιώσεις, για το κατοχικό δάνειο, για τη διεκδίκηση
αποζηµίωσης από την τρόικα για την καταστροφή, που έλεγε
εδώ ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, απαντώντας σε
ερώτησή µου, ότι αυτά δεν γίνονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα, λοιπόν, µε την απόφαση που θα λάβει η Βουλή, ανοίγει
ένας δρόµος προς γνώσιν και διά τας νοµίµους συνεπείας σε
σχέση µε αυτούς που κυβερνούν και αυτούς που εκτελούν τα
µνηµόνια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Κύριε Παππά, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη συνεδρίαση της Ολοµελείας µετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου ενός εικοσάχρονου στρατιώτη εν ώρα καθήκοντος. Το
ελληνικό Κοινοβούλιο θα όφειλε, σε ένδειξη ελάχιστης τιµής, να
τηρήσει ενός λεπτού σιγή. Θα έπρεπε κατ’ εµάς να έχει κηρυχθεί
εθνικό πένθος. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, βεβαίως. Κάτι τέτοιο
δεν συµφέρει τα πολιτικά κόµµατα του µνηµονίου.
Ο θάνατος του Έλληνα οπλίτη συνδέεται άρρηκτα µε πράξεις
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και παραλείψεις του καθεστώτος. Ούτε βέβαια τα κόµµατα της
Αριστεράς, που είναι βέβαια εξ ιδεολογίας αντίθετα µε την
ύπαρξη ενός εθνικού στρατού, συµφέρει κάτι τέτοιο. Οι φθαρµένες ερπύστριες, τα ελαττωµατικά υλικά µπορούν να υπάρχουν
στο στράτευµα και να σκοτώνουν τους νέους Έλληνες! Ο κ.
Στουρνάρας δεν φταίει; Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας δεν φταίει;
Λίγη ντροπή εάν είχαν πάνω τους, θα είχαν παραιτηθεί.
Δεν τους απασχολεί, όµως. Θα τους απασχολούσε, αν υπήρχε
ένας αυτοµαστιγούµενος λαθροµετανάστης και έβγαινε φωτογραφίες γρατσουνισµένος. Τότε θα είχατε αφρίσει όλοι οι ανθέλληνες επαγγελµατίες, προοδευτικάριοι, οι διαπλεκόµενοι της
πολιτικής, των ΜΚΟ και των ΜΜΕ.
Ποια κυβέρνηση να νοιαστεί για το παιδί του Έλληνα που πηγαίνει να υπηρετήσει τη θητεία του µε ενθουσιασµό και δέχεται
να οδηγήσει οχήµατα καρµανιόλες από τον καιρό του πολέµου
του Βιετνάµ; Αυτοί είστε. Μια Κυβέρνηση λαθρολάγνων, αρνητών
της ελληνικής ιστορίας και δηµίων της Ελλάδος και των Ελλήνων.
Αυτός ο νέος Έλληνας, ο εικοσάχρονος, ο λεβέντης έφυγε
άδικα, αλλά έφυγε περήφανος, οδηγώντας το άρµα και φορώντας τα πεζοναυτόσηµά του, όπως είπε και ο πατέρας του, ενώ οι
ηθικοί αυτουργοί αυτού του εγκλήµατος, της παραµέλησης δηλαδή και της υποβάθµισης των Ενόπλων Δυνάµεων, ως πολιτικοί
σκώληκες θα σέρνονται για µια ζωή.
Εµείς σας το τονίσαµε επανειληµµένως κατά τη διάρκεια του
κοινοβουλευτικού ελέγχου. Προσέξτε τις Ένοπλες Δυνάµεις!
Εσείς είτε θέλετε Ένοπλες Δυνάµεις για τις µίζες είτε δεν τις θέλετε, πήγατε τώρα να ρίξετε στάχτη στα µάτια του κόσµου, οργανώνοντας βεβιασµένα κάποιες στρατιωτικές ασκήσεις.
Βλέπετε το φάσµα της τουρκικής απειλής και επεκτατικότητας
να διογκώνεται και εσείς προσπαθείτε άρον-άρον να θέσετε το
στράτευµα σε ετοιµότητα. Αυτά τα πράγµατα, κύριοι, δεν γίνονται την τελευταία στιγµή και όταν γίνονται να τα αποτελέσµατα.
Εµείς λέµε: Αν θέλεις ειρήνη, ετοιµάσου για πόλεµο.
Ο Έλληνας πολίτης, κυρίες και κύριοι, έχει να αντιµετωπίσει
την οικονοµική κρίση, µία κρίση που δηµιούργησαν αυτοί που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία σαράντα χρόνια, σε όποιο κόµµα
και αν ανήκουν σήµερα. Οι ίδιοι άνθρωποι µε περισσό θράσος
υπόσχονται τώρα ότι θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Ο ελληνικός λαός σάς πήρε χαµπάρι, δεν σας πιστεύει πια. Όσα τρικ
και αν σκαρφιστείτε, δεν σας πιστεύει. Μία λύση υπάρχει, να φύγετε άµεσα για να σωθεί η χώρα και να γλιτώσει ο ελληνικός
λαός.
Δεν έφτανε µόνο η κρίση. Ο ελληνικός λαός έρχεται καθηµερινά αντιµέτωπος µε την εγκληµατικότητα, µε την εισαγόµενη εγκληµατικότητα, που του χτυπάει την πόρτα. Η ελληνική οικονοµία
γονατίζει από το οργανωµένο έγκληµα, που διεξάγει ανεµπόδιστα λαθρεµπόριο και παραεµπόριο. Υπάρχει µία οικονοµία παραεµπορίου, που βγάζει δισεκατοµµύρια ευρώ.
Καθηµερινά οι Έλληνες –στην Ελλάδα ζούµε, το βλέπετε και
εσείς- ξυλοκοπούνται βάναυσα από ληστές και δολοφονούνται
µε άγριο τρόπο. Η λαθροµετανάστευση οργιάζει, πιο ανεξέλεγκτη σήµερα παρά ποτέ. Η Κυβέρνησή σας και ο κ. Σαµαράς λένε
ότι περιµένουν δεκαεπτά εκατοµµύρια τουρίστες φέτος. Μήπως
µέσα σε αυτά βάζετε και κάποια εκατοµµύρια λαθροµετανάστες;
Ο Υπουργός Οικονοµικών είναι ο ηθικός αυτουργός για τις αυτοκτονίες τριών χιλιάδων Ελλήνων. Ο Υπουργός Άµυνας είναι ο
ηθικός αυτουργός για τον τραγικό θάνατο του στρατιώτη. Ο
Υπουργός Δηµόσιας Τάξης, Υπουργός ΠΡΟΠΟ, είναι ο ηθικός
αυτουργός για την καθηµερινή ανθρωποσφαγή Ελλήνων από λαθροµετανάστες.
Και τι βλέπουµε; Καµµία παραίτηση, καµµία ευθιξία. Τι απασχολεί τα κόµµατα του «συνταγµατικού τόξου»; Έτσι αποφάσισε
να αυτοχριστεί το κόµµα των πολιτικών κοµµάτων, για να αντιµετωπίσει από κοινού την κάθαρση που έρχεται.
Ποιο αποφάσισαν ότι είναι το πρόβληµα της Ελλάδος; Ο ρατσισµός σε βάρος των αλλοδαπών. Καταθέτουν, λοιπόν, σαν τα
στραγάλια το ένα αντιρατσιστικό πίσω από το άλλο. Δεν φθάνουν
στον ελληνικό λαό τα προβλήµατα που του φόρτωσαν; Βγήκαν
τώρα να του πουν ότι για τα προβλήµατα αυτά φταίει από πάνω
ο ελληνικός λαός; Ο πολιτικός δοσιλογισµός σας δεν έχει όρια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, στη δική του πρόταση νόµου, λέει ότι οι πιο αξιόπι-
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στοι µάρτυρες για το θέµα του ρατσισµού στην Ελλάδα είναι οι
ταξιδιωτικές οδηγίες των ξένων πρεσβειών. Προσέξτε, ΣΥΡΙΖΑ,
των ξένων πρεσβειών, των ΜΚΟ και του απόλυτα συστηµικού και
µνηµονιακού Μούιζνιεκς. Το αντιρατσιστικό του ΣΥΡΙΖΑ ισοδυναµεί µε νοµιµοποίηση όλων των λαθροµεταναστών. Ο Έλληνας
πια, πενόµενος, πληρώνει εκατοντάδες ευρώ για κάθε νοµική
ενέργεια. Για τους λαθροµετανάστες νοµική βοήθεια δωρεάν.
Αναρωτιούνται οι δηµοσιογράφοι για την άνοδο της Χρυσής
Αυγής. Ο κόσµος, κύριοι, στρέφεται στο µοναδικό κόµµα που
στέκεται δίπλα του και αφουγκράζεται τα προβλήµατά του, στο
κόµµα που χαράζει τη χρυσή αυγή του Ελληνισµού, το µοναδικό
κόµµα που κατέθεσε πρόταση µε αποτελεσµατικές ρυθµίσεις για
την πάταξη της πραγµατικής εγκληµατικότητας και του πραγµατικού ρατσισµού, την πρόταση νόµου της Χρυσής Αυγής, που κατέθεσε για τον πραγµατικό ρατσισµό που υπάρχει κατά των
Ελλήνων.
Να έρθουµε, όµως, και στο προκείµενο, που είναι η σηµερινή
ειδική ηµερήσια διάταξη. Μας καλείτε να τοποθετηθούµε και να
αποφασίσουµε για το αδίκηµα της απιστίας. Γιατί, όµως, της απιστίας µόνο του κ. Παπακωνσταντίνου; Όλο το σύστηµα, κύριοι,
όλοι οι Υπουργοί Οικονοµικών και οι προϊστάµενοί τους Πρωθυπουργοί, όλοι τους δεν υπήρξαν άπιστοι προς τον ελληνικό λαό;
Τι άλλο ήταν η Μεταπολίτευση, παρά µία µεγάλη υπόθεση απιστίας;
Πρέπει να γίνει, λοιπόν, ένα Ειδικό Δικαστήριο και να συµπεριλάβει όλους τους πολιτικάντηδες από το 1974 και µετά, όλους
αυτούς που έφθασαν τον τόπο µας σε αυτό το κατάντηµα, όλους
αυτούς που κατέστρεψαν τις ζωές των Ελλήνων, που κατέστρεψαν τα όνειρα µιας ολόκληρης γενιάς, που έφεραν τους οικογενειάρχες στο σηµείο να µην µπορούν να πληρώσουν το ρεύµα
για το σπίτι τους. Μία πρέπει να είναι η δικογραφία, µία η υπόθεση, αλλά µε πολλούς κατηγορούµενους για απάτη, για απιστία,
για εσχάτη προδοσία.
Επειδή δεν χαϊδεύουµε αυτιά, δεν εξαιρούµε τους πολίτες, το
λαό και τις ευθύνες του. Δεν εξαιρούµε αυτούς που ψήφιζαν
µέχρι πρότινος τα κόµµατα του «συνταγµατικού τόξου», παρ’ όλο
που έβλεπαν την πατρίδα να καταστρέφεται. Τους ψήφιζαν, γιατί
έβαζαν παραπάνω από το ελληνικό, από το εθνικό συµφέρον, το
ατοµικό συµφέρον. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια.
Τώρα, λοιπόν, που το µαχαίρι έφθασε στην πληγή, ο λαός αφυπνίζεται και ζητάει ένα κίνηµα µε ισχυρή πολιτική βούληση, ένα
κίνηµα που να του προσφέρει ένα σταθερό σύστηµα αξιών. Ζητάει τη Χρυσή Αυγή. Για όλα τα παραλειπόµενα της υπόθεσης
της λεγοµένης λίστας Λαγκάρντ, σας οµίλησε ο συναγωνιστής
µου Ηλίας Κασιδιάρης, που είναι και µέλος της επιτροπής. Εγώ
έχω να κάνω κάποιες επισηµάνσεις, επειδή άκουσα µε προσοχή
όλους τους οµιλητές.
Άκουσα τον αγορεύοντα της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Βαρβιτσιώτη, ο οποίος διερρήγνυε τα ιµάτιά του, λέγοντας ότι στιγµατίζονται άνθρωποι που έχουν τα χρήµατά τους στο εξωτερικό.
Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος! Αυτούς εκπροσωπεί ο κ. Βαρβιτσιώτης και το κόµµα του. Αυτούς υπερασπίζεται, αυτούς που έχουν
τα χρήµατά τους στο εξωτερικό. Ας βγάλουν τα συµπεράσµατά
τους οι ψηφοφόροι της Νέας Δηµοκρατίας.
Τα κόµµατα της εγχώριας τρόικας προσπαθούν να περιορίσουν
την υπόθεση µόνο στο πρόσωπο του Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και το κάνουν αυτό γιατί βλέπουν έναν πολιτικά τελειωµένο
και για να αφήσουν τους υπολοίπους στο απυρόβλητο.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι ένοχος για την απόκρυψη της λίστας Λαγκάρντ, δεν είναι όµως ο εγκέφαλος. Ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι απλά ένας εντολοδόχος. Μαζί του πρέπει να διωχθούν
και οι εγκέφαλοι της συµµορίας, γιατί υπάρχει, όπως σας είπε
και ο Ηλίας Κασιδιάρης, µία εγκληµατική συµµορία. Ποιοι είναι
αυτοί; Βενιζέλος-Παπανδρέου είναι οι εγκέφαλοι της συµµορίας.
Η συγκυβέρνηση αυτούς τους αφήνει στο απυρόβλητο.
Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση έχει ως εξής: Από τη µία είναι η
Χρυσή Αυγή και από την άλλη ο ελληνικός λαός, που επιθυµούν
–Χρυσή Αυγή και λαός- την απαλλαγή από τη θηλιά του µνηµονίου. Από τη µια, λοιπόν, είµαστε εµείς, λαός και Χρυσή Αυγή,
και από την άλλη είναι οι υπόλοιποι, που τα µασάνε. Αυτή είναι η
µεγάλη και πικρή αλήθεια.
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Άλλο σηµερινό -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- είναι ότι ακούσαµε κάποιον να κατηγορεί τη Χρυσή Αυγή για ρατσισµό και να
λέει ότι εάν αυτά λεγόντουσαν στο γερµανικό Κοινοβούλιο τι ποινές θα είχε ο Βουλευτής κ.λπ. Ας αποφασίσουν, λοιπόν, αυτοί
που κατηγορούν τη Χρυσή Αυγή σε ποια Βουλή θέλουν να είναι
Βουλευτές. Στη Βουλή των Ελλήνων ή στη Βουλή του Ισραήλ;
Στη Βουλή των Ελλήνων ή στη Βουλή του Πακιστάν; Στη Βουλή
των Ελλήνων ή στη Βουλή της Γερµανίας; Το πρόβληµα δεν είναι
δικό µας. Το πρόβληµα είναι δικό σας.
Ο κατάπτυστος νόµος, λοιπόν, περί ευθύνης Υπουργών, αυτές
οι συνοπτικές παραγραφές που γίνονται εδώ µέσα, όλα αυτά
πρέπει να καταργηθούν και θα τα καταργήσει η Χρυσή Αυγή. Έρχεται µία κάθαρση του βρώµικου πολιτικού κατεστηµένου µε τη
Χρυσή Αυγή και τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Παππά.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι και η µανούλα του λαθροµετανάστη, όταν πεινάει ή όταν πονάει ο γιος της, πονάει, όπως
και η δική µου και η δική σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να κάνουµε ενός λεπτού σιγή για τη µανούλα του λαθροµετανάστη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όπως και η δική µου
και η δική σας.
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, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σοφάδων Καρδίτσας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
Θα σας παρακαλέσω να είµαστε συνεπείς στο χρόνο µας. Δεν
αφορά αυτό εσάς που τυχαίνει τώρα να ανεβαίνετε στο Βήµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όλοι µίλησαν από οκτώ
και εννιά λεπτά. Οι οµιλητές δεν είναι πάρα πολλοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρω σε ποιον απευθύνοµαι. Έτυχε να ανεβαίνετε εσείς στο Βήµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα προσπαθήσω να
κάνω το καλύτερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρω ότι και τον λόγο
χειρίζεστε σωστά και καταλαβαίνετε γιατί κάνω αυτήν την επισήµανση για τη χρήση του χρόνου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Η αλήθεια είναι ότι κάθε µέρα διδάσκοµαι µέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο. Κάθε µέρα γίνοµαι και λίγο σοφότερος. Σοφότερος γίνοµαι από µερικούς καλούς συναδέλφους. Για παράδειγµα,
βλέπω µπροστά µου τον κ. Χαλβατζή, του οποίου ο πυκνός πολιτικός λόγος και χθες που τον παρακολουθούσα µε δίδασκε πώς
να σκέφτοµαι καλύτερα και πώς να εκφράζοµαι σωστότερα για
την επόµενη µέρα.
Ωστόσο, θέλω να του απευθύνω –πολυπείρος καθώς είναι- µια
ερώτηση ως νέος Βουλευτής. Πώς αντέχετε τόσα χρόνια εδώ
µέσα; Πώς µπορέσατε και βιώσατε έναν τέτοιο Κανονισµό, µε
έναν τέτοιο εσµό συµφερόντων να υπερίπταται µέσα σε αυτό το
Κοινοβούλιο;
Αυτό που νιώθει ο µέσος άνθρωπος είναι ότι υπάρχει, προς το
παρόν, ένα ανίκητο τρίγωνο. Η µια πλευρά είναι η ολιγαρχία, οι
αρχοντοχωριάτες, θα πω εγώ, οι οποίοι στο προσκήνιο και στο
παρασκήνιο ρυθµίζουν πράγµατα και καταστάσεις. Η άλλη
πλευρά είναι κάποιοι που υποδύονται τους κυβερνήτες κι εκτελούν εντολές και συµβόλαια, περνούν ψηφοφορίες και ρυθµίζουν
επιτροπές. Η τρίτη πλευρά είναι τα Μέσα Ενηµέρωσης, που παρουσιάζουν όλο αυτό το βρώµικο σύστηµα ως τον ανθό της κοινωνίας.
Πώς αντέχετε, λοιπόν, καλέ µου συνάδελφε, τόσα χρόνια µε
έναν Κανονισµό, ο οποίος έρχεται και γίνεται η χειρότερη λαί-
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λαπα σε έναν άνθρωπο που θέλει να σκεφτεί σωστά. Βλέπει προκαταρκτικές, εξεταστικές, πίσω, µπρος και ξανά το ίδιο για το
ένα και το άλλο κι ενώ τα πράγµατα βοούν και είναι ολοκάθαρο
ότι έχουν γίνει εγκλήµατα, είναι ολοκάθαρο ότι κάποιοι δεν τήρησαν το λόγο τους, δεν ήταν εύορκοι, παρ’ όλα αυτά τούς ανέχεστε τόσα χρόνια. Πραγµατικά για εµένα είναι πάρα πολύ
δύσκολο.
Διάβασα λίγο τα πρακτικά της επιτροπής και ένας από του
ύπατους µάρτυρες από τις δηµόσιες υπηρεσίες που πληρώνει ο
ελληνικός λαός απάντησε σε µία κρίσιµη ερώτηση ως εξής: «Δεν
νοµίζω ότι θυµάµαι». Αν υπάρχει τέτοια έκφραση στην ελληνική
γλώσσα, να τα σκίσουµε όλοι και τα χαρτιά µας και τα πτυχία µας
και τις γνώσεις µας. «Δεν νοµίζω ότι θυµάµαι» είπε ο άνθρωπος
αυτός.
Άκουγα τους εισηγητές των δύο κυρίως κοµµάτων της Συµπολίτευσης. Άκουγα για παράδειγµα τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, που
έλεγε ότι προέκυψαν πολιτικά συµπεράσµατα. Υπήρχε φοροδιαφυγή. Υπήρχε διαπλοκή. Το αναγνωρίζει. «Κι εσύ τι έκανες», θα
τον ρωτήσει ο µελλοντικός χαρτογράφος, «όταν βρήκες µπροστά σου αυτήν τη διαπλοκή;»
Δεν ξεχνιόµαστε. Εδώ ήµασταν, όταν σε κάποιες κάλπες δεκάδες Βουλευτές από αυτήν εδώ την µεριά υποχρεώθηκαν να
µην προσέλθουν µπροστά στις κάλπες. «Κι εσύ τι έκανες;» θα
σας ρωτήσει αύριο ο µεταπτυχιακός φοιτητής που θα έρθει και
θα τα ερευνά όλα αυτά. Γιατί, ξέρετε, στις δηµοκρατίες η ευθύνη
είναι ατοµική. Στις δηµοκρατίες η ευθύνη είναι προσωπική. Είναι
δική µας η ευθύνη, δεν είναι της επιτροπής. Ο καθένας µας έχει
την αξία και τη δύναµη του λόγου και της ψήφου του.
Ακούω και άλλους οι οποίοι τώρα ξεχνούν την αρχή της ηθικής
απόδειξης στα νοµικά, για τα οποία θα µιλήσω. Είναι πάρα πολύ
φτωχά, ούτως ή άλλως αλλά θα είναι πάρα πολύ λίγα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι βαρετό σε αυτήν εδώ τη συγκέντρωση να µιλάµε νοµικά.
Η αρχή της ηθικής απόδειξης έχει αποδειχτεί πλήρως, σε συνέχεια των επιχειρηµάτων του κ. Μαριά. Δεν µπορεί όταν συζητούσαµε το πρώτο για το ποιοι και πώς θα παραπεµφθούν, να
βγαίνουν οµιλητές από το ΠΑΣΟΚ και να λένε: «Πού ακούστηκε
να δικαστεί ένας Πρωθυπουργός»; Ευτυχώς, ήταν η κ. Γιαταγάνα, η άξια Βουλευτής από τη Θεσσαλονίκη, και επιχειρηµατολόγησε νοµικά και ουσιαστικά. Τι θα πει «πού ακούστηκε»;
Σε όλα τα κοινοβούλια του κόσµου υπάρχουν αυτόφωρες διαδικασίες όχι µόνο για Βουλευτές, αρχηγούς και για Πρωθυπουργούς αλλά και για Προέδρους Δηµοκρατίας. Κι εµείς εδώ έχουµε
ακόµη µείνει στο «πού ακούστηκε».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, µε τέτοιες λογικές δεν
µπορούµε να συνεχίσουµε και µην το περιµένετε, γιατί η απιστία
είναι από τα πιο ατιµωτικά αδικήµατα. Ο Ποινικός Κώδικάς την
αντιµετωπίζει έναντι κακοποιών του κοινού ποινικού δικαίου -και
µάλιστα, όπως έρχεται εδώ να παραπεµφθεί ο πρώην Υπουργόςκαι πρόκειται για ανθρώπους –λέει- οι οποίοι κατεργάστηκαν και
ιδιαίτερα τεχνάσµατα, πρόσφορα να παραπλανήσουν. Αυτό το
έκανε µόνος του; Δεν είχε επόπτη τον Πρωθυπουργό του; Δεν
είχε εκείνη την ηθική αυτουργία για να πράξει αυτά που έπραξε;
Λυπάµαι πάρα πολύ που κι εγώ, ένας νέος Βουλευτής, φτάνω
τώρα να διαχειρίζοµαι τέτοιου είδους ποινικές κατηγορίες αλλά
είναι κάτι που βλέπω ότι θα πρέπει να βγούµε όλοι µπροστά και
να το αντιµετωπίσουµε εντίµως, δικαίως, ακοµµάτιστα.
Σκεφτείτε ότι σε µία συντροφιά που βρισκόµουν στη Βέροια,
από την οποία εκλέγοµαι, µου έλεγε ένας άνθρωπος κάποιας ηλικίας ότι όταν στις δηµοκρατίες είναι τέτοιες οι πλειοψηφίες, θα
πρέπει εσείς να το νιώσετε διαφορετικά γιατί είστε µυρµηγκάκια.
Είστε µυρµήγκια.
Η κοινωνία των µυρµηγκιών είναι µια πολύ ιδιαίτερη κοινωνία,
η οποία τώρα ερευνάται από επιστήµονες και προσπαθούν να
βρουν την άκρη. Είναι µία φωλιά, η οποία µετακινείται διαρκώς.
Σε αυτή τη φωλιά, λοιπόν, όταν φτάνει η ώρα του κινδύνου, µιας
µεγάλης βροχής, µιας µεγάλης καταιγίδας ή ένα µεγάλο ζώο που
έρχεται να πατήσει τη φωλιά, βγαίνουν πάνω αυτοί που θα πολεµήσουν, οι στρατιώτες, οι πολεµιστές, οι εντολείς να πολεµήσουν. Ακούστε, όµως. Αυτοί οι στρατιώτες έχουν µία επιδίωξη.
Γνωρίζουν το θάνατο και φροντίζουν η σορός τους να κλείσει την
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είσοδο της φωλιάς, χάριν της σωτηρίας όλων των υπολοίπων.
Με αυτήν τη πεποίθηση πάει µία κοινωνία µυρµηγκιών και οι
στρατιώτες που βγαίνουν πάνω, βγαίνουν µε την πεποίθηση ότι
η σορός τους θα κλείσει την είσοδο της φωλιάς για να σωθούν
όλοι οι υπόλοιποι. Ποιος από εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχει αυτήν την πεποίθηση;
Αφήστε τις δικονοµίες κάτω. Αφήστε τα τερτίπια και θυµηθείτε
το ερώτηµα: «Εσύ τι έκανες;».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Γιοβανόπουλε, για το ακριβές της ώρας σας.
Παρακαλώ τον συνάδελφο Ηλία Βλαχογιάννη να πάρει το
λόγο, για πέντε λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε
σήµερα σε αυτήν την Αίθουσα σε µία πολύ κρίσιµη διαδικασία,
στην ουσία, για να απαγγείλουµε κατηγορία σε έναν εκ των κορυφαίων Υπουργών της κυβέρνησης Παπανδρέου, τον Γεώργιο
Παπακωνσταντίνου.
Ακούστηκαν πολλά για πατριώτες, για µειοδότες, για ανθέλληνες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσουµε να πράγµατα. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες είναι πατριώτες. Αν
κάποιοι δεν θεωρούν εµάς πατριώτες, δικό τους πρόβληµα, δικό
τους θέµα. Όµως, δικό µας θέµα είναι να υπερασπιστούµε τη
δική µας αγάπη και αφοσίωση προς την πατρίδα και τουλάχιστον
από τους νοσταλγούς του Χίτλερ που παρέδωσαν την ανατολική
Μακεδονία και τη Θράκη στους Βουλγάρους δεν δεχόµαστε µαθήµατα πατριωτισµού, τουλάχιστον η δική µας παράταξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί θα αναρωτιούνται γιατί
δεν είχε παραπεµφθεί τότε, όταν συζήτησε η Βουλή τις κατηγορίες εναντίον του κ. Παπακωνσταντίνου για τη λίστα Λαγκάρντ
για το αδίκηµα της απιστίας περί την υπηρεσία. Αυτό είναι κυρίως το ζητούµενο. Είχε κατατεθεί πρόταση, πραγµατικά, από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και από το Κόµµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής για το αδίκηµα της απιστίας
περί την υπηρεσία.
Μα, είναι απλό. Αν είχαµε παραπέµψει τότε τον κ. Παπακωνσταντίνου, θα είχε αθωωθεί, γιατί δεν θα είχαµε το έγγραφο το
οποίο έχουµε σήµερα. Αυτό το έγγραφο σήµερα αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι υπήρξε έγγραφη ενηµέρωση της Κυβέρνησης σε
εφαρµογή της διακρατικής συµφωνίας που ισχύει µεταξύ της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας και ότι
αυτό το έγγραφο επέτρεπε και επέβαλε να γίνει φορολογική
χρήση αυτής της λίστας αλλά απέτρεπε τη χρήση για άλλους
σκοπούς, ποινικούς κ.λπ.. Άρα, αν δεν είχε έρθει αυτό το έγγραφο, δεν θα µπορούσε να κατηγορηθεί και να σταθεί η κατηγορία της απιστίας περί την υπηρεσία.
Πέραν αυτών, η ίδια η Κυβέρνηση ζήτησε µε έγγραφό της από
τη Γαλλική Δηµοκρατία να ξαναστείλει το έγγραφο το οποίο
έστειλε και τώρα έχουµε στη διάθεσή µας πλήρως όλα τα στοιχεία και µπορούµε, πράγµατι, να έρθουµε στο Κοινοβούλιο και
να πούµε ναι, εµείς προτείνουµε να απαγγελθεί και αυτή η κατηγορία εναντίον του τέως Υπουργού. Υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης; Από ποια πτέρυγα και γιατί υπήρξε προσπάθεια
συγκάλυψης; Εµείς δεν κινήσαµε τη διαδικασία της σύστασης
της αρµοδίας επιτροπής της Βουλής; Εµείς δεν ερχόµαστε τώρα
και λέµε ναι, τώρα υπάρχουν επαρκή στοιχεία να απαγγείλουµε
τη σχετική κατηγορία κατά του κ. Παπακωνσταντίνου; Δεν
έπρεπε, εποµένως, όλες οι πτέρυγες να πουν ένα µεγάλο «ΝΑΙ»,
έτσι ώστε αυτό το οποίο απαιτεί ο πολίτης, να χυθεί άπλετο φως
στην υπόθεση, να το πράξουµε, έστω και τώρα, µετά από πολλές
καθυστερήσεις;
Θα ρωτήσει κανείς καλόπιστα το εξής: Μα, είστε ικανοποιηµένος από την πορεία των πραγµάτων; Προφανώς και δεν είµαι ικανοποιηµένος, όπως δεν είναι ικανοποιηµένα τα εκατοµµύρια των
Ελλήνων. Έπρεπε οι υπηρεσίες να τρέξουν νωρίτερα. Δεν έτρεξαν. Έπρεπε πολλοί συνεργάτες του κ. Παπακωνσταντίνου εγκαίρως να πράξουν το καθήκον τους. Δεν το έπραξαν και αυτό
είναι το µεγάλο «γιατί;» των πολιτών. Απαιτούν από εµάς να αποδώσουµε δικαιοσύνη.
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Τώρα έχουµε το ρόλο να απαγγείλουµε κατηγορία. Η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται µε µνησικακία. Η δικαιοσύνη αποδίδεται,
όταν πραγµατικά ο δικαστής έχει υπ’ όψιν του όλα τα πραγµατικά
περιστατικά της πράξης που έχει τελεστεί, έτσι ώστε να αποφασίσει µε νηφαλιότητα και να αποδώσει αυτό το οποίο ο ελληνικός
λαός περιµένει να αποδοθεί.
Μας είπατε ότι ήρθαµε περίπου σαν πρόβατα να ψηφίσουµε
σε µια κάλπη και ότι ο Σαµαράς στην ουσία µάς επέβαλε να περάσουµε από µια κάλπη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ τουλάχιστον µέχρι τώρα
δεν έχω κατηγορηθεί ότι είµαι αντισαµαρικός. Κανείς δεν µου
επέβαλε να πάω σε µια κάλπη. Πήγα και στις τέσσερις κάλπες
και ψήφισα και κανείς δεν µου είπε γιατί πήγες και στις τέσσερις
κάλπες και ψήφισες. Έπραξα αυτό που επέβαλε το καθήκον µου.
Μη θεωρείτε τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ως Βουλευτές άλλων κοµµάτων που είναι λόχοι. Οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας πράττουν κατά συνείδηση, υπηρετούν την πατρίδα
κατά τον καλύτερο τρόπο και να είστε σίγουροι ότι αυτά που έλεγαν και το 2009 και το 2010 και το 2011 θα τα κάνουν πράξη µέσα
σε αυτήν την τετραετία. Γι’ αυτό πιστεύω ότι όλες οι πτέρυγες
πρέπει να ψηφίσουµε τη συγκεκριµένη πρόταση που φέρνει η
Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βλαχογιάννη.
Κύριε Πρόεδρε, ζητήσατε το λόγο;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε σήµερα εδώ δυστυχώς λίγοι Βουλευτές, συζητώντας για την
επέκταση του κατηγορητηρίου της επιτροπής που διερευνά ένα
µέρος του µεγάλου εγκλήµατος που έχει γίνει στη χώρα µας. Το
αδίκηµα, το έγκληµα που έχει γίνει είναι ληστεία µετά φόνου. Ληστεία στην περιουσία του ελληνικού λαού και φόνοι, φόνοι που
συµπεριλαµβάνουν τις πέντε χιλιάδες αυτοκτονίες, φόνοι που
συµπεριλαµβάνουν το ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες
ανέργους, φόνοι που συµπεριλαµβάνουν τις κλειστές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα αδιέξοδα στα οποία έχουν έρθει οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Το έγκληµα αυτό στο σύνολό του είναι ότι
η χώρα παράνοµα, αντισυνταγµατικά, κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών µπήκε σε ένα µηχανισµό στήριξης, έγινε θύµα
των τοκογλύφων, έγινε θύµα της νέας τάξης πραγµάτων.
Σήµερα, εξετάζουµε σε αυτήν τη ληστεία µετά φόνου την παράβαση ενός σηµατοδότη ενός αυτοκινήτου που πήρε µέρος σε
αυτήν τη ληστεία. Διότι τα πρόσωπα είναι τα ίδια. Οι κατηγορούµενοι είναι οι ίδιοι. Σήµερα εξετάζουµε ένα από τα αδικήµατα για
έναν από τους κατηγορουµένους, τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Παπακωνσταντίνου.
Εµείς µιλήσαµε για απιστία από την πρώτη στιγµή, όπως µιλήσαµε και για την ανάγκη παραποµπής εκτός του Παπακωνσταντίνου, του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του
πρώην Πρωθυπουργού της συγκυβέρνησης, του κ. Παπαδήµου,
για να εξετάσει η Βουλή τα πιθανά αδικήµατα και να αποφασίσει
αν θα τους παραπέµψει στο ειδικό δικαστήριο.
Δυστυχώς, αυτό που παρακολουθούµε είναι σε µια προσπάθεια να πούµε στον ελληνικό λαό ότι κάτι γίνεται, να κόβουµε τα
αδικήµατα σε φέτες, να σαλαµοποιούµε τα αδικήµατα, να ρίχνουµε στην πυρά ένα για να γλιτώσουµε τους άλλους.
Απευθύνοµαι, πρώτα απ’ όλα, στους συναδέλφους µου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και ερωτώ.
Υπάρχει ένας από τους ψηφοφόρους σας, που ήταν και ψηφοφόροι µου επί είκοσι χρόνια, που να πιστεύει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δεν είναι υπεύθυνος γι’ αυτό
το έγκληµα; Δεν υπάρχει ούτε ένας ή µάλλον µόνο ένας, ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ο οποίος στην προσπάθειά του να διασώσει το συµµαθητή του, σύρει ένα ολόκληρο κόµµα, µια ολόκληρη
παράταξη στο να παρέχει ασυλία σε εκείνον που εγκληµάτησε.
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Το παραδέχονται σήµερα ακόµη και πρώην συνεργάτες του τέως
Πρωθυπουργού.
Απευθύνοµαι και στους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, διότι, πράγµατι, πιστεύω ότι υπάρχουν και έντιµοι άνθρωποι εδώ, στη Βουλή
οι οποίοι δεν θέλουν να απολογούνται για τα εγκλήµατα που
έκανε µια συµµορία, που άρπαξε την εξουσία επί χρόνια και
πλούτισε. Διότι υπάρχουν συνάδελφοι Βουλευτές οι οποίοι αποδίδουν λόγο στον ελληνικό λαό και είναι φτωχότεροι από την
ηµέρα που µπήκαν στο Κοινοβούλιο.
Απευθύνοµαι σε όλους τους συναδέλφους όλων των κοµµάτων, λέγοντάς τους ότι είναι η ώρα που µπορούµε ακόµη και
τώρα να διασώσουµε την πατρίδα µας. Μπορούµε να ενωθούµε
όλοι µαζί και να αποδείξουµε, όπως σιγά-σιγά αποδεικνύει η δικαιοσύνη, ότι το έγκληµα που έγινε είναι ένα έγκληµα το οποίο
έστησαν εκτός Ελλάδος κύκλοι κερδοσκόπων, κύκλοι διεθνιστών
που προσπαθούν να οδηγήσουν µε βία τη µετατροπή της Ευρώπης των εθνών-κρατών σε µια Ευρώπη των τραπεζών, την Ευρώπη των κυρίαρχων κρατών σε µια Ευρώπη της επικυριαρχίας
των Γερµανών. Θέλουν να καταργήσουν τη δηµόσια και την ιδιωτική περιουσία.
Εάν ενωθούµε όλοι µαζί και αποδείξουµε ότι µε δόλο έγινε
αυτό µε τη µια και µόνη περίφηµη εξεταστική την οποία είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός εάν δείξουµε ότι παραποίησαν τα
στατιστικά στοιχεία της χώρας όπως πράγµατι έγινε, εάν αποδείξουµε ότι κάποιοι συνεργάστηκαν µε κερδοσκόπους, είναι κόλαφος η απόφαση που έβγαλε το πολυµελές πρωτοδικείο
προχθές στην αγωγή που έκανε εναντίον µου ο αδερφός του
πρώην Πρωθυπουργού, σε σχέση µε τη µαφία που συνεργάστηκε µε συγγενικά πρόσωπα και κέρδισε από την είσοδο της
χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στο µηχανισµό στήριξης.
Να πούµε, λοιπόν, ότι προϊόν όλης αυτής της προσπάθειας
που έγινε από ξένα κέντρα –και µε Έλληνες συνεργούς- είναι τα
µνηµόνια και η πολιτική αυτή που οδηγεί στο θάνατο, οδηγεί
στην καταστροφή, οδηγεί στη δήµευση των περιουσιών, οδηγεί
στο Αγγλικό Δίκαιο, οδηγεί στις εισπρακτικές εταιρείες που
µπουκάρουν πλέον στα σπίτια του ελληνικού λαού, οδηγεί στο
δάκρυ σε πατεράδες, σε παππούδες, σε παιδιά, σε γυναίκες, σε
µάνες, στις οικογένειές µας! Και όταν αποδείξουµε το δόλο, τότε
όλοι µαζί να κάνουµε αυτό που έκαναν οι Γερµανοί το ’50, να διαγράψουµε το παράνοµο αυτό χρέος της χώρας που χτίστηκε
επάνω σε µια συνωµοσία που έστησαν εις βάρος του ελληνικού
λαού. Το απεχθές και επονείδιστο χρέος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Έδωσαν –λέει- 350 δισεκατοµµύρια για να σώσουν τις τράπεζες. Να σώσουν, τι; Να σώσουν 160 δισεκατοµµύρια. Πού είναι
τα υπόλοιπα; Βγαίνει η λάθος συνταγή που έλεγε ο Πρωθυπουργός; Όχι απλώς δεν βγαίνει αλλά έρχονται σήµερα µε θράσος
από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και λένε ότι έγινε λάθος.
Κατά λάθος οδηγηθήκαµε σε αυτήν την ιστορία και στο λάθος
αυτό –λέει- δεν µπορούµε να κάνουµε πίσω.
Τολµά ο Υπουργός Οικονοµικών, το πολιτικό παιδί του Σηµίτη,
να έρχεται σήµερα στην εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» και να αναφέρει
αυτό που είπε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ότι δηλαδή
εκείνος τα είχε πει και είχε προειδοποιήσει. Όταν ήταν στο ΙΟΒΕ,
το 2010 έλεγε ότι το 2012 θα βγούµε στις αγορές. Ο ίδιος κύριος!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ο πρώην Υπουργός, ο κ. Παπακωνσταντίνου, στη λίστα Λαγκάρντ δεν ήταν µόνος του, όπως δεν
ήταν µόνος του ο Άκης Τσοχατζόπουλος, που εγώ τον έστειλα
στον Κορυδαλλό, µε τις καταγγελίες από το 1998 απ’ τη δικαιοσύνη και την έρευνα που κάναµε τότε. Συναποφάσισε µε το
ΚΥΣΕΑ, µε τον Σηµίτη, µε τον Παπανδρέου, µε τους υπόλοιπους
Υπουργούς, που ήξεραν τότε και για τα υποβρύχια και για τους
TOR-M1.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Το σκάνδαλο ήταν γνωστό και το ίδιο συµβαίνει και τώρα µε
τη λίστα Λαγκάρντ. Μας λέει ο πρώην γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών ότι ξέχασε να πει στην επιτροπή ότι είχε στείλει αίτηµα. Και το αίτηµα το έστειλε, όπως απέδειξε ο εισηγητής
µας, µια µέρα µετά από την ερώτηση που απάντησε στο Γιάννη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ντάσκα στην Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρώην Πρωθυπουργός,
ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι διερευνούµε τους λογαριασµούς
στο εξωτερικό. Βεβαίως και γνώριζε και όσοι έχουµε θητεύσει σε
Υπουργεία γνωρίζουµε καλά, ότι κανένας πρέσβης, όπως ο κ. Χαλαστάνης, δεν είναι δυνατόν να είναι γνώστης µιας πληροφορίας
τέτοιας ποιότητας και να µην την έχει µεταδώσει στον Υπουργό
του. Και Υπουργός του Χαλαστάνη ήταν ο Παπανδρέου τότε!
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ έχουµε την ευκαιρία
να επεκτείνουµε την έρευνα σε όλους αυτούς, τους οποίους
εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ζητήσαµε από την πρώτη στιγµή,
σε αυτούς που απαγόρευσε ο Πρωθυπουργός –για να προφυλάξει το συµµαθητή του- να ψηφίσουν οι εκλεγµένοι βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας. Ογδόντα δύο αρνήθηκαν και ψήφισαν την
παραποµπή του Γιώργου Παπανδρέου!
Εάν δεν προχωρήσουµε στη διερεύνηση και στην τιµωρία, στη
δήµευση των περιουσιών, δεν θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε
στη δήµευση του επαχθούς και επονείδιστου χρέους, στο να βγει
η πατρίδα µας πια από τα µνηµόνια, στο να µη µας ξεφτιλίζει ο
κάθε Φούχτελ και ο Ράιχενµπαχ, στο να µην έρχεται, κύριε Χατζηδάκη, στο Υπουργείο σας ο Επίτροπος. Είστε εκλεγµένος
Βουλευτής και Υπουργός του ελληνικού λαού και προϊστάµενός
σας έρχεται ένας εγκάθετος από την τρόικα.
Πρέπει να γίνει πάλι η Ελλάδα µια κυρίαρχη χώρα. Να δουλέψουµε σκληρά να ρίξουµε τους φόρους, να δώσουµε τη δυνατότητα στην αγορά να ανοίξει. Να ρυθµίσουµε τα χρέη των
µικροµεσαίων. Να τους βγάλουµε από τον «Τειρεσία». Να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα και να αρχίσει
πλέον να δουλεύει η αγορά και να προσλάβει ανθρώπους ανέργους. Να κατεβάσουµε τους φόρους κάτω από τη Βουλγαρία,
κάτω από την Τουρκία. Και προσέξτε. Να φορολογήσουµε
σκληρά αυτούς, οι οποίοι τα αρπάξανε και φύγανε έξω, γιατί ξέρανε το κόλπο.
Μέσα στη λίστα Λαγκάρντ, είναι τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιες εταιρίες που συναντήσαµε στη «SIEMENS»! είναι τα ίδια πρόσωπα
και οι ίδιες εταιρείες που συναντήσαµε στα υποβρύχια! Είναι τα
ίδια πρόσωπα και οι ίδιοι δρόµοι χρήµατος που συναντήσαµε
στους TOR-M1. Είναι τα ίδια πρόσωπα, τα οποία τα αρπάξανε µε
το γιουγκοσλαβικό καλαµπόκι το ’82 και σήµερα τολµούν να κάνουν και αγωγές. Είναι αυτοί, οι οποίοι δέσανε πολιτικούς µε παράνοµο χρηµατισµό, τους φωτογράφισαν «µε τη γίδα στην
πλάτη» και τώρα τους εκβιάζουν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Εµείς δεν ζητάµε να διχαστούν οι Έλληνες. Εµείς, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, σας ζητάµε να ενωθούµε, να αντιµετωπίσουµε το
ρατσισµό και το ναζισµό που µπήκε στη Βουλή των Ελλήνων και
από αυτό εδώ το Βήµα είπαν ότι δεν αναγνωρίζουν το Ολοκαύτωµα. Αύριο δεν θα αναγνωρίσουν τη Γενοκτονία του Πόντου,
δεν θα αναγνωρίσουν τη Γενοκτονία των Αρµενίων! Δεν µπορεί
να βάζουµε τους ναζί, για να δηµιουργούν τον κακό µε τον καλό.
Γιατί αυτοί που θέλουνε να υποτάξουν τη χώρα, θα χρησιµοποιήσουν την παλιά, καλή συνταγή της διχόνοιας, που πληρώσανε
οι πατεράδες µας και οι παππούδες µας.
Τελείωσαν τα «αριστερά» και τα «δεξιά». Πάµε όλοι µαζί, κάτω
απ’ την ελληνική σηµαία, να απελευθερώσουµε την πατρίδα.
Πάµε όλοι µαζί, να δηµιουργήσουµε ένα µεγάλο ενιαίο δηµοκρατικό µέτωπο, προκειµένου να βγούµε από τη λογική των µνηµονίων. Και ας πάρουµε συµµάχους –εάν η Γερµανία και η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει η Ελλάδα να µετατραπεί σε ένα
γερµανικό προτεκτοράτο- τους πραγµατικούς µας συµµάχους
που µας στήριξαν στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ας πάρουµε δίπλα
µας τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, που σήµερα είναι ευκαιρία µε αυτό που συµβαίνει στην Τουρκία να αποκτήσουν έναν
σύµµαχο σταθερότητας. Ας πάρουµε τη Ρωσία, την Κίνα, τις τρίτες αγορές και ας προχωρήσουµε σε µια καινούργια µέρα για
τον ελληνικό λαό.
Ας αποκλείσουµε εκείνους που χρησιµοποιούν τη βία, προκειµένου να δώσουν δήθεν διέξοδο στους πολίτες. Ας τους αφοπλίσουµε µε δηµοκρατικά µέσα και ας πάµε στο αύριο, έχοντας
αποµονώσει όλους τους διεφθαρµένους µέσα από την πολιτική
ζωή του τόπου στη φυλακή και µε δήµευση των περιουσιών και
όχι µόνο αυτών αλλά και εκείνων που περιµένουν µε τα χρήµατα
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στην Ελβετία ή σε εξωτικούς τραπεζικούς παραδείσους να αγοράσουν την πτωχευµένη Ελλάδα.
Γιατί στο χειµώνα που έρχεται –δεν ξέρω ποιες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις- το βέβαιο είναι ότι θα σας αναγκάσουν να κάνετε αυτό που είπε ο Υφυπουργός προχθές, να αρθεί η
δυνατότητα να προστατεύουµε την πρώτη κατοικία. Θα µπουκάρουν οι εισπρακτικές εταιρείες µε το Αγγλικό Δίκαιο και θα παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Θα πετάνε µε τις κλοτσιές έξω
οικογένειες. Θα πτωχεύσει η χώρα! Τα 8 δισεκατοµµύρια δεν βρίσκονται πουθενά. Αύριο θα γίνουν 16, 32, 64 δισεκατοµµύρια!
Τώρα να σταµατήσουµε τη ληστεία αυτή µετά του φόνου. Να καταδικάσουµε εκείνους που τη διέπραξαν και να µπορέσουµε να
δώσουµε ελπίδα στον ελληνικό λαό. Μπορούµε έστω και τώρα.
Αποφασίστε το και εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα είµαστε
µαζί!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δεκαεννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί
τους από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ το λόγο
έχει ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ελληνική κοινωνία υπάρχει
µεγάλη ωριµότητα. Υπάρχει, όµως και συσσωρευµένη οργή για
τις πολλές δεκαετίες ατιµωρησίας. Ένας πρώην Πρωθυπουργός,
ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, φέρεται να είχε πει σε
στέλεχος του κόµµατός του, το οποίο είχε τοποθετήσει ως επικεφαλής σε κάποια ΔΕΚΟ, «είπαµε να κάνει ένα δωράκι στον
εαυτό του, αλλά όχι και 500 εκατοµµύρια δραχµές»!
Όταν, λοιπόν, το δώρο που δικαιούται να κάνει κάποιος βάζοντας το δάκτυλο στο µέλι, αποκτά διατίµηση και νοµιµοποίηση, ας
µην απορούµε για το κλίµα οργής που επικρατεί στις µέρες µας
για την ισοπέδωση της πολιτικής που επήλθε, αφού πιο πριν
είχαν ισοπεδωθεί όλες οι αξίες µε κύρια ευθύνη της πολιτικής.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να λέµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους. Ως νέος Βουλευτής που είµαι, µε
ενοχλεί και µε προσβάλλει η αντίληψη ότι όλοι είµαστε το ίδιο.
Πρέπει να µας ενοχλεί όλους όσοι πιστεύουµε ότι πρέπει να
υπάρξουν άλλα πρότυπα συµπεριφοράς, όλους όσοι πιστεύουµε
ότι η πολιτική πρέπει να αποκατασταθεί ως έννοια και ως λειτουργία στα µάτια όλων των πολιτών.
Γίνεται πολύς λόγος για τη συνταγµατική Αναθεώρηση και την
αντιµετώπιση που πρέπει να έχει ο απαράδεκτος νόµος περί ευθύνης Υπουργών. Δεν είµαι νοµικός, είµαι οικονοµολόγος. Σ’
αυτήν την περίπτωση, όµως, θέλω να εκφράσω τη θέληση των
νέων ανθρώπων, την καθολική απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας
να αλλάξει επιτέλους αυτός ο νόµος, να απαλειφθούν οι προκλητικές διατάξεις της παραγραφής και ο πολιτικός να αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιµετωπίζεται κάθε
πολίτης.
Συζητάµε, λοιπόν, σήµερα την πρόταση που υπογράφουν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, ανάµεσα στους οποίους είµαι κι εγώ,
για να επεκταθεί η προκαταρκτική εξέταση διερεύνησης τυχόν
ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου για το αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, εκτός
όλων των άλλων που ήδη εξετάζονται.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ δεν δικάζουµε.
Πράττουµε το καθήκον µας, τηρούµε το Σύνταγµα και τους νόµους και διευκολύνουµε τη διαδικασία διερεύνησης. Κυρίως,
όµως, δεν συγκαλύπτουµε.
Ο πρώην Υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου, τον οποίο οφείλουµε και πρέπει να ακούσουµε όλοι µε προσοχή και µετά να
αποφασίσουµε, ισχυρίστηκε αρχικά ότι η λίστα Λαγκάρντ αποτελούσε προϊόν υποκλοπής και παρεδόθη ατύπως στη χώρα µας.
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Μ’ αυτόν τον τρόπο, αντιλαµβάνοµαι ότι ήθελε να υπερασπιστεί
τον εαυτό του από τις κατηγορίες.
Όµως, τα νεότερα δεδοµένα ανατρέπουν αυτούς τους ισχυρισµούς ή, αν θέλετε, τους αµφισβητούν. Το γαλλικό Υπουργείο
Οικονοµικών, µε έγγραφό του στις 29 Σεπτεµβρίου 2010 προς
τον Έλληνα πρέσβη στο Παρίσι, παρέδωσε τον ψηφιακό δίσκο
µε τρόπο που µόνο ανεπίσηµος δεν είναι. Επιπλέον, ο Πρέσβης
κ. Χαλαστάνης παρουσίασε στην προανακριτική επιτροπή έγγραφο του τότε Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών, του κ. Πλασκοβίτη, µε ηµεροµηνία 13 Σεπτεµβρίου 2010, µε
το οποίο είχε ζητηθεί ενηµέρωση από τις γαλλικές αρχές για τα
ονόµατα που περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη λίστα –και τελικά ψηφιακό δίσκο- η οποία παραδόθηκε δεκαέξι µέρες µετά και
περιήλθε επισήµως στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Είναι, λοιπόν, σαφές, όσο και ξεκάθαρο, ότι ανακύπτουν νέα
δεδοµένα στην υπόθεση, τα οποία οφείλουµε και πρέπει να διερευνήσουµε. Την ανάγκη της διερεύνησης, λοιπόν, προτάσσουµε
σήµερα µε την υπογραφή µας στην επέκταση της προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της
απιστίας στην Υπηρεσία. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα συνιστούσε συγκάλυψη, συσκότιση της αλήθειας αλλά και ένα νέο
πλήγµα στην αξιοπιστία του λαβωµένου πολιτικού συστήµατος.
Όµως, η Βουλή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να
συγκαλύπτει, αλλά ούτε και να δικάζει. Η Βουλή ανοίγει και διευκολύνει τις διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση υποθέσεων
που αφορούν ενδεχόµενες ευθύνες πολιτικών προσώπων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εκτιµώ ότι όλοι αυτό θέλουµε. Θέλουµε να λάµψει η αλήθεια,
να αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που πρέπει αλλά µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις του νοµικού µας πολιτισµού, µε τις
διατάξεις που προβλέπουν οι νόµοι και µακριά από πρακτικές και
λογικές ανθρωποφαγίας και κανιβαλισµού.
Όσο απωθητική είναι η αντίληψη της συγκάλυψης και της ατιµωρησίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ίδιο απωθητική είναι
και η αντίληψη της ισοπέδωσης και του κανιβαλισµού. Γι’ αυτό
και ο πολιτικός δεν πρέπει να δέχεται να αιωρούνται σκιές. Γι’
αυτό και το πολιτικό µας σύστηµα πρέπει να αλλάξει τις προσλαµβάνουσες που έχει απέναντι σ’ αυτά τα ζητήµατα.
Αυτό, λοιπόν, είναι ένα ζήτηµα που σχετίζεται µε την αποκατάσταση της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Αυτή η σχέση θα αποκατασταθεί, όταν εµπεδωθεί η
αντίληψη ότι η έννοια της βουλευτικής ασυλίας δεν αποτελεί
ασπίδα και ανάχωµα στην ατιµωρησία αλλά προστατεύει το Βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του από κακόβουλες
πρακτικές.
Αυτή η σχέση θα αποκατασταθεί, όταν κυριαρχήσει η αντίληψη
ότι ο πολιτικός ενώπιον του νόµου αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο
τρόπο που αντιµετωπίζεται και κάθε απλός πολίτης, χωρίς ιδιαίτερες και επιλεκτικές διατάξεις παραγραφής, χωρίς προσκόµµατα στις διαδικασίες διερεύνησης, προανάκρισης και απόδοσης
ευθυνών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνία για κάποιους θέλει
αίµα. Κάποιοι, δυστυχώς, µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα προσπαθούν γι’ αυτό. Γίνονται εισαγγελείς, δηµόσιοι κατήγοροι,
υπερπατριώτες, οι οποίοι κατηγορούν όσους στηρίζουν την Κυβέρνηση ότι είναι προδότες και διαπλεκόµενοι. Όµως, δυστυχώς,
στον πολιτικό τους λόγο δεν έχουν το στοιχείο του ρεαλισµού.
Προσπαθούν να κρύψουν και τις δικές τους ευθύνες για τη σηµερινή κατάσταση που βρίσκεται ο τόπος και τάζουν τα πάντα
στους πάντες, για να είναι ευχάριστοι σε όλους, χωρίς προτάσεις
για την επίλυση των τεραστίων προβληµάτων που ταλανίζουν τη
χώρα.
Όµως, εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο ζητά σήµερα η ελληνική
κοινωνία είναι δικαιοσύνη. Η υπόθεση, λοιπόν, της λίστας Λαγκάρντ, σε όλο το εύρος και την έκταση της αντιµετώπισης και
της διαχείρισής της, προκαλεί ερωτήµατα και αυτή η έκφραση
είναι επιεικής. Κάνοντας, βέβαια, αυτήν τη διαπίστωση, θέλω
πάντα να σέβοµαι το τεκµήριο της αθωότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες ζητούν την αλήθεια
και εµείς έχουµε χρέος να υποβοηθήσουµε το έργο της προανα-
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κριτικής επιτροπής της Βουλής. Έχουµε καθήκον να µην αφήσουµε να πλανώνται σκιές.
Σε ό,τι, λοιπόν, µε αφορά, δεν σκοπεύω να συνδέσω την κοινοβουλευτική µου θητεία και την παραµονή µου σ’ αυτήν την Αίθουσα µε πρακτικές του παρελθόντος. Αλήθεια, δικαιοσύνη και
ρεαλισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτός είναι ο δρόµος
στον οποίο θα συναντηθούν και πάλι η κοινωνία µε την πολιτική.
Κάτω, λοιπόν, απ’ αυτό το πρίσµα, η ψήφος µου στη συγκεκριµένη πρόταση δεν µπορεί παρά να είναι θετική.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κατσαφάδο.
Παρακαλώ να έρθει στο Βήµα ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Γεωργαντάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αριστοτέλης
είπε «νόµος εστί νους άνευ ορέξεως». Όπως πολύ καλά µπορούµε να καταλάβουµε όλοι, αυτό σηµαίνει ότι όταν καλούµαστε
σε µία διαδικασία νοµικής προσέγγισης ενός ζητήµατος, όταν
καλούµαστε σε µία συνεδρίαση η οποία δεν είναι µία από τις συνήθεις συνεδριάσεις του Σώµατος αλλά είναι µία συνεδρίαση για
την απόφαση περί σύστασης ειδικής επιτροπής για τη διεξαγωγή
προκαταρκτικής έρευνας, η προσέγγιση των ζητηµάτων πρέπει
να γίνεται καθαρά µε νοµικούς όρους ή τουλάχιστον κατά βάση
µε νοµικούς όρους.
Αυτό το λέω, γιατί σήµερα νοµίζω ότι όλοι γίναµε µάρτυρες
οµιλιών και τοποθετήσεων, οι οποίες είχαν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Με βάση το πολιτικό εφαλτήριο, µε βάση την πολιτική
σκοπιµότητα του καθενός, έγινε επεξεργασία και κατάλληλη διαχείριση των όποιων ζητηµάτων ήθελε να θέσει ως δεδοµένα και
ως προτεραιότητες και κατέληξε ο καθένας σε συµπεράσµατα
τα οποία µπορεί να εξυπηρετούν, βέβαια, την πολιτική σκοπιµότητά του αλλά σίγουρα δεν αρµόζουν σε µία συνεδρίαση η οποία
έπρεπε κατά βάση να γίνεται µε νοµικά επιχειρήµατα.
Κύριοι συνάδελφοι, µένει και κάτι άλλο από τη σηµερινή συνεδρίαση. Τι θα αποκοµίσει ο λαός; Σήµερα ακούστηκαν πολλά
απαξιωτικά για τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης. Ακούστηκε
ότι γίνεται µία συγκάλυψη πρώην Υπουργών και πρώην Πρωθυπουργών. Ερωτώ, λοιπόν, το εξής: Αν, πράγµατι, σήµερα συντελείται σ’ αυτήν την Αίθουσα, ως δεύτερο µέρος µίας διαδικασίας
που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, η συγκάλυψη πρώην Υπουργών και
Πρωθυπουργών, έπρεπε να εγγραφούν µόνο δεκαέξι οµιλητές
για τα τόσο σοβαρά ζητήµατα τα οποία θεωρείται ότι αγγίζουµε
σήµερα, εκ των οποίων οι οκτώ να είναι από την παράταξη της
Νέας Δηµοκρατίας;
Νοµίζω ότι υπερβάλλουν οι συνάδελφοι και δεν ακολουθούν
την αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία σε σχέση µε τις ευθύνες
για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Δύο πράγµατα θέλει να ακούσει ο ελληνικός λαός σήµερα από
εµάς. Το ένα είναι πώς θα γίνει η αξιοποίηση αυτής της λίστας
και αυτών των δεδοµένων έτσι ώστε να εισπραχθούν χρήµατα τα
οποία λείπουν από τον προϋπολογισµό µας. Και το άλλο είναι να
καταλογιστούν ευθύνες εκεί όπου πρέπει να καταλογιστούν.
Η Κυβέρνηση αυτή µε το που ανέλαβε και ήρθε υπ’ όψιν της
το θέµα αυτό έδωσε αµέσως εντολή να έρθει αντίγραφο της
πρωτότυπης λίστας από τη Γαλλία. Αυτό παρελήφθη άµεσα, δόθηκε στο αρµόδιο Σώµα, στη Δίωξη Οικονοµικού Εγκλήµατος,
στο οποίο µάλιστα γίνονται επανειληµµένως οχλήσεις για να έχει
γρήγορα ένα πόρισµα. Το πόρισµα αναµένεται και νοµίζω ότι στο
αµέσως επόµενο διάστηµα θα αρχίσουµε να βλέπουµε και τα
αποτελέσµατα της έρευνας του αρµοδίου από το νόµο και από
το Σύνταγµα οργάνου για κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που δεν είχε γίνει
όλα τα προηγούµενα χρόνια και µέσα στους λίγους µόλις µήνες
κατά τους οποίους αυτή η Κυβέρνηση χειρίστηκε το θέµα νοµίζω
ότι γίνεται πολύ σύντοµα.
Το δεύτερο, έχει να κάνει µε τον καταλογισµό των ευθυνών.
Κανείς δεν απαγόρευσε σε κανέναν και κανείς δεν απέτρεψε κανέναν από το να προσκοµίσει στην επιτροπή ή στην Ολοµέλεια
οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί ότι υποδηλώνει ή αποτελεί ένδειξη
για συµµετοχή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου στις αξιόποι-
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νες συµπεριφορές οι οποίες έχουν σχέση µε τη λίστα Λαγκάρντ.
Δυστυχώς, όµως, και µέχρι σήµερα τα µόνα στοιχεία που και
ένας πρωτοετής φοιτητής της Νοµικής µπορεί να διαπιστώσει
ότι έχουν υπάρξει ως ενδείξεις ενοχής, είναι µόνο για τον κ. Παπακωνσταντίνου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Νέα Δηµοκρατία βλέποντας µε ρεαλισµό, µε αυτοπεριορισµό και µε τη σοβαρότητα που χρειάζεται µία τέτοια περίπτωση,
µόλις προέκυψε το νέο στοιχείο της αλληλογραφίας µε το
Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας έφερε την πρότασή της για
τη διεύρυνση της κατηγορίας.
Οποιαδήποτε από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, οποιοσδήποτε θεωρεί ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία για οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο ή για τον ίδιο τον κ. Παπακωνσταντίνου, τα οποία
πρέπει να κριθούν από την Ολοµέλεια, µπορεί να τα φέρει προς
διερεύνηση, προς εξέταση στην Ολοµέλεια. Δεν έχει συµβεί κάτι
τέτοιο. Ακούµε για προσπάθειες συγκάλυψης εδώ και πέντε
µήνες, όµως καµµιά καινούργια πρόταση δεν ήρθε στην Ολοµέλεια για ενδείξεις που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, έτσι ώστε να
αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα που θα έρθει, θα τις αναλάβετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Νοµίζω ότι πλέον ήρθε η ώρα της
κρίσης για όλους. Ευελπιστούµε να έρθουν οι όποιες άλλες προτάσεις, να αξιολογηθούν, να δούµε αν στέκουν νοµικά και να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του, επαναλαµβάνω µε νοµική
προσέγγιση και όχι µε βάση το πολιτικό εφαλτήριο του καθενός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Γεωργαντά και για το ακριβές του χρόνου οµιλίας σας.
Παρακαλώ τον κ. Πάρη Κουκουλόπουλο να πάρει το λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Πρόεδρε, χρησιµοποίησα τη δυνατότητα του Κανονισµού
και εγγράφηκα στον κατάλογο των οµιλητών κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης των βασικών εισηγήσεων από τους ειδικούς
αγορητές των κοµµάτων. Δεν θα κάνω σχόλια. Θέλω να τοποθετηθώ σε δύο ζητήµατα, τα οποία τέθηκαν µε σαφήνεια, µε διαφορετική οπτική, φυσικά, από τον καθένα και την καθεµία από
τους ειδικούς αγορητές.
Το πρώτο ζήτηµα είναι εάν και ποιος δικαιώνεται µε την κοινή
κατ’ ουσίαν πρόταση διεύρυνσης του κατηγορητηρίου για τον κ.
Παπακωνσταντίνου.
Είναι απολύτως προφανές για εµάς που δεν είµαστε µέλη της
προανακριτικής επιτροπής ότι αυτός που δικαιώνεται είναι ο
ίδιος ο θεσµός του Κοινοβουλίου, η ίδια η επιτροπή, η οποία µε
καθαρότητα, µε διαφάνεια και όταν βρέθηκε µπροστά σε νέα
στοιχεία αξιολόγησε τα δεδοµένα και µας έφερε µία πρόταση,
τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να τα πω σύνθετα, µε νοµική ορολογία. Έφερε νέα στοιχεία διεύρυνσης του κατηγορητηρίου. Τελεία. Όλα τα υπόλοιπα για εµάς που είχαµε ψηφίσει µία
παραποµπή και είχαµε υπογράψει για την παραποµπή µε ένα
άλλο κατηγορητήριο, δεν έχουν κανένα νόηµα.
Η Βουλή, όπως και κάθε δικαστήριο -γιατί ως δικαστήριο λειτουργεί η Βουλή- δεν µπορεί µε εικασίες να σπιλώνει ανθρώπους
και να απαγγέλλει κατηγορίες. Καµµία πολιτική σκοπιµότητα δεν
είναι υπέρτερη από την αρχή της διαφάνειας και την απλή αλήθεια, που ζητάνε τόσο επίµονα οι πολίτες καθώς βιώνουν µία έντονη κρίση.
Το δεύτερο σηµείο, που είναι πιο σηµαντικό και για το οποίο
έχουµε και µία προαναγγελία νέου έργου την επόµενη εβδοµάδα
ή τις επόµενες ηµέρες, εν πάση περιπτώσει, µε άλλο κατηγορητήριο -δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσαν κάποιοι και κάποιες από
τους αγορητές- αφορά το κρίσιµο ζήτηµα της φοροδιαφυγής.
Είναι ζήτηµα για το οποίο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και υπέρτατη –θα έλεγα- ευαισθησία από κάθε πολίτη.
Δεν θα σας κουράσω. Εξάλλου, δεν υπάρχει και ο χρόνος.
Όµως, θέλω να πω µε σαφήνεια ότι ανήκω στους Βουλευτές εκείνους που εδώ και τρία χρόνια -είκοσι έχουµε µείνει όλοι και όλοι
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, το έχω πει πολλές φορές και από
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το Βήµα της Βουλής- εµείς οι είκοσι πρώτα από όλους, µαζί µε
τους πολίτες, είµαστε που κρατήσαµε όρθια τη χώρα, µε βαρύτατο τίµηµα και για τους πολίτες και για εµάς. Θέλω, λοιπόν, να
δώσω σήµερα για µια ακόµη φορά µία πολύ καθαρή απάντηση,
µε τίτλους, στο κρίσιµο θέµα της φοροδιαφυγής. Με το µεσοπρόθεσµο, δηλαδή το ν.3986, ενισχύθηκε η ήδη υπάρχουσα διαδικασία για την άρση του τραπεζικού απορρήτου και πλέον οι
φορολογικές αρχές δεν έχουν κανένα εµπόδιο προκειµένου να
ελέγξουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
Πρέπει µάλιστα να πω, επειδή υπήρξα εισηγητής πριν από
λίγες εβδοµάδες στην Επιτροπή Οικονοµικών σε νοµοσχέδιο που
αφορούσε την υπογραφή από τη χώρα µας της διακρατικής σύµβασης µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διευκόλυνση της
πρόσβασης σε τέτοιου είδους πληροφορίες, ότι είµαστε από τις
ελάχιστες χώρες που έχουµε προχωρήσει στην καθολική άρση
του τραπεζικού απορρήτου, ίσως και η µόνη. Και αυτό έγινε την
1-7-2011. Στη συνέχεια στις 23/8/2011 εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν
1177 υπουργική απόφαση µε την οποία εστάλησαν στη Βουλή οι
άνω των 100.000 ευρώ καταθέσεις που έφυγαν στο εξωτερικό
από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Μέρος αυτών των καταστάσεων
το είδαν και όσοι Βουλευτές επιθυµούσαν στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Και στη συνέχεια εκδόθηκε και άλλη υπουργική απόφαση το φθινόπωρο του 2011, ακριβώς για το επίµαχο
θέµα της φοροδιαφυγής. Το έθιξε και ο ειδικός αγορητής του
ΠΑΣΟΚ στην πρωτολογία του το πρωί.
Αν υπάρχει ένα ουσιαστικό ζήτηµα και αν υπάρχει πραγµατικό
ενδιαφέρον από όλες τις πτέρυγες της Βουλής για το κρίσιµο
θέµα, πράγµατι, της φοροδιαφυγής, να ζητήσουµε -όχι δίκην εισαγγελέως- από το Υπουργείο Οικονοµικών να µας πει τι έχει
απογίνει µε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι στη διάθεση του
ΣΔΟΕ εδώ και περίπου δύο χρόνια. Αυτό είναι το ζήτηµα, που
αφορά τη φοροδιαφυγή: Τι κάνει µε αυτόν τον τεράστιο όγκο το
ΣΔΟΕ, όταν µάλιστα ακούσαµε το πρωί ότι για τρία φυσικά πρόσωπα δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ είναι που πρέπει να σκύψουµε µε ενδιαφέρον, να δούµε
τι πραγµατικά συµβαίνει. Αν θέλουµε να υιοθετούµε θεωρίες ότι
κάποιοι προστατεύουν κάποιους, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουµε στην αλήθεια. Αυτό είναι το ζήτηµα. Περισσότερα θα
πούµε αν χρειαστεί και εφόσον υπάρξει εκ νέου επαναφορά του
θέµατος από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όπως επαπειλήθηκε
το πρωί µε µία τοποθέτηση.
Ευχαριστώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ανακοινώθηκε, δεν επαπειλήθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ.
Παρακαλώ να πάρει το λόγο ο συνάδελφος Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Εµµανουήλ Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προηγουµένως
ο κ. Κουκουλόπουλος, πράγµατι, ανέδειξε κάποιες πτυχές που
µε αφορµή αυτήν την πολυεπίπεδη οικονοµική κρίση ανέδειξε και
η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ που συζητείται σήµερα στην
Ολοµέλεια της Βουλής. Επίσης, η συγκεκριµένη υπόθεση ανέδειξε και χειρισµούς που είναι βέβαιο ότι εγείρουν ερωτηµατικά.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και άλλοι συνάδελφοι έχουν περιγράψει µε ακρίβεια τα γεγονότα, τις ηµεροµηνίες
και τα πρόσωπα που διαδραµάτισαν ρόλο σ’ αυτήν την υπόθεση
και έτσι, οδήγησαν τους πενήντα τέσσερις συναδέλφους της
Νέας Δηµοκρατίας να συνυπογράψουν τη σχετική αυτή πρόταση, προκειµένου να υπάρξει επέκταση της προκαταρκτικής
εξέτασης.
Είναι γεγονός πως υπήρξε επίσηµο αίτηµα προς τις γαλλικές
αρχές και παράλληλα υπήρξε παράδοση του ψηφιακού δίσκου
από το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών προς τον Έλληνα πρέσβη. Και έτσι, οι καταθέσεις που έγιναν στη σχετική επιτροπή
αποτυπώνουν τις επίσηµες αυτές διαδικασίες που σήµερα συζητούµε όλοι µας.

12797

Όµως, επιτρέψτε µου να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πως δεν είµαστε εδώ για να κάνουµε δίκη προθέσεων, για να
προκαταλάβουµε το έργο της προανακριτικής επιτροπής της
Βουλής, κυρίως όµως της δικαιοσύνης.
Η Βουλή κινείται στο πλαίσιο της συνταγµατικής νοµιµότητας
στη συγκεκριµένη υπόθεση. Κάποιοι θεωρούν σηµαντική αυτήν
τη διαδικασία και κάποιοι τη θεωρούν άχαρη. Όµως, ο Κώστας
Κατσαφάδος προηγουµένως έθεσε µια άλλη υπόθεση, µιαν άλλη
διάσταση. Οι πολίτες µας παρακολουθούν. Είµαι βέβαιος πως οι
περισσότεροι από εσάς έχουν την ίδια αντίληψη µε εµένα, πως
τα βλέµµατα δηλαδή της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών από
τον Έβρο µέχρι την Κρήτη παρακολουθούν αυτές τις διαδικασίες
αλλά κυρίως παρακολουθούν και τους δηµιουργείται η εντύπωση
πως όλοι είµαστε το ίδιο.
Κυριαρχούν, λοιπόν, ισοπεδωτικά χαρακτηριστικά στην κριτική
µιας µεγάλης µερίδας συµπολιτών µας. Και οι νέοι Βουλευτές –
το µισό Κοινοβούλιο περίπου είναι νέοι Βουλευτές- αλλά και πολλοί από τους άλλους συναδέλφους που είναι από το παρελθόν
στη Βουλή έχουν την ίδια εικόνα και παράλληλα τον ίδιο προβληµατισµό.
Αυτόν τον προβληµατισµό, λοιπόν, θέλω να καταθέσω και εγώ
σήµερα, έναν προβληµατισµό που µας αφορά όλους, ακόµα και
εκείνους τους συναδέλφους που είναι στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και στις άλλες παρατάξεις. Δεν νοµίζω να πιστεύει κανείς
ότι παραµένει άκριτος στα βλέµµατα των πολιτών επειδή υπηρετεί το θεσµό της Αντιπολίτευσης. Νοµίζω ότι είναι ώρα να αποκαταστήσουµε την αλήθεια, να αποκαταστήσουµε τη σχέση
εµπιστοσύνης µε το λαό. Αυτό έχουµε υποχρέωση να κάνουµε
σήµερα.
Θέλω να ξεκαθαρίσω για άλλη µια φορά ότι εδώ δεν δικάζουµε
και δεν καταδικάζουµε τον κ. Παπακωνσταντίνου. Αν συµβεί κάτι
τέτοιο, θα είναι αρµοδιότητα και υπόθεση των φυσικών δικαστηρίων. Εδώ αποφασίζουµε την αποδέσµευση των διαδικασιών,
προκειµένου να διερευνηθούν σε βάθος ενδεχόµενες κι άλλες
ευθύνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών είναι γνωστός σε όλους µας. Εγώ, λοιπόν, όπως και πολλοί
άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να διατυπώσω την ανάγκη αλλαγής
αυτού του νόµου.
Σήµερα άκουσα µε έκπληξη συναδέλφους από πολλές παρατάξεις της Αίθουσας να λένε ότι συµφωνούν µ’ αυτήν την κατεύθυνση. Όµως, εµείς πιστεύουµε στην ανάγκη ύπαρξης µιας
σηµαντικής και βαθιάς αλλαγής και όχι µιας αλλαγής µε επουσιώδη χαρακτηριστικά. Οι διατάξεις δύο ταχυτήτων που συσχετίζονται µε την παραγραφή αδικηµάτων για πολίτες και
πολιτικούς βρίσκονται σε σύγκρουση µε την κοινή λογική, µε µια
λογική που ο πολίτης την καταδικάζει, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί κανείς να υπερασπιστεί τη νοµιµοποιητική τους βάση.
Είναι επιβεβληµένο, λοιπόν, ο πολιτικός κόσµος να αντιµετωπίζει αυτήν τη διάσταση µε ίδιους όρους, δηλαδή ο πολιτικός να
αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζεται και ο κάθε
πολίτης αυτής της χώρας.
Είµαι βέβαιος ότι όλοι ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι στην προανακριτική επιτροπή –πολλοί από τους οποίους είναι σοβαροί νοµικοί- έχουν καταθέσει τις απόψεις τους και τους έχουµε
εµπιστοσύνη για την ανάδειξη της αλήθειας.
Όµως, πρέπει να ξαναδούµε συνολικά το νόµο περί ευθύνης
Υπουργών στο πλαίσιο της διερεύνησης ευθυνών των πολιτικών
προσώπων. Θα πρέπει να ξαναδούµε το νόµο πάνω στην αρχή
ότι οι πολιτικοί δεν µπορούν να διερευνούν ποινικές ευθύνες πολιτικών. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό ζητάει η κοινωνία. Αυτή η συνολική αρµοδιότητα, λοιπόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην
ανεξάρτητη αρχή της δικαιοσύνης. Αυτό θα αποτελέσει και ένα
πολύ ισχυρό µήνυµα προς την κοινωνία για το ότι εµείς θέλουµε
να αλλάξουµε τα πράγµατα. Η µεµψιµοιρία, η καχυποψία και η
ατιµωρησία, για την οποία µίλησε πριν συνάδελφος, θα πρέπει
να σταµατήσουν εδώ και να θωρακιστεί το ίδιο το πολιτικό σύστηµα απέναντι σ’ αυτές τις λογικές -πρόκειται για λογικές ισοπέδωσης- απέναντι σ’ αυτούς που χρησιµοποιούν αυτές τις
λογικές για να πλήξουν την ίδια τη δηµοκρατία. Πολλοί από εµάς
σ’ αυτή την Αίθουσα συµφωνούµε.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία που δοκιµάζεται και έχει µατώσει τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχει βίαια
ένστικτα. Δεν θέλει ανθρωποθυσίες και αίµα στην αρένα ώστε να
εξευµενιστεί το κακό. Όµως, επιζητεί απόδοση δικαιοσύνης και
ίση µεταχείριση. Θέλει να µην υπάρχουν περιθώρια ατιµωρησίας,
θέλει να καταρριφθεί αυτή η αίσθηση. Εµείς οι ίδιοι µε τις πρωτοβουλίες µας πρέπει να την αποδυναµώσουµε και να την καταρρίψουµε. Εδώ, λοιπόν, ταιριάζει το να πούµε στον κ.
Γιοβανόπουλο «εσύ τι έκανες;». Εµείς µπορούµε να ανατρέψουµε αυτήν την αντίληψη και να δηµιουργήσουµε µια νέα σχέση
εµπιστοσύνης µε τους πολίτες, µε βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές, ξεκινώντας από την αλλαγή αυτού του νόµου, του νόµου
περί ευθύνης Υπουργών.
Η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει, αγαπητές και αγαπητοί
συνάδελφοι, είναι µυστική. Είναι θέµα συνείδησης και ευθύνης
για όλους µας. Όµως, στη ζυγαριά βαραίνει πιο πολύ η ευθύνη
για την υπεράσπιση της έννοιας της δικαιοσύνης, της δηµοκρατίας, της ισότητας των νόµων αλλά και της τιµής του πολιτικού
συστήµατος. Αυτά είναι τα δικά µας κριτήρια και αυτά πρεσβεύουµε πολλοί από τους νέους Βουλευτές, όπως είπε και ο
προλαλήσας συνάδελφος κ. Κατσαφάδος. Την ανάδειξη της αλήθειας και της απόδοσης της δικαιοσύνης απαιτεί η συντριπτική
πλειοψηφία των Βουλευτών, όπως µου έλεγε προηγουµένως και
µία συνάδελφος.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω πως είναι πολύ σηµαντικό
αυτήν την ώρα να υπάρχει ενότητα, στόχευση και σκοπιµότητα
στη συζήτηση. Και υπ’ αυτήν την έννοια, κύριε Πρόεδρε, δεν
είµαι από αυτούς τους Βουλευτές που συνυπέγραψαν το σχετικό
κείµενο αλλά είµαι από αυτούς που µαζί µε τους υπολοίπους στηρίζουµε αυτήν τη δυναµική αλλαγή που χρειάζεται να φέρει αυτό
το Κοινοβούλιο όχι µόνο για τα µάτια των πολιτών αλλά και για
τα µάτια της πολιτικής και ευρύτερα του πολιτικού συστήµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Και βέβαια, κύριε συνάδελφε, πέραν των έγκριτων και έγκυρων δικηγόρων που συµµετέχουν στην επιτροπή, συµµετέχουν
και δύο φαρµακοποιοί.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζω την πρόταση της προανακριτικής επιτροπής για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου
κατά του κ. Παπακωνσταντίνου. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν
πραγµατικά περιστατικά από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις διάπραξης του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία σε βαθµό κακουργήµατος κατά το άρθρο 256 του Ποινικού
Κώδικα.
Έγινε σαφές ότι υπήρξε επίσηµο έγγραφο σε µορφή cd, το
οποίο παραδόθηκε στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας και το οποίο περιείχε λίστα Ελλήνων καταθετών
σε τράπεζα του εξωτερικού.
Ως επίσηµο στοιχείο του κράτους έπρεπε να είχε πρωτοκολληθεί, να είχε παραδοθεί στο ΣΔΟΕ και να είχε ξεκινήσει άµεσα
ο φορολογικός έλεγχος των καταθέσεων. Ο τότε αρµόδιος
Υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου, αντί να πράξει ό,τι ακριβώς
όφειλε µε βάση το νόµο, το παρέλαβε ο ίδιος, το νόθευσε –έτσι
φέρεται- και το απέκρυψε ζηµιώνοντας το ελληνικό δηµόσιο.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από τις χώρες που
έλαβαν γνώση της λίστας, µόνο η Ελλάδα επέλεξε να µην κάνει
έρευνα και να µην την αξιοποιήσει. Η Γερµανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και άλλα κράτη δικαίου τήρησαν τη νοµιµότητα
και ήλεγξαν τους φοροδιαφεύγοντες. Εξασφάλισαν τα διαφυγόντα έσοδα του δηµοσίου προς όφελος του κράτους τους και
του λαού τους. Μόνο ο κ. Παπακωνσταντίνου επέλεξε να µην το
κάνει. Ταυτόχρονα, επέλεξε να αποπληρώνει το χρέος της χώρας
όχι µε τη συλλογή των διαφυγόντων φόρων από τους γνωστούς,
τους συγγενείς και τους φίλους του αλλά φορτώνοντάς το στις
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πλάτες του ελληνικού λαού και µειώνοντας ταυτόχρονα τους µισθούς και τις συντάξεις µας.
Τι νόµιζε ο κ. Παπακωνσταντίνου και οι τυχόν συνένοχοί του;
Μήπως νόµιζε ότι η λίστα θα παρέµενε για πάντα κρυφή; Ο κάθε
πολίτης µπορούσε να πληροφορηθεί την ύπαρξη της λίστας
απλά κοιτάζοντας στο ίντερνετ. Σε ποια εποχή νοµίζουν ορισµένοι αλαζόνες ότι ζούµε; Ο λαός πλέον γνωρίζει και δεν µπορεί να
τον χειραγωγήσει κανείς.
Προτείνω να γίνει έλεγχος νοµιµότητας, αλλά ακόµα και σκοπιµότητας και σε άλλες πράξεις τις οποίες υπέγραψε ο κ. Παπακωνσταντίνου, όταν ήταν Υπουργός Οικονοµικών και ΥΠΕΚΑ.
Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου κατήργησε ως Υπουργός Οικονοµικών το ταµείο Μολυβιάτη που περιείχε τις δωρεές καταθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για
την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών µετά τις πυρκαγιές του 2007.
Γιατί καταργήσατε το ταµείο Μολυβιάτη, κύριε Παπακωνσταντίνου; Τι σκοπούς είχατε; Το διοικητικό συµβούλιο του ταµείου
παρείχε δωρεάν τις υπηρεσίες του στο κράτος, δεν το επιβάρυνε. Πού θα πήγαιναν τα 120 εκατοµµύρια ευρώ των δωρητών
που είχαν αποµείνει; Ευτυχώς που τότε, µε την παρέµβαση πολλών Βουλευτών των πυρόπληκτων νοµών, µπήκαν τελικά τα χρήµατα σε ειδικό λογαριασµό και δεν τα αποστερήσατε από τους
πυρόπληκτους.
Η λίστα Λαγκάρντ είναι η κορυφή µόνο του παγόβουνου και
µία µόνο ένδειξη για το τι µπορεί να έχει συµβεί κατά το παρελθόν µε την οικονοµική διαχείριση των δηµοσίων χρηµάτων.
Η σηµερινή Κυβέρνηση έχει µεγάλο έργο να φέρει εις πέρας.
Πρέπει άµεσα να ρίξει φως και να πατάξει το σύνολο της φοροδιαφυγής. Για να γίνει αυτό πρέπει οι υπηρεσίες ειδικών ελέγχων
να στελεχωθούν άµεσα µε το απαραίτητο προσωπικό. Δεν είναι
δυνατόν, για παράδειγµα, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών
Υποθέσεων Αθηνών από τις εκατόν πενήντα οργανικές θέσεις
ελεγκτών που προβλέπει να έχει σήµερα µόλις σαράντα υπαλλήλους για να ελέγξουν χιλιάδες υποθέσεις και δεκάδες εισαγγελικές παραγγελίες. Δεν είναι δυνατόν η ΔΟΥ Ψυχικού να µην έχει
σήµερα ούτε Διευθυντή, ούτε Υποδιευθυντή Ελέγχου, ούτε Επόπτη Ελέγχου. Και αυτά είναι µερικά µόνο από τα παραδείγµατα.
Η αναδιάρθρωση του δηµοσίου πρέπει να γίνει µε ταχύτερους
ρυθµούς για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και
πρέπει άµεσα να γίνει και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του «πόθεν
έσχες» για όσους κατείχαν θέσεις εξουσίας από το 1974 έως σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Οι πολίτες αναµένουν άµεσα και ορατά αποτελέσµατα από
τους ελέγχους του ΣΔΟΕ τόσο για τους καταθέτες της λίστας
Λαγκάρντ όσο και για άλλες υποθέσεις, δηµοσιοποιηµένες και
µη.
Πρέπει από εδώ και πέρα να υιοθετήσουµε πλήρες σύστηµα
ανοικτών και δηµοσίων δεδοµένων για όλες τις δηµόσιες δαπάνες που γίνονται, τόσο από την κεντρική κυβέρνηση, όσο και από
τις δύο βαθµίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήµους και περιφέρειες, για να επέλθει η διαφάνεια και να γίνεται πλήρης ενηµέρωση του φορολογούµενου πολίτη.
Με αυτήν την επέκταση του κατηγορητηρίου δίνουµε σήµερα
το µήνυµα ότι όλοι όσοι διαχειρίζονται δηµόσια περιουσία αλλά
και οι ιδιώτες που τείνουν να φοροδιαφύγουν δεν θα µείνουν
χωρίς εποπτεία, δεν θα µείνουν χωρίς έλεγχο και κανείς δεν θα
διαχειρίζεται κατά το δοκούν τα χρήµατα και τις τύχες του ελληνικού λαού. Το δηµόσιο συµφέρον και η χώρα µας είναι πάνω απ’
όλα!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Ενηµερώνω το Σώµα ότι έκλεισε ο κατάλογος των συναδέλφων
οµιλητών που είχαν ζητήσει και εγγραφεί και µπορούν να πάρουν
το λόγο, όπως εκ του Κανονισµού ορίζεται, οι συνάδελφοι εκείνοι
οι οποίοι δικαιούνται το λόγο και είναι οι πρωτολογήσαντες.
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Γι’ αυτό ζητώ να λάβει το λόγο ο συνάδελφος κ. Ανδρέας Κουτσούµπας, για πέντε λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι, τώρα θα κάνουµε τις δευτερολογίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί θα µιλήσει ο κύριος…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρωθούν οι πρωτολογίες και µετά οι δευτερολογίες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε…!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα µιλήσετε εσείς για
πέντε λεπτά, θα µιλήσει ο κ. Παπακωνσταντίνου και µετά θα µιλήσουν οι κύριοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι δευτερολογίες θα γίνουν µετά
τον κ. Παπακωνσταντίνου;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Θα µιλήσω και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εννοείται.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Προτείνω να κάνουµε διάλειµµα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούµε να σταµατήσουµε τώρα τη διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Παπακωνσταντίνου νοµίζω ότι έχει έρθει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να
προηγηθεί…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Δεν µπορούµε να σταµατήσουµε τώρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, οφείλει το Σώµα και
κάθε κόµµα και κάθε Βουλευτής και είναι αναγκαίο και για λόγους δηµοκρατίας και δικαιοσύνης, σε αυτήν τη φάση, σε αυτό
το σηµείο της διαδικασίας να ακούσουµε τον ελεγχόµενο πρώην
Υπουργό, τον κ. Παπακωνσταντίνου, εφόσον όπως έχει ανακοινωθεί, τώρα, στις 15.30’είναι η ώρα που προβλέπεται σύµφωνα
µε τον προγραµµατισµό σας να έρθει. Είναι σωστό αυτό, για να
µπορούµε να αξιολογήσουµε, να τοποθετηθούµε, να συµπεριλάβουµε στις τοποθετήσεις µας, και ως δευτερολογίες των εισηγητών και ως πρωτολογίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων,
στοιχεία που ενδεχοµένως ο κ. Παπακωνσταντίνου θα παρουσιάσει ενώπιόν µας.
Από αυτήν την άποψη ζητούµε να υπάρξει µία ευελιξία. Ας γίνει
µία διακοπή ολιγόλεπτη της διαδικασίας, για να επανέλθουµε κανονικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να σταµατήσει η συνεδρίαση.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα
να έχω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Χρυσοχοϊδη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι σήµερα
ήρθαµε εδώ, µε βάση την πρόταση των πενήντα επτά συναδέλφων, για να αποφασίσει η Βουλή…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πενήντα τέσσερις είναι. Δεν διαβάσατε καλά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Άσε να πέσει και τίποτα κάτω!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Άσε µας πια!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Εντάξει. Καλείται, λοιπόν, η Βουλή,
µε βάση την πρόταση πενήντα τεσσάρων Βουλευτών, να αποφασίσει να επεκτείνει και να προσδιορίσει µε σαφήνεια συγκεκριµένες κατηγορίες εναντίον του πρώην συναδέλφου µας, του κ.
Παπακωνσταντίνου, ως αρµοδίου Υπουργού.
Δεν έχει να κάνει µε το τι θα πει ο κ. Παπακωνσταντίνου εδώ.
Θα µπορούσε κάλλιστα ο κ. Παπακωνσταντίνου να µην έρθει καθόλου. Άρα, δεν επηρεάζεται η διαδικασία. Ο κ. Παπακωνσταντίνου θα έρθει την ώρα που θα εκτιµήσει ο ίδιος –και αυτό πρέπει
να το σεβαστούµε- ότι πρέπει να έρθει.
Εµείς πρέπει να συνεχίσουµε τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε,
ούτως ώστε να οδηγηθούµε, µε βάση τις αποφάσεις που πήρε η
Διάσκεψη των Προέδρων και µε βάση τον Κανονισµό της Βουλής
να καταλήξουµε στην ψηφοφορία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Κουτσούµπα, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συγγνώµη, κύριε Παφίλη. Προηγείστε.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι το πιο λογικό είναι να έρθει ο κ. Παπακωνσταντίνου για να τον ακούσουµε,
να τον λάβουν υπ’ όψιν τους και οι εισηγητές που έχουν σαφέστερη εικόνα σε ορισµένα πράγµατα, και να τοποθετηθούµε και
εµείς. Δεν καταλαβαίνουµε γιατί γίνεται αυτό.
Δεν θα έµπαινα…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Για τις 15.30’ είχε ανακοινωθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μην ξύνεστε κιόλας όµως, γιατί το
πρωί λέγατε να µιλήσουµε µέχρι αύριο και τώρα δεν υπάρχουν
οµιλητές.
Λέω, λοιπόν, ότι είναι λογικό αυτήν τη στιγµή –και φαντάζοµαι
ότι ο καθένας το πιστεύει και αν όχι, ας απαντήσει το αντίθετονα ακούσουµε τον κ. Παπακωνσταντίνου, να δούµε τι έχει να µας
πει και µετά να τοποθετηθούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Δεν απολογείται ο κ. Παπακωνσταντίνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, αλλά η Βουλή
δεν µπορεί να διακόψει. Όπως ξέρετε, ο κ. Παπακωνσταντίνου
αν θέλει έρχεται. Δεν είναι υποχρεωµένος να έρθει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Να έρθει ο κ. Παπακωνσταντίνου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μας είπατε ότι είναι εδώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Παίρνουµε ως δεδοµένο το ότι µας ανακοινώσατε το πρωί ότι
ο κ. Παπακωνσταντίνου θα έρθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, είπατε όµως κάτι
πάρα πολύ εύστοχο. Δεν µπορεί να σταµατήσει η Βουλή επειδή
δεν υπάρχουν οµιλητές. Πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο κ. Παπακωνσταντίνου θα έρθει ή
δεν θα έρθει; Να συνεννοηθούµε κιόλας, γιατί µας είπατε το πρωί
ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι θα έρθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και σας το λέω και
τώρα ότι προτίθεται να έρθει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν θα έρθει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Προτίθεται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα έρθει ή δεν θα έρθει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Προτίθεται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι προτίθεται; Θα έρθει ή δεν θα
έρθει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχει πει ότι θα έρθει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πότε θα έρθει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αφού όµως αυτήν τη
στιγµή δεν είναι στη Βουλή, τι να κάνουµε; Θα διακόψουµε τις
διαδικασίες;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα µας είπατε ότι έχει έρθει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Να προχωρήσουµε τη διαδικασία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, να προχωρήσετε τη διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Ρήγα, έχετε ζητήσει το λόγο, θέλετε να πείτε κάτι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν είναι να προχωρήσετε, προχωρήστε. Αυτό ήθελα να πω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Να προχωρήσουµε, κύριε Πρόεδρε, γιατί …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουτσούµπα, ο
κ. Δρίτσας…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στον κ. Ρήγα δώσατε το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, για ποιο λόγο τώρα θορυβείτε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εφόσον δώσατε το λόγο στον κ.
Ρήγα, θέλω κι εγώ το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, για µισό
λεπτό έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Είναι σωστό και δεοντολογικά και δικονοµικά να ακουστεί προ
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των δευτερολογιών ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Μας έχετε ανακοινώσει από πλευράς Προεδρείου ότι είναι
εδώ. Εάν δεν είναι εδώ, πείτε µας ότι αυτό δεν ισχύει. Γνωρίζαµε
ότι στις 15.30’-και η ώρα είναι 15.35’ - θα έρθει να µιλήσει.
Πιστεύουµε ότι πρέπει όποιοι δευτερολογήσουν –εγώ ανήκω
σ’ αυτούς που θα δευτερολογήσουν- πρέπει να έχουν ακούσει
τον κ. Παπακωνσταντίνου. Εάν επιµένετε κάποιοι να δευτερολογήσουν χωρίς να ακούσουν, προσωπικά σας ζητώ να δευτερολογήσω µετά την τοποθέτησή του. Διότι είναι αστείο και προκλητικό να δευτερολογούµε χωρίς να έχουµε τουλάχιστον ακούσει
αυτά τα οποία έχει να πει εκείνος που είναι ο ερευνώµενος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Μα, κυρία συνάδελφε…
Κύριε Πρόεδρε, µου είχατε δώσει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επιτρέψτε µου, κύριοι
συνάδελφοι. Βεβαίως, θα δώσω το λόγο σε όλους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν είναι έτσι η διαδικασία εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία συνάδελφε,
όπως ξέρετε, -είστε και έγκριτη δικηγόρος- εάν θέλει ο κ. Παπακωνσταντίνου παρίσταται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι εδώ ή δεν είναι, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, είπατε ότι είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι λέτε, ότι τον κρύβουµε; Δεν νοµίζω να πιστεύετε ότι τον κρύβουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, είπατε ότι θα έρθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είπε ότι θα έρθει.
Αλλά είναι δυνατόν η συνεδρίαση να διακοπεί από τη στιγµή που
υπάρχει σε εξέλιξη µια διαδικασία; Τι να κάνουµε τώρα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να
λάβω το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Κύριοι και κυρία συνάδελφε, παρακαλώ …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουτσούµπα,
δεν σας έδωσα το λόγο.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία, µε
συγχωρείτε, είναι ενιαία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Του είπε ο Μαρκογιαννάκης να µην έρθει!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Άσε το Μαρκογιαννάκη ήσυχο βρε σύ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Η κ. Κωνσταντοπούλου…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Μαρκογιαννάκης…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Άντε από κει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καθίστε κάτω, κύριε
Μαρκογιαννάκη, και µην απαντάτε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ειρήνη υµίν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ! Υπάρχει λόγος τώρα να θορυβείτε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μάχη γενεών!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Βορίδη,
έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε συνάδελφε, µε συγχωρείτε
πολύ. Νοµίζω ότι δηµιουργούµε ένα θέµα εκ του µη όντος. Ο κ.
Παπακωνσταντίνου κατά τον Κανονισµό έχει δικαίωµα ανά πάσα
στιγµή να εµφανιστεί για να εκθέσει τις απόψεις του στο Σώµα.
Το κρίσιµο είναι να γίνει προ της ψηφοφορίας. Γιατί εκεί κατατείνει η παρουσία του κ. Παπακωνσταντίνου, στο πώς θα εκλάβουν τις απόψεις του κ. Παπακωνσταντίνου οι Βουλευτές. Δεν
είναι για να κάνουµε αντίκρουση των απόψεων του κ. Παπακωνσταντίνου ούτε είναι αυτό το ζήτηµα. Ο κ. Παπακωνσταντίνου θα
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εκθέσει τις απόψεις του. Έχει εκτεθεί ένα κατηγορητήριο. Πάνω
σε αυτό το κατηγορητήριο συζητούµε εµείς εδώ. O κ. Παπακωνσταντίνου έχει το δικαίωµα να απολογηθεί. Έχει δικαίωµα και να
µην απολογηθεί. Έχει το δικαίωµα και να µην κάνει τίποτα.
Εποµένως, δεν έχει κανένα νόηµα να διακόψουµε τη διαδικασία ή να έχουµε και ειδική πρόνοια για το πότε θα έρθει ή πότε
δεν θα έρθει ο κ. Παπακωνσταντίνου. Δεν υπάρχουν αυτά. Ο κ.
Παπακωνσταντίνου εµφανίζεται τη στιγµή που κρίνει -αν το κρίνει- και εµείς υποχρεούµεθα να τον ακούσουµε απολογούµενο
προ της ψηφοφορίας, προ τη λήξεως της συζητήσεως. Η µόνη
υποχρέωσή µας!
Κατά τα λοιπά, εξελίσσεται κανονικά η συζήτηση σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό. Μην ακούµε τώρα καινοφανή πράγµατα και διαδικασίες. Προχωράµε κανονικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Μαριάς έχει το
λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι
προφανές ότι αποτελεί δικαίωµα του κ. Παπακωνσταντίνου να
έρθει. Το ερώτηµα είναι το εξής: Του ειπώθηκε συγκεκριµένη
ώρα να έρθει από το Προεδρείο ή όχι;
Αν, λοιπόν, ήταν στη διακριτική του ευχέρεια να έρθει από το
πρωί, κατά τη γνώµη µας θα έπρεπε να έχει έρθει από το πρωί
να µιλήσει. Αν, όµως, του έχει ειπωθεί να έρθει συγκεκριµένη
ώρα, τότε είναι τελείως διαφορετικό. Και πιστεύω ότι αν ισχύει
το δεύτερο, θα έπρεπε να µας το πει το Προεδρείο. Αν του έχει
ειπωθεί να έρθει την τάδε ώρα, σηµαίνει ότι δεν είναι ευθύνη του
ιδίου.
Εποµένως, στην περίπτωση αυτή, αν βρίσκεται εδώ και του
έχει ειπωθεί από το Προεδρείο συγκεκριµένη ώρα, ας πάρει το
λόγο, ούτως ώστε οι εισηγητές στη δευτερολογία τους να λάβουν υπ’ όψιν ενδεχόµενα κάποιες απόψεις τις οποίες θα εκφράσει. Ας το θέσουµε και αυτό υπ’ όψιν. Μπορεί να πει κάποια
πράγµατα. Άλλως, αν ο ίδιος έχει επιλέξει να έρθει όποια ώρα
θέλει, τότε η διαδικασία να συνεχιστεί κανονικά, διότι είναι ευθύνη δική του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ακριβώς αυτό που είπατε, το τελευταίο, ισχύει. Το Προεδρείο του έχει διαβιβάσει την
ηµερήσια διάταξη και µας είπε ότι θα έρθει. Δεν του έχουµε ορίσει ώρα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε το λόγο, κύριε
Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να το αποσαφηνίσουµε, για να το λήξουµε. Δεν θα υπήρχε ζήτηµα, αν δεν υπήρχε
µία ενηµέρωση ότι ήδη ο κ. Παπακωνσταντίνου έχει ζητήσει και
θα είναι εδώ στις 15.30’ για να µιλήσει. Αυτήν την ενηµέρωση είχαµε εµείς. Και επειδή η ώρα είχε παρέλθει, γι’ αυτό θέσαµε το
ζήτηµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Μπορεί να άλλαξε γνώµη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εάν ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι εδώ
και είχε πρόθεση να µιλήσει στις 15.30’ και άλλες επιλογές οδήγησαν στο να µη µιλήσει, εκεί υπάρχει πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εννοείται ότι δεν το
ξέρει κανένας αν έχει έρθει. Έτσι δεν είναι, κύριε Δρίτσα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αλλιώς, βεβαίως, όποτε θέλει θα µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν έχει ενηµερωθεί.
Ο κ. Κουτσούµπας έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Προτού αρχίσετε το χρόνο, θα
ήθελα να απαντήσω στο διαδικαστικό.
Κατά την έναρξη της σηµερινής διαδικασίας συµφωνήθηκε
εδώ, µε Προεδρεύοντα τον κ. Τραγάκη, ότι θα γίνουν οι πρωτολογίες και κατά παρέκκλιση θα έχουµε δευτερολογίες των εισηγητών, αφού σε τέτοιου είδους συνεδρίαση δεν προβλέπεται
δευτερολογία. Οι δευτερολογίες γίνονται από τους εισηγητάς
προς απάντηση µεταξύ των κοµµάτων των στοιχείων που παρατίθενται και όχι για να απαντήσουµε στον κ. Παπακωνσταντίνου,
παρ’ όλο που θα έλεγα ότι στην ουσία θα µπορούσαµε να τον είχαµε ακούσει. Δεν είναι, όµως, δυνατόν η Βουλή να αναµένει
πότε θα έρθει ο κ. Παπακωνσταντίνου, για να περιµένετε εµένα
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να απαντήσω. Διότι εγώ θέλω να απαντήσω σε εσάς, κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλω να απαντήσω στον κ. Καπερνάρο και σε
κάθε άλλο εισηγητή που έλαβε το λόγο.
Το ένα θέµα είναι αυτό.
Μπαίνω, λοιπόν, δευτερολογώντας –και τώρα βάλτε το χρόνο,
κύριε Πρόεδρε- σε αυτά που ειπώθηκαν εδώ µέσα.
Από την εξέλιξη της διαδικασίας διαπιστώνω τα εξής. Ελλείψει
νοµικών επιχειρηµάτων, ουσιαστικών και τυπικών, προς νοµική
απαξίωση της πρότασης – πρωτοβουλίας των Βουλευτών που
τέθηκε για συζήτηση στην Ολοµέλεια, καταντήσαµε να συζητάµε
µόνο πολιτικά. Καλώς. Δεν είναι κακό να συζητάς και πολιτικά
στη Βουλή. Σε µία, όµως, τέτοια, ειδική, συγκεκριµένη συνεδρίαση συζητάς µόνο νοµικά. Και νοµικά -µπορώ να πω και ειδικότερα, αν θέλετε- υπερέβη τα όρια ο Πρόεδρος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μας εξεφώνησε ένα πολιτικό λόγο που
θα λύσει όλα τα ζητήµατα.
Από εκεί και πέρα, για τα θέµατα τα οποία τέθηκαν, θα είµαι
συγκεκριµένος. Είναι δυνατόν, µετά από τέτοια συζήτηση, στην
οποία -το είπε ο κ. Γεωργαντάς και θέλω να το συνεχίσω- µόνο
δύο Βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ πάτησαν το κουµπί για να µιλήσουν, να λέτε ότι γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης και όταν
έχουν εξεταστεί εκατόν δέκα µάρτυρες; Ποιος σας πιστεύει;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Διορθώστε τον, κύριε Πρόεδρε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Εκατόν δέκα µάρτυρες!
Σας παρακαλώ, κύριε Δρίτσα, αφήστε τα αυτά. Αφήστε να µιλήσει και κάποιος άλλος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, είναι δεσµευτικός ο κατάλογος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, τι είναι αυτά που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίστε, κύριε Κουτσούµπα. Ας ηρεµήσουµε τώρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, κύριε Δρίτσα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Μα είναι δυνατόν, όταν έχουν
εξεταστεί εκατόν δέκα µάρτυρες, όταν εξετάσαµε όποιον πέρναγε γύρω από κάποια κρατική υπηρεσία στα πενήντα µέτρα, να
λέτε ότι γίνεται προσπάθεια από την πλειοψηφία που στηρίζει
την Κυβέρνηση να συγκαλύπτει τον κ. Παπακωνσταντίνου; Είναι
δυνατόν να λέτε ότι έπρεπε να φέρουµε τους Υπουργούς όλους
να µας πουν ποιος είπε να κάνει την ερώτηση;
Και θα σας πω γιατί θύµωσα. Σας ζήτησα –και ψάξτε στα Πρακτικά και είµαι σίγουρος ότι ο κ. Κοντονής θα το θυµάται- να µας
πείτε γιατί θέλετε να φέρουµε τους Υπουργούς και δεν λέτε στον
κ. Ντάσκα να µας κατονοµάσει ποιος είναι αυτός ο Υπουργός.
Υπερτερεί το επαγγελµατικό απόρρητο ή το δηµόσιο συµφέρον
που όλοι θέλετε να προστατεύσετε; Όταν είπε ο κ. Ντάσκας ότι
υπάρχει άνθρωπος στην ΕΡΤ που συνεργάζεται µε έµπορο ναρκωτικών …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Πιο ήρεµα, κύριε Κουτσούµπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουτσούµπα,
ηρεµήστε σας παρακαλώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Έχω δίκιο, κύριε Χαλβατζή; Έχω.
Όταν είπε, λοιπόν, ο κ. Ντάσκας, που τον φέρατε σαν µάρτυρα, ότι υπάρχει στην ΕΡΤ άνθρωπος –εγώ το ξαναλέω- που συνεργάζεται µε έµπορο ναρκωτικών και ζητήθηκε από εµένα
προσωπικά να τον κατονοµάσει και προέβαλε το επαγγελµατικό
απόρρητο, είναι δυνατόν να µιλάτε για συγκάλυψη; Είναι δυνατόν
να το λέτε αυτό όταν άλλοι δηµοσιογράφοι επικαλούνται επαγγελµατικό απόρρητο, δηλαδή, βάζοντας σε δεύτερη µοίρα το δηµόσιο συµφέρον;
Από εκεί και πέρα, θα απαντήσω και προς τον κ. Καπερνάρο
για τα περί γελοίου Κανονισµού.
Απλώς, θα ήθελα να πω, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, πως πρέπει να σεβαστούµε ότι και αυτόν τον Κανονισµό τον έκαναν συνάδελφοί µας και µε πολύ µεγαλύτερη οντότητα, για να µη βάλω
τον εαυτό σας, από εµένα τουλάχιστον. Άρα, δεν µπορούµε να
θίγουµε συναδέλφους που έχουν περάσει, προσωπικότητες από
τη Βουλή, που κατήρτισαν αυτόν τον Κανονισµό, όποιος και να
είναι. Σε κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες γι’ αυτό υπάρχουν οι
πλειοψηφίες, για να αλλάζει ο Κανονισµός.
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Δίνω απάντηση, συγχρόνως, σε αυτούς που λένε, πώς έλαβε
απόφαση η επιτροπή. Ακούστε να δείτε, αν δεν έχετε συνηθίσει
ότι τις αποφάσεις…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είναι οι ίδιοι που έκαναν το άρθρο
86 του Συντάγµατος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Αν δεν έχετε συνηθίσει τα καθεστώτα στα οποία ζείτε, αν αγαπάτε άλλα καθεστώτα, πρέπει να
καταλάβετε -και θα το τονίσω- το εξής. Στις κοινοβουλευτικές
δηµοκρατίες ισχύει, κατισχύει η αρχή της πλειοψηφίας. Τελεία
και παύλα!
Από εκεί και πέρα, για πρώτη φορά ακούστηκε και η νοµικίστικη αντίληψη -και όχι νοµική- από το συνάδελφο κ. Καπερνάρο,
έγκριτο κατά τα άλλα νοµικό, ότι έπρεπε να βάλουµε όλα τα
άρθρα του Ποινικού Κώδικα και ό,τι δεν αποδεικνυόταν, να το πετάγαµε στην άκρη. Τέτοια νοµική σκέψη εγώ πρώτη φορά ακούω.
Δεν ακούγεται ως νοµική σκέψη. Δηλαδή, να του βάζαµε και την
απιστία και την κατάχρηση εξουσίας και ό,τι άλλο µπορεί να
έκανε και από εκεί και πέρα αν δεν ήταν, να µην τον φέρναµε κατηγορούµενο. Έ, τέτοια νοµική σκέψη και τέτοιος νοµικός προβληµατισµός δε νοµίζω ότι µπορούν να υπάρξουν στην επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η επιτροπή έκανε και προσπαθεί να κάνει- το καλύτερο δυνατόν. Δεν υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης. Όλα τείνουν στην αποκάλυψη. Και να
είστε βέβαιοι ότι το έργο µας θα το επιτελέσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Παρακαλώ την κ. Κωνσταντοπούλου να πάρει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ σας ζήτησα να δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ε, δεν γίνεται. Ξέρω
ότι σέβεστε τον Κανονισµό και τον ακολουθείτε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ξέρετε ότι οι δευτερολογίες γίνονται µετά το τέλος …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Οι δευτερολογίες έγιναν –ξέρετε πια, έµπειρη είστε- και κατά παρέκκλιση στην αρχή
και τώρα γίνονται για να ανταλλαγούν οι απόψεις µεταξύ των
κοµµάτων. Δεν απαντάτε στον κ. Παπακωνσταντίνου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Καλαντζή, επειδή µε τον
ευπρεπή τρόπο που µου απευθυνθήκατε, κάνατε µία επισήµανση
δικονοµική, πριν βάλετε το λόγο, επιτρέψτε µου να σας απαντήσω.
Πρώτον, ο Κανονισµός της Βουλής ρητώς ορίζει ότι όποιος
πρωτολογεί, έχει δικαίωµα δευτερολογίας. Και δεύτερον γνωρίζετε άριστα, κάλλιον εµού, ότι είχε µία σηµασία να υπάρξει µία
ακρόαση του κ. Παπακωνσταντίνου. Και δεν ξέρω ποιος είναι που
φοβάται να ακουστεί και τι θα ακουστεί. Αν θέλετε, όµως, µη µου
βάζετε το χρόνο, όπως κάνατε και µε τον κ. Κουτσούµπα. Βάλτε
αν θέλετε από την αρχή το χρόνο.
Λέω, λοιπόν, το εξής. Δεν θέλετε να το κάνετε. Καλώς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Να τιµωρηθεί ο Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο βασικός ισχυρισµός που διατυπώνεται στην πρόταση που σήµερα πρέπει να κρίνει η Βουλή
–αυτό υπογράφετε οι πενήντα τέσσερις Βουλευτές- είναι ο εξής.
Οι βασικοί ισχυρισµοί που προέβαλε ο κ. Παπακωνσταντίνου,
ήταν πως αποτελούσε προϊόν υποκλοπής, ότι παρεδόθη στη
χώρα µας ατύπως από την τότε Υπουργό Οικονοµικών της Γαλλίας κ. Λαγκάρντ, ότι τυχόν δηµοσιοποίηση του γεγονότος αυτού
θα µπορούσε να διαταράξει τις σχέσεις των δύο χωρών και ότι
τα δικαστήρια της Ελλάδας κατά πάσα πιθανότητα θα δικαίωναν
όσους θα προσέφευγαν σε αυτά συνεπεία του παρανόµου τρόπου κτήσης των αποδεικτικών µέσων.
Οι ισχυρισµοί αυτοί ουσιωδώς επέδρασαν στην απόρριψη της
πρότασης που είχαµε κάνει εµείς, ως προς το αδίκηµα της απιστίας στην υπηρεσία. Αλήθεια; Του κ. Παπακωνσταντίνου ήταν
αυτοί οι ισχυρισµοί ή ήταν του κ. Διώτη και του κ. Βενιζέλου, τους
οποίους εξακολουθείτε να καλύπτετε;
Ο κ. Παπακωνσταντίνου στις 5-10-2012 είχε πει στους οικονο-
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µικούς εισαγγελείς, τους έµπειρους, τους καλούς, αυτούς που
καταργήσατε, αυτούς που τους αφαιρέσατε την υπόθεση µε ευθεία παρέµβαση στη δικαιοσύνη και έχει καταγραφεί: «Έδωσα
εντολή στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών τον
κ. Πλασκοβίτη, να έρθει σε επαφή και τον Οκτώβριο του 2010 τα
στοιχεία αυτά έφτασαν στην Αθήνα µέσω διπλωµατικής οδού. Ειδικότερα, επρόκειτο για ένα cd χωρίς διακριτικά, συνοδευόµενο
από ένα υπηρεσιακό σηµείωµα χωρίς να ενθυµούµαι τίνος υπηρεσιακού προσώπου, από πλευράς Γαλλίας, έφερε υπογραφή το
σηµείωµα αυτό».
Καταθέτω στα Πρακτικά αυτήν την κατάθεση, για να σας θυµίσω τώρα ποιος έλεγε αυτά που λέτε ότι έλεγε ο κ. Παπακωνσταντίνου.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα κατάθεση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, είπε στην Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας, στις 10-10-2012 «Ο κ. Διώτης µου επεσήµανε ότι το
υλικό του εδόθη ανεπισήµως. Επίσης µου ανέφερε ότι κατά την
υπηρεσιακή και νοµική του άποψη το υλικό αυτό, ως προϊόν υποκλοπής και υπεξαγωγής, δεν µπορούσε να καταστεί νοµίµως αντικείµενο επεξεργασίας, ώστε να συγκροτηθεί αρχείο, σύµφωνα
µε το άρθρο 9Α του Συντάγµατος –ως συνταγµατολόγος τα
ξέρει- και δεν συνιστά αποδεικτικό µέσο που έχει συλλεγεί νόµιµα και άρα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά το άρθρο 19, παράγραφος 3 του Συντάγµατος. Προϊόντα µυστικών υπηρεσιών,
υποκλοπών, υπεξαγωγών, τα οποία ήρθαν, όπως ήρθαν στην Ελλάδα, ατύπως, χωρίς έγγραφο, χωρίς πρωτόκολλο, χωρίς να
έχουν καταχωριστεί, δεν µπορούν να σταλούν για επεξεργασία».
Ερώτηση που του έκανα τότε εγώ στις 10 Οκτωβρίου 2012
«ποιος το κρίνει αυτό;». Ευάγγελος Βενιζέλος: «Εγώ και ο κ. Διώτης».
Να τα χαίρεστε, λοιπόν, για να δείτε ποιους καλύπτατε και ποιους καλύπτετε, διότι, βεβαίως, είναι καταγέλαστοι αυτοί οι ισχυρισµοί, όποιος και εάν τους διατυπώνει, αλλά οφείλετε να έχετε
την ειλικρίνεια να πείτε ότι οι κατεξοχήν εµπνευστές και υποστηρικτές αυτών των γελοίων θεωριών της µη αξιοποιήσιµης λίστας
ήταν ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Διώτης.
Έρχοµαι τώρα σε µία ερώτηση που έκανα στον κ. Αθανασίου,
ο οποίος έφυγε, για να µην απαντήσει. Προτίµησε να απαντήσει
για το αντιρατσιστικό. Τον ρώτησα αν γνωρίζει το όνοµα Ιωάννης
Παγίδας, αν συνδέεται µε κυβερνητικό πρόσωπο ή µε κυβερνητικά πρόσωπα. Και αφού ήρθε στην Αίθουσα ο κ. Μπαλτάκος και
του µίλησε, απεχώρησαν και οι δύο. Περιµένω την απάντηση, περιµένω να µας πει.
Για όσα διατυπώνονται για τους συγγενείς Παπακωνσταντίνου,
θα ήθελα να ακούσω από τον κ. Στουρνάρα, αν είναι ποτέ δυνατόν ο συνήγορος υπεράσπισης των συγγενών του κ. Παπακωνσταντίνου, σήµερα σε υπόθεση κατά του ελληνικού δηµοσίου, να
είναι ταυτόχρονα συνήγορος υπεράσπισης του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή
συνήγορος του Υπουργού Οικονοµικών σε υπόθεση του ελληνικού δηµοσίου; Περιµένουµε τις απαντήσεις, για να δούµε ποιούς
και γιατί συγκαλύπτετε. Περιµένω να ακούσω. Υπάρχει νυν Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης που συνδέεται µε την κατάθεση στη λίστα; Υπάρχουν πρώην Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ που
συνδέονται; Υπάρχει πρώην Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας
που συνδέεται; Υπάρχει πρώην Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται µέσα στη λίστα; Υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα ή τα φανταστήκαµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πείτε τα ονόµατα. Ασυλία έχετε,
γιατί δεν τα λέτε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Κλης, τον οποίο δεν ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, τον ανέφερε ο κ. Πλασκοβίτης, είναι ή δεν είναι
δεύτερος ξάδελφος του Πρωθυπουργού και σύµβουλός του σήµερα; Εµείς επινοήσαµε αυτήν τη σχέση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, να ολοκληρώσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εποµένως, έχω να ρωτήσω και
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να θυµίσω και να αναφερθώ σε δύο θέµατα, µε την ανοχή σας...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή δεν κλείσατε το χρόνο,
νοµίζω ότι το δικαιούµαι. Πολύ σύντοµα, κύριε Καλαντζή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας έβαλα το χρόνο
από την αρχή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα έχω ολοκληρώσει πάρα πολύ
σύντοµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι πολύ σύντοµα, σε
τριάντα δευτερόλεπτα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μην το κάνετε αυτό, κύριε Καλαντζή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το κάνω, γιατί ξέρω
ότι δεν θέλετε να χαλάσει η διαδικασία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τη χαλάτε εσείς τη διαδικασία
και σας παρακαλώ να µην το κάνετε, διότι δεν είστε σε εκείνους
τους Βουλευτές της επιτροπής που όφειλαν να έχουν δώσει και
δηλώσει αποχή, διότι έχουν σύγκρουση καθηκόντων οι τρεις από
τους πέντε Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, για να ερευνούν
αυτήν τη λίστα, ο κ. Μαρκογιαννάκης, ο κ. Βαρβιτσιώτης και ο κ.
Γεωργιάδης. Δεν είστε απ’ αυτούς, οπότε µη βάζετε τον εαυτό
σας σε αυτήν την οµάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα δεν είναι θέµα,
εάν είµαι ή δεν είµαι, όπως και οι υπόλοιποι των συναδέλφων που
ξέρω ότι δεν είναι. Μην είστε άδικη, λοιπόν. Δεν πρέπει να χαλάσουµε τώρα τη διαδικασία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Περίµενα, επίσης, ο κ. Μαρκογιαννάκης, κάνοντας την αυτοκριτική του, να θυµηθεί πως όταν
εµείς ζητούσαµε αυτό το επίσηµο έγγραφο, όχι απλώς το Γενάρη, αλλά και στις 12-3-2013, εκείνος έλεγε ότι: «Σε λίγο θα µας
ζητήσετε και τα αµυντικά σχέδια της Γαλλίας». Και έλεγε ακόµη
ότι: «Δεν µπορούµε να εκτεθούµε κιόλας και δεν µπορούµε να
ζητήσουµε πράγµατα που δεν θα µας δώσουν».
Τα καταθέτω στα Πρακτικά, για να δούµε ποιοι θέλουν την
αποκάλυψη και ποιοι θέλουν τη συγκάλυψη.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, δεν µπορείτε να κρυφτείτε ως προς αυτό που είπατε
περί βασανισµού, ότι αυτούς τους οποίους εµφανίσατε να βασανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακριβώς εκείνοι οι οποίοι είναι υπόλογοι.
Μας κατηγορήσατε ότι βασανίζουµε τον κ. Διώτη, µε τον οποίο
αστεϊζόσασταν, µας κατηγορήσατε ότι βασανίζουµε τον κ. Πλασκοβίτη, τον οποίο προστατεύσατε, µας κατηγορήσατε ότι βασανίζουµε τον κ. Μπίκα, τον κ. Χαλαστάνη, στον οποίο παρείχατε
πολύτιµο χρόνο, διότι αυτό το επίµαχο έγγραφο, αυτό που αποτελεί νεότερο στοιχείο, έχει έρθει στα χέρια του Υπουργείου...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω µε αυτήν τη φράση,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δέχοµαι ότι τελειώνετε µε αυτήν τη φράση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό το επίµαχο έγγραφο έχει
έρθει στα χέρια του Υπουργείου από τις 14-5-2013, έχει έρθει
στα χέρια του κ. Μαρκογιαννάκη από τις 15-5-2013, δεν το ανακοίνωσε στην επιτροπή και όταν του ζητούσαµε και ρωτούσαµε
τι γίνεται, προσποιείτο ότι θα µας πει µετά. Έτσι, δόθηκαν στον
κ. Χαλαστάνη τρεις πολύτιµες εβδοµάδες και ροκανίστηκε ο χρόνος επί τρεις πολύτιµες εβδοµάδες γι’ αυτό που σήµερα αναγκάζεστε να συνοµολογήσετε ότι όντως είναι αποκαλυπτικό
έγγραφο και οφείλατε να έχετε πράξει το παν για να έχει περιέλθει εγκαίρως στην επιτροπή.
Βεβαίως, γνωρίζετε όλοι καλά και γνωρίζουµε όλοι καλά, ότι
εάν η επιτροπή είχε σταµατήσει τις εργασίες της, όπως θέλατε,
στις 25-2-2013, δεν θα είχε γίνει καµµία απ’ όλες αυτές τις αποκαλύψεις και γι’ αυτόν το λόγο προσπαθείτε σήµερα και πάλι να
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περιορίσετε την επόµενη διερεύνηση, ώστε να µη γίνουν πολλές
περισσότερες.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για τον ξάδελφο του Πρωθυπουργού
δεν µας είπατε...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω να σας πω, εάν µου δώσετε
το λόγο. Αφού το ζητάτε, κύριε Βλαχογιάννη, βεβαίως, έχω να
σας πω. Ρωτάτε να µάθετε σε τι ευθύνεται ο ξάδελφος του Πρωθυπουργού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί απαντάτε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να
ερευνήσει η επιτροπή, η οποία δεν καλεί τον κ. Παπανδρέου, δεν
καλεί τον κ. Παπαδήµο και ήταν πρόταση του κ. Βαρβιτσιώτη να
µην κληθούν αυτά τα πρόσωπα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ, τελειώσατε. Δεν γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
Ο κ. Μαρκογιαννάκης έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο επί προσωπικού, διότι
από την κυρία συνάδελφο, κατά την προσφιλή της τακτική έγινε
µία απόλυτη διαστρέβλωση εκείνων τα οποία έχουν διαδραµατιστεί στην προκαταρκτική επιτροπή της οποίας προεδρεύω.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε αυτά που είπε η κυρία συνάδελφος,
περίπου εµφανίστηκα σαν να δυσθυµώ και να είµαι αποτρεπτικός
από το να έρθει αυτό το έγγραφο το οποίο ήρθε τελευταία και
το οποίο αλλάζει άρδην την εικόνα της υπόθεσης.
Τι συνέβη στην πραγµατικότητα; Όταν είπα ότι θα συντάξουµε
ένα έγγραφο, το οποίο θα στείλουµε στο Υπουργείο Οικονοµικών, ήθελα τις απόψεις των συναδέλφων, διότι πάντα λειτουργώ
δηµοκρατικά µέσα στην επιτροπή.
Η κυρία συνάδελφος, λοιπόν, ως αρχηγός των συναδέλφων
του ΣΥΡΙΖΑ, έφερε ένα έγγραφο µε το οποίο ζητούσε να απευθυνθούµε στο Υπουργείο Οικονοµικών της Γαλλίας. Με αυτό το
έγγραφο, µόνο τον προϋπολογισµό της Γαλλίας δεν ζητούσαµε
να µας δώσουν. Διακόσια ερωτήµατα –ξέρω εγώ πόσα ήταν;είχε το έγγραφο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αφήστε τον «προϋπολογισµό». Εξηγείστε τι ζητούσαµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εν τέλει, κύριε Πρόεδρε, είπα το εξής: Για να είµαστε σοβαροί και να µας αντιµετωπίζουν σοβαρά, θα συντάξουµε ένα
λιτό έγγραφο και θα ζητούµε εκείνο το οποίο µας ενδιαφέρει
συγκεκριµένα, δηλαδή το συγκεκριµένο αποδεικτικό έγγραφο.
Διότι ποιο ήταν το ζητούµενο; Αµφισβητείτο η συγκεκριµένη διαδροµή της λίστας. Δηλαδή, ότι πήγε από το Υπουργείο Οικονοµικών της Γαλλίας στον πρέσβη και από εκεί στο Υπουργείο
Οικονοµικών της Ελλάδος. Αυτή ήταν η αµφισβήτηση. Και εζητείτο το αποδεικτικό το οποίο είχε υπογράψει ο κύριος πρέσβης,
από το οποίο θα αποδεικνύετο ότι, πράγµατι, έτσι είχαν τα πράγµατα.
Δεν είχαµε καµµία δουλειά και δεν µπορούσαµε να ζητούµε
εµείς από το Υπουργείο Οικονοµικών της Γαλλίας να µας απαντήσουν πόσα έδωσαν στον Φαλτσιανί, πότε συνάντησαν τον Φαλτσιανί, από πού τα πήρε ο Φαλτσιανί, τι έκανε το Υπουργείο
Δικαιοσύνης της Γαλλίας µε τη λίστα Φαλτσιανί, τι κάνουν τα δικαστήρια της Γαλλίας για τη λίστα Φαλτσιανί και όλα αυτά τα
οποία ζητούσαν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Όταν λειτουργούµε στο πλαίσιο µιας επιτροπής, λειτουργούµε
όπως λειτουργεί ο εισαγγελεύς. Γιατί είµαστε λέει εισαγγελείς.
Έτσι λέει ο Κανονισµός της Βουλής. Και επειδή έχω κάνει και Εισαγγελεύς, όταν υπογράφω ένα χαρτί θέλω να έχω τη σοβαρότητα που έχει ένας εισαγγελεύς και όχι να πλατειάζω και να µην
ξέρω τι ρωτάω. Διότι στο τέλος, αυτοί που θα απαντήσουν, θα
µου πουν, «δεν ξέρετε τι ρωτάτε».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, απαντήσατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να καταθέσω ένα έγγραφο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καταθέστε το.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου
να εξηγήσω τι καταθέτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, όχι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου το λόγο, κύριε Πρόεδρε, να εξηγήσω τι καταθέτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, αφού το καταθέτετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου, θέλω να καταχωριστεί αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, αφού το καταθέτετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να καταθέσω ένα έγγραφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ε, καταθέστε το. Σας
παρακαλώ, βοηθείστε µε τώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου να εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, θα χρειαστεί αντίλογος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, παρακαλώ. Καταθέστε το έγγραφο…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας παρακαλώ ανοίξτε το µικρόφωνο. Θέλω να µιλήσω.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δώστε της το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι έγινε, κυρία Κουντουρά; Τι πάθατε;
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Μα γινόµαστε ρεζίλι. Μας βλέπει ο κόσµος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γινόµαστε ρεζίλι;
Γιατί; Δεν νοµίζω ότι γινόµαστε ρεζίλι. Πολύ εύκολα χρησιµοποιείτε εκφράσεις. Ποιος γίνεται ρεζίλι εδώ µέσα; Δεν βλέπω να γίνεται κανένας ρεζίλι.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Στον κόσµο που µας παρακολουθεί, γινόµαστε ρεζίλι. Φαίνεται ότι δεν αφήνετε την Αντιπολίτευση να
µιλήσει. Δώστε της το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν ξέρω, δεν θέλω
να κάνω αναφορά σε κάποιον. Επιτρέψτε µου, µε όλο το σεβασµό που σας έχω…
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Αφήστε την για ένα λεπτό να πει αυτό
που θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επιτρέψτε µου. Δεν
γίνεται κανένας εδώ ρεζίλι.
Παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο για µισό
λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καταθέτω για τα Πρακτικά, τα
Πρακτικά της επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης της 21ης
Μαΐου του 2013. Ρωτώ: «Μήπως έχει υπάρξει κάποια απάντηση
που δεν την έχουµε λάβει υπ’ όψιν εµείς; Μήπως αγνοώ κάτι;
Πείτε µου. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Συνεχίστε. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει, κύριε Μαρκογιαννάκη; ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Συνεχίστε. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν
υπάρχει; ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Συνεχίστε είπα. ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν υπάρχει κάτι που δεν µας έχετε κοινοποιήσει… ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Δεν θέλω να διακόψω τον ειρµό της σκέψης σας…»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώσατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί καταπονείται
το Σώµα έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:
Δεν διακόπτετε τον ειρµό. Ρωτώ το εξής: Υπάρχει απάντηση του
γαλλικού Υπουργείου Οικονοµικών; ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Έχετε άλλο µάρτυρα;».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν απόσπασµα πρακτικών της επιτροπής προανακριτικής εξέτασης, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενο-
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γραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτά στις 21 Μαΐου, ενώ είχε έξι
µέρες την απάντηση του γαλλικού Υπουργείου Οικονοµικών. Την
είχε έξι µέρες στα χέρια του!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Παρακαλώ, κύριε Ρήγα, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είδατε τώρα, κυρία
Κωνσταντοπούλου;
Ορίστε, το λόγο έχει ο κ. Μαρκογιαννάκης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν µπορεί να διαστρεβλώνει η συνάδελφος τα πράγµατα!
Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι συµπεριφορά Βουλευτού αυτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα Πρακτικά είναι, κύριε Μαρκογιαννάκη. Να προσέχετε τι λέτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τα ίδια πράγµατα γίνονται, κύριε Πρόεδρε, και στην επιτροπή. Και είστε µάρτυρας, διότι συµµετέχετε.
Το σχετικό έγγραφο ήρθε από το Υπουργείο Οικονοµικών µε
αγγελιοφόρο το βράδυ της 15ης Μαΐου, αργά το βράδυ. Η συνεδρίαση της επιτροπής είχε σταµατήσει το µεσηµέρι. Το έστειλα
εις το Υπουργείο Εξωτερικών για να γίνει η διερµηνεία. Την 23η
Μαΐου είχαµε εξέταση µάρτυρος. Και τελειώνοντας ο µάρτυρας,
η κυρία συνάδελφος παρενέβαινε στη µέση…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ την 21η Μαΐου σας ρώταγα
και περί άλλων τυρβάζατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εδόθη το έγγραφο. Και από εκεί και πέρα, ακολουθήθηκε
η διαδικασία…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το κρύβατε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Για ποιο λόγο να το κρύψω; Σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έξι µέρες το κρύβατε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ακούστε να δείτε κάτι. Κάνετε αυτά που κάνετε στην επιτροπή. Είστε η αιτία, που η επιτροπή έχει πάει τρεις µήνες πίσω.
Βασανίζετε τους µάρτυρες. Τουλάχιστον αφήστε την Ολοµέλεια
να κάνει τη δουλειά της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λόγο έχει ο κ.
Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά ουσιαστική -µολονότι δεν την
παρακολουθούν αρκετοί από το Σώµα- για πολλούς λόγους.
Ο ένας λόγος είναι για να καταλάβουν, όσοι εν πάση περιπτώσει παρακολουθήσουν τη διαδικασία, µε ποιον τρόπο κάποιοι εννοούν να προχωρούν στην αποκάλυψη της αλήθειας, εάν τους
ενδιαφέρει η αλήθεια και ποιες είναι οι πραγµατικές τους στοχεύσεις.
Μέσα στην επιτροπή, κυριαρχεί η κοµµατική εµπάθεια, η διαστρέβλωση της πραγµατικότητας, το ροκάνισµα του χρόνου και
όλα αυτά µε µηδενικό αποτέλεσµα. Είπα και το πρωί ότι αρκούσαν δύο έγγραφα του Υπουργείου Οικονοµικών της Γαλλίας και
οι δύο πραγµατογνωµοσύνες, για να καταλήξουµε πολύ γρήγορα και χωρίς καµµία παραπάνω κουβέντα σε αυτό που συζητάµε σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν µε ιστορικές αναδροµές από γενέσεως του ελληνικού κράτους, µε τις συγγένειες, τις
φιλίες, τις κουµπαριές, τα συνωµοσιολογικά, το ποιος είναι κουµπάρος ποιου, για να τίθενται ερωτήσεις σαν και αυτές «Μήπως
υπάρχει κανένας ξάδερφος του Πρωθυπουργού που είναι υπεύθυνος ή κανένας ξάδελφος του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ;», δεν είναι
σοβαρά. Μήπως υπάρχει, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ -µήπως λέω, εγώ
δεν ξέρω- κανένας συγγενής του κ. Τσίπρα µέσα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν υπάρχει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Μα είναι σοβαρά πράγµατα αυτά; Πείτε
αυτό που θέλετε να πείτε και αφήστε τα υπονοούµενα. Όταν κά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ποιος θέλει να καταγγείλει κάτι, το καταγγέλλει και µπαίνει στην
ουσία της υπόθεσης.
Η υπόθεση, όµως, είναι µία. Και ακούσατε τη στρεψοδικία µε
την οποία εξήχθη το περίφηµο συµπέρασµα ότι δήθεν αυτός που
εξαπατούσε την επιτροπή δεν ήταν ο κ. Παπακωνσταντίνου αλλά
ο κ. Βενιζέλος. Ποιο ήταν το επιχείρηµα; Ότι ο κ. Βενιζέλος είπε
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας το 2012 ότι το συγκεκριµένο cd ήρθε ατύπως. Άρα, ο κ. Βενιζέλος λέει ψέµατα, γιατί το
cd δεν ήρθε ατύπως. Και πώς αποδεικνύεται ότι το cd δεν ήρθε
ατύπως; Το αναφέρει, λέει, ο κ. Παπακωνσταντίνου. Πότε το λέει,
όµως, ο κ. Παπακωνσταντίνου; Το λέει το 2012. Ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν το είπε τότε που έπρεπε να ενηµερώσει τον κ.
Διώτη, ο οποίος το πήρε, και τον κ. Βενιζέλο. Το λέει τώρα.
Εποµένως, εγώ είπα το πρωί ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου ερευνάται αν διέπραξε το αδίκηµα αυτό για το οποίο θέλουµε να πάρουµε σήµερα την έγκριση της Βουλής αλλά και εάν έκανε και
κάτι άλλο που πρέπει να διερευνήσουµε: Εάν δηµιούργησε λανθασµένη εντύπωση και στο διάδοχό του, τον κ. Βενιζέλο, περί
του τρόπου περιέλευσης της λίστας στο ελληνικό δηµόσιο. Και
άρα, από εκεί και πέρα, παρέσυρε και όλες τις επόµενες πολιτικές αρχές, που ήταν υπεύθυνες για τη διαχείριση της λίστας, σε
λάθος αφετηρία και σε λάθος συµπεράσµατα.
Εποµένως, δεν µπορεί ο κ. Βενιζέλος να γνωρίζει τον τρόπο
µε τον οποίο ήρθε η λίστα στην Ελλάδα, αφού ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν τον είπε τότε αλλά το 2012.
Εποµένως, όλες αυτές οι σοφιστείες, οι οποίες ακούστηκαν
προηγουµένως, µία εξήγηση έχουν. Μίσος, πολιτική εµπάθεια και
προκατασκευασµένες κατηγορίες.
Υπάρχει πρόβληµα εδώ πέρα. Υπάρχει πρόβληµα, το οποίο
δεν αντιµετωπίζεται πολιτικά. γιατί υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις, υπάρχουν οξείες αντιπαραθέσεις. Όταν, όµως, υπάρχουν κάποια φαινόµενα τα οποία δεν αντιµετωπίζονται στο
πλαίσιο της πολιτικής, δεν υπάρχει και τρόπος να τα αντιµετωπίσεις.
Και επειδή, λοιπόν, κάποια φαινόµενα βγαίνουν από τα όρια
της πολιτικής, βγαίνουν από τα όρια της αντιπαράθεσης, εδώ δεν
µπορείς παρά να σηκώσεις τα χέρια. Και στην επιτροπή έχουµε
σηκώσει και εµείς τα χέρια και επιστήµη.
Εποµένως, αν θέλουµε να είµαστε ουσιαστικοί σε αυτό που κάνουµε, θα πω στους συναδέλφους που είναι παρόντες –το έχω
πει, όµως, κατ’ επανάληψη και στον Πρόεδρο της Βουλής- ότι θα
πρέπει αυτή η επιτροπή να µην επιτρέψει άλλο να παρασύρεται
σε ατέρµονες συζητήσεις. Πρέπει να τελειώσουµε το έργο το
οποίο µας έχει αναθέσει η ελληνική Βουλή. Κι αν θέλουµε να συµβάλλουµε σε κάτι εκτός από τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης,
είναι αυτό που όλοι επισήµαναν. Να διαπιστώσουµε -και να κάνουµε και προτάσεις, αν είναι δυνατόν- το πώς σε ένα κράτος
όπου το θεσµικό πλαίσιο είναι αρκετά σύγχρονο, σε ένα κράτος
όπου έχουν παρθεί από την ελληνική Βουλή οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες κι έχουν θεσµοθετηθεί πολύ σηµαντικά νοµοθετήµατα
για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ο διαλυµένος φοροεισπρακτικός µηχανισµός, η αδυναµία λειτουργίας του να έχουν ως
αποτέλεσµα µετά από τρία χρόνια το να µην µπορέσουν να ερευνηθούν όχι µόνο αυτή η λίστα, αλλά και πολλές άλλες. Αυτός
είναι ο στόχος και αυτό περιµένει ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ρήγα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Καπερνάρο, έχετε το λόγο για ένα λεπτό επί προσωπικού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να απαντήσω στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον
κ. Κουτσούµπα, που αναφέρθηκε προηγουµένως στο θέµα του
Κανονισµού και να επαναλάβω για άλλη µία φορά το εξής: Αυτός
ο Κανονισµός και αυτοί που έφτιαξαν αυτόν τον Κανονισµό, είναι
παραδοµένοι στην πανελλήνια χλεύη. Είναι αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν τη διάταξη περί Κανονισµού που ρυθµίζει αυτήν την επιτροπή, διότι είναι συνάρτηση µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]B’ - 6 IOYNIΟΥ 2013

περί ατιµωρησίας Υπουργών και Υφυπουργών, όπου αυτό αποτελεί τη ντροπή και την προσβολή της προσωπικότητας του Έλληνα πολίτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Είναι και ο κ. Καµµένος σε αυτούς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ακούστε ελαφρυντικά που βρίσκουν για να δικαιολογήσουν αυτό που τους είπα, ότι ανήκουν
στην πανελλήνια χλεύη.
Ένα άλλο το οποίο χρειάζεται για να αποδείξω αυτό που ισχυρίζοµαι, είναι το εξής: Λέει ο Κανονισµός: «Η επιτροπή έχει όλες
τις αρµοδιότητες του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, όταν αυτός
διενεργεί προκαταρτική εξέταση». Τελειώσαµε.
Έχετε σκεφτεί, έχετε διανοηθεί εσείς, ότι υπάρχει εισαγγελέας
-αν έρθει στα χέρια µας η λίστα Λαγκάρντ, όταν αυτή η επιτροπή
δηµιουργήθηκε για να ερευνήσει τα θέµατα γύρω από τη λίστα
Λαγκάρντ- ο οποίος βάζει σε ψηφοφορία να ζητήσουµε έγγραφα
από δηµόσιους οργανισµούς και από δηµόσιους φορείς; Υπάρχει
εισαγγελέας ο οποίος βάζει σε ψηφοφορία να στείλουµε άλλους
µάρτυρες να εξεταστούν σε άλλους εισαγγελείς; Αυτά ποιος τα
ρυθµίζει; Τα ρυθµίζει ο Κανονισµός της Βουλής µε αυτήν τη νόθα
κατάσταση που περιέγραψα το πρωί.
Και κάτι άλλο, κύριε Κουτσούµπα, για να µην ξανάρθουν άλλη
φορά και όλοι αυτοί µαζεύονται διότι αλλιώς δεν θα έχει νόηµα
η ζωή τους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αν αναφέρεστε
προσωπικά, όµως, θα έχουµε αλληλουχία προσωπικών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εάν διαπιστωθεί –επαναλαµβάνω- ότι, πράγµατι, δεν δικαιολογούνται τα ξαδέρφια του Παπακωνσταντίνου, όσον αφορά το
ποσό της λίστας Λαγκάρντ, δεν θα έχουµε το αδίκηµα της άµεσης συνέργιας για φοροδιαφυγή; Και, µάλιστα, το βάλετε εσείς.
Δεν προλάβαµε να το βάλουµε εµείς. Το έβαλαν άνθρωποι της
Νέας Δηµοκρατίας που δεν είναι στην επιτροπή. Οι τέσσερις
είναι στην επιτροπή. Τότε, λοιπόν, θα συγκληθεί πάλι η Ολοµέλεια; Θα ξαναέρθετε να το ψηφίσετε;
Και κάτι ακόµα, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
όµως, κύριε Καπερνάρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Οι εισαγγελείς πληµµελειοδικών
όταν βάζουν την κατηγορία, βάζουν όλα τα αδικήµατα και τους
κατηγορούµενους. Και όταν από την έρευνα και τη συλλογή του
αποδεικτικού υλικού αποδειχθεί ότι δεν είναι αρκετό αυτό το
αποδεικτικό υλικό, αντί για πόρισµα, όπως τώρα, βγαίνει το βούλευµα και λέει, να µη γίνει κατηγορία σε αυτόν, σε αυτόν και σε
αυτόν, διότι δεν απεδείχθη. Και τότε µιλάµε για απαλλακτικό βούλευµα. Κι εν προκειµένω µιλάµε για απαλλακτικό πόρισµα.
Ποια η χρεία, δηλαδή, να µην µπούνε όλοι µέσα; Αλλά έτσι εξυπηρετούνται πολιτικές σκοπιµότητες.
Αυτά τα λέω για να αποδείξω για άλλη µία φορά πως εµείς θέσαµε το θέµα ότι είναι καθαρά νοµικό και όχι πολιτικό, όπως λένε
οι περισσότεροι και µάλιστα της Κυβέρνησης, που εξήντλησαν
το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουτσούµπα, έχετε κι εσείς το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Θα τηρήσω το ένα λεπτό.
Το προσωπικό συνίσταται στην έκφραση «πανελλήνια χλεύη».
Κυρία Πρόεδρε, εδώ υπάρχουν µεγαλύτεροι. Ο κ. Κακλαµάνης
είναι τόσα χρόνια στη Βουλή. Κι έχουν περάσει από αυτήν την
Αίθουσα «µεγιστάνες» της πολιτικής -που εγώ ντρέποµαι να αναφέρω τα ονόµατά τους, ο κ. Παπασπύρου, ο κ. Κονίτσας, ο κ. Παπακωνσταντίνου- οι οποίοι συνέβαλαν στο να γίνει ένας
Κανονισµός και να έχει µία συνέχεια. Εάν αυτό το έργο της Βουλής, που το έκαναν επιλεγµένοι άνθρωποι του ελληνικού λαού,
το θεωρούµε γελοίο, αφήνω εσάς να σας κρίνει ο ελληνικός
λαός, κύριε Καπερνάρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουτσούµπα.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Αυτό που λέτε «γελοίο», το ψήφισε ο Αρχηγός σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφοι! Τα είπατε! Καθίστε κάτω! Φθάνει τόσο! Είναι
πιο ουσιαστικά τα πράγµατα από αυτά που θέλουµε να κάνουµε
στις διαπροσωπικές µας αντεκδικήσεις. Και αυτά που γίνονται
στην επιτροπή, να µην τα µεταφέρουµε εδώ. Φθάνει τόσο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Κασιδιάρη, µε συγχωρείτε.
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε λίγη ησυχία. Ας κατέβουν οι τόνοι για να αποφασίσουµε όλοι νηφάλιοι τι θα κάνουµε.
Κύριε Κασιδιάρη, έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς, οφείλω µία απάντηση στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας που αναφέρθηκε στη λέξη «συγκάλυψη», την οποία
εγώ είχα ως προµετωπίδα στην εισήγησή µου και ατυχώς ανέφερε το παράδειγµα του δηµοσιογράφου κ. Ντάσκα.
Υπενθυµίζω ότι στην εξέταση του συγκεκριµένου µάρτυρα εγώ
προσωπικά του είχα βάλει τις φωνές, του είχα πει ότι δεν γίνεται
να θέτει υπεράνω του εθνικού συµφέροντος, υπεράνω µίας µείζονος εθνικής σηµασίας υποθέσεως το δηµοσιογραφικό απόρρητο. Δεν θυµάµαι ποιος προήδρευε τη στιγµή εκείνη. Αυτός,
όµως, που προήδρευε µου είπε ότι δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται
µε φωνές, έχει αυτό το δικαίωµα ο άνθρωπος.
Από εκεί και πέρα, όταν εµείς µιλάµε για συγκάλυψη, µιλάµε
βασιζόµενοι σε συγκεκριµένα γεγονότα. Δεν µιλάµε ποτέ γενικά
για συγκάλυψη. Και ανέφερα συγκεκριµένα την περίπτωση της
καταθέσεως Παπανδρέου, ο οποίος µπορούσε να είχε προσαχθεί
αλλά έλειπε η πολιτική βούληση για να έρθει να καταθέσει ενώπιων της επιτροπής. Μιλάω, βεβαίως, για την περίπτωση του
µάρτυρα Μπίκα, του τέως Διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος ήρθε, διέπραξε ενώπιων της επιτροπής το αδίκηµα της ψευδορκίας και
στο αίτηµά µου να συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος µε το αυτόφωρο, να πάει στον εισαγγελέα αυτός ο άνθρωπος που ήρθε στη
Βουλή για να πει ψέµατα ενόρκως, απάντησε η επιτροπή -άλλα
λόγια ν’ αγαπιόµαστε- ότι είναι πρέσβης µας στη Μεγάλη Βρετανία και θα δηµιουργηθεί θέµα.
Αυτά στα περί συγκάλυψης, διότι επαναλαµβάνω, η Χρυσή
Αυγή µιλάει πάντα µε πολύ συγκεκριµένα γεγονότα που δεν επιδέχονται αµφισβητήσεως.
Από εκεί και πέρα, οφείλω και µία απάντηση σε αυτούς που
µας προκάλεσαν προηγουµένως. Και καλώ τη ΔΗΜΑΡ να πάψει
να λέει τη λέξη «ολοκαύτωµα», διότι κάποια υποκείµενα στις τάξεις της, αµφισβητούν τα ολοκαυτώµατα των Ελλήνων. Το ίδιο
κάνει και η Νέα Δηµοκρατία, η οποία εξέδωσε το βιβλίο της Ρεπούση. Να µην το ξεχνάµε αυτό. Αυτό το άθλιο, ανθελληνικό, ανιστόρητο έκτρωµα το εξέδωσε η Νέα Δηµοκρατία.
Βάλτε το καλά στο µυαλό σας, κυρίες και κύριοι. Δεν πρόκειται
να κάνετε την Ελλάδα Γερµανία. Δεν θα σας το επιτρέψει αυτό η
Χρυσή Αυγή, που είναι θεµατοφύλακας της ιστορικής µνήµης. Η
Ελλάς δεν πρόκειται να γίνει Γερµανία!
Βεβαίως, πράγµατι, όλοι οι του δήθεν συνταγµατικού τόξου,
που στην ουσία αυτό το τόξο έχει καταργήσει το Σύνταγµα των
Ελλήνων, αρρωσταίνουν µε τη ραγδαία άνοδο της Χρυσής
Αυγής. Αυτό το θέµα που δηµιουργήθηκε προηγουµένως µε τα
ολοκαυτώµατα κ.λπ., δηµιουργήθηκε εντέχνως, διότι υπάρχουν
συγκεκριµένες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων που αποτελούν στυλοβάτες της συγκυβέρνησης. Αυτά τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να διωχθούν ποινικά. Και, βεβαίως, αυτό που
προέχει για εσάς είναι να συγκαλύψετε, ιδίως τους Παπανδρέου
και Βενιζέλο, που, όπως ανέφερα και στην πρωτολογία µου, βαρύνονται µε άλλο ένα κακούργηµα, αυτό της σύστασης εγκληµατικής οργάνωσης που διέπραξε εν συνεχεία σωρεία άλλων
αδικηµάτων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όσο κι αν δεν
συµφωνώ µε αυτά που λέει η κ. Ρεπούση, θα παρακαλέσω να
διαγραφεί από τα Πρακτικά η λέξη «υποκείµενο».
Το λόγο έχει ο εισηγητής από τη ΔΗΜΑΡ, κ. Βασίλης Οικονόµου.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι το θέµα
η χαρακτηρισµοί από τη Χρυσή Αυγή, γιατί είναι κλασική µέθοδος απαξίωσης του Κοινοβουλίου. Υπό αυτήν, λοιπόν, την έννοια
οι χαρακτηρισµοί τους χαρακτηρίζουν.
Εµείς είπαµε το εξής στον κ. Αθανασίου που ήταν εδώ και µε
αφορµή µία δηµόσια οµολογία πρωτοφανή που έγινε….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Οικονόµου…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αφήστε, σας παρακαλώ, κυρία
Πρόεδρε, την ευαισθησία σας. Αυτήν να την επιδεικνύετε υπό
άλλες συνθήκες και για άλλα θέµατα. Και λυπούµαι πάρα πολύ,
που το Προεδρείο αφήνει τέτοιες πρωτοφανείς δηλώσεις αρνήσεως Ολοκαυτώµατος, οι οποίες γίνανε πρώτη φορά στα χρονικά
στο δηµόσιο Βήµα της Βουλής, να περνάνε έτσι.
Εµείς είπαµε κάτι πολύ απλό. Ότι είναι επίκαιρη όσο ποτέ η
κατάθεση του αντιρατσιστικού νόµου, νόµος ο οποίος θα προβλέπει ό,τι και όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη ρατσιστικές και ξενοφοβικές συµπεριφορές, προτροπές και χαρακτηρισµούς, τους
τιµωρεί αναλόγως. Δεν είπαµε να γίνει κάτι άλλο. Ό,τι γίνεται σε
όλη την Ευρώπη, για τους θαυµαστές της Γερµανίας αλλά και
για τους κατακριτές της Γερµανίας.
Εµείς και ο Φώτης ο Κουβέλης λέµε ότι τα θέµατα αυτά δεν
είναι ούτε για να παίρνουµε δύο-τρεις ψήφους παραπάνω ούτε
για να κάνουµε την πλάκα µας.
Είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις για να τις ευτελίζουµε σε επίπεδο τέτοιου χαµηλού διαλόγου.
Υπό αυτήν, λοιπόν, την έννοια και επειδή υπήρξαν πολλές συζητήσεις µέσα εδώ στην Αίθουσα, το θέµα είναι ακανθώδες και
ταλαιπωρεί τον ελληνικό λαό εδώ και τρία χρόνια. Τους τελευταίους πέντε µήνες, µάλιστα, έχουµε στήσει ολόκληρη ειδική επιτροπή.
Άρα, το πως ο πολιτικός κόσµος, το πως η κοινωνία αντιµετωπίζει ζητήµατα σκοτεινά για τη λειτουργία του πολιτεύµατος, των
πολιτικών προσώπων, των κοµµάτων, θα έπρεπε να ήταν ένα ζήτηµα, το οποίο για όλους µας θα έπρεπε να είναι πάνω από την
ψηφοθηρική ή µικροκοµµατική συµπεριφορά.
Γιατί το λέω αυτό; Με έκπληξη σήµερα παρατηρώ ότι όλες οι
πτέρυγες, συµφωνούν στην πρόταση των Βουλευτών -ή κάνω
λάθος; ή τα έχω µπερδέψει εγώ εδώ µέσα σήµερα;- παρ’ όλα τα
ωραία ζιγκ-ζάγκ κάποιων συναδέλφων να µην το πουν έτσι, να το
πουν αλλιώς. Όλοι συµφωνούµε, λοιπόν, στην πρόταση περί απιστίας. Περί τίνος ο λόγος, λοιπόν, αυτός που γίνεται τόσες ώρες;
Για να µας πει ο ΣΥΡΙΖΑ «το είπα πρώτος» και να µας πει ο αγαπητός και αξιοσέβαστος κ. Καπερνάρος «το είπαµε εµείς πρώτοι»;
Αυτό είναι το ζητούµενο σήµερα στην Αίθουσα; Αυτό είναι το
ζητούµενο σήµερα για τον ελληνικό λαό, να δει ποιος πρώτος
είπε το θέµα; Πραγµατικά, όταν µιλάµε πολιτικά, θα µιλάµε πολιτικά και όταν µιλάµε νοµικά, θα µιλάµε νοµικά. Αν µιλάµε λίγο απ’
όλα, αυτό µου θυµίζει γιαουρτλού κεµπάπ.
Άρα, να ξέρουµε τι λέµε. Εµείς κάναµε µία πρόταση καθαρά
νοµική πάνω σ’ ένα ζήτηµα, το οποίο νοµικά καλείται να το αντιµετωπίσει η επιτροπή µας. Ποιο θέµα; Αν στοιχειοθετείται µε τα
πραγµατικά περιστατικά η απιστία. Έχουµε ένα νέο δεδοµένο,
ένα έγγραφο που ήλθε το Μάιο του 2013. Η συζήτηση και οι προτάσεις των άλλων κοµµάτων, έγιναν τον Ιανουάριο του 2013. Είχατε µυστική πληροφόρηση από το γαλλικό Υπουργείο
Οικονοµικών ότι θα ερχόταν το έγγραφο; Είχατε κάποιο πουλάκι
που σας έλεγε τα νέα από τη Γαλλία και δεν το ξέραµε κι εµείς;
Γιατί δεν µας το είπατε ότι υπάρχει αυτό το έγγραφο, να µη βασανιζόµαστε εδώ πέρα;
Άρα, βάσει των νέων δεδοµένων, που έχουν άµεσα απόλυτη
σχέση µε την υπόθεση, αν στοιχειοθετείται η απιστία για το συνάδελφο που αναρωτιέται τι σχέση έχει το έγγραφο του Μαΐου,
το έγγραφο που πήραµε για την υπόθεση απιστίας, φυσικά και
έχει σχέση, διότι µε αυτό το έγγραφο πιστοποιείται καθαρά ότι
ο κ. Παπακωνσταντίνου έχει κάνει τις ενέργειες επίσηµα. Άρα,
λοιπόν, αν δεν τις έχει κάνει στο επόµενο στάδιο, δηλαδή στο
στάδιο του να µαζέψει φόρους και έσοδα, είναι καθαρή «καραµπινάτη» περίπτωση απιστίας. Από εκεί αρχίζει και στοιχειοθετείται η υπόθεση, ότι υπάρχει η συµφωνία του 1963, ότι υπάρχει το
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έγγραφο και η αλληλογραφία και αυτή η υπόθεση δηµιουργεί τη
βάση για να «περπατήσουµε» πάνω και να πούµε ότι πάµε στο
αδίκηµα της απιστίας.
Όλα τ’ άλλα είναι συζητήσεις όµορφες, ωραίες, µήπως µαζέψουµε καµµία ψήφο. Πάνω σ’ αυτήν την υπόθεση θα µαζεύουµε
ψήφους; Έλεος!
Εµείς λέµε ότι εδώ το ζήτηµα είναι πολύ λεπτό, πολύ δύσκολο,
πολύ ευαίσθητο. Περιµένουµε να ακούσουµε έναν πρώην
Υπουργό, ο οποίος είναι µπροστά στο φάσµα µιας παραποµπής
του σε ειδικό δικαστήριο. Ας δείξουµε λίγο σεβασµό ακόµα και
σ’ αυτές τις δύσκολες στιγµές κάποιου. Δεν είναι ώρα να πάµε
να κάνουµε τους κανίβαλους και να πούµε ποιος θα µαζέψει τους
ψήφους και ποιος το είπε πρώτος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπό αυτήν, λοιπόν, την έννοια, εµείς, κυρία Πρόεδρε -και ολοκληρώνω- χαιρόµαστε που η Αίθουσα οµονοεί τουλάχιστον σ’
αυτό. Τώρα στο παιχνίδι του ποιος το είπε πρώτος δεν θα
µπούµε, όπως δεν µπαίνουµε καθόλου
Στην επιτροπή, κύριε Καπερνάρο -και ευχαριστώ για τα καλά
σας λόγια- βλέπετε ότι τουλάχιστον η Δηµοκρατική Αριστερά,
δεν επιδιώκει τον εντυπωσιασµό. Προσπαθούµε να δούµε την
ουσία της υπόθεσης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μιλάω για τους άλλους, όµως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Καπερνάρο, δεν γίνεται όταν
οι αποφάσεις σας αρέσουν και είναι ευχάριστες, να είµαστε πολύ
καλοί και όταν δεν σας αρέσουν οι αποφάσεις που παίρνουµε,
να είµαστε κακοί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Συγκεντρώνουµε αποδεικτικό
υλικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ας µην αρχίσει
ο διάλογος τώρα.
Κλείστε, παρακαλώ, κύριε Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εµείς ψηφίζουµε, κυρία Πρόεδρε,
πάντα κατά συνείδηση. Άρα, λοιπόν, αυτές οι αποφάσεις που
παίρνουµε και αυτές οι γραµµές που ακολουθούµε είναι αυτές
που πιστεύουµε και όχι γιατί µας τις υποβάλλουν ή γιατί θέλουν
κάποιοι να εξυπηρετηθούν. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, εµείς
χαιρόµαστε που σήµερα τουλάχιστον όλες οι πτέρυγες δέχονται
ότι αυτή η υπόθεση έχει ουσία και έχει αξία για να προχωρήσει
και να ολοκληρωθεί το έργο της επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 7ης
Ιουνίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρo130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1504/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Β’Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καλαντζή προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας στους Νοµούς
Δράµας και Καβάλας.
2. Η µε αριθµό 1522/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Νοµού Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλεξίου Μητρόπουλου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαρκή και έγκυρη ενηµέρωση για τη φορολόγηση των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων.
3. Η µε αριθµό 1502/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κέρκυρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την
κατάργηση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας.
4. Η µε αριθµό 1516/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσούλας –
Μαρίας Γιαταγάνα προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον
αποκλεισµό των ασφαλιστικών ταµείων από τις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών.
5. Η µε αριθµό 1523/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου Ματ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]B’ - 6 IOYNIΟΥ 2013

θαιόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και την εγγύηση καταθέσεων µέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ.
6. Η µε αριθµό 1509/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη λειτουργία του συστήµατος ελέγχου εισροών εκροών καυσίµων.
7. Η µε αριθµό 1513/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απόφαση για άρση του εµπάργκο όπλων προς τους αντικαθεστωτικούς στη Συρία.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1505/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Πέλλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνη Τζαµτζή προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις
αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ στους πληγέντες αγρότες του
Νοµού Πέλλας.
2. Η µε αριθµό 1520/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάκληση προηγούµενης γνωµοδότησης του Υπουργείου Εργασίας για την εφαρµογή του µισθολογίου του ΟΤΕ.
3. Η µε αριθµό 1503/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κυκλάδων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη Ρήγα προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες.
4. Η µε αριθµό 1517/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το κούρεµα στις
ληξιπρόθεσµες οφειλές του ΕΟΠΥΥ.
5. Η µε αριθµό 1524/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη
Λαγού προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών, σχετικά µε
το φαινόµενο της λαθρεπιβίβασης στα µέσα µαζικής µεταφοράς.
6. Η µε αριθµό 1510/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη
για άµεση παρέµβαση για την αµυντική βιοµηχανία της χώρας
µας.
7. Η µε αριθµό 1508/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Δηµητρίου (Μίµη) Ανδρουλάκη
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
άρει το εµπάργκο όπλων στον εµφύλιο της Συρίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 24ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, θα ήθελα να σας ενηµερώσω, επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτάτε, ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου θα τοποθετηθεί µε το
πέρας των οµιλιών και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και
των δευτερολογιών, στο τέλος, δηλαδή, λίγο πριν την έναρξη της
ψηφοφορίας.
Το λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τρία σχόλια θέλω να κάνω στη δευτερολογία µου. Βεβαίως,
πολλοί ισχυρίστηκαν ότι είναι αποκλειστικά νοµικό το θέµα που
συζητάµε σήµερα. Ασφαλώς, έχει πολλές νοµικές πτυχές, αλλά
είναι βαθύτατα πολιτικό. Δεν είναι απλά µια νοµική υπόθεση.
Όσον αφορά στα σχόλια, πρώτον, δεν είναι µόνο η λίστα Λαγ-
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κάρντ. Φωνάζουµε, λέµε, µιλάµε, είναι η λίστα του Λουξεµβούργου, είναι η λίστα του Λιχτενστάιν, είναι τα χίλια επτακόσια πενήντα ονόµατα καταθετών µεγάλου πλούτου στο εξωτερικό.
Είναι τα πενήντα τέσσερις χιλιάδες ονόµατα καταθετών, οι οποίοι
από την έναρξη της κρίσης µέχρι σήµερα έχουν βγάλει τεράστια
χρηµατικά ποσά στο εξωτερικό. Είναι, επίσης, τα πανάκριβα ακίνητα που αγοράστηκαν στο Λονδίνο, στη Γενεύη και σε άλλες
πρωτεύουσες ευρωπαϊκές και αγοράστηκαν την ίδια περίοδο.
Βεβαίως, το λέµε ξανά ότι αυτοί οι οποίοι αγόρασαν δεν είναι εργάτες και αυτοαπασχολούµενοι, είναι µεγαλοκαπιταλιστές.
Δεύτερον, δεν υπάρχει -όλα τα στοιχεία το έχουν αποδείξει
αυτό- πολιτική βούληση για βαθύτερο έλεγχο της φοροδιαφυγής. Είναι χαρακτηριστικό. Δεν υπάρχουν ελεγκτές. Δεν υπάρχει
προσωπικό να κάνει αυτούς τους έλεγχους. Και το ΣΔΟΕ και όλοι
οι επικεφαλής του ΣΔΟΕ -πρώην, νυν και τέως- λένε ότι δεν
έχουν προσωπικό. Οι εφορείες έχουν απογυµνωθεί. Πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία; Είπε κάποιος οµιλητής προηγουµένως- «Σχήµα λόγου… για να ελεγχθούν πενήντα τέσσερις
χιλιάδες µεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού, αυτόν τον πίνακα
που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, θα χρειαστούν εκατό χρόνια». Δεν το καταλαβαίνουµε ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση,
µπορεί να προχωρήσουν και όταν δεν υπάρχει, δεν πρόκειται να
γίνει τίποτα; Δεν προσλαµβάνονται υπάλληλοι.
Το τρίτο ζήτηµα είναι ότι πολλοί είπαν πως η λίστα Λαγκάρντ
είναι η «κορυφή του παγόβουνου» και µερικοί, ούτε λίγο, ούτε
πολύ, άφησαν να εννοηθεί ότι αυτή η κορυφή του παγόβουνου,
αν αντιµετωπιστεί, µπορεί να λύσει τα δραµατικά προβλήµατα
που βιώνει σήµερα η εργατική τάξη και τα πιο πλατιά λαϊκά στρώµατα στη χώρα µας.
Κοιτάξτε να δείτε, εµείς το έχουµε πει ξανά: Τα δισεκατοµµύρια που βρίσκονται στο εξωτερικό σε καταθέσεις Ελλήνων, προφανώς όχι –το λέµε ξανά -µεροκαµατιάρηδων, αλλά µεγαλοεπιχειρηµατιών, δεν είναι µόνο στην Τράπεζα, στην οποία αναφέρεται η λίστα Λαγκάρντ. Υπάρχουν όχι δεκάδες, αλλά εκατοντάδες τράπεζες σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν όχι εκατοντάδες
αλλά χιλιάδες offshore εταιρείες. Υπάρχουν οι φορολογικοί παράδεισοι. Πάνω απ’ όλα και κυρίως είναι ότι υπάρχει απόλυτη
ελευθερία κίνησης των κεφαλαίων µε βάση τη συνθήκη του Μάαστριχτ, την οποία έχετε ψηφίσει όλοι και αποδέχεστε όλοι.
Υπάρχει το τραπεζικό και επιχειρηµατικό απόρρητο. Και το καθοριστικό είναι ότι τα πολλά τα εκατοντάδες δισεκατοµµύρια
ευρώ, πουν είναι στις τράπεζες του εξωτερικού, είναι αποτέλεσµα της συσσώρευσης τεράστιων κερδών του µεγάλου κεφαλαίου από την εκµετάλλευση της εργατικής τάξης και όλων των
εργαζόµενων. Η διαχρονική εκµετάλλευση των εργαζοµένων
οδηγεί ακριβώς στη συσσώρευση αυτού του αµύθητου πλούτου.
Σήµερα, έγραφαν οι εφηµερίδες ότι το 1% των ανθρώπων στον
πλανήτη έχει το 52% του παραγόµενου πλούτου. Αντιστοιχία
υπάρχει και στην Ελλάδα.
Η διαχρονική, λοιπόν, ενίσχυση του µεγάλου κεφαλαίου, τα
προνόµια που έχουν δώσει όλες οι κυβερνήσεις, τα κίνητρα, οι
φοροαπαλλαγές, οι φοροελαφρύνσεις οδήγησαν σε αυτήν την
κατάσταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως, αυτή η κρίση είναι που επιβεβαίωσε ότι αυτό το σύστηµα «έχει φάει τα ψωµιά του» και δεν έχει περιθώρια. Αυτό
χρειάζεται, βεβαίως, να γίνει συνείδηση στην εργατική τάξη, στα
πλατιά λαϊκά στρώµατα, ούτως ώστε να αγωνιστούν, να συµπορευθούν, να συµπαραταχθούν µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, όχι απλά για να αλλάξει αυτή η Κυβέρνηση, αλλά για την
ανατροπή του ίδιου του εκµεταλλευτικού συστήµατος.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε Χαλβατζή.
Εισερχόµαστε στις οµιλίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ακούσει κανείς αυτήν τη συζήτηση, νοµίζω ότι θα του δηµιουργηθούν απορίες για το αντικείµενό της, γιατί υποτίθεται ότι αυτή η συζήτηση είναι για τη
διεύρυνση του αξιοποίνου και την περαιτέρω απόδοση κατηγοριών ενός Υπουργού, µάλιστα µε ένα σχετικά σαφή και ορισµένο
τρόπο. Διότι η συγκεκριµένη πρόταση λέει κάτι πάρα πολύ συγκεκριµένο: Περιγράφει, δηλαδή, ένα αδίκηµα -την απιστία- και περιγράφει και τη συµπεριφορά, η οποία χαρακτηρίζει την απιστία.
Υποτίθεται ότι εδώ σήµερα έπρεπε να τα συζητήσουµε αυτά.
Έπρεπε να συζητήσουµε, δηλαδή, το κατά πόσο πειθόµεθα ότι
όντως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τελέστηκε αυτή η συγκεκριµένη πράξη και να συµφωνήσουµε για το αν πρέπει να πάµε
σε διεύρυνση του αξιοποίνου για να ερευνήσει περαιτέρω η επιτροπή. Αυτό είναι το αντικείµενο της συζητήσεως.
Επ’ αυτού, εξαιρέσει του εισηγητού της Νέας Δηµοκρατίας,
του εισηγητού του ΠΑΣΟΚ, δεν άκουσα πολλά. Άκουσα για τη
συγκάλυψη. Άκουσα για το µνηµόνιο. Άκουσα για τις πολιτικές
που εφαρµόζονται στην Εθνική Άµυνα…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Το είχαµε πει από
τον Ιανουάριο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αναρωτιέµαι, κύριε Κοντονή, µιας και
το θέτετε έτσι –και είναι ενδιαφέρουσα σκέψη- ποια είναι η ουσιώδης επιρροή αυτού του ισχυρισµού, ως προς τη συζήτησή µας.
Εγώ σας λέω, άντε και το είπατε από τον Ιανουάριο, άντε και
είναι έτσι –που δεν είναι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει- εσείς τι
εγκαλείτε; Εγκαλείτε τον πρόεδρο της επιτροπής ότι καθυστέρησε. Τι σηµασία έχει; Γιατί είναι τόσο κρίσιµο αυτό το ζήτηµα
κατά τη γνώµη σας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν εγκαλούµε τον
πρόεδρο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιον εγκαλείτε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Την κυβερνητική πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Την κυβερνητική πλειοψηφία.
Εδώ, λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουµε ως προς αυτό τουλάχιστον, αν και σας ξαναλέω ότι δεν είναι ουσιώδες -βλέπετε, αναδεικνύετε ζητήµατα έτσι για να κάνουµε κουβέντα -δεν έχουν
καµµία σηµασία, ως προς το αντικείµενό µας.
Διότι εν συνεχεία, ακούστε το παράδοξο: Ενώ απαξιώνετε µε
αυτόν τον τρόπο και µε αυτή τη συµπεριφορά µια κοινοβουλευτική διαδικασία, έρχεστε στη συνέχεια και λέτε: είδατε τι χάλια
που είναι αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία; Πρέπει να την καταργήσουµε, διότι δεν λειτουργεί το Κοινοβούλιο και δεν είναι στο
ύψος των περιστάσεων. Ε, ποιος δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων; Ποιος είναι εκείνος, που κάνει συζήτηση για το µνηµόνιο;
Ποιος είναι εκείνος που κάνει συζήτηση για την εθνική άµυνα;
Ποιος είναι εκείνος που θέλει να συζητήσει για τις αυτοκτονίες,
την ώρα που συζητάµε για την απιστία του Παπακωνσταντίνου;
Ναι ή όχι; Ποιος το κάνει αυτό; Το κάνουν αυτοί που ζητούν να
καταργηθεί η διαδικασία, γιατί δυστυχώς, δεν µπορεί να εφαρµοστεί η σωστή διαδικασία στο συγκεκριµένο χρόνο και τόπο.
Άρα, λοιπόν, να συνεννοηθούµε. Εγώ έχω µια απλή ερώτηση
προς πάσα πτέρυγα και κατεύθυνση: Υπάρχει καµµία αντίρρηση
ως προς τη διεύρυνση σε αυτήν την κατεύθυνση; Εξ όσων αντιλαµβάνοµαι, δεν υπάρχει. Αν και άκουσα ορισµένα ενδιαφέροντα
υπερασπιστικά επιχειρήµατα, τα οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει ο Παπακωνσταντίνου και τα οποία ανέπτυξε ο ΣΥΡΙΖΑ,
όπως παραδείγµατος χάριν, ότι έχει απολεσθεί το έγγραφο. Άρα,
αφού έχει απολεσθεί το έγγραφο, πως έχετε βάλει νόθευση εγγράφου; Αυτό είναι ένα επιχείρηµα που µπορεί να το αξιοποιήσει
ο Υπουργός προς υπεράσπισή του. Ή παραδείγµατος χάριν, ότι
εδώ δεν έχουµε ακριβή περιγραφή των πράξεων της απιστίας
και εποµένως, να ένα δεύτερο επιχείρηµα. Υπάρχει ένα είδος αοριστίας.
Εδώ, θέλω να καταλήξουµε. Με ποια πλευρά είµαστε; Διότι εάν
έχετε άποψη υπερασπιστική, ευθαρσώς να βγείτε να πείτε ότι
«αυτή η κατηγορία, έτσι όπως τη φέρνετε, δεν στοιχειοθετείται
και δεν πρέπει να γίνει. Αν όµως δεν έχετε άποψη υπερασπιστική,
τότε γιατί παράγετε εκ του αντιθέτου υπερασπιστικά επιχειρήµατα; Αυτό, λοιπόν, ως προς ένα ζήτηµα.
Δεύτερον, άκουσα πάρα πολλά περί συγκαλύψεως. Σε τι συνί-
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σταται η συγκάλυψη. Εγώ διερωτώµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά το λέω και καλόπιστα. Μετά την εξέταση εκατόν
δέκα µαρτύρων –ακούω, κύριε Κουτσούµπα- και µε Πρακτικά
δέκα τρεις χιλιάδες σελίδες, στα πόσα κρίνετε ότι κάνετε τη δουλειά σας; Στις είκοσι έξι χιλιάδες σελίδες Πρακτικών και σε διακόσιους είκοσι µάρτυρες; Πόσοι είναι και τι είναι εκείνο το
περαιτέρω, δηλαδή, το πρόσθετο που πρέπει να γίνει, για να είµαστε ευχαριστηµένοι ότι εξαντλήθηκε το θέµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα ευρώ στο ταµείο του κράτους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτή είναι µια νέα, ενδιαφέρουσα
άποψη επίσης, για την Ποινική Δικονοµία. Η άποψη για την Ποινική Δικονοµία είναι ότι αν εισέρχονται ευρώ στα ταµεία του κράτους, κάνει δουλειά η επιτροπή της Βουλής, εάν όµως, δεν
εισέρχονται χρήµατα στα ταµεία του κράτους, τότε η επιτροπή
της Βουλής που ερευνά τα αδικήµατα του Παπακωνσταντίνου
δεν κάνει δουλειά. Αντιλαµβάνεστε τι ακούµε; Διερωτώµαι, τι
νόηµα έχει αυτό; Τι σας προσθέτει;
Διότι εγώ να συµφωνήσω µαζί σας ότι υπάρχει µείζον θέµα µε
τη φοροδιαφυγή. Δεν συµφωνώ, εξάλλου, µόνο εγώ. Το µνηµόνιο
συµφωνεί µε το µείζον αυτό θέµα. Εδώ, τώρα νοµίζω ότι θα συµπαραταχθείτε µε µνηµονιακές πολιτικές που βάζουν ως προτεραιότητα την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Ωραία, να
συµφωνήσουµε όλοι.
Θα συζητήσουµε τώρα για τη φοροδιαφυγή; Το αντικείµενο,
πιστεύετε, της παρούσης συζητήσεως είναι γενικώς οι πολιτικές
που πρέπει να ακολουθηθούν για τη φοροδιαφυγή;
Προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πού µας οδηγεί η
στρουκτουραλιστική αντίληψη –για όσους είναι ρέκτες της συγκεκριµένης γλώσσας- για τα πράγµατα. Διότι δεν εξειδικεύεται
στα πλαίσια αυτά µιας δοµικής αντίληψης για την κοινωνία, η ευθύνη. Φταίει ο Παπακωνσταντίνου γιατί έκανε αυτά, αυτά κι αυτά.
Όχι, είναι το σύστηµα που δεν θέλει να πιάσει τη φοροδιαφυγή.
Να κάνουµε µια γενική κουβέντα.
Αφήστε τώρα τη γενική κουβέντα. Να κάνουµε µια γενική κουβέντα, όµως, ελάτε να δούµε τις συγκεκριµένες ευθύνες και να
συµφωνήσουµε ως προς αυτό.
Δεν µπορώ, όµως, από την άλλη µεριά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αποφύγω ορισµένα πράγµατα που άκουσα.
Άκουσα, παραδείγµατος χάριν, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής για το θέµα του ατυχήµατος στην
Εθνική Άµυνα, αυτό το θλιβερό περιστατικό. Δεν είναι το µόνο.
Έχει συµβεί ξανά στο παρελθόν. Συµβαίνουν ατυχήµατα. Υπάρχουν στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους υπηρετώντας την
πατρίδα. Πράγµατι, πρέπει να αναγνωρίσει κανείς το ζήτηµα
αυτό.
Άκουσα, όµως, να συνδέεται αυτό το περιστατικό µε την ηθική
αυτουργία, παραδείγµατος χάριν, του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. Είναι ηθικός αυτουργός ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας όταν
γίνονται ατυχήµατα. Είναι ηθικός αυτουργός ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη –ακούστε επιχειρηµατολογία- γιατί τελούνται
εγκλήµατα. Είναι ηθικός αυτουργός των φόνων. Κάποιος σκοτώνει κάποιον και είναι ηθική αυτουργία του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη. Είναι ηθικός αυτουργός ο Υπουργός Οικονοµικών
γιατί κάποιος αυτοκτονεί. Ακούστε τι λένε.
Και καταλήγει η Χρυσή Αυγή στο θεαµατικό: Ένα δικαστήριο
–εκεί νοµίζω σας ξεπέρασαν, µε τα δικαστήριο εννοώ, αυτό είναι
πιο συνοπτικό- γενικότερα συνοπτικών διαδικασιών όπου θα οδηγηθούν όλοι οι πολιτικοί από το ’74 και µετά, προκειµένου –εκεί
συνεχίζει τη σκέψη ο Πάνος Καµµένος- να εγκλειστούν στη φυλακή και να δηµευθούν οι περιουσίες τους.
Εγώ λέω, άντε να το κάνουµε. Μπορούµε, όµως, να συµφωνήσουµε, αφού τους βάλουµε όλους αυτούς στη φυλακή και αφού
τους πάρουµε όλες τις περιουσίες τους, τι θα γίνει µετά; Γιατί το
µείζον για τον ελληνικό λαό είναι το τι θα γίνει µετά.
Με δύο λόγια, αφού τα κάνουµε όλα αυτά τα σπουδαία και
τους κλείσουµε όλους στη φυλακή και τους πάρουµε και τις περιουσίες τους, όποιον πέρασε και άγγιξε στασίδι εδώ τα τελευταία σαράντα χρόνια, µαζικά –βέβαια, όλοι, δεν µένει και κανείς,
γι’ αυτό είναι και συνοπτική, είναι ευσύνοπτος και ταχεία η διαδικασία της Χρυσής Αυγής και αποτελεσµατική, φαντάζοµαι στην
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ίδια λογική της διεκπεραιώσεως και του Ολοκαυτώµατος, είναι
σε αυτήν την ευθεία γραµµή, τακτικά, συνοπτικά, συγκροτηµένα
το τελειώνουµε-…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πάµε, όµως, παρακάτω.
Ναι, πράγµατι, η κατάληξη σε εσάς είναι διαφορετική, µένετε
στη φυλακή, αν και µέχρι τότε µπορείτε να αναθεωρήσετε το ζήτηµα, να βάλετε και µια θανατική ποινή.
Πάµε, όµως, παρακάτω. Τελείωσε αυτό.
Κύριε Διαµαντόπουλε, θέλω λεπτές διακρίσεις από σας.
Προσέξτε, όµως, αφού τελείωσε όλο αυτό και τους έχουµε φυλακή ή τους έχουµε κρεµάσει ή εν πάση περιπτώσει, έχουµε
κάνει όλα αυτά τα θεοσέβαστα και άγια πράγµατα, τα οποία
έχουµε κάνει, εγώ έχω απλά ερωτήµατα.
Κοινοβουλευτική δηµοκρατία θα έχουµε; Είναι ένα απλό ερώτηµα. Μετά ταύτα, ανθρώπινα δικαιώµατα θα έχουµε; Εγώ σας
λέω ότι τους βάλαµε όλους. Τοποθετηθείτε για το αύριο. Αυτό
θέλει ο ελληνικός λαός, να ξέρει αν αύριο θα έχει δηµοκρατία,
άρα, θα µπορεί να σας αλλάξει, αν δεν του αρέσετε –και να µας
αλλάξει- να ξέρει ότι θα έχει ανθρώπινα δικαιώµατα, γιατί δεν θα
µπορεί κανένας να µπαίνει µέσα στο σπίτι του να τον µαζεύει το
βράδυ, γιατί δεν του άρεσαν οι απόψεις του, να ξέρει ότι θα µπορεί να ζήσει µε ισονοµία και ότι δεν θα υπάρχουν κατηγορίες πολιτών, να ξέρει δηλαδή ότι θα έχει τα βασικά κεκτηµένα του
δυτικού πολιτισµού, που νοµίζω ότι εν ονόµατι µιας οικονοµικής
κρίσης ορισµένες πτέρυγες έχουν βαλθεί να απολέσουν και να
αποδοµήσουν. Σε αυτά τοποθετηθείτε. Αυτό είναι το κρίσιµο
αύριο. Αυτά θέλει να ακούσει ο ελληνικός λαός.
Και θέλει να ακούσει ακόµα από τις πολιτικές δυνάµεις του
τόπου εκτός από καταγγελίες και επισηµάνσεις και καµµιά ιδέα
για το πώς βγαίνουµε από το πρόβληµα, για το πώς θα φτιάξουµε µία θέση εργασίας -µία λέω εγώ, ας ξεκινήσουµε να φτιάχνουµε µία θέση εργασίας- για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα
ελλείµµατα της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας που είναι καταβαραθρωµένα, για το πώς θα αρχίσουµε να παράγουµε κάτι,
το οποίο να είναι ενδιαφέρον για την παγκόσµια οικονοµία και
την παγκόσµια αγορά, να θέλει κάποιος να το αγοράσει.
Να ακούσουµε καµµιά ιδέα και από τη Χρυσή Αυγή γι’ αυτά,
εκτός από το ότι θα τους κρεµάσετε όλους; Γιατί αυτό είναι το
κρίσιµο και δεν το ακούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επισηµαίνω –αν µου επιτρέπετε,
µε όλο το σεβασµό- προς το σύνολο της Αιθούσης το ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, δεν δικαιολογεί την έκπτωση του λόγου, την
έκπτωση των αξιών, την έκπτωση των παραδόσεών µας, οι
οποίες µας επιτρέπουν –να µην το ξεχνάµε- να βρισκόµαστε εδώ.
Και υπάρχει µία κοινή µήτρα, την οποία όσοι αγαπούν τη διαλεκτική πρέπει να την αναγνωρίζουν και να την καταλαβαίνουν –ειδικώς όσοι αγαπούν τη διαλεκτική- και η µήτρα αυτή είναι το
1789, είναι ο Διαφωτισµός, είναι η παράδοση της δυτικής δηµοκρατίας. Σε αυτήν τη µήτρα συνοµιλούµε όλοι.
Αν υπάρχουν οπαδοί του ancien regime, του παλαιού καθεστώτος, δηλαδή της απολυταρχίας και της φεουδαρχίας, έρχονται
και το λένε, «µας αρέσει το παλαιό καθεστώς, να επιστρέψουµε
εκεί, βασιλεύς, ήλιος, µονάρχης και λήξις».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει και πρόσφατη απολυταρχία, η χούντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βορίδη,
έχει παρέλθει ο χρόνος σας. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, τη
σκέψη σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υπάρχει, πράγµατι, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Άρα, αν υπάρχουν και τέτοιοι οπαδοί, να το πουν.
Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι αδικήσαµε τη σηµερινή συζήτηση. Την αδικήσαµε γιατί δεν αναπτύχθηκαν επιχειρήµατα επί
του συγκεκριµένου, ίσως γιατί υπάρχει γενικότερη συµφωνία,
γιατί µε τον τρόπο αυτό δείχνουµε ότι δεν µπορούµε σε αυτά στα
οποία υπάρχει καθολική οµοφωνία να τελειώνουµε, αλλά θέλουµε να πούµε κάτι παραπάνω και γιατί για µία ακόµη φορά
απαξιώνουµε µία διαδικασία µέσα από πολιτικές αντεγκλήσεις,
τη στιγµή που θα έπρεπε αυτή να µας οδηγεί παραγωγικά.
Μπορώ να πω και κάτι ακόµα; Πρέπει να σεβόµαστε σε αυτήν
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τη διαδικασία και τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου ή του υπόπτου, αυτού που ελέγχουµε, γιατί σε τελευταία ανάλυση και αυτό
πρέπει να κριθεί. Και αυτός πρέπει να καταλάβει και να ακούσει
γιατί θα πάρει µια συγκεκριµένη απόφαση η Βουλή και να µην αισθάνεται ότι γίνεται αντικείµενο πολιτικών αντιπαραθέσεων, αλλά
ότι οι Βουλευτές µε υπευθυνότητα, σοβαρότητα, ευθύνη απέναντι στο δηµόσιο συµφέρον παίρνουν την απόφαση της παραποµπής του, αυτή που φαίνεται ότι θα πάρουµε για την απιστία,
όχι κινούµενοι από πολιτικά κίνητρα, όχι κινούµενοι από πολιτική
αντεκδίκηση, όχι κινούµενοι από πολιτική εµπάθεια, αλλά µε µόνο
γνώµονα την αποτελεσµατική προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και βεβαίως, την άσκηση της αξιώσεως ποινικής τιµωρίας
όσων έβλαψαν µε τις πράξεις τους το δηµόσιο συµφέρον. Αυτή
έπρεπε να είναι η σκέψη µας και αυτή πρέπει να είναι και η σκέψη
που θα κυριαρχήσει κατά τη στιγµή της ψηφοφορίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βορίδη.
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, πενήντα δύο µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Δηµοτικό Σχολείο Διακοπτού
Αχαΐας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑΕνωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θεωρώ αναγκαίο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να θυµίσω –ειδικά καλώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδη να το θυµηθεί- ότι η ελληνική κοινωνία συνταράχθηκε από την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ όχι όταν ή όχι µόνο
ή όχι τότε όταν έγινε γνωστό ότι υπήρχαν βάσιµες υποψίες ότι
υπήρξε παρέµβαση και αλλοίωση και ενέχεται και ελέγχεται ο κ.
Παπακωνσταντίνου για αυτό µε την απάλειψη των τριών ονοµάτων των συγγενών του πρώην Υπουργού, αλλά συνταράχθηκε
όταν έµεινε εµβρόντητη µπροστά στα οδυνηρά βιώµατα που είχε
των τελευταίων ετών που επί σειρά ετών –δύο, δυόµισι ετώνυπεύθυνοι Υπουργοί, υπεύθυνοι Πρωθυπουργοί, αρµόδιοι επί
των οικονοµικών Υπουργοί και όχι µόνο ο κ. Παπακωνσταντίνου,
αρµόδιοι ανώτατοι και διορισµένοι κρατικοί λειτουργοί στο ΣΔΟΕ
και σε άλλες υπηρεσίες είχαν τη δυνατότητα εκείνοι, όχι η διοικητική µηχανή, εκείνοι στα χέρια τους µε ειδικές διαδικασίες, που
εκείνοι είχαν τον έλεγχό τους, να επιχειρήσουν έστω και να διεκδικήσουν τη δυνατότητα είσπραξης πόρων, αύξησης των πόρων
και των εσόδων του κράτους, για να αµβλυνθεί η οδύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, εργαζοµένων, επισφαλώς εργαζοµένων, ανέργων, φτωχών, αγροτών, µικροεπαγγελµατιών, όλων αυτών.
Εκεί συνταράχθηκε η ελληνική κοινωνία και το αίτηµα της δικαίωσης της ελληνικής κοινωνίας δεν προέκυψε ως ποινικό αίτηµα, ως αίτηµα ποινικής δικαίωσης, αλλά ως αίτηµα δικαιοσύνης και έτσι το έθεσε πολύ σωστά και ο κ. Κοντονής και η κ.
Κωνσταντοπούλου και ειδικά –µε ειδική αναφορά- ο κ. Κουρουµπλής. Έτσι άρχισε η ελληνική κοινωνία και η Βουλή των Ελλήνων
να συζητά για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.
Τώρα κάποιοι –και όχι τώρα, ήδη στη διαδροµή- έχουν αρχίσει
να αναδεικνύουν την αδυναµία της δηµόσιας διοίκησης, «µε τέτοιο ΣΔΟΕ πώς µπορούσε η λίστα Λαγκάρντ…». Λέτε;
Κεντρική πολιτική διαχείριση υπήρξε στην υπόθεση και απουσία συνεπούς πολιτικής διαχείρισης επ’ ωφελεία του ελληνικού
λαού. Αυτός είναι ο πυρήνας της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ.
Γι’ αυτό και είναι κορυφαία και δεν µπορεί ούτε µε τις πενήντα
τέσσερις χιλιάδες να αντιπαρατεθεί ούτε µε το ένα ούτε µε το
άλλο. Όχι γιατί θα µετρήσουµε τι ποσά είναι στο ένα ή στο άλλο
ή ποια πρόσωπα, αλλά γιατί ακριβώς αυτή ήταν µία κεντρική λειτουργία και διαχείριση από το σκληρό πυρήνα του κυβερνητικού
µηχανισµού. Κανείς δεν µπορεί να βγει έξω από αυτόν.
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Όσον αφορά το εάν έφτασε στη διαδροµή της υπόθεσης να
έχει η Βουλή των Ελλήνων και οι πτέρυγές της διαφωνία για το
εάν στοιχειοθετείται το τάδε αδίκηµα ή το άλλο, να δούµε και εάν
υπήρχε µεγάλη αντικειµενικότητα στο θέµα αυτό. Τώρα δεν θα
τσακωθούµε για το ποιος το είπε πρώτος, αλλά ισχύει ότι πράγµατι τον κ. Παπακωνσταντίνου, αλλά και τον κ. Βενιζέλο, όχι ως
Αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, όχι ως πολιτικό µας αντίπαλο, αλλά ως
Υπουργό Οικονοµικών, που είχε την ευθύνη και τη δυνατότητα
διαχείρισης αυτού του πρόσθετου οικονοµικού πόρου επ’ ωφελεία του ελληνικού λαού, αυτούς ελέγχουµε. Από αυτήν την
άποψη απορώ: Η πρόταση που καταθέσαµε οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2013, που κατέληγε στις προτάσεις
της διευρυµένης παραποµπής και του κ. Παπακωνσταντίνου και
της συγκεκριµένης παραποµπής για τον κ. Βενιζέλο, δεν ήταν
στο αέρα. Εµείς δεν περιµέναµε να ανακαλύψουµε τώρα τη διακρατική συµφωνία. Διαβάζω και δεν θα το εξαντλήσω, την έχετε
την πρότασή µας: «Μάλιστα όπως πιστοποιείται από την πρόσφατη νέα αποστολή του αρχείου, η παράδοση αυτή -έχουµε
αναφερθεί προηγουµένως σε αυτήν τη διαδικασία µε την οποία
εστάλη στο ελληνικό Υπουργείο Οικονοµικών η λίστα Λαγκάρντόχι µόνο ήταν επίσηµη, αλλά έγινε και σε εκτέλεση διακρατικής
συµφωνίας και ειδικότερα όπως επισηµαίνεται και στο διαβιβαστικό έγγραφο των οικονοµικών εισαγγελέων, της ισχύουσας διµερούς ελληνογαλλικής συµβάσεως, που αναφέρεται στην
αποφυγή της διπλής φορολογίας και θεσπίζει τη διοικητική συνδροµή µεταξύ των αρµόδιων αρχών». Από αυτό και από πολλά
άλλα συγκροτούµε την τελική µας πρόταση, και για το αδίκηµα
της απιστίας και για το αδίκηµα της υπεξαγωγής εγγράφου, στηριζόµενοι σε επιχειρήµατα που έρχονται τώρα η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ να µας πουν πως τώρα τα έµαθαν
και ότι τώρα µπορούν να τα αξιολογήσουν και να κάνουν την πρόσθετη πρόταση, αλλά και αυτήν µόνο για την απιστία. Το καραµπινάτο προφανέστατο αδίκηµα της υπεξαγωγής εγγράφου δεν
υπάρχει στη σηµερινή σας πρόταση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό είναι η υπεράσπιση του κ. Παπακωνσταντίνου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τον σώζετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι ένα νοµικό ευφυολόγηµα. Εγώ,
αντιθέτως, κύριε Βορίδη, κατάλαβα ότι τα µισά επιχειρήµατα από
όσα εκθέσατε πριν για να εναντιωθείτε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ
βολικά επιχειρήµατα υπέρ του κ. Παπακωνσταντίνου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν τα είπαµε εµείς. Εσείς το λέτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τα µισά από τα δικά σας επιχειρήµατα
για την υπεράσπιση της άποψή σας θα το δείτε στη συνέχεια ότι
είναι πολύ βολικά επιχειρήµατα για τον κ. Παπακωνσταντίνου.
Προχωρώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ένα πείτε,
για να διαφωτίσετε και εµάς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί διακόπτετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
πείτε αυτό που έχετε να πείτε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ο κ. Βορίδης παρουσίασε την κατηγορία για την απιστία χωρίς να προκύψει ο δόλος. Δεν έκανε καµµία, µα καµµία, αναφορά στο πώς το εννοεί από αυτήν την
άποψη. Εάν µείνει µόνο η απάλειψη των ονοµάτων των συγγενών…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
σας παρακαλώ.
Κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ µην απαντάτε. Συνεχίστε την τοποθέτησή σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αντιλαµβάνεστε, κύριε Υπουργέ, ότι
αυτό αφήνει πολύ µεγάλα περιθώρια στην υπερασπιστική
γραµµή του κ. Παπακωνσταντίνου, αλλά δεν είναι αυτήν τη
στιγµή ο χώρος και η ώρα για να µιλήσουµε για τέτοιες εξειδικευµένες προσεγγίσεις.
Έχουµε, λοιπόν, στη διαδικασία της λειτουργίας της επιτροπής, µία προσέγγιση που λέει «ναι» αναγκαστικά, γιατί δεν είναι
πια οι παλιοί καιροί. Γιατί έχουµε ζήσει και άλλες εξεταστικές επιτροπές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι περίφηµες πλειοψηφίες
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της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εναλλάξ πώς επέβαλαν
την «περίφηµη» συγκάλυψη, χωρίς δυνατότητα πραγµατικά να
πηγαίνει παραπέρα καµµία διερεύνηση και πώς το µεθόδευαν,
αλλά η ισχύς αυτών των κοµµάτων πλέον έχει αποδοµηθεί και
δεν έχουν τις δυνατότητες που είχαν παλαιότερα και φυσικά
έχετε ρωγµές στη νέα σας αυτή επιδίωξη. Διότι η συγκάλυψη δεν
είναι το να αποκρύψεις ένα έγγραφο, αλλά είναι να διαχειριστείς
µία υπόθεση τεµαχίζοντάς την, έτσι ώστε να περιορίσεις τις συνέπειες της αποκάλυψης του εγκλήµατος και της γενίκευσης του
εγκλήµατος, εκεί που πραγµατικά αυτό διαχέεται. Δεν µπορεί σε
µία τέτοιου είδους κορυφαία υπόθεση διαχείρισης δηµοσίου
χρήµατος να µιλάµε για έναν Υπουργό «µπαγάσα» που στα
κρυφά έβαλε στην τσέπη του κάτι. Δεν πρόκειται περί αυτού.
Πρόκειται για ένα ολόκληρο σύστηµα που κάνει µεροληπτικές
επιλογές και µε σκληρά ταξικά χαρακτηριστικά. Περί αυτού πρόκειται. Η απουσία ελέγχου και προώθησης του ελέγχου για την
υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ δεν ήταν µονοπρόσωπη, όπως
απέδειξε η διαδικασία στην επιτροπή µας, συµπεριελάµβανε
πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι µόνο τους Υπουργούς, αλλά γενικούς γραµµατείς, διπλωµάτες. Όλοι πρόθυµοι! Γιατί να είναι
πρόθυµοι όλοι αυτοί; Είναι φίλοι του κ. Παπακωνσταντίνου; Είναι
φίλοι του κ. Βενιζέλου;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού.)
Πρόκειται για µία συµφωνία «κάτω από το τραπέζι» προσωπική; Ένα ολόκληρο σύστηµα λειτουργεί µε ταξική µεροληψία.
Αυτό είναι το στοιχείο της συγκάλυψης: Ότι εκεί δεν αγγίζουµε,
εκεί δεν προχωράµε, εκεί βρίσκουµε πολλούς διοικητικούς, νοµικούς και άλλους τρόπους να εµποδίσουµε την περαιτέρω
έρευνα. Αυτό είναι καθηµερινό, το ζούµε, το ζήσαµε και το ζούµε
και µέσα στην επιτροπή στιγµή προς στιγµή. Θέατρο Σκιών. «Δεν
ξέρω», «δεν γνωρίζω». Τα πιο κεντρικά πρόσωπα της κορυφής
της ελληνικής διοίκησης. Σήµερα ήρθαν ο κ. Βαρβιτσιώτης και ο
κ. Γεωργιάδης να ζητήσουν το κεφάλι του κ. Πλασκοβίτη. Τι λέτε!
Τώρα το ανακαλύψετε ότι επί τέσσερις µήνες παρακολουθήσαµε
µία «οµερτά» µέσα στην επιτροπή όλων αυτών των παραγόντων;
Τους είχε στο χέρι ο κ. Παπακωνσταντίνου προσωπικά; Γιατί;
Τους είχε στο χέρι ο Βενιζέλος προσωπικά; Είναι όλο αυτό το
πλαίσιο, που αλληλοτροφοδοτείται, αλληλοενισχύεται και αποτελεί λιθαράκι του όλου οικοδοµήµατος. Σε αυτές τις συνθήκες
έδρασε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Βενιζέλος πήρε το στικάκι και το έβαλε στο κιβωτιάκι του και δεν
υπήρχε κανένας λόγος να απολογηθεί, γιατί το Υπουργείο είναι
ιδιοκτησία, το κράτος είναι ιδιοκτησία! Είµαστε ανεξέλεγκτοι. Δεν
έχουµε να δώσουµε λόγο πουθενά. Εδώ αναδεικνύονται τα τεράστια ζητήµατα του κοινωνικού και του δηµοκρατικού ελέγχου
για την εξυγίανση του δηµόσιου βίου.
Και αν έχει ένα νόηµα αυτή η αντιφατική λειτουργία του άρθρου 86 του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής για
τον έλεγχο των ευθυνών της ποινικής ευθύνης των Υπουργών,
είναι τουλάχιστον αυτή, ότι δεν µπορεί να υπάρχει ποινική ευθύνη
Υπουργών χωρίς πολιτική ευθύνη, χωρίς γενικότερη διάσταση,
όταν τίθενται τέτοια ζητήµατα εξυγίανσης του δηµοσίου βίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η συγκαλυπτική τακτική που έχετε επιλέξει και όχι για πρώτη
φορά –αυτή τη φορά µάλιστα µε λιγότερη επιτυχία, παλιότερα
µε περισσότερη επιτυχία, Τσοχατζόπουλοι και δεν συµµαζεύεται- είναι η τακτική του αποδιοποµπαίου τράγου. Μα, η τακτική
αυτή ακριβώς δεν µπορεί να οδηγήσει στην εξυγίανση του δηµοσίου βίου. Ξεµπερδεύουµε µε τον έναν, µε τον άλλον και µένει
αλώβητο το υπόλοιπο σύστηµα.
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω. Δεν συµµετέχουν µόνο τα κόµµατα,
συµµετέχουν και πολλοί άλλοι. Θα σας πω κάτι και θα τελειώσω
µε αυτό. Έρχεται το Μάρτιο ένα από τα κορυφαία στελέχη του
ΣΔΟΕ, καταθέτει και από την κατάθεσή του διαπιστώνουµε –
ελέγχοντας εµείς κατά πόσο το ΣΔΟΕ προχωρά και έχει καλέσει
τα ελεγχόµενα πρόσωπα που περιλαµβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ- ότι έχει καθυστερήσει µήνες και δεν έχουν καν κληθεί τα
πρόσωπα. Ανακοινώνει ότι εκείνες τις µέρες είχαν αρχίσει να
στέλνονται οι προσκλήσεις, εννοώντας τον Μάρτιο. Ζήτησε η επι-
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τροπή να έλθουν και να κατατεθούν στα Πρακτικά της αυτές οι
κλήσεις προς αυτά τα πρόσωπα.
Ήλθε, λοιπόν, το ανώτατο στέλεχος του ΣΔΟΕ ξανά και µας
είπε ότι έχουν αρχίσει να αποστέλλονται επιλεκτικά οι πρώτες
σαράντα εννέα κλήσεις, µε βάση το ύψος του ποσού που αναφέρεται ως καταθέσεις του κάθε προσώπου στη λίστα και είναι
αυτά. Μας κατέθεσε, λοιπόν, ένα πακετάκι σαράντα εννέα τέτοιων κλήσεων. Αυτό έγινε περασµένες οκτώµισι το βράδυ, σχεδόν εννέα. Την άλλη µέρα το πρωί –κυκλοφορούν δηλαδή νύκτα,
στις δύο µε τρεις τη νύκτα- «ΤΑ ΝΕΑ» κυκλοφόρησαν µε πρωτοσέλιδη αναφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …στο γεγονός, αλλά όχι µόνο. Κυκλοφόρησαν µε νοµικά σχόλια εκτεταµένα, κείµενο έτοιµο, γνωµοδότηση νοµική, ότι προβληµατίζουν τους νοµικούς οι αναφορές
στα κλεµµένα στοιχεία από την HSBC της Γενεύης και ότι στις
κλήσεις που αποστέλλει η υπηρεσία γίνεται επίκληση των στοιχείων παρ’ ότι είναι προϊόντα υποκλοπής. Αναλυτικά προτρέπει
στην πραγµατικότητα τους κλητευθέντες να µην παρουσιαστούν,
διότι δεν έχουν καµµία υποχρέωση και έχουν όλες τις δυνατότητες να αποφύγουν τον έλεγχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
τη σκέψη σας, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι η ίδια επιχειρηµατολογία του
προϊόντος υποκλοπής και των µυστικών υπηρεσιών που προέβαλαν συνέχεια ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Διώτης. Όταν ρωτήσαµε τον
κ. Βενιζέλο στην επιτροπή, µας το επιβεβαίωσε, όχι µε το ίδιο
σθένος πλέον, αλλά µας είπε στο τέλος: «Θα δείτε πόσο µπερδεµένη είναι αυτή η ιστορία και τελικά θα µε δικαιώσει η ιστορία».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν είναι το µόνο. Όταν µετά από λίγο καιρό φάνηκε ότι το
ΣΔΟΕ δεν έχει προχωρήσει όπως έπρεπε τους ελέγχους, δηµιουργήθηκε µια ταραχή και επενέβη ο κ. Μαρκογιαννάκης και ζήτησε εξηγήσεις, γιατί µας είχαν πει ότι θα µας δώσουν νωρίτερα
τα αποτελέσµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε, µόνο µε
αυτό, αλλά πρέπει να το αναφέρω, γιατί είναι στοιχείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πολλά µπορούµε να αναφέρουµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τότε, όταν αποκαλύφθηκε ότι οι τράπεζες δεν έδιναν τα στοιχεία ή έδιναν παραπλανητικά ή ελλιπή,
δύο µεγάλες εφηµερίδες, η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και το «ΕΘΝΟΣ» κυκλοφόρησαν µε πρωτοσέλιδα ότι από την εποµένη λειτουργεί έτοιµο
ηλεκτρονικό σύστηµα µε ευθεία γραµµή ΣΔΟΕ-Τράπεζες και θα
ελέγχονται τα πάντα αυτοµάτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όταν ήλθαν οι αρµόδιοι ανώτατοι
υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και τους ρωτήσαµε, µας είπαν ότι αυτό δεν
υπάρχει. Παίζονται παιχνίδια, πέραν των πολιτικών κοµµάτων
µόνο ή των πολιτικών προσώπων. Είναι ένα ολόκληρο κύκλωµα
που θέλει να συγκαλύψει την υπόθεση Λαγκάρντ και απέναντι σε
αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιµείνει µέχρι τέλους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
Πρέπει να θυµίσω ότι είχαµε πάρει απόφαση να κλείσουµε στις
17.00’, κύριοι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ να είµαστε συνεπείς
στους χρόνους µας. Θέλει να µιλήσει και ο κ. Παπακωνσταντίνου
στο τέλος.
Το λόγο έχει ο κ. Χρυσοχοΐδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω-
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πος του ΠΑΣΟΚ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Βουλή νοµίζω ότι
προέβη σε µια πράξη ευθύνης, µια πράξη η οποία συνάδει µε το
γράµµα και το πνεύµα του Συντάγµατος και µε το γράµµα και το
πνεύµα του Κανονισµού της Βουλής, φέρνοντας στη Βουλή µια
πρόταση συναδέλφων, η οποία ζητάει την επέκταση της κατηγορίας εναντίον του πρώην συναδέλφου µας κ. Παπακωνσταντίνου
για κάποια συγκεκριµένα αδικήµατα. Αυτό είναι πράξη ευθύνης
και αυτό, αν θέλετε, αποτελεί και µία πρόοδο για το πολιτικό µας
σύστηµα.
Ωστόσο, σήµερα εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια
ακόµα φορά επαναλήφθηκε ένα φαινόµενο το οποίο ιστορικά
έχουµε βιώσει σε αυτή την Αίθουσα, όπως βίωσε και ο τόπος για
πολλά χρόνια. Καλείται κάθε φορά η Βουλή να αποδώσει, να
ασκήσει δίωξη και να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον πολιτικών
προσώπων.
Το ερώτηµα κάθε φορά είναι ποιος εδώ µέσα αναζητεί την
αλήθεια. Τόσα χρόνια, που τουλάχιστον εγώ είµαι σε αυτή την
Αίθουσα, ουδέποτε ή σχεδόν ουδέποτε βρέθηκε η αλήθεια και
είτε υπήρξαν συγκαλύψεις είτε υπήρξαν σκευωρίες, που καταγράφηκαν στη συνείδηση του ελληνικού λαού και στην προσπάθεια υπονόµευσης της δηµοκρατίας. Τούτο πάει να γίνει και
σήµερα. Αιδώς!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναπτύχθηκαν δύο θεωρίες,
που δεν είναι πρωτοφανείς. Είναι γνωστές. Επαναλαµβάνονται
κάθε φορά που έχουµε τέτοιου είδους ζητήµατα στην Αίθουσα
αυτή.
Η πρώτη θεωρία είναι η θεωρία της συνωµοσίας. Ακούσαµε
εδώ µέσα τα εξής: Είναι τυχαίο ότι ο τάδε είναι εξάδελφος µε
τον τάδε; Είναι τυχαίο ότι ο τάδε συναντήθηκε µε τον τάδε; Είναι
τυχαίο το άλφα ή το βήτα γεγονός; Ούτε αστυνόµος προανακριτής κάνει τέτοιου είδους έρευνα. Αλήθεια, ούτε αστυνόµος προανακριτής!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ούτε καν ο Διώτης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Όχι µόνο δεν κάνει, δεν έχει δικαίωµα να κάνει. Απαγορεύεται να κάνει. Μόνο οι κυπατζήδες τα
κάνουν αυτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα ξέρετε από τον κ. Διώτη εσείς
προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Πρέπει να τα πείτε όλα αυτά;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Αυτοί που κάνουν έρευνα, προφανώς ανεπίσηµη, αυτοί µπορούν να ερευνούν µια σειρά από ζητήµατα, να έχουν υποψίες, να ερευνούν συγγένειες, φιλίες,
συναντήσεις, οτιδήποτε.
Επιτρέπεται σε προανακριτή –επαναλαµβάνω- αστυνόµο,
αστυφύλακα, αρχιφύλακα να κάνει τέτοιου είδους προανάκριση;
Υπάρχει πουθενά αυτό; Και πώς αυτά επιτρέπονται σε προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής; Για όνοµα του Θεού! Αυτό είναι
απαράδεκτο, παράνοµο και αντιδικονοµικό και προσβάλλει τη
Βουλή, το νόµο, τη δικονοµία, την απόδοση της δικαιοσύνης.
Έρχονται εδώ διάφοροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως κήνσορες και τιµητές και κάποιοι άλλοι ως εισαγγελείς. Άκουσα ορισµένους µε έναν τόνο εισαγγελικό πολύ ισχυρό.
Θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά, επειδή είµαι είκοσι χρόνια σε αυτή την Αίθουσα, έχω ακούσει πολλούς τέτοιους µε
αυτόν τον τόνο. Και θέλω να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι ούτε
ένας έµεινε σε αυτή την Αίθουσα και ούτε για έναν έχει γράψει η
ιστορία κάτι θετικό, γι’ αυτούς τους τιµητές και τους κήνσορες.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ή έγραψε αρνητικά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ή έγραψε αρνητικά.
Επίσης, ποιοι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ έχουν λογαριασµούς;
Πείτε τους. Πείτε όσοι είναι, ο τάδε και ο τάδε. Ποιοι συγγενείς
Υπουργών του ΠΑΣΟΚ έχουν λογαριασµούς; Πείτε ο τάδε και ο
τάδε. Ποια ξαδέλφια Υπουργών; Αυτοί. Ποιους υποψιάζεστε, εν
πάση περιπτώσει; Πείτε µας.
Να τα αφήσετε αυτά. Είναι παλιά µέθοδος αυτή και καταδικασµένη. Καταδίκασε τη δηµοκρατία, την αξιοπιστία του πολιτικού
συστήµατος. Δεν τα δεχόµαστε αυτά. Δεν τα δεχόµαστε εµείς
που πιστεύουµε στη δηµοκρατία. Δεν τα δεχόµαστε εµείς που
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πιστεύουµε στη δικαιοσύνη. Δεν αναζητάτε την αλήθεια. Αναζητάτε τρόπους να κατασκευάσετε ενόχους. Αυτό κάνετε εδώ
µέσα. Λυπάµαι πάρα πολύ και είστε και προοδευτικό κόµµα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Συνεπώς, κάνετε ένα λάθος. Αναλάβετε µία πολιτική επιχείρηση. Παραπλανήσατε την ηγεσία σας. Σηκώσατε ένα θέµα και
γι’ αυτό αναφέρατε το όνοµά µου προηγουµένως.
Ξέρετε τι έκαναν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ξεσήκωσαν
την ηγεσία τους, διότι στηρίχθηκαν στη θεωρία της συνωµοσίας
ότι αυτή η λίστα ήρθε κάποια στιγµή, πολύ πριν έρθει το έγγραφο των γαλλικών αρχών κι ότι κάποιοι από εµάς την διαχειρίζονταν –ίσως και πριν από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, επί
Καραµανλή ενδεχοµένως- και την έπαιζαν. Και µετά έγιναν τα
γνωστά γεγονότα, δηλαδή ανοησίες –µε συγχωρείτε, ανοησίεςκαι τώρα που οι ανοησίες κατέπεσαν, άκουσα τον κ. Κοντονή
προηγουµένως να επικαλείται το έγγραφο και µέχρι χθες επικαλούνταν τη θεωρία της συνοµωσίας, ότι δηλαδή ήρθε η λίστα
κρυφά.
Πείτε το καθαρά. Ένας είναι ο στόχος σας: Η ενοχοποίηση των
πολιτικών σας αντιπάλων και κυρίως, σε αυτή τη φάση, να ενοχοποιήσετε τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν
ζητάτε σήµερα -γιατί είναι πολιτική αρετή να ζητάτε- συγγνώµη,
να λέτε: ανακαλώ γι’ αυτά που είπα ότι δήθεν την είχε επίσηµα
τη λίστα και τη διακινούσε από εδώ και από εκεί στις εκλογές,
ότι εκβίασε κάποιους, όλα αυτά τα βαριά λόγια που ακούστηκαν.
Υπάρχει και η δεύτερη θεωρία. Την άκουσα από τον συνάδελφο κ. Καπερνάρο. Αυτή κι αν είναι θεωρία η οποία είναι πραγµατικά επικίνδυνη και λέει το εξής: Εάν κάποιος Υπουργός έχει
προβεί σε ποινικά αδικήµατα, είναι παραβάτης και αν του αποδώσουµε κάποιο ποινικό αδίκηµα, στη συνέχεια ο επόµενος
Υπουργός, ο Πρωθυπουργός, οι άλλοι Υπουργοί, οι συγγενείς
του ενδεχοµένως, τα ξαδέλφια του, όλοι υπέχουν ποινική ευθύνη. Έτσι υπερασπίζεται ο κ. Καπερνάρος; Αν ήταν να υπερασπιστεί σε ένα δικαστήριο και απήγγειλε το δικαστήριο τέτοιου
είδους λογικές και θεωρίες, δεν θα αποχωρούσε από το δικαστήριο; Τι µας λέτε; Τι απαράδεκτα πράγµατα ακούγονται σε αυτή
την Αίθουσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ απλό. Η ποινική ευθύνη έχει ονοµατεπώνυµο, γιατί έτσι ορίζει το Σύνταγµα, ο ποινικός νόµος, η ποινική δικονοµία κι έτσι είναι το περί κοινού
δικαίου αίσθηµα του ελληνικού λαού που πρέπει να αποδίδεται.
Μην επιχειρείτε εδώ, µέσα σε θολά νερά, να απαγγείλετε κατηγορίες εναντίον των πολιτικών αντιπάλων. Το ψέµα έχει κοντά
πόδια και αυτό έχει αποδειχτεί ιστορικά. Πόσω µάλλον στην
εποχή µας, που το ψέµα έχει κοντύτερα πόδια. Ξέρετε γιατί; Διότι
υπάρχει µεγάλη διάχυση της γνώσης και της πληροφόρησης.
Ολοκληρώνω λέγοντας το εξής: Ο καθένας έχει ένα βαθµό
ανοχής σε ορισµένα πράγµατα Εγώ προσωπικά έχω πολύ µεγάλο βαθµό ανοχής -συγγνώµη που χρησιµοποιώ τη λέξη «εγώ»και υπήρξα θύµα των θεωριών συνοµωσίας για πάρα πολλά χρόνια. Εξαιτίας αυτών των θεωριών συνοµωσίας, απειλείται η ζωή
µου διαρκώς.
Από την άλλη πλευρά, όµως, πρέπει να σας πω ότι δεν φοβάµαι κανέναν και κυρίως, δεν φοβάµαι εσάς. Όποτε θέλετε, είµαι
εδώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ελάτε στην επιτροπή να καταθέσετε ως µάρτυρας!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Αφήστε τα αυτά.
Κάνετε λάθος, ιδίως σε ό,τι µε αφορά και θα µετανιώσετε πολύ
πικρά αν τυχόν συνεχίσετε να έχετε τέτοιου είδους –όχι σε σχέση
µε εµένα- απόψεις για τη δηµοκρατία και την πολιτική. Να ανακαλέσετε αµέσως όλα αυτά και να µπείτε στον ορθό δρόµο, τον
δρόµο της πολιτικής αρετής. Πολιτική αρετή για εσάς σήµερα
είναι µία: Να ανακαλέστε όλη αυτή την επιχείρηση λάσπης και
συκοφαντίας εναντίον των πολιτικών σας αντιπάλων.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κύριε Χρυσοχοΐδη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος Τσούκαλης έχει το λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν
πριν πέντε περίπου µήνες συζητούσαµε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα για τη σύσταση της προκαταρκτικής επιτροπής, πραγµατικά έκανα έναν υπεράνθρωπο αγώνα, προκειµένου να απεκδυθώ
της ιδιότητας του πολιτικού, να µπορέσω να λειτουργήσω µε το
χαρακτήρα που προσδίδει σε αυτό το ρόλο και το Σύνταγµα και
ο Κανονισµός της Βουλής.
Η τοποθέτηση καθενός επί του κρίσιµου αυτού ζητήµατος, τοποθέτηση που είναι βαθιά προσωπική κι όχι κοµµατική, τοποθέτηση που δεν µπορεί να υπαγορεύεται από γραµµή κόµµατος,
αλλά συνοδεύει τη συνείδησή του, ουσιαστικά διαµορφώνει και
το κλίµα µέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί και η ίδια η επιτροπή.
Δυστυχώς, σήµερα, παρεµπιπτόντως, συζητώντας ένα δευτερεύον θέµα, ένα συµπληρωµατικό θέµα σε σχέση µε το µείζον,
φαίνεται ότι κυριαρχεί πρωτίστως η πολιτική µας ιδιότητα και όχι
η νοµική. Και αν κάτι διδάσκουν αυτές οι συζητήσεις, είναι η
άµεση ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 86 του Συντάγµατος,
όχι επειδή σώνει και καλά είναι κακή η διάταξη που πρέπει να αλλάξει, αλλά επειδή αποδεικνύεται συστηµατικά και ιδίως αυτή
την περίοδο της κρίσης ότι, δυστυχώς, οι θεσµοί καθορίζονται
από τα πρόσωπα, από αυτούς που καλούνται να τους υπηρετήσουν.
Αν είχα χρόνο, θα µπορούσα να σας αποδείξω πως δεν φταίει
το άρθρο 86 που αθωώθηκαν και που καταχωνιάστηκαν όλες οι
προηγούµενες έρευνες επιτροπών –και καταχωνιάστηκαν τα αντίστοιχα πορίσµατα- αλλά τούτο συνέβη επειδή πρυτάνευσαν
κοµµατικές σκοπιµότητες και κοµµατικές γραµµές.
Έτσι, λοιπόν, ας σταθούµε τουλάχιστον µία φορά στο ύψος
των περιστάσεων. Οι στιγµές είναι κρίσιµες. Προάσπιση των θεσµών καλούµαστε να κάνουµε και ιδίως, όταν έχουµε πλέον µέσα
σε αυτήν την Αίθουσα –πρωτοφανές για τα ιστορικά αυτής εδώ
της χώρας, αυτής της δηµοκρατίας- τιµητές του Χίτλερ, τιµητές
του Άουσβιτς, του Νταχάου, του Μπούχενβαλντ και των φούρνων
που κάποιοι θέλουν να µας οδηγήσουν στο να τους ξεχάσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνοµαι στο ΣΥΡΙΖΑ και
λέω ότι εάν ήταν το διακύβευµα ποιος είχε την πρωτοβουλία να
διατυπώσει πρώτος τη νοµοτεχνική διατύπωση του άρθρου της
απιστίας, να το παραδεχόµασταν από την αρχή και να τελειώναµε µέσα σε δύο ώρες. Η διαδικασία αυτή έπρεπε µέσα σε
τρεις-τέσσερις ώρες να έχει τελειώσει. Μας µένει πάρα, µα πάρα
πολύς χρόνος να συζητήσουµε όλα τα υπόλοιπα.
Εδώ θέλω να διατυπώσω για άλλη µια φορά ένα αίτηµα το
οποίο αιωρείται σ’ αυτήν την Αίθουσα. Σας οµιλώ µε την οδυνηρή
εµπειρία του µέλους τεσσάρων επιτροπών που έχουν προηγηθεί,
δύο του Βατοπεδίου, µία των δοµηµένων οµολόγων και µία της
υπόθεσης του πρώην συναδέλφου µας Υπουργού, του κ. Παυλίδη.
Ποιο είναι το αίτηµα που αιωρείται; Ότι ποτέ, µα ποτέ σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα δεν συζητήσαµε τον επίλογο όλων των πορισµάτων -κοινό επίλογο, να σας θυµίσω- κατά κανόνα που ήταν
τα συµπεράσµατα, συµπεράσµατα τα οποία έτειναν, σύµφωνα
µε οµόφωνη θέση όλων των µελών των επιτροπών στη θωράκιση
αυτής της χώρας µε θεσµούς και µηχανισµούς, που δεν θα µας
οδηγούσαν για άλλη µια φορά στα φαινόµενα αυτά τα οποία εξετάζαµε.
Θα ήθελα να σας πω ότι ποτέ δεν συζητήθηκε σ’ αυτήν την Αίθουσα ούτε ένα από τα πορίσµατα αυτά και από τα συµπεράσµατα κυρίως που αναφέρονται εκεί. Έτσι, λοιπόν, είχαµε όλη
τη δυνατότητα, αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία της επιτροπής
και παραδώσει το πόρισµα, να κάνουµε τη συζήτηση πάνω στα
µεγάλα θεσµικά ζητούµενα, τα οποία είναι πολλά και κρίσιµα.
Θα ήταν εύκολο για µένα και για τη Δηµοκρατική Αριστερά να
επαναφέρω στη µνήµη σας την τοποθέτηση στην προηγούµενη
συζήτηση για τη σύσταση της επιτροπής. Εκεί -απεγνωσµένα,
µπορώ να πω- διατύπωσα κάποιες θέσεις και απόψεις οι οποίες,
κατά την εκτίµησή µου και κατά την εκτίµηση της Δηµοκρατικής
Αριστεράς, προήσπιζαν το νοµικό πολιτισµό αυτής της χώρας.
Διότι θα πω για άλλη µια φορά ότι, όταν µιλάµε για ποινικούς κανόνες όχι µόνο του ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, αλλά και του
Δικονοµικού Ποινικού Δικαίου, ουσιαστικά συζητάµε για το συµπύκνωµα µιας διαδροµής του σύγχρονου πολιτισµού, που ξεκινά
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από τη Γαλλική Επανάσταση και φτάνει µέχρι σήµερα ή το συµπύκνωµα προάσπισης δικαιωµάτων.
Δεν είναι απλώς µια ψυχρή αποτύπωση νοµοτεχνικών κανόνων. Αυτό το απέδειξε και η συζήτηση που έγινε και εξακολουθεί
να γίνεται πάνω στο θέµα του αντιρατσιστικού, πώς θα προστατεύσουµε το δικαίωµα του λόγου, πώς θα προστατεύσουµε τα
δικαιώµατα του κατηγορουµένου, πώς θα προστατεύσουµε προσέξτε- τα δικαιώµατα του ενόχου.
Η µεγάλη διαφορά που είχαµε εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, απέναντι στην ισοπεδωτική πρόταση της Αντιπολίτευσης
ήταν ότι ήταν βαθιά µας πεποίθηση πως δεν µπορείς να προκατασκευάζεις ενόχους ή και υπόπτους. Προσέξτε το: Και υπόπτους. Η Αντιπολίτευση, µε τις προτάσεις που έκανε την προηγούµενη φορά, κατασκεύαζε πολύ εύκολα υπόπτους και αυτό για
µας είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, για τον πολιτικό µας πολιτισµό.
Εάν µε το να µην κατονοµάσεις έναν ύποπτο ίσως να προκαλούσε µη αναστρέψιµες εξελίξεις, θα µπορούσαµε να προσχωρήσουµε σ’ αυτή την αντίληψη. Όµως, εδώ η κατασκευή προληπτικών υπόπτων -ενώ είχαµε τη δυνατότητα στην πορεία να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε, να προσθέσουµε, να διευρύνουµε
το κατηγορητήριο και µε πράξεις και µε πρόσωπα- είναι πάρα
πολύ επικίνδυνο.
Τι είχαµε πει τότε; Είχαµε πει ότι εµείς δεν θα χαριστούµε σε
κανέναν. Από την εξέλιξη της έρευνας όποια πράξη προκύψει και
όποιο πρόσωπο φανεί ότι εµπλέκεται θα ακολουθήσει την οδό
που προβλέπει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής και θα
λάβει την απάντηση. Πρώτη υλοποίηση -και δεν ξέρω αν είναι και
η τελευταία- αυτής της αναφοράς µας είναι αυτή εδώ η συζήτηση. Θα πρέπει να θυµίσω και κάτι, γιατί πολλά ακούστηκαν εδώ
πέρα, ότι η συζήτηση αυτή ξεκίνησε µε πρωτοβουλία των Βουλευτών των τριών Κοινοβουλευτικών Οµάδων της τρισκατάρατης
Κυβέρνησης.
Δική µας είναι η πρωτοβουλία. Αυτή την πρωτοβουλία, βεβαίως, θα µπορούσε να την έχει οποιαδήποτε άλλη οµάδα
τριάντα Βουλευτών και να καταθέσει την πρότασή της. Δεν έγινε
αυτό. Μπορούσε σήµερα να είχε κατατεθεί όχι µόνο όσον αφορά
τη συγκεκριµένη πράξη της απιστίας, αλλά και την πράξη της
υπεξαγωγής εγγράφων ή και να διευρυνθεί, εάν θέλετε και να
προστεθούν και άλλα κόµµατα και να στηθούν και πάλι δυο και
τρεις κάλπες και να κληθούµε να ψηφίσουµε.
Έτσι, λοιπόν, όλοι αυτοί οι τιµητές σήµερα εδώ που διαγκωνίζονταν ποιος υπέβαλε πρώτος την πρόταση, το κάνουν επ’ ευκαιρία της δικής µας πρότασης. Ας λείψουν οι υποκρισίες και ας
µπούµε και ας σταθούµε στην ουσία. Η ουσία ποια είναι; Ότι διευρύνεται το κατηγορητήριο και ότι πλέον υπάρχει µεγαλύτερη
ευχέρεια πιθανόν και στη δικαστική εξουσία να ασχοληθεί µε πιο
µεγάλη άνεση µε το συγκεκριµένο θέµα.
Προσωπική µου άποψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -ως νοµικός το λέω- είναι ότι ακόµα και αυτή εδώ η διαδικασία δεν χρειαζόταν. Είναι προσωπική µου θέση την οποία έχω διατυπώσει σε
πόρισµα. Θεωρώντας ότι πλέον η Βουλή αποφασίζει σε ποιον και
για ποια πράξη θα ασκήσει ποινική δίωξη -γιατί θα ξανακληθούµε
εδώ να αποφασίσουµε επί της ποινικής δίωξης- θα µπορούσε
κάλλιστα να καλύψει τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου από την
ίδια την επιτροπή, µε την απόφασή της για την άσκηση ποινικής
δίωξης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Άρα, ο Κανονισµός…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν χρειαζόταν. Δηλαδή, περί όνου
σκιάς η αντιπαράθεση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έτσι, έτσι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Όµως, µας δόθηκε µια ευκαιρία να
συζητήσουµε πάρα πολύ σοβαρά θέµατα, όπως για τη συγκάλυψη. Είχα πει και στην προηγούµενη συζήτηση ότι η διαδικασία
της επιτροπής αυτής είχε υπονοµευθεί εξ αρχής µε τα πρωτοσέλιδα τότε των εφηµερίδων. Δεν χρειάζεται να τα θυµηθούµε. Η
Επιτροπή αυτή είναι εκ των προτέρων καταδικασµένη.
Όµως, θέλω να θυµίσω κάτι, τελειώνοντας, γιατί δεν θα µπω
στην ουσία, δεν θα µιλήσω για φοροδιαφυγή και τα νέα που
έχουµε. Οι πρόσφατες ειδήσεις είναι συγκλονιστικές για τη χώρα
και για την παραοικονοµία και για τους φορολογικούς µηχανισµούς κ.λπ.. Από τη λειτουργία όλων των προηγούµενων επιτρο-

12813

πών -αν κάνω λάθος, να µε διορθώσει κάποιο από τα µέλη των
προηγούµενων επιτροπών- είχαµε καταλήξει όλοι σε ένα συµπέρασµα, ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των επιτροπών εξασθενούσε, θόλωνε η διαχωριστική κοµµατική γραµµή.
Λειτουργούσαµε όλα τα µέλη, πραγµατικά, σύµφωνα µε τη συνείδησή µας όσον αφορά την εξέταση των µαρτύρων, την προσκόµιση πραγµατικών περιστατικών, αποδείξεων και στην
αξιολόγηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα αργήσω πολύ.
Αυτό στο οποίο συµφωνούσαµε όλοι είναι ότι όλες οι επιτροπές έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Όλες οι επιτροπές συγκέντρωναν απίστευτο υλικό και µάλιστα, εξωθούσαν τότε και τη
δικαιοσύνη στο να συµπληρώνει διαδικασίες και πράξεις και την
πίεζαν να διευρύνει κατηγορητήρια και πράγµατι, είχαµε την αναγνώριση και της δικαιοσύνης για τη δουλειά που κάναµε.
Πού κολλούσε η όλη εξέλιξη; Όταν διατυπώνονταν τα πορίσµατα, πλέον ετίθεντο τα πορίσµατα αυτά στη διακριτική ευχέρεια των Κοινοβουλευτικών Οµάδων των κοµµάτων. Εκεί, λοιπόν,
γινόταν όλη η διαδικασία της συγκάλυψης. Εκεί σταµατούσε το
σωστό έργο των επιτροπών.
Τι ακούσαµε σήµερα για πρώτη φορά;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και παλαιότερα αυτό συνέβαινε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Σήµερα, για πρώτη φορά αµφισβητήθηκε η αξιοπιστία των µελών της επιτροπής και της δουλειάς
που κάνει η επιτροπή. Δεν θέλω να αξιολογήσω αυτή τη δουλειά,
γιατί δεν είµαι µέλος και επειδή ήµουν σε προηγούµενες επιτροπές, είµαι πάρα πολύ προσεκτικός. Όµως, είµαι βέβαιος και θα
το διακινδυνεύσω ότι το συνολικό υλικό που θα έχουµε στη διάθεσή µας στο τέλος της επιτροπής θα είναι πληρέστατο.
Από εκεί και πέρα, το κατά πόσο οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες
και η Ολοµέλεια θα κάνουν τη δουλειά τους και αν πράγµατι θα
αποδώσουν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, είναι ένα άλλο ζήτηµα,
για το οποίο θα κριθούµε όλοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Για να συνεχίσω το νήµα από εκεί που
το άφησε ο κ. Τσούκαλης, θα πω ότι δεν είναι καθόλου η πρώτη
φορά που αµφισβητείται η αξιοπιστία των µελών της επιτροπής.
Φαντάζοµαι ότι όλοι εδώ έχουν µία εµπειρία απ’ αυτές τις επιτροπές και ξέρουν τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια.
Εγώ θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι κάθε φορά που γίνεται η
συζήτηση για τέτοιου είδους θέµατα –πάρτε σαν παράδειγµα
όλες τις προηγούµενες εξεταστικές επιτροπές- η γραµµή κατηγορίας και υπεράσπισης είναι ίδια πάντα. Οι µεν λένε ότι πετά
λάσπη, ποινικοποιεί την πολιτική ζωή και κυνηγά τους αντιπάλους
και οι άλλοι απαντούν ότι εµείς θέλουµε να ριχτεί πλήρες φως
στην τάδε υπόθεση. Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Μηδέν, ουσιαστικά. Από πόσες εξεταστικές επιτροπές έχει προκύψει συγκεκριµένο αποτέλεσµα; Εκτός αν υπάρξει κάποια Ιφιγένεια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πες-πες, κάτι µένει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Από ένα σκάνδαλο που είναι από τα
µεγαλύτερα, το σκάνδαλο της «SIEMENS», δεν προέκυψε τίποτα,
γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και το σύστηµα έχει ασφαλιστικές δικλίδες τέτοιες που όταν κινδυνεύει, µπορεί και τις κλείνει
από µόνο του.
Κάνω αυτήν την εισαγωγή, λοιπόν και θα αναφερθώ παρακάτω.
Εµείς, λοιπόν, χωρίς να έχουµε αυταπάτες, από την πρώτη
στιγµή που προέκυψε το θέµα τοποθετηθήκαµε και ξεκινήσαµε
από το εξής: Ενώ κυκλοφορούσε η λίστα Λαγκάρντ, ονόµατα,
παραονόµατα, ξαδέλφια, αδέλφια, κλπ, είπαµε κάτι απλό, δη-
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λαδή να δοθεί στη δηµοσιότητα. Γιατί δεν τη δώσατε ακόµα;
Είναι ερώτηση προς τον Υπουργό και προς την τρικοµµατική Κυβέρνηση: Γιατί δεν τη δώσατε τότε στη δηµοσιότητα; Τι φοβάστε;
Φοβηθήκατε µη βρείτε µέσα τους ναυτεργάτες; Φοβηθήκατε µη
βρείτε οικοδόµους; Φοβηθήκατε µη βρείτε υπαλλήλους, νέους
άνεργους; Δώστε τη στη δηµοσιότητα, για να ξέρει κι ο κόσµος
τέλος πάντων ποιοι είναι αυτοί οι χιλιάδες! Το ξέρουν, βέβαια.
Ξέρουν –µε ελάχιστες εξαιρέσεις- ποιοι είναι αυτοί που κατέχουν
τον πλούτο.
Κατά δεύτερον, είπαµε να ελεγχθούν όλοι όσοι χειρίστηκαν
την υπόθεση. Δεν θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες. Τα είπε ο Σπύρος Χαλβατζής και τοποθετηθήκαµε κι άλλες φορές. Όσον
αφορά τις πολιτικές ευθύνες, δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας
που να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν. Είναι τεράστιες.
Όσον αφορά το θέµα των αρχείων, ακούστε, επειδή εδώ παίζουµε τον παπά. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Έχεις µία
λίστα, η οποία εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι τελικά ήρθε µε
επίσηµο τρόπο. Όµως, ανεξάρτητα απ’ αυτό, εµείς είπαµε ότι
υπάρχουν τεράστιες ευθύνες γι’ αυτούς οι οποίοι, αφού την
πήραν στα χέρια τους, τη χειρίστηκαν όπως τη χειρίστηκαν.
Να ξέρετε, µάλιστα, ότι εµείς είµαστε πιο επιφυλακτικοί στις
λίστες που είναι προϊόντα υποκλοπής µυστικών υπηρεσιών και
δουλεµένες µία και πέντε και δέκα φορές, γιατί µπορεί ξαφνικά
–και έχει γίνει και για άλλους λόγους- να βρεθούν άνθρωποι και
κατηγορούµενοι στη φυλακή µε πλαστά στοιχεία. Έχουν παραποιηθεί –και το γνωρίζουµε πολύ καλά- ολόκληρα laptop από µυστικές υπηρεσίες και, συγκεκριµένα, από τη CIA. Μπορώ να πω
και παραδείγµατα.
Όµως, εδώ πρόκειται για ένα διαφορετικό θέµα. Γι’ αυτό είπαµε ότι ανεξάρτητα αν είναι επίσηµο ή δεν είναι, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες.
Είχαµε ζητήσει διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και αναζήτησης ποινικών ευθυνών. Να µε συγχωρείτε, αλλά δεν κατασκευάζουµε ενόχους. Εµείς δεν είµαστε απ’ αυτούς που
κατασκευάζουµε υπόπτους ή ενόχους. Όµως, δεν κατανοούµε
το φόβο ορισµένων. Από τη στιγµή που εµπλέκεσαι και πολιτικά,
αλλά και διαφορετικά, πες: ναι, να εξεταστώ, για να αποδειχθεί
ότι είµαι αθώος. Γιατί, δηλαδή, είναι σπίλωση το να το ζητήσεις,
αφού εµπλέκεσαι στην υπόθεση; Εκείνοι που έχουν τέτοιες σκοπιµότητες, ας απολογηθούν. Εµείς δεν είµαστε τέτοιοι.
Επίσης, ζητήσαµε όσον αφορά τον κ. Παπακωνσταντίνου για
το θέµα της απιστίας –δεν έχει καµµία σηµασία να πούµε αν δικαιωθήκαµε ή όχι- να διερευνηθούν οι ευθύνες των Πρωθυπουργών, του κ. Παπανδρέου και του κ. Παπαδήµου. Ξέρετε, δεν είναι
απλό το θέµα ούτε µικρό, µε την έννοια της ευθύνης που έχει ο
Πρωθυπουργός, αν έχει ενηµερωθεί ότι υπάρχει µία λίστα κάµποσων εκατοντάδων εκατοµµυρίων, η οποία είναι εξαφανισµένη
και κυκλοφορεί από το ένα γραφείο στο άλλο εδώ και αρκετό
καιρό. Εννοώ και για τους δύο. Έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες και έπρεπε να διερευνηθούν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Σήµερα γίνεται το αυτονόητο και φυσικά συµφωνούµε. Θα
σταθούµε, όµως, στα συµπεράσµατα, γιατί η συζήτηση είναι µονοµερής, κατά την άποψή µας.
Το πρώτο που θα επαναλάβουµε –ό,τι κι αν λέτε, για ό,τι κι αν
αναρωτιέστε- είναι ότι αυτή η λίστα δείχνει ένα µέρος του απίστευτου πλούτου που υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχουν, ναι ή όχι,
δισεκατοµµύρια δισεκατοµµυρίων; Από πού βγήκαν αυτά; Βγήκαν από τις πλάτες, το αίµα και τον ιδρώτα των εργαζοµένων.
Αυτά που βγήκαν έξω ή παραµένουν εδώ, είτε έχουν γίνει ακίνητα, είτε έχουν γίνει καράβια ή συνολικά µέσα παραγωγής.
Αυτό είναι το µεγάλο θέµα που πρέπει να αφορά το λαό. Πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που του λένε σήµερα, ότι η Ελλάδα
είναι χρεωκοπηµένη, ότι είναι σε αδιέξοδο, ότι πρέπει εκείνος να
ζήσει µε 100 ευρώ, ότι πρέπει να ζήσει στη φτώχεια, στην ανεργία, στη δυστυχία, ότι πρέπει να πεινά το παιδί του όταν πηγαίνει
στο σχολείο, δεν ισχύει. Και να, η απόδειξη! Εδώ θα είναι η µεγάλη αντιπαράθεση που πρέπει να γίνεται. Υπάρχουν αµύθητα
ποσά, δισεκατοµµύρια που βρίσκονται στο εξωτερικό ή εδώ, νόµιµα ή παράνοµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η συζήτηση εδώ γίνεται για τα παράνοµα, για τη φοροδιαφυγή. Αν αποδειχθεί ότι το µεγαλύτερο µέρος όλων αυτών είναι
νόµιµο, αλλάζει τίποτα για τον κόσµο; Ένα αλλάζει, ότι θα µπορούσαν να πάρουν κάποια χρήµατα από τους παράνοµους. Από
άποψη ουσίας, όµως, το ότι ο πλούτος συσσωρεύεται σε µία χούφτα –γιατί µία χούφτα είναι ορισµένοι χιλιάδες- καπιταλιστών και
φυγαδεύεται έξω ή ξαναγυρίζει µέσα αναλόγως, δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό είναι το κεντρικό πολιτικό θέµα.
Εµείς αδιαφορούµε για τη φοροδιαφυγή και για τα σκάνδαλα;
Φυσικά και δεν αδιαφορούµε. Είπαµε από την πρώτη στιγµή ότι
θα κάνουµε ό,τι µπορούµε, ό,τι περνά από το χέρι µας, για να
βοηθήσουµε. Όµως, φοροδιαφυγή και φοροαπαλλαγές είναι δύο
όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Με τι σχετίζονται; Σχετίζονται µε όλη
τη νοµοθεσία, µε όλη την πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις, η οποία υπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου είτε µε τον
έναν τρόπο είτε µε τον άλλο.
Υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας –µπορούµε να µιλάµε πολλές
ώρες γι’ αυτό, αυτά πρέπει να αφορούν την εργατική τάξη, τον
εργαζόµενο λαό σήµερα που τον έχετε γονατίσει- για την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Κατά πρώτον, µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παίρνει και τα βγάζει νόµιµα
και δεν µπορείς να του κάνεις και τίποτα. Έχετε συµφωνήσει
όλοι, πλην του ΚΚΕ, ναι ή όχι; Έχετε συµφωνήσει.
Κατά δεύτερον, όσον αφορά τα απόρρητα, υπάρχει το τραπεζικό απόρρητο, το βιοµηχανικό απόρρητο, κ.λπ.. Χίλια απόρρητα,
χίλια εµπόδια. Όµως, για τον εργάτη, για τον αυτοαπασχολούµενο, για τον άνεργο, δεν υπάρχει κανένα απόρρητο. Του παίρνουν το σπίτι σε µία νύχτα. Τώρα, τον απειλούν ότι αυτό θα του
κάνουν. Του παίρνουν το ψωµί από το στόµα µέσα σε µία νύχτα.
Γι’ αυτούς υπάρχουν απόρρητα, offshore, τεράστιο βασίλειο,
αµύθητο. Γιατί, άραγε, δεν τους πηγαίνετε αυτό;
Όσον αφορά τους ανώνυµους τίτλους, αν ο χι έχει 5 εκατοµµύρια ευρώ σε µετοχές, είναι ανώνυµες και είναι προϊόντα φοροδιαφυγής ή, αν θέλετε, µίζας, µπορείτε να τον πιάσετε; Όχι.
Είναι ανώνυµες µετοχές. Και όχι µόνο αυτό. Γι’ αυτό λέµε και για
τη φοροαπαλλαγή. Για πείτε µας και δώστε µία εξήγηση εσείς
της Κυβέρνησης, αλλά και οι άλλοι, πώς είναι δυνατόν ένας να
έχει βγάλει, για παράδειγµα, 100 εκατοµµύρια ευρώ στην Ελβετία και να του λες «πλήρωσε 3% φόρο, φέρε τα µέσα και δεν µε
ενδιαφέρει πού τα βρήκες»; Αυτό τι είναι; Δεν είναι ξέπλυµα; Δεν
είναι χάρισµα; Τι αλλάζει δηλαδή; Επειδή θα πληρώσει το 3%;
Πρόταση του Καρατζαφέρη ήταν και την υλοποίησε η προηγούµενη Κυβέρνηση –αν δεν κάνω λάθος, επί κ. Αλογοσκούφη, δεν
έχει σηµασία το πρόσωπο, εννοώ όλη η Κυβέρνηση- αλλά και
τώρα τούτη η Κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι δώρο στο κεφάλαιο; Τι
είναι; Γι’ αυτό λέµε για ένα τέτοιο δίχτυ προστασίας.
Τώρα τελευταία, όµως, γίνεται µία προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση –κι εµείς θέλουµε να αναφερθούµε σ’ αυτό- να βάλουν χέρι στους φορολογικούς παραδείσους. Αυτό είναι µεγάλη
υποκρισία. Μάλιστα –ακούστε- ήρθαν εδώ νόµοι που αντί να λένε
να πιάσουµε τη φοροδιαφυγή, λένε «αποφυγή διπλής φορολόγησης των κεφαλαίων». Ακόµα και στον τίτλο χαριστικά το βάζετε, αντί να βάλετε ότι επιτέλους πρέπει να δούµε ποια
κεφάλαια έχουν βγει παράνοµα.
Τι συµβαίνει σήµερα; Υπάρχουν, πράγµατι, λιµνάζοντα κεφάλαια που θέλουν να επανεπενδυθούν και πιέζει σήµερα, µπροστά
στην οικονοµική κρίση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα
και αλλού, για να µπορέσουν να µπουν στην παραγωγή. Αυτοί
δεν µπαίνουν εύκολα, γιατί ζητάνε την πολιτική που εφαρµόζετε
σήµερα. Δηλαδή, να δουλεύει ο εργάτης, για ένα κοµµάτι ψωµί,
να υπάρχει διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Προσπαθούν, λοιπόν, πιέζοντας και εκβιάζοντας, λέγοντας «θα βάλουµε χέρι και
σε αυτές τις καταθέσεις», να υποχρεώσουν τµήµατα του κεφαλαίου να επενδύσουν. Γι’ αυτό το λόγο και όλη αυτή η φιλολογία.
Εποµένως, για να κλείσουµε το θέµα, αυτό που είναι η βάση,
κατά την άποψη του Κουµµουνιστικού Κόµµατος, και αποδεικνύεται και από την ίδια την πραγµατικότητα, κύριε Βορίδη, -επειδή
λέγατε «θα πω και παρακάτω»- τι είναι; Όταν φτιάχνεις νόµους
που εξυπηρετούν το κεφάλαιο, όταν απο το 45% τη φορολογία
την πας στο 20%, αυτό τι είναι; Είναι νόµιµο µεν. Όµως, το νόµιµο
διαβάζεται το ίδιο και από την αρχή και από το τέλος. Νόµιµο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]B’ - 6 IOYNIΟΥ 2013

είναι. Αυτοί οι νόµοι, όµως, έχουν σαν αποτέλεσµα κάποιοι να
ζουν στη χλιδή και στην πολυτέλεια και κάποιοι άλλοι, µε τους
ίδιους νόµους, να ζουν στην κόλαση.
Και από άποψη ιδεολογική είσαστε εντάξει µε τον εαυτό σας.
Λέτε ότι κινητήρια δύναµη είναι το κεφάλαιο. Είναι λογικό να του
φτιάχνετε ένα θεσµικό πλαίσιο -και να παρεµβαίνετε ενδιάµεσαπου να εξυπηρετεί τα συµφέροντά του πλήρως, να το απελευθερώνει πλήρως. Γι’ αυτό και τα βγάζουν έξω νόµιµα, γι’ αυτό και
παράνοµα.
Θα ήθελα να ακούσω µία τοποθέτηση σε αυτό, αν είναι «ξέπλυµα» ή όχι όταν του λες πλήρωσε 3% και φέρε το µέσα, δεν
µε ενδιαφέρει από πού είναι. Συγκάλυψη, λοιπόν. Τίθεται ένα
θέµα, αν υπάρχει συνοµωσία ή όχι.
Όσον αφορά τις εξεταστικές επιτροπές, µέχρι τώρα πιστεύουµε ότι είναι ένα µεγάλο µάθηµα για τον ελληνικό λαό το
τι έβγαλαν και το τι αποκάλυψαν. Το ίδιο το σύστηµα συγκαλύπτει και δεν είναι θέµα κυκλώµατος, κατά την άποψή µας. Και ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιες ευθύνες σε αυτόν τον τοµέα. Αποπροσανατολίζει από το ποιο είναι το βασικό πρόβληµα. Και το βασικό
δεν είναι η φοροδιαφυγή και τα κυκλώµατα. Είναι ένα ολόκληρο
θεσµικό πλαίσιο που υπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου.
Εκεί βέβαια, υπάρχουν και κυκλώµατα. Όµως, η λίστα Λαγκάρντ
και όλα τα άλλα τα σκάνδαλα είναι θέµα κυκλωµάτων; Κάποιοι,
δηλαδή, φτιάχνουν µία µαφιόζικη επιχείρηση και συγκαλύπτουν
όλα αυτά; Ή είναι η ίδια η λειτουργία του καπιταλιστικού συστήµατος που έχει και τέτοια αποτελέσµατα; Εκεί είναι η µεγάλη διαφορά, γιατί σε τελευταία ανάλυση αν δεν είναι η λειτουργία του
καπιταλιστικού συστήµατος,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλοι οι άλλοι µίλησαν
δεκαέξι λεπτά. Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εντάξει. Τώρα είναι
άλλος ο Προεδρεύων, που εφαρµόζει το χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να τον εφαρµόζετε σε όλους...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω δύο
λεπτά ακόµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω. Παρακαλώ µη µου κόβετε
τον ειρµό της σκέψης.
Άρα, µπορεί να εξυγιανθεί αυτό το σύστηµα. Άρα, µπορούµε
να το διαχειριστούµε καλύτερα, πράγµα το οποίο είναι µάταιο,
κατά τη δική µας άποψη.
Τέλος, όσο για ορισµένους που ήρθαν σήµερα εδώ και έρχονται πάντα κι εκφράζουν κάποιες απόψεις θα ήθελα να πω ότι είναι
γέννηµα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος. Ο ναζισµός
και ο φασισµός είναι γνήσιο -ούτε καν νόθο, ούτε καν ετεροθαλές- γνησιότατο τέκνο του καπιταλισµού. Έχει αποδειχθεί και
ιστορικά. Έρχονται εδώ και «πουλάνε» αυτό που νοµίζουν ότι
περνάει στο λαό. Για Ειδικό Δικαστήριο λένε, ότι θα περάσουν
όλοι οι πολιτικοί από Ειδικό Δικαστήριο και θα λυθεί το πρόβληµα.
Μια κουβέντα δεν έχουµε ακούσει µέχρι τώρα ως προς το
εξής. Οι κεφαλαιοκράτες, αυτοί που έχουν τον πλούτο στα χέρια
τους, οι εφοπλιστές, οι βιοµήχανοι, όλοι αυτοί τι θα πάθουν…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Εις θάνατον αυτοί!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:…από τους συγκεκριµένους; Ό,τι έπαθαν οι βιοµήχανοι από τον Χίτλερ. Πήραν απευθείας την εξουσία
στα χέρια τους!
Άρα, το να παίζεις µε το λαϊκό αίσθηµα σήµερα είναι επικίνδυνο. Απευθυνόµαστε στον κόσµο, να αντιληφθεί ότι ο Παπαδόπουλος, ο Χίτλερ και όλοι οι φασίστες δεν πείραξαν ποτέ το
κεφάλαιο, ίσα-ίσα που του έδωσαν άµεσα την εξουσία. Και όλα
αυτά τα οποία λένε εδώ πέρα, δεν έχουν καµµία σχέση.
Ένα είναι το ζήτηµα που πρέπει να απαντηθεί: Ο πλούτος να
είναι στα χέρια αυτών που τον παράγουν, δηλαδή λαϊκή εξουσία,
σοσιαλισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ολοκληρώνουµε τη συζήτηση µε τον τέως Υπουργό Οικονοµικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, και θα επακολουθήσει η ψηφοφορία. Το τονίζω, θα επακολουθήσει η ψηφοφορία.
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Κύριε Παπακωνσταντίνου, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από πέντε µήνες ψηφίσατε
για την συγκρότηση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, µε στόχο τη διερεύνηση
των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου και παράβασης καθήκοντος στο πρόσωπό µου.
Η προανακριτική επιτροπή έχει πραγµατοποιήσει δεκάδες πολύωρες συνεδριάσεις και έχει εξετάσει πολυάριθµους µάρτυρες,
προκειµένου να αποφανθεί για το αδίκηµα της αλλοίωσης, για
το οποίο θεωρήθηκα ύποπτος. Και ξαφνικά αλλάξαµε θέµα συζήτησης. Ανακαλύφθηκε δήθεν καινούργιο αδίκηµα.
Για όσα διερευνά µέχρι σήµερα η προανακριτική επιτροπή θα
τοποθετηθώ εκεί όταν κληθώ και αφού φυσικά µου δοθεί η δυνατότητα να λάβω γνώση της πλήρους δικογραφίας, η οποία σήµερα δεν είναι σε γνώση µου. Και βέβαια, θα τοποθετηθώ στην
Ολοµέλεια της Βουλής επί του τελικού πορίσµατος της επιτροπής.
Σήµερα η Ολοµέλεια καλείται να αποφασίσει αν θα αναθέσει
στην προανακριτική επιτροπή την εξέταση, επιπλέον, του αδικήµατος της απιστίας. Επ’ αυτού θα τοποθετηθώ. Πριν το κάνω,
όµως, θα ήθελα πρώτα να κάνω µερικές παρατηρήσεις για το
έργο της επιτροπής, µιας επιτροπής τα µέλη της οποίας υποτίθεται πως πρέπει να επιτελούν αποστολή εισαγγελικού λειτουργού. Όµως, όλοι πλέον έχουν καταλάβει πως οι βασικές αρχές
κάθε εισαγγελικής διαδικασίας, η µυστικότητα, η χωρίς προκατάληψη εξέταση των πραγµατικών στοιχείων, η απαραίτητη αµεροληψία, η αίσθηση του δικαίου, όλα αυτά έχουν πεταχτεί στα
σκουπίδια.
Επί τόσους µήνες καταγράφεται σε σχεδόν καθηµερινή βάση,
σε εφηµερίδες και ηλεκτρονικά µέσα, µία συστηµατική προσπάθεια κατασκευής ενοχής, µε καθηµερινές στοχευµένες διαρροές
από καταθέσεις που υποτίθεται ότι γίνονται µε µυστικότητα. Και
κατά έναν εντυπωσιακό τρόπο όλοι οι µάρτυρες «καίνε» τον Παπακωνσταντίνου»! Μόνο αυτό µαθαίνουµε από τις διαρροές της
επιτροπής. Όλες οι µαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τον χειρισµό
που έκανα και τους ισχυρισµούς µου, απλώς αποσιωπούνται και
αγνοούνται επιδεικτικά.
Και βέβαια, για την περίπτωση όπου οι επιλεκτικές αυτές διαρροές δεν αρκούν για να δηµιουργήσουν το επιθυµητό κλίµα στην
κοινή γνώµη, τα ίδια τα µέλη της προανακριτικής -όχι όλοι ευτυχώς, αλλά πολλά- εκδράµουν στα κανάλια την εποµένη των καταθέσεων, για να εξηγήσουν γιατί είµαι εκ προοιµίου ένοχος.
Δεκάδες είναι οι εµφανίσεις µελών της επιτροπής στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, στις οποίες αναφέρονται στις εν εξελίξει εργασίες -αν τις µετρήσετε, θα φτάσετε σχεδόν στον αριθµό εκατόκαι οι παρουσίες, στις οποίες προδικάζουν πριν υπάρξει πόρισµα, και όπου επιχειρούν να εµπεδώσουν στην κοινή γνώµη τη
βεβαιότητα της ενοχής µου, ώστε όταν καταθέσει το πόρισµά
της η επιτροπή η ενοχή µου να θεωρείται κάτι παραπάνω από δεδοµένη και κατά συνέπεια, δεδοµένος και ο χειρισµός της, τόσο
από τη Βουλή, όσο και από τη δικαιοσύνη.
Σήµερα ακόµα ο Πρόεδρος της επιτροπής και µέλη της επιτροπής δεν κράτησαν καν τα προσχήµατα. Είπαν εδώ «το έχουµε
δέσει το ζήτηµα, απλώς τώρα θέλουµε να το διευρύνουµε και
άλλο» ο κ. Μαρκογιαννάκης, ο κ. Βαρβιτσιώτης, ο κ. Οικονόµου.
Και εσείς, κύριε Χαλβατζή, που συνήθως είστε προσεκτικός, θα
σας έλεγα να ξανακοιτάξετε αυτά τα οποία είπατε, γιατί σας
έχουν δώσει ψεύτικα στοιχεία. Δεν θυµάµαι στο παρελθόν παρόµοιο ευτελισµό της διαδικασίας µιας επιτροπής που προβλέπεται
από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Σε αντίθεση µε τα µέλη της προανακριτικής, εµένα δεν µε
έχετε ακούσει όλο αυτό τον καιρό, γιατί όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία ό,τι έχω να πω το λέω εδώ µέσα. Δεν το λέω στις εφηµερίδες, δεν το λέω στα κανάλια.
Έρχοµαι τώρα στη σηµερινή πρόταση για τη διεύρυνση του
κατηγορητηρίου σε βάρος µου. Ερώτηµα: Γιατί ενώ η µέχρι τώρα
έρευνα αφορούσε την αλλοίωση των στοιχείων, προκύπτει τώρα
η ανάγκη αυτής της πρότασης; Γιατί, ενώ ανάλογη πρόταση
απορρίφθηκε πριν από πέντε µήνες από την Ολοµέλεια, σήµερα
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επανέρχεται;
Η πρόταση αναφέρει ότι «κατά τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής εξέτασης προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις διάπραξης του
αξιοποίνου αδικήµατος της απιστίας». Ποιές είναι αυτές οι σοβαρές ενδείξεις που υποτίθεται ότι προέκυψαν; Η επιστολή που
συνόδευε το αρχικό cd που ήρθε από τη Γαλλία.
Ερώτηµα: Είναι νέα πληροφορία αυτή; Δεν την ξέραµε νωρίτερα; Και µάλιστα, άκουσα σήµερα να λέγεται «το απέκρυψε ο
Υπουργός». Φυσικά και την ξέραµε. Την ξέραµε από τον περασµένο Οκτώβριο γιατί εγώ πρώτος και εξαρχής έχω αναφερθεί
σε αυτή την επιστολή. Το έχω κάνει δύο φορές. Το έχω κάνει
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και το έχω κάνει και στη
κατάθεσή µου στον Οικονοµικό Εισαγγελέα. Είχα πει τότε στη
Βουλή: «Παραδόθηκε διά της διπλωµατικής οδού στο Υπουργείο
Οικονοµικών ένα ψηφιακό αρχείο, ένα cd χωρίς διακριτικά και µε
ένα συνοδευτικό σηµείωµα υπογεγραµµένο από Γάλλο αξιωµατούχο, το οποίο ζητούσε τη διαχείριση των στοιχείων µε µυστικότητα» και µάλιστα, έγινε και ολόκληρη συζήτηση επ’ αυτού.
Άρα, δεν είναι νέο στοιχείο η επιστολή, την ξέραµε. Ούτε βεβαίως ζητήθηκε η επιστολή αυτή µε την επανάληψη της αποστολής των στοιχείων πέρυσι το Δεκέµβριο από τους Γάλλους. Δεν
ζητήθηκε τότε. Εγώ το είχα πει στον Οικονοµικό Εισαγγελέα να
ζητηθεί. Δεν ζητήθηκε τότε. Απλώς, κάποιους τότε δεν τους βόλευε η κατηγορία της απιστίας, ενώ τώρα αισθάνονται την
ανάγκη να την επιστρατεύσουν.
Τι διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας την επιστολή; Σηµαντικά
πράγµατα, αλλά πράγµατα που άµα διαβάσετε την πρόταση, δεν
θα τα δείτε, γιατί η πρόταση αντιστρέφει πλήρως τα προφανή
που προκύπτουν. Ποια είναι αυτά;
Το πρώτο είναι ότι στην επιστολή, όπως πλέον έχει δηµοσιοποιηθεί σε όλα τα ηλεκτρονικά µέσα, επιβεβαιώνεται αυτό που
είχα πει από την αρχή, ότι τα στοιχεία που µας στέλνονται πρέπει
να κρατηθούν απόρρητα, µυστικά. Προσέξτε, όχι «εµπιστευτικά»,
όπως κακώς έχει µεταφραστεί. Η γαλλική λέξη στην πρωτότυπη
επιστολή είναι «secret», όχι «confidentiel». Έχει µεγάλη διαφορά,
και αυτό δεν αφήνει κανένα στοιχείο παρερµηνείας. Και είναι ειλικρινά, απορίας άξιον πώς, η Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, επέλεξε να κάνει τη µετάφραση ως «εµπιστευτικά».
Το δεύτερο πράγµα που διαπιστώνει κανείς -και αυτό βεβαίως
δεν θα το δείτε πουθενά- είναι ότι οι Γάλλοι δεν πρωτοκόλλησαν
την επιστολή τους. Πολύ απλά η επιστολή, για την οποία έχει
γίνει τόση φασαρία, δεν έχει πρωτόκολλο. Γιατί άραγε; Έχει γίνει
τόση συζήτηση για το γιατί δεν πρωτοκολλήθηκε σε εµάς, γιατί
δεν πρωτοκόλλησα εγώ -βασική κατηγορία είναι «δεν πρωτοκόλλησε την επιστολή»- και ουδείς ενδιαφέρεται να διερωτηθεί γιατί
άραγε δεν πρωτοκόλλησαν την επιστολή τους οι Γάλλοι. Το ξέχασαν; Κατά λάθος; Πώς και έχει πρωτόκολλο η πρόσφατη επιστολή του Γάλλου Υπουργού Οικονοµικών στον Έλληνα οµόλογό
του, που διαβιβάζει την επιστολή του 2010 -ξεκάθαρο πρωτόκολλο- αλλά η ίδια αυτή αρχική επιστολή του 2010 δεν έχει πρωτοκολληθεί;
Τρίτο πράγµα που διαπιστώνει κανείς, αν κάνει τον κόπο να
διαβάσει: Πουθενά στην επιστολή δεν περιγράφονταν τα στοιχεία που µας έχουν σταλεί. Πουθενά! Προσέξτε διατύπωση στην
επιστολή, τη διαβάζω: «Βρείτε συνηµµένα τα αιτηθέντα στοιχεία». Πουθενά δεν λέει: «Σας στέλνουµε τα στοιχεία Ελλήνων
καταθετών στην HSBC». Γιατί άραγε; Και αυτό τους ξέφυγε; Και
άλλο λάθος έκαναν οι Γάλλοι;
Εν κατακλείδι, το έγγραφο των Γάλλων, το οποίο υποτίθεται
ότι µε «καίει» και υποτίθεται ότι δικαιολογεί και τη σηµερινή πρόταση:
Πρώτον, είναι µια επιστολή χωρίς πρωτόκολλο, διόλου συνηθισµένο για φορολογική Αρχή να επικοινωνεί χωρίς πρωτόκολλο
και µάλιστα για τη διαβίβαση τόσο ευαίσθητων στοιχείων.
Δεύτερον, η επιστολή δεν αναφέρεται πουθενά στο περιεχόµενο των στοιχείων που διαβιβάζονται, ούτε λέξη! Η λέξη «Έλληνες καταθέτες» δεν υπάρχει. Η λέξη «HSBC» δεν υπάρχει. Η
λέξη «Ελβετία» δεν υπάρχει, παρά µόνο ένα ξερό «Βρείτε συνηµµένα τα αιτηθέντα στοιχεία». Ποια στοιχεία; Κουβέντα! Γιατί
προφανώς οι συντάκτες της δεν θέλουν να παραδεχθούν εγγράφως τι περιέχει το cd που µας στέλνουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχει ξαναδεί ποτέ κανένας από εσάς επιστολή δηµόσιας
Αρχής που να λέει «Σας αποστέλλουµε τα αιτηθέντα στοιχεία»
χωρίς να περιγράφει, χωρίς να λέει τι είναι αυτό που διαβιβάζει;
Ποτέ! Αρκεί να διαβάσει κανείς την τωρινή επίσηµη και µε πρωτόκολλο επιστολή του κ. Μοσκοβισί και να κάνει τη σύγκριση και
να καταλάβει.
Τώρα που το θέµα έχει πάρει δηµοσιότητα και έκταση, η επιστολή του κ. Μοσκοβισί κάνει ρητά λόγο σε πληροφορίες «για
Έλληνες καταθέτες που αναφέρονται στη λίστα HSBC». Η αρχική επιστολή δεν αναφέρει τίποτα απ’ όλα αυτά. Και φυσικά,
αυτό δεν έχει γίνει τυχαία.
Και τρίτον, βεβαίως -το ξαναείπα- λέει ότι τα στοιχεία πρέπει
να παραµείνουν απόρρητα και µυστικά.
Πραγµατικά, θεωρώ ευτύχηµα το ότι βρέθηκε αυτή η επιστολή
επειδή τεκµηριώνει έναν προς έναν όλους τους µέχρι σήµερα
ισχυρισµούς µου. Επιβεβαιώνει ότι από την πρώτη στιγµή είπα
την αλήθεια, ότι δεν είχα κρύψει απολύτως τίποτα ούτε για την
ύπαρξη ούτε για το περιεχόµενο και το νόηµα της εν λόγω επιστολής.
Ερώτηµα: Γιατί η σηµερινή πρόταση που επιχειρεί να θεµελιώσει το αδίκηµα της απιστίας δεν λέει τίποτα απ’ όλα αυτά; Δεν
τα αξιολογεί ως σηµαντικά ή µήπως απλώς λειτουργεί επιλεκτικά, για να στηρίξει µια κατηγορία; Σε τι εστιάζει η πρόταση
που σας καλούν να ψηφίσετε; Σε δύο στοιχεία: Το πρώτο είναι η
αναφορά στην περίφηµη επιστολή στη Σύµβαση ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών µεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας και την αντίστοιχη κοινοτική οδηγία. Ποια είναι η ανακάλυψη ακριβώς εδώ;
Τι άλλο θα µπορούσαν να επικαλεστούν οι γαλλικές Αρχές για
να διαβιβάσουν τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία µάλιστα δεν κατονοµάζουν τι είναι; Θα µπορούσε να γράφει κάτι άλλο το κείµενο,
ειδικά όταν στην επιστολή του Γενικού Γραµµατέα, του κυρίου
Πλασκοβίτη -που χαίροµαι πάρα πολύ που την είδαµε και αυτήνπου προηγήθηκε, γίνεται µνεία σε αυτό το πλαίσιο ανταλλαγής
πληροφοριών;
Όµως, ας σταθούµε εδώ µισό λεπτό. Σε τι ακριβώς αναφέρεται αυτή η περίφηµη σύµβαση την οποία όλοι ανεµίζουν, εδώ και
µερικές εβδοµάδες; Αναφέρεται µήπως σε φορολογικά στοιχεία
Ελλήνων πολιτών µε καταθέσεις σε τρίτο κράτος, την Ελβετία,
τα οποία η Γαλλία έχει στην κατοχή της µε τρόπο παράνοµο;
Έτσι διαβάζετε εσείς τις διεθνείς συµβάσεις; Όχι, βέβαια. Δεν το
γνωρίζουν αυτό οι Γάλλοι; Βεβαίως, φυσικά και το γνωρίζουν, γι’
αυτό και δεν αναφέρονται στο τι ακριβώς διαβιβάζουν.
Το δεύτερο στοιχείο που επικαλείται η σηµερινή πρόταση είναι
η χρήση. «Μας στέλνονται» λέει -και αυτό παρουσιάζεται ως µεγάλη αποκάλυψη- «για φορολογική χρήση». Και πάλι ορισµένοι
εδώ παριστάνουν τους έκπληκτους για το αυτονόητο και προφανές. Φυσικά γι’ αυτό µας στέλνονται, για τι άλλο; Γι’ αυτό το
σκοπό δεν τα ζήτησα; Και αυτήν ακριβώς τη χρήση έκανα, δίνοντας τα πρώτα είκοσι ονόµατα στον κ. Καπελέρη για έλεγχο, κάνοντας σύσκεψη για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση,
συζητώντας για το ζήτηµα αυτό µε τον κ. Νικολούδη, τον Εισαγγελέα επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος και δίνοντας όλα τα στοιχεία στον κ. Διώτη για να κάνει
πλήρη φορολογική έρευνα.
Φορολογική χρήση όµως, δεν σηµαίνει ούτε δηµοσιοποίηση,
ούτε απαραίτητα επισηµοποίηση κατοχής, δεν σηµαίνει ότι διαρρέω όλα τα στοιχεία στις εφηµερίδες, δεν σηµαίνει «νίπτω τας
χείρας µου» δίνοντάς τα ως επίσηµα στοιχεία στην υπηρεσία και
αν δε γίνει τίποτα, δεν µε νοιάζει, γιατί εγώ έχω καλύψει τον
εαυτό µου. Σηµαίνει, αντίθετα, να φροντίσει κανείς για την καλύτερη δυνατή χρήση, δεδοµένης της ιδιαιτερότητας των στοιχείων
που παραλάβαµε.
Τι µας λέει, λοιπόν, τελικά, αυτή η περίφηµη επιστολή και ο
τρόπος µε τον οποίο ήρθε; Μας λέει ότι οι Γάλλοι γνωρίζουν
πολύ καλά ότι τα στοιχεία αυτά είναι προϊόν υποκλοπής και άρα
δεν µπορούν παρά να τα χειριστούν µε ιδιαίτερη προσοχή, ανταποκρίνονται µεν στο ελληνικό αίτηµα να µας τα δώσουν, αλλά
για λόγους προφύλαξης το κάνουν χωρίς να περιγράφουν τι δίνουν, τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση αυτά που δίνουν είναι
απόρρητα και χωρίς η διαβίβαση να αποτελέσει επίσηµη αλληλογραφία, µε πρωτόκολλο, µεταξύ των αρµόδιων Υπουργείων
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Ελλάδας και Γαλλίας. Αυτή είναι και η συνεννόηση που είχε γίνει.
Μάλιστα, οι Γάλλοι µας τόνισαν από την αρχή την ανάγκη για διακριτικότητα, ώστε να µη διαταραχθούν και οι σχέσεις µεταξύ της
Γαλλίας και της Ελβετίας.
Γιατί δεν αναφέρονται αυτά στην πρόταση που έχει έρθει σήµερα προς ψήφιση; Γιατί πολύ απλά δεν βολεύουν. Μετά τις επιλεκτικές διαρροές, τώρα έχουµε και επιλεκτική ενηµέρωση της
Βουλής, πλήρη απαξίωση και των δικαιωµάτων µου και των διαδικασιών της Προανακριτικής και του ίδιου του Κοινοβουλίου.
Εδώ θέλω να αναφερθώ και στο τελευταίο και πιο πρόσφατο
στοιχείο, το οποίο υποτίθεται -όπως διαβάζω- ότι µε αποτελειώνει -τα άλλα µε «καίγανε», ενώ αυτό µε αποτελειώνει- και είναι
η αρχική επιστολή του κ. Πλασκοβίτη στην οποία ανταποκρίθηκαν οι Γάλλοι και η οποία κατατέθηκε στην επιτροπή από τον
Πρέσβη κ. Χαλαστάνη. Τι λέει αυτή η επιστολή; Επιβεβαιώνει
αυτά που έχω πει.
Όποιος κάνει τον κόπο να την ψάξει στα ηλεκτρονικά µέσα για
να την διαβάσει, θα δει ότι πουθενά στην επιστολή δεν γίνεται
µνεία των συγκεκριµένων στοιχείων από την Τράπεζα HSBC.
Πουθενά!
«Ζητείται πληροφόρηση σχετικά µε τις τραπεζικές καταθέσεις
που ανήκουν σε Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις σε ελβετικές
τράπεζες». Γιατί έγινε αυτό; Γιατί προφανώς δεν είναι δυνατόν
να γίνει συγκεκριµένη αναφορά σε στοιχεία που όλοι γνωρίζουν
ότι οι Γάλλοι κατέχουν παράνοµα. Και φυσικά ούτε η επιστολή
του κ. Πλασκοβίτη έχει πρωτόκολλο. Τόσο επίσηµη αλληλογραφία ήταν!
Συνοψίζω το χειρισµό µου: Ζητώ από τη Γαλλίδα οµόλογό µου
κ. Λαγκάρντ να µας δώσει τα εν λόγω στοιχεία. Αποδέχεται το
αίτηµά µου και µου επισηµαίνει τον απόρρητο, µυστικό χαρακτήρα τους. Παραλαµβάνω µια µη πρωτοκολληµένη επιστολή
από το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών που δεν απευθύνεται σε
µένα ή στο Υπουργείο Οικονοµικών και στην οποία επαναλαµβάνεται ρητά ότι τα στοιχεία είναι απόρρητα, µυστικά σε τέτοιο
βαθµό που η επιστολή δεν περιγράφει καν τι αφορούν τα εν
λόγω στοιχεία. Δεν πρωτοκολλώ, γιατί δεν θέλω και δεν πρέπει
να υπάρχει παραδοχή επίσηµης κτήσης αυτών των παράνοµων
στοιχείων από την ελληνική διοίκηση, αλλά δίνω τα στοιχεία αυτά
για φορολογική αξιοποίηση στον επικεφαλής του αρµοδίου οργάνου, το ΣΔΟΕ, καταρχάς τα είκοσι ονόµατα µε τις µεγαλύτερες
καταθέσεις και στη συνέχεια το σύνολο. Τα δίνω για φορολογική
χρήση.
Εξάλλου, µε τέτοια µεροληπτική στάση που υπάρχει απέναντί
µου, φανταστείτε τι θα γινόταν αν είχα χειριστεί το θέµα διαφορετικά. Αν, για παράδειγµα, είχα διαβιβάσει επισήµως τα στοιχεία
στο ΣΔΟΕ, φαντάζοµαι το χορό που θα στηνόταν. «Γκάφα Παπακωνσταντίνου, έδωσε στο ΣΔΟΕ για έλεγχο παράνοµα στοιχεία
προϊόν υποκλοπής που ήξερε ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν επισήµως και τα «έκαψε», αντί αυτά να χρησιµοποιηθούν
ως εµπιστευτικές πληροφορίες».
Εγώ λοιπόν, έδωσα τα στοιχεία για φορολογική χρήση και µε
το σωστό τρόπο, δεδοµένης της φύσης τους. Και µια που συζητάµε το ενδεχόµενο αδίκηµα της απιστίας λόγω µη χρήσης των
στοιχείων, το ερώτηµα είναι: άλλοι µετά από εµένα γιατί δεν τα
αξιοποίησαν; Γιατί αποφάνθηκαν ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για φορολογική χρήση τα στοιχεία; Γιατί έβαλαν τη
λίστα στο συρτάρι τους;
Από τη στιγµή που δηµοσιοποιήθηκε η επιστολή των Γάλλων
παρακολούθησα µε κατάπληξη τις αντιδράσεις του κ. Διώτη και
του κ. Βενιζέλου. «Αν ήξερα το πώς ήρθε η επιστολή, θα τη χειριζόµουν διαφορετικά», λέει ο ένας. «Ουδέποτε ενηµερώθηκε ο
κ. Βενιζέλος». Σοβαρολογούµε; Τι ακριβώς τους εµπόδισε -η έλλειψη του χαρτιού των Γάλλων;- για να αξιοποιήσουν αυτές τις
πληροφορίες, την ώρα που το ΣΔΟΕ µπορεί και οφείλει να αξιοποιεί ακόµα και ανώνυµες πληροφορίες; Γιατί τα στοιχεία αυτά
παραδόθηκαν από τον κ. Διώτη στο διάδοχό µου Υπουργό Οικονοµικών και καταχωνιάστηκαν σε ένα συρτάρι επί δεκαέξι ολόκληρους µήνες; Ποιον κοροϊδεύουµε εδώ πέρα;
Αλήθεια, αυτό ήταν το πρόβληµα; Τότε γιατί δεν µε ρωτούσαν
να τους διευκρινίσω πώς ακριβώς ήρθαν τα στοιχεία; Τηλέφωνα
δεν υπήρχαν; Γιατί δεν σήκωνε το τηλέφωνο ο κ. Διώτης να µου
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πει «Υπουργέ, προβληµατίζοµαι πώς να χρησιµοποιήσω τα στοιχεία που µου έδωσες. Μου ξαναλές πώς τα πήρες; Κανένα χαρτί
είχες;». Και γιατί δεν σήκωσε το τηλέφωνο ο κ. Βενιζέλος ή γιατί
δεν µε ρώτησε στο περιθώριο των αναρίθµητων συσκέψεων που
βρεθήκαµε από κοινού, «πού βρήκες αυτά τα στοιχεία που έδωσες στο Διώτη και δεν ξέρουµε τώρα τι να τα κάνουµε;». Αν δεν
ήθελε να ρωτήσει εµένα, γιατί δεν ρωτούσε την κ. Λαγκάρντ, µε
την οποία συνυπήρξε σε ένα σωρό συµβούλια οικονοµικών;
Καθώς αναφέροµαι στον κ. Βενιζέλο, ο οποίος είχε στη διάθεσή του επί τόσους µήνες το περίφηµο usb, πιστεύοντας, όπως
ισχυρίζεται, ότι πρόκειται για αντίγραφο και ότι το ΣΔΟΕ συνεχίζει την έρευνα, υπάρχει ένα απλό ερώτηµα. Τι ακριβώς έκανε ο
ίδιος για τη λίστα αυτή; Ζήτησε ποτέ ενηµέρωση επί τόσους
µήνες από τον κ. Διώτη για την πορεία των ερευνών; Αλλά κατά
έναν περίεργο και ανεξήγητο τρόπο, εγώ είµαι αυτός ο οποίος
σήµερα εγκαλείται για τη µη αξιοποίηση της λίστας. Εγώ, που
την έφερα στην Ελλάδα και προσπάθησα µε κάθε µυστικότητα
να αξιοποιηθεί για φορολογικούς ελέγχους.
Διαβάζω επίσης στην πρόταση που έχει κατατεθεί πως εάν
αυτό είχε συµβεί, δηλαδή πρωτοκόλληση και επίσηµη διαβίβαση
στο ΣΔΟΕ, είναι δεδοµένο ότι ο έλεγχος θα είχε προχωρήσει και
εκτιµάται ότι σηµαντικά ποσά σε κάθε περίπτωση –διαβάζω ακριβώς την πρόταση- άνω των 120.000 ευρώ σήµερα θα είχαν εισρεύσει στα ταµεία του ελληνικού κράτους.
Το ποσό των 120.000 ευρώ δεν είναι τυχαίο, προφανώς. Είναι
τόσο, όσο χρειάζεται για να µου φορτωθεί το αδίκηµα της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος. Γιατί βέβαια, έχει διαρρεύσει
πολλές φορές το άγχος των µελών της επιτροπής ότι δεν γίνεται,
βρε αδερφέ, ο Παπακωνσταντίνου να γλυτώσει µε πληµµέληµα,
θα «µας πάρουν µε τις πέτρες». Επί λέξει το έχουµε ακούσει.
Άρα, πρέπει πάση θυσία να εφευρεθεί κακούργηµα. Αυτή είναι η
έννοια της απόδοσης της δικαιοσύνης που επιχειρείται εδώ σήµερα!
Ας εξετάσουµε όµως και αυτό το επιχείρηµα µε τα 120.000
ευρώ. Μπορεί να µας πει κάποιος, προς υποστήριξη αυτής της
εικασίας, πόσα ακριβώς χρήµατα έχει εισπράξει το ελληνικό δηµόσιο από τότε που ξαναήρθε επίσηµα η λίστα στην Ελλάδα;
Πόσα; Ας δούµε λίγο τις ηµεροµηνίες. Τα στοιχεία ήρθαν στην
Ελλάδα µε εµένα Υπουργό Οικονοµικών από τον Οκτώβριο του
2010 ως τις αρχές Ιουνίου του 2011. Όχι από την άνοιξη, όπως
έλεγαν µερικοί στις Επιτροπές Θεσµών και Διαφάνειας. Σύνολο:
οχτώ µήνες και κάτι. Ήταν στο Υπουργείο Οικονοµικών µε
Υπουργό τον κ. Βενιζέλο, από τον Ιούνιο του 2011 έως το Μάρτιο
του 2012. Σύνολο: εννέα µήνες και κάτι. Στη συνέχεια παρέµειναν
στην κατοχή του κ. Βενιζέλου, αφότου εγκατέλειψε το Υπουργείο
και άλλους επτά µήνες. Σύνολο: δεκαέξι µήνες.
Έχει έρθει ξανά η λίστα από τη Γαλλία το Δεκέµβριο του 2012.
Από τότε µέχρι σήµερα έχουν περάσει έξι µήνες. Έξι µήνες
στους οποίους το ΣΔΟΕ µέσα σε συνθήκες τεράστιας πίεσης δεν
έχει καν ολοκληρώσει τον έλεγχο σε τρεις συγγενείς µου. Βλέποντας την ταχύτητα των ερευνών, ελπίζω ότι όλοι πια καταλαβαίνετε για ποιο λόγο έδωσα αρχικά µόνο τα είκοσι ονόµατα που
άθροιζαν περίπου τις µισές καταθέσεις της λίστας από ένα σύνολο περίπου δύο χιλιάδων ονοµάτων. Ήξερα τα προβλήµατα,
αυτές τις υποθέσεις, ήθελα η προσπάθεια να επικεντρωθεί σε
πρώτη φάση στα µεγαλύτερα ποσά, για να έχει αποτέλεσµα, αντί
να διαχυθεί και να µην γίνει τίποτα στο τέλος µε προφάσεις του
είδους «δύο χιλιάδες ονόµατα, πού να προλάβουµε να τα ψάξουµε;».
Αλήθεια, πόσα χρήµατα έχει εισπράξει το Υπουργείο Οικονοµικών από τη λίστα της Τράπεζας της Ελλάδος; Ξέρετε για ποια
λίστα µιλώ: Τη λίστα µε τους πενήντα τέσσερις χιλιάδες που
έβγαλαν 22 δισεκατοµµύρια ευρώ από το 2009, µια λίστα η αξιοποίηση της οποίας έγινε εξαιτίας των νόµων που εµείς περάσαµε, µια λίστα που αφορά απολύτως επίσηµα στοιχεία,
εµβάσµατα από ελληνικές τράπεζες, όχι προ δεκαετίας, στην Ελβετία που σε αντίθεση µε τα στοιχεία από τη Γαλλία, είναι καθ’
όλα αξιοποιήσιµη, µε απολύτως νόµιµο τρόπο, και η οποία µπορεί να σταθεί αυτοτελώς σε οποιοδήποτε ελληνικό δικαστήριο.
Πόση υποκρισία λοιπόν, κρύβει αυτή η φράση της πρότασης
για τα διαφυγόντα ποσά που έχετε σήµερα µπροστά σας και
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πόσο υποτιµά τη νοηµοσύνη όλων! Αν ήταν τόσο απλό να εισπραχθούν χρήµατα από τη λίστα Λαγκάρντ, γιατί δεν έχουν
ακόµα εισπραχθεί;
Αν, λοιπόν, σήµερα ελέγχοµαι για το αδίκηµα της απιστίας τι
θα έπρεπε, µε την ίδια λογική να ισχύσει και για τους διαδόχους
µου στο Υπουργείο Οικονοµικών ή και ακόµη περισσότερο µε
τους προκατόχους µου; Γιατί τόσα χρόνια δεν έκαναν τίποτα για
να ψάξουν τυχόν φοροδιαφυγή σε καταθέσεις στο εξωτερικό.
Πόσο ζηµίωσαν όλοι αυτοί το ελληνικό δηµόσιο;
Να το ξεκαθαρίσω. Προφανώς, δεν λέω ότι πρέπει να ξεκινήσουµε κυνήγι µαγισσών. Εγώ δεν είµαι αυτής της λογικής, όπως
ακούω µερικούς εδώ µέσα. Το αντίθετο. Αλλά τέτοιο ακριβώς κυνήγι πραγµατοποιείται εναντίον µου. Τέτοιες µεθοδεύσεις όµως
λειτουργούν πάντα ως άλλοθι απραξίας και εκτροπής από την
πραγµατική και τιτάνια προσπάθεια που πρέπει να κάνουµε µε
τόλµη και ειλικρίνεια, για να αντιµετωπίσουµε ένα πρόβληµα που
όλοι ξέρουµε πόσο σοβαρό είναι: αυτό της φοροδιαφυγής. Και
σε αυτόν τον αγώνα εγώ προσωπικά έδωσα όλες µου τις δυνάµεις, στη σύντοµη θητεία µου ως Υπουργού Οικονοµικών, µέσα
σε µια µπόρα χωρίς προηγούµενο και έχοντας να διαχειριστώ
παράλληλα πρωτοφανή προβλήµατα, µε πλήθος πρωτοβουλιών,
νοµοθετήµατα, τοµές και διαρθρωτικές αλλαγές που σήµερα
αποτελούν εφόδια του κράτους στην προσπάθεια καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και εξαιτίας των οποίων υπάρχουν αποτελέσµατα, γιατί η πολιτική αυτή συνεχίζεται ευτυχώς και από τη
σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών. Δεν µπορεί όµως
να κατηγορείται αυτός που ζήτησε τη λίστα και την έδωσε για
έλεγχο.
Ο κ. Διώτης ρωτήθηκε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
ξεκάθαρα: «Γιατί σας έδωσε τη λίστα ο κ. Παπακωνσταντίνου;».
Απαντά αφοπλιστικά: «Είναι προφανές ότι για να τη δώσει σε
εµένα, την έδωσε για να γίνει έλεγχος. Αλλιώς τι νόηµα έχει;».
Μάλιστα, για έλεγχο την έδωσα. Εγώ προσπάθησα! Άλλοι πρέπει
να απολογηθούν γιατί αυτή η προσπάθεια σταµάτησε.
Μπορούσε να γίνει έλεγχος µε βάση τη λίστα; Ναι, µπορούσε
να χρησιµοποιηθεί ως έναυσµα έρευνας -το έχω πει πολλές
φορές- όχι βέβαια όπως νοµίζουν µερικοί, όχι ενηµερώνοντας
όσους είναι στη λίστα ότι «είναι το όνοµά σας στη λίστα της
HSBC και ελάτε να µας εξηγήσετε», όπως έχουν κάνει τώρα οι
Υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, µε κίνδυνο να κριθούν όλες αυτές οι έρευνες παράνοµες στα δικαστήρια.
Θυµηθείτε, σας παρακαλώ πολύ, τι έχει συµβεί στη Γαλλία. Το
Ανώτατο γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα στοιχεία αυτά είναι παράνοµα -το Ανώτατο γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο, επαναλαµβάνω- και ήρθε να ακυρώσει όλες τις
διοικητικές αποφάσεις που βασίστηκαν σε αυτά τα στοιχεία και
όλες τις αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις που επέβαλαν ποινές.
Δεν µας προβληµατίζει αυτό;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γνωρίζω πως ο όλος χειρισµός
της υπόθεσης αυτής έχει δώσει λαβές για να αµφιβάλουν πολλοί,
καλόπιστα, για το τι πραγµατικά συνέβη και για να ξεχάσουν όλο
τον αγώνα και τις αλλαγές που κάναµε για την καταπολέµηση
της φοροδιαφυγής, όλη την αυστηρή νοµοθεσία που δηµιουργήσαµε µε τεράστιες αντιδράσεις. Και βέβαια, για τους κακόπιστους, αυτούς που ποσώς ενδιαφέρονται για την αλήθεια και το
µόνο που τους νοιάζει είναι να παίξουν πολιτικά παιχνίδια στην
πλάτη µου και να ρίξουν έναν άνθρωπο βορά στην ανάγκη του
κόσµου να δουν πολιτικούς να τιµωρούνται, έχει δοθεί µια εξαιρετική ευκαιρία να φτιάξουν για µένα µια εικόνα γεµάτη από εικασίες που δεν ευσταθούν και ψέµατα.
Επαναλαµβάνω ότι κινήθηκα, µε µόνο γνώµονα την προσπάθεια να πιάσουµε τους φοροφυγάδες που υπάρχουν στη λίστα.
Από το χειρισµό της δεν είχα κανένα προσωπικό όφελος, ούτε
επιχείρησα να προσπορίσω όφελος στον οιονδήποτε, ούτε έχασε
χρήµατα το ελληνικό δηµόσιο από τις ενέργειές µου.
Όσο προχωράει αυτή η υπόθεση, τόσο αυξάνεται ο παραλογισµός, προκειµένου να εξυπηρετηθούν προφανείς πολιτικές και
κατά βάθος προσωπικές σκοπιµότητες. Η προσπάθεια ενοχοποίησής µου ξεκίνησε από το ότι λείπουν τρία ονόµατα συγγενών
µου από ένα usb stick, το οποίο δεν είναι δικό µου, πολύ απλά.
Και αυτό έχει φανεί σε όλες τις εµπειρογνωµοσύνες. Δεν είναι
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το usb που εγώ έδωσα στον κ. Διώτη, γιατί εγώ δεν έκανα καµµία
αλλοίωση.
Ο παραλογισµός πολλαπλασιάζεται σήµερα µε την προσπάθεια απόδοσης σε εµένα του αδικήµατος της απιστίας. Αλλά βέβαια, δεν έχω αυταπάτες. Αν δεν αρκέσει η σηµερινή κατηγορία
για την καταδίκη µου, θα εφευρεθεί κάτι άλλο. Και αν δεν αρκέσει
και αυτό, θα βρεθεί κάτι άλλο. Όλο και κάποια νέα κατάθεση θα
παρουσιαστεί ότι µε αποτελειώνει. Όλο και κάποιο νέο –υποτίθεται- στοιχείο θα παρουσιαστεί ως βόµβα. Έχω κουραστεί να
διαβάζω για τις βόµβες.
Στόχος δεν είναι η δικαιοσύνη, δυστυχώς. Στόχος είναι να
βρούµε ένα βολικό θύµα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ως Υπουργός
Οικονοµικών αναγκάστηκα να κόψω, για να µην καταρρεύσει η
πατρίδα µου, όταν οι περισσότεροι προκάτοχοί µου µοίραζαν
απλόχερα, µε τα γνωστά αποτελέσµατα. Ακολούθησα µια πολιτική που συνέχισε και ο κ. Βενιζέλος και σήµερα συνεχίζει η σηµερινή Κυβέρνηση. Συγκρούστηκα µε πολύ µεγάλα συµφέροντα,
φορολόγησα τις offshore, άνοιξα τραπεζικούς λογαριασµούς,
οδήγησα στη φυλακή τους µεγαλοφοροφυγάδες. Δεν τα έκανα
όλα αυτά µόνος, προφανώς, αλλά ως µέλος µιας Κυβέρνησης
που είχε την πολιτική βούληση να κάνει αυτά τα αυτονόητα πράγµατα ενάντια στη φοροδιαφυγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Είµαι, λοιπόν, για κάποιους το κατάλληλο θύµα.
Όλη αυτή την περίοδο που µας πέρασε, οι διάφορες θεωρίες
συνοµωσίας για τα περασµένα χρόνια έχουν καταρρεύσει: Οι θεωρίες συνοµωσίας για το έλλειµµα που δήθεν φουσκώθηκε, για
τα cds, για το τι µπορούσαµε να κάνουµε ως Κυβέρνηση µε τη
βόµβα που κληρονοµήσαµε στα χέρια µας. Η περίπτωση της Κύπρου ήταν η ταφόπλακα στους συνοµωσιολόγους. Τι απέµεινε;
Η λίστα Λαγκάρντ.
Και εδώ εγκαλείται αυτός που ζήτησε τη λίστα, την έδωσε για
έλεγχο και όχι αυτοί που την «έθαψαν». Ε, όχι! Και ο παραλογισµός έχει τα όριά του. Εγκαλείται αυτός που κατά τη διάρκεια
της σύντοµης θητείας του στο Υπουργείο Οικονοµικών πέρασε
την πιο δρακόντεια νοµοθεσία που είχε ποτέ η χώρα σε θέµατα
φοροδιαφυγής -πολλοί λένε µάλιστα ότι είναι και υπερβολική
αυτή η νοµοθεσία- µε συγκρούσεις, µε δυσαρέσκειες, µε εχθρούς που αναγκαστικά έκανα γιατί έπρεπε να κάνω το καθήκον
µου, µε καταψήφιση πολλών εξ αυτών των πρωτοβουλιών από
αυτούς που σήµερα υποκριτικά µε κρίνουν για τη στάση µου σε
θέµατα φοροδιαφυγής, αφήνοντας στο απυρόβλητο αυτούς που
σταµάτησαν την προσπάθεια που εγώ ξεκίνησα µε τη λίστα Λαγκάρντ. Βλέπετε, εγώ δεν έχω προστάτες στη νοµενκλατούρα και
στα ΜΜΕ. Είµαι µόνος µου. Δεν έχω κανένα κόµµα και κανένα
κέντρο εξουσίας να µε στηρίζει. Γι’ αυτό τραβάω αυτά που τραβάω.
Όµως η εξυπηρέτηση πολιτικών και προσωπικών σκοπιµοτήτων εις βάρος της µοίρας ενός ανθρώπου έχει και αυτή τα όριά
της. Κάποιοι στην Κυβέρνηση θεωρούν ότι διασύροντας έναν άνθρωπο που σε σηµαντικό βαθµό συµβόλισε την προηγούµενη Κυβέρνηση, θα µπορέσουν να εξιλεωθούν στην κοινωνία, θα
µπορέσουν να την κάνουν να ξεχάσει το γεγονός ότι εφαρµόζουν
σήµερα, αναγκαστικά, σε πιο σκληρή εκδοχή, αυτά που µέχρι τις
περσινές εκλογές κατήγγελλαν. Θα το βρουν µπροστά τους.
Κάποιοι στην αντιπολίτευση, προσπαθούν να πείσουν τον
κόσµο µε παραµύθια, όπως ότι αν είχε αξιοποιηθεί η λίστα Λαγκάρντ δεν θα είχε χρειαστεί να κοπούν µισθοί και συντάξεις, και
υφαίνουν απίστευτες θεωρίες συνωµοσίας και συγκάλυψης. Φτάνει πια µε αυτή την υποκρισία! Ο κόσµος έχει καταλάβει. Και βέβαια, αυτό είναι και το χειρότερο για µένα.
Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι ο µόνος δρόµος για την προσωπική τους διάσωση είναι να συκοφαντήσουν και να καταστρέψουν τους προκατόχους τους στην Κυβέρνηση και στο κόµµα.
Αυτό είναι µεγάλο λάθος. Κανείς δεν δικαιώθηκε απλώς «καίγοντας» τους άλλους. Αυτό είναι µικρότητα και αµοραλισµός, δεν
είναι ηγεσία.
Ο κ. Βενιζέλος πριν από µερικές µέρες είχε το θράσος να µε
αναφέρει στην ίδια πρόταση ταυτίζοντάς µε µε τον κ. Τσοχατζόπουλο, ως βάρος που δεν µπορεί να κουβαλάει. Δεν ήµουν όµως
εγώ αυτός που υπερασπίστηκε στη Βουλή τον κ. Τσοχατζόπουλο, ο κ. Βενιζέλος ήταν. Εγώ ήµουν αυτός που πέρασε τη φο-
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ρολογία µε το 15% στις offshore, µε βάση την οποία είναι σήµερα
ο κ. Τσοχατζόπουλος στα δικαστήρια!
Πολιτικό παιχνίδι στις πλάτες ενός ανθρώπου είναι δυστυχώς
αυτό που παίζεται σήµερα σε αυτή την Αίθουσα. Και όλοι εδώ
µέσα το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό συµβαίνει. Μόνο που
όσο και αν βολεύει η δική µου εξόντωση, δεν είµαι βολική περίπτωση. Δεν έχω σκιές στη ζωή µου, δεν έχω δώσει δικαιώµατα
σε θέµατα διαφάνειας, δεν έχω κάνει ούτε µισό ρουσφέτι, δεν
είχα πάρε-δώσε, δεν προσπορίστηκα ποτέ τίποτα, δεν έχω δυσθεώρητο «πόθεν έσχες». Μόνο χρέη έχω.
Από αυτήν την άποψη δεν είµαι βολική περίπτωση, γιατί πρέπει
να πεισθεί και ο κόσµος για αυτό το οποίο πάτε να κάνετε. Προτίµησα πάντα την ακεραιότητα και ας έχω χρέη. Και την τιµή µου
και την υπόληψή µου θα την υπερασπιστώ µέχρι τέλους και για
έναν πρόσθετο λόγο, διότι θεωρώ ότι η µάχη αυτή δεν αφορά
µόνο εµένα προσωπικά. Εντέλει, θίγει ζητήµατα δηµοκρατίας στη
χώρα µας, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, διαφάνειας και ευνοµίας.
Αυτά σας ζητώ να θυµάστε όταν ψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε
τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 και 155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα
και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, επεκτείνει
τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού και για
το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256,
περ.γ, υποπερίπτωση α και β του Ποινικού Κώδικα), και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Θα ακολουθήσει 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 µία ανάγνωση
του ονοµαστικού καταλόγου των Βουλευτών και µε µία κάλπη.
Για τη διεξαγωγή της µυστικής ψηφοφορίας σας έχει διανεµηθεί ψηφοδέλτιο µε το όνοµα του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου.
Το ψηφοδέλτιο θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης.
Σας έχουν διανεµηθεί επίσης και λευκά ψηφοδέλτια, καθώς
και φάκελοι εντός των οποίων τοποθετούνται τα ψηφοδέλτια.
Η ψήφος εκφράζεται µε σταυρό δίπλα σε µια από τις λέξεις
«ΝΑΙ», «ΟΧΙ», «ΠΑΡΩΝ». Εφόσον το ψηφοδέλτιο δεν φέρει
σταυρό στη πρόταση που εµπεριέχεται σε αυτό, τότε θα θεωρείται άκυρο.
Επίσης, σύµφωνα µε το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 73 του Κανονισµού της Βουλής, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του αριθµού των ψηφοδελτίων και
του αριθµού των ψηφισάντων επαναλαµβάνεται η καταµέτρηση.
Εάν και µετά τη νέα αυτή καταµέτρηση διαπιστωθεί ότι ο αριθµός
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των ψηφοδελτίων είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των ψηφισάντων, καταστρέφεται πριν από τη διαλογή αριθµός ψηφοδελτίων ίσος µε τον αριθµό των επιπλέον ψηφοδελτίων.
Επίσης, κύριοι συνάδελφοι, σας γνωστοποιώ ότι στο Προεδρείο έχουν αποσταλεί σφραγισµένες επιστολές από συναδέλφους Βουλευτές και µέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργούς
που βρίσκονται σε αποστολή της Βουλής και της Κυβέρνησης
στο εξωτερικό, για συµµετοχή στην ψηφοφορία, σύµφωνα µε το
άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής.
Με την εκφώνηση του ονόµατός του κάθε Βουλευτής θα προσέρχεται στην ψηφοδόχο όπου θα εναποθέτει το φάκελο µε την
ψήφο του στην κάλπη και οι επί της ψηφοδόχου συνάδελφοι θα
επιβεβαιώνουν αναφέροντας το όνοµα κάθε συναδέλφου που
ψηφίζει.
Καλούνται επί του καταλόγου οι συνάδελφοι κ. Ιωάννης Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και η κ. Όλγα Γεροβασίλη από το
ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Καλούνται, επίσης επί της ψηφοδόχου ως ψηφολέκτες οι συνάδελφοι κ. Δηµήτριος Τσουµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία και
ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο.
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα είναι σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 73 του Κανονισµού της Βουλής ο
Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος Καλαντζής.
Παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προσέλθουν στις
κάλπες.
Επαναλαµβάνω ότι οι επί της ψηφοδόχου συνάδελφοι θα επιβεβαιώνουν αναφέροντας το όνοµα κάθε συναδέλφου που ψηφίζει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Διαρκούσης της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος δεν άκουσε το όνοµα του; Κανείς;
Οι σφραγισµένες επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο για συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα
µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα
και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει
τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και
για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο
256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.), σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση κα διαλογή των ψηφοδελτίων και την
εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ-ΔΙΑΛΟΓΗ)
(Διαρκούσης της διαλογής την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει
ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 266 Βουλευτές. Ευρέθησαν στην ψηφοδόχο 266 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 265.
Υπέρ της πρότασης, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 234 Βουλευτές.
Κατά της πρότασης, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 21 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 7 Βουλευτές.
Λευκά: 3.
Άκυρο: 1.
(Το ψηφοδέλτιο της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας έχω την τιµή να
σας ανακοινώσω ότι µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής γίνεται δεκτή
η πρόταση που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφοι 1-3 του Συντάγµατος και 154
& 155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως
η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην
Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση,
προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην
Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Συνεπώς, προτείνω η ήδη συσταθείσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή που έπρεπε να υποβάλει το πόρισµα και το αποδεικτικό
της υλικό µέχρι τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013, µετά τη σηµερινή
απόφαση του Σώµατος για επέκταση της προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ενδεχόµενης τέλεσης του αδικήµατος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της απιστίας στην Υπηρεσία από τον πρώην Υπουργό, να υποβάλει το πόρισµα και το αποδεικτικό υλικό συνολικώς ως την Τρίτη
25 Ιουνίου 2013.
Συµφωνεί το Σώµα µε την πρόταση αυτή;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς, το Σώµα συνεφώνησε κατά πλειοψηφία µε την πρόταση του Προέδρου.
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 (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.34’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 και ώρα
10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

