ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ’
Τετάρτη 18 Δεκεµβρίου 2013 (πρωί)

ΘΕΜΑΤΑ

ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4897, 4986
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Λ. Τσαβδαρίδη, σελ.
4908
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το 10ο Δηµοτικό
Σχολείο Ίλιου, το 4ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων, το Γυµνάσιο Νεµέας Κορινθίας και το 3ο Γυµνάσιο Άργους, σελ. 4902, 4904,
4905, 4916, 4921, 4925, 4944
4. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 68, παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του
Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ και
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας
και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά
Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής
Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την
ThyssenKrupp Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC
(ADM), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού, σελ. 4897 - 4947
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4897, 4898, 4910, 4911,
4913, 4915, 4917, 4918, 4920, 4922, 4926, 4929, 4937, 4939,
4942, 4945, 4946, 4947, 4948
6. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 4908, 4945
7. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση
εξεταστικής επιτροπής, σελ. 4947 – 4961, 4976 - 4981
8. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σελ. 4948 – 4956, 4957 4961
9. Ονοµαστική ψηφοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 7 Α’ του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του ν.
4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή», κατόπιν υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, σελ. 4962 – 4976, 4981 - 4986
10. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας για
το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή», σελ. 4962 – 4970, 4971 - 4975
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,

σελ. 4907 - 4919
σελ. 4897 – 4907, 4948 - 4986
σελ. 4919 - 4932
σελ. 4934 - 4948

σελ. 4932 - 4934

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 4911, 4932, 4933, 4946
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 4934, 4935, 4936, 4937,
4938, 4939, 4940, 4941,
4942, 4944, 4945, 4947
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 4925, 4926
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 4920
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Μ. ,
σελ. 4907
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 4898, 4902, 4903, 4904,
4911, 4935, 4941
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 4926, 4939, 4941, 4946, 4947
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 4919, 4920
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 4922
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. , σελ. 4921, 4922, 4939, 4940, 4941
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 4902, 4905, 4917, 4918, 4937
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 4910, 4911
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 4908
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 4915
ΝΤΑΒΡΗΣ Γ. ,
σελ. 4904
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 4905
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 4916, 4917
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 4911, 4922, 4923, 4924,
4925, 4926
ΠΑΠΑΡΗΓΑ Α. ,
σελ. 4929
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Θ. ,
σελ. 4913
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 4902, 4903, 4939
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Φ. ,
σελ. 4922
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 4900, 4901, 4902, 4911
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 4931, 4932, 4933, 4934,
4935, 4938, 4942, 4944
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 4905, 4919
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 4908, 4945
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 4908
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 4045
Γ. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 4910, 4911
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 4945, 4947
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 4898
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
σελ. 4945, 4946, 4948
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 4910, 4911, 4913, 4915,
4917, 4918
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 4945, 4946, 4948
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 4897, 4898, 4962
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 4945, 4946
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 4920, 4922, 4929
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 4918
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 4898, 4926
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 4918
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 4898
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 4937, 4939, 4942, 4945,
4947, 4948
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 4898, 4948
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 4898
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 4947

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ’
Τετάρτη 18 Δεκεµβρίου 2013 (πρωί)

Αθήνα, σήµερα στις 18 Δεκεµβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.16’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 17 Δεκεµβρίου 2013 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΝΓ’ συνεδριάσεώς του,
της Τρίτης 17 Δεκεµβρίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο
σύνολό των σχεδίων νόµου:
α) «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών».
β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
Κρατών Μελών της αφενός και της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας
αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης».
γ) «Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των
ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
δ) «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του ν.
4163/2013» (ΦΕΚ Α219/2013)».).
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 144 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης
Τσίπρας και 71 Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων
Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και
Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε
µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν

το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την
εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα
των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού.
Η συζήτηση της πρότασης θα διεξαχθεί µε ανάλογη εφαρµογή
του άρθρου 137, παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής,
δηλαδή µε τη διαδικασία της γενικευµένης συζήτησης επερώτησης.
Προτείνω η συζήτηση να αρχίσει µε έναν κύκλο οκτώ κατά
προτεραιότητα οµιλητών, δηλαδή µε έναν που θα οριστεί από
κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα. Ο κάθε οµιλητής από αυτόν τον
πρώτο κύκλο οµιλητών θα λαµβάνει το λόγο για δεκαπέντε
λεπτά. Πρώτος θα µιλήσει ο Βουλευτής που θα υποδείξει η Κοινοβουλευτική Οµάδα που κατέθεσε την πρόταση για τη σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, δηλαδή ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ.
Όποιος άλλος συνάδελφος Βουλευτής επιθυµεί να µιλήσει, θα
εγγραφεί µε το ηλεκτρονικό σύστηµα έως και το τέλος της οµιλίας του τρίτου αγορητή.
Επίσης, πέραν των ανωτέρω, εφόσον τα κόµµατα το επιθυµούν, µπορούν να δώσουν κατάλογο οµιλητών κατ’ εφαρµογή
της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 165 του Κανονισµού της Βουλής, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, θα προηγηθούν
εκείνων που θα εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Στη συνέχεια, θα καταρτιστεί ενιαίος κατάλογος µε κύκλους
οµιλητών κατ’ αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναµης του κόµµατος που εκπροσωπούν, όπως έχει γίνει σε ανάλογες συζητήσεις στο παρελθόν.
Ο κάθε κύκλος οµιλητών θα αποτελείται από δεκατέσσερις
Βουλευτές, στον οποίο θα συµµετέχουν πέντε Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, τρεις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ, ένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ένας Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
ένας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, ένας της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ένας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και
ένας Βουλευτής από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές.
Οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης θα εναλλάσσονται µε τους
Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Οι οµιλητές του ενιαίου καταλόγου θα λάβουν τον λόγο από πέντε λεπτά, χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας.
Ο χρόνος οµιλίας των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων είναι οριζόµενος από το άρθρο 97 του Κανονισµού της Βουλής.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα µιλήσουν για δώδεκα
λεπτά. Εφόσον, όµως, έχει προηγηθεί η οµιλία του Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής τους Οµάδας, θα µιλήσουν για έξι λεπτά.
Οι Υπουργοί δικαιούνται να µιλήσουν για δεκαοκτώ λεπτά
όποτε το επιθυµούν, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής.
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Επίσης, προτείνω η συζήτηση να ολοκληρωθεί στις 16.30’,
εκτός κι αν ο κατάλογος των οµιλητών εξαντληθεί νωρίτερα και
θα ακολουθήσει ονοµαστική ψηφοφορία. Μετά το πέρας της
ονοµαστικής ψηφοφορίας για την εξεταστική επιτροπή, θα ακολουθήσει και η ονοµαστική ψηφοφορία που αφορά την χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή αυτή η πρόταση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Παπαδηµούλη,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι
το Προεδρείο θα πρέπει να δώσει µεγαλύτερη άνεση χρόνου
στην ολοκλήρωση και τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης. Εποµένως, θεωρώ ότι µπορούµε να πάµε και λίγο µετά τις 16.30’,
ώστε πρώτον, να µπορεί να ασκηθεί το δικαίωµα δευτερολογίας
των εισηγητών των κοµµάτων και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό, για να διασταυρωθούν επιχειρήµατα και να µην υπάρχουν παράλληλοι
µονόλογοι.
Δεύτερον, οι Βουλευτές που θα εγγραφούν στον κατάλογο να
έχουν τη δυνατότητα χρόνου µεγαλύτερου των πέντε λεπτών,
γιατί δεν θα προλάβουν να µιλήσουν όλοι. Ας είµαστε λίγο πιο
ελαστικοί µε το χρόνο. Τουλάχιστον οι οµιλητές που έχουν ορίσει
τα κόµµατα -ο πρώτος κύκλος, δηλαδή, οµιλητών- να έχουν τη
δυνατότητα να µιλήσουν όχι πέντε λεπτά αλλά επτά έως οκτώ
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Οι οµιλητές από τον
πρώτο κύκλο δεν έχουν πέντε λεπτά, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ανακεφαλαιώνω την πρόταση, κύριε Πρόεδρε.
Προτείνω να υπάρχει δικαίωµα δευτερολογίας, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό, για τους εισηγητές των κοµµάτων και
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και µεγαλύτερος χρόνος
οµιλίας -όχι πέντε αλλά επτά έως οκτώ λεπτά- για τον πρώτο
κύκλο των οµιλητών που έχει δοθεί από τα κόµµατα και µε τις
αναλογίες που εσείς ορίσατε. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στο να
ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 17.00’ ή στις 18.00’ το απόγευµα.
Αυτό δεν είναι καθόλου πρόβληµα. Ίσα-ίσα θα µπορέσουµε να
συζητήσουµε ουσιαστικότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης έχει τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η συζήτηση θα πρέπει να διεξαχθεί όπως έχει οργανωθεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό
της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ανήκοντες στον πρώτο κύκλο έχουν από δεκαπέντε
λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτοί είναι οι εισηγητές.
Αναφέροµαι στους προταθέντες από τα κόµµατα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πάντως, ιδιαίτερα
εσείς, κύριε Παπαδηµούλη, µε την τεράστια εµπειρία που έχετε
στην Ευρωβουλή, ξέρετε ότι αν κάποιος θέλει να πει κάτι, το λέει
στο σωστό χρόνο. Ωστόσο, εννοείται ότι θα υπάρχει πάντα µια
ανοχή χρόνου.
Από εκεί και πέρα, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δικαιούνται εκ του Κανονισµού να έχουν δευτερολογία. Αν, όµως, οι εισηγητές ζητήσουν και πάρουν δευτερολογία, θα στερήσουν τον
λόγο από κάποιους Βουλευτές.
Άρα, λοιπόν, εννοείται ότι θα υπάρχει µια ανοχή χρόνου και εννοείται ότι δικαιούνται οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Όµως,
δεν νοµίζω ότι οι εισηγητές χρειάζεται να πάρουν τον λόγο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε ότι το θέµα το οποίο θα συζητήσουµε είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Επίσης, θεωρώ ότι οι εισηγητές και ο πρώτος κύκλος των
οµιλητών πράγµατι έχουν άνεση χρόνου. Εποµένως, δεν νοµίζω
ότι πρέπει να πάρουν περισσότερο χρόνο. Όµως, υπάρχουν πολλοί Βουλευτές που θέλουν να τοποθετηθούν. Κατά την έννοια
αυτή, πιστεύουµε ότι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να µιλήσουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν από εκεί και πέρα περισσέψει χρόνος, ας υπάρξει και δευτερολογία για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Το βασικό,
λοιπόν, για µας είναι να µπορέσουν να µιλήσουν όσο το δυνατόν
περισσότεροι Βουλευτές.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, νοµίζω ότι µπορούµε να πάµε και
πέραν της λήξεως που έχει προγραµµατιστεί για τις 16.30’ και
να πάµε δύο ώρες αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βέβαια, κύριε Μαριά,
δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ακολουθεί και δεύτερη ψηφοφορία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να την κάνετε µαζί,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν µπορεί να γίνει
αυτό, κύριε Μαριά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προτείνω κι εγώ
να αποδεχθούµε την πρόταση του Προεδρείου, όπως την παρουσιάσατε.
Επίσης, ζητάω από το Προεδρείο -και δεν ειρωνεύοµαι- να δείξει ανοχή στους οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ και να έχουν περισσότερο
χρόνο, γιατί όπως γρήγορα και εύκολα θα αποδείξουµε, σήµερα
πρέπει να απολογηθούν. Δεν είναι κατήγοροι αλλά κατηγορούµενοι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Λοιπόν, για να ολοκληρώσουµε και να µπούµε στη διαδικασία, να πάµε µέχρι τις
17:00’ και µε µια ανοχή…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, καµµία έκπτωση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ό,τι έχουµε πει στη Διάσκεψη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ό,τι έχουµε πει. Τέλος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Άρα, από τη στιγµή
που η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επιµένουν σ’ αυτό, θα ολοκληρώσουµε στις 16:30’ µε µια ανοχή στους Βουλευτές και θα
ισχύσει ό,τι έχουµε πει µέχρι σήµερα.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας από το Συνασπισµό της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Ανοίγει ο κατάλογος, όπως ξέρετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά δεν κατανοώ
γιατί το Προεδρείο επιλέγει µια τόσο πιεστική διαδικασία όταν ο
ίδιος ο Κανονισµός, σε παρόµοιες περιπτώσεις, επιτρέπει ακόµα
και δύο ηµέρες συζήτηση για τέτοια θέµατα. Από εκεί και πέρα,
η εξέλιξη της συζήτησης νοµίζω ότι θα αναδείξει την αναγκαιότητα να αλλάξει άποψη το Προεδρείο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, «η Ολοµέλεια της
Βουλής µπορεί να συνιστά εξεταστικές επιτροπές από µέλη της
για την εξέταση ειδικών ζητηµάτων δηµοσίου ενδιαφέροντος».
Με αυτή τη διάταξη, µε το άρθρο 144 του Κανονισµού της Βουλής, εισάγεται σήµερα για συζήτηση η πρόταση για σύσταση
εξεταστικής επιτροπής από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το ερώτηµα καλείστε να απαντήσετε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
Η σηµαντικότερη ναυπηγική µονάδα της Μεσογείου είναι κλειστή. Χίλιοι διακόσιοι εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι και µε
επισφαλή σχέση εργασίας. Τα υποβρύχια του Πολεµικού Ναυτικού σκουριάζουν και η άµυνα της χώρας υποβαθµίζεται. Αν αυτά
δεν αποτελούν ζητήµατα δηµοσίου ενδιαφέροντος που πρέπει
να εξετάσει Βουλή, τότε ποιο είναι το ζήτηµα δηµοσίου ενδιαφέροντος για το οποίο απαιτείται η σύσταση εξεταστικής επιτροπής;
Εµείς σας καλούµε να πείτε «ναι», όπως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
προτείνει, γιατί δεν είναι µόνο το τεράστιο ζήτηµα, είναι και το
πλήρες αδιέξοδο το οποίο αποδεδειγµένα δεν έχει κατορθώσει
ούτε αυτή η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου, να
επιλύσει. Το αδιέξοδο είναι πλήρες και το γνωρίζετε πολύ καλά
όλες και όλοι.
Για εµάς το πρώτιστο ζήτηµα είναι να αναλάβει η Βουλή το
ρόλο που αποδεδειγµένα δεν µπορεί να αναλάβει η Κυβέρνηση.
Διότι η Κυβέρνηση Σαµαρά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την
εποχή που η Κυβέρνηση είχε τα τρία κόµµατα, µαζί µε τους άλλους δύο πολιτικούς Αρχηγούς δεσµεύτηκε και υποσχέθηκε ότι
στις 31/12/2012 θα υπάρχει λύση και συνέστησε προς τούτο ειδική επιτροπή, διαδικασίες απίστευτες, οι οποίες κατέληξαν σε
ένα νέο αδιέξοδο.
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Δεν έχει λύση η Κυβέρνηση! Πώς αυτό το πράγµα µπορεί η
Βουλή των Ελλήνων να το αποδεχτεί ανεπηρέαστη από µια τέτοια πραγµατικότητα που βοά; Περί αυτού πρόκειται. Πώς µπορεί, πλέον, να αφεθεί όλη αυτή η ιστορία να εξελίσσεται προς
µια κατεύθυνση, µε αυτόµατο πιλότο, προς το απόλυτο κενό;
Εκεί πρέπει να απαντήσει η Βουλή. Και όλα τα άλλα, όλα αυτά
που από τότε που εξαγγείλαµε την πρόθεσή µας να καταθέσουµε πρόταση εξεταστικής επιτροπής ακούσαµε, είναι συστηµατικές προσπάθειες παραπλάνησης, αποπροσανατολισµού και
αντιπερισπασµού. Δεν µας αγγίζουν και δεν πρόκειται να τα ακολουθήσουµε.
Είναι βέβαιο ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθεί κυρίως
η πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Το ξέρουµε. Μας το έχει προαναγγείλει.
Ας κάνει ό,τι θέλει. Στο ερώτηµα θα απαντήσει;
Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα είναι για να απολογηθεί στον
ελληνικό λαό, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ και να δούµε ποιος είναι ο κατήγορος και ο κατηγορούµενος και διάφορες τέτοιες άλλες αφελείς
και στηµένες αντιµετωπίσεις τέτοιου είδους ζητηµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προσέρχεται για
πρώτη φορά στην ιστορία αυτή. Και δεν θα επικαλεστώ τη διαχρονική παρουσία του, µε πιεστικό τρόπο, από τη δεκαετία του
2000 σε όλες τις φάσεις εξέλιξης αυτής της τραγωδίας. Θα επικαλεστώ, κυρίως, τις συστηµατικές παρεµβάσεις από την εποχή
που µπήκαµε στη νέα φάση µε την περίφηµη Εκτελεστική Συµφωνία και το ν.3885/10 όπου αµέσως και µε τη νέα Κυβέρνηση ο
ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε συστηµατικά και καθηµερινά σε µια σειρά
από παρεµβάσεις για να δοθούν λύσεις.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά και τις σχετικές παρεµβάσεις µας.
Από την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων, όταν προήδρευε ο κ. Μιχελάκης, από το 2011, είχαµε συστηµατική παρέµβαση και ζητούσαµε να συγκληθεί η επιτροπή για αυτό το θέµα.
Καµµία απάντηση. Πάµπολλες παρουσίες στα ναυπηγεία, στο
Υπουργείο, συσκέψεις µε τους κατά καιρούς Υπουργούς αντιπροσωπειών Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά τα ζητήµατα.
Συζήτηση επί υπουργίας του κ. Παναγιωτόπουλου και µε τον
Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής που είχε αναλάβει, τον κ. Αναστασόπουλο.
Επειδή, δηλαδή, χειριζόµασταν το ζήτηµα µε τη δέουσα διακριτικότητα, ακριβώς γιατί παιζόντουσαν ζητήµατα συµφερόντων
και δεν θέλαµε εµείς να συνεργήσουµε σε κανένα, αλλά να δώσουµε λύση στο ζήτηµα, θα το ξεχάσουµε αυτό; Δεν το ξεχνούν
ούτε οι Υπουργοί ούτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες ούτε οι εργαζόµενοι ούτε κανείς άλλος.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαµε και στη διάρκεια του
2012 και του 2013 µε κορύφωση την ερώτηση του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, του Αλέξη Τσίπρα, κι εν συνεχεία
την εξαγγελία και την κατάθεση της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, µια σειρά ενεργειών διαχρονικών και συστηµατικών ακριβώς στην κατεύθυνση να δοθεί λύση απέναντι σε
αυτό το πλήρες αδιέξοδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναφορά στο κείµενο της
πρότασής µας νοµίζω ότι συγκροτεί και τη σηµερινή µας εισήγηση και ειδικά στα ερευνητέα ζητήµατα. Το έχετε όλες και όλοι
το κείµενο. Φαντάζοµαι ότι το έχετε διαβάσει. Νοµίζω ότι είναι
µια πλήρης καταγραφή των αναγκαίων προς διερεύνηση ζητηµάτων.
Εγώ θα µείνω σε µερικά κορυφαία ζητήµατα που δεν µπορεί
να τα αποφύγει κανείς, µε δεδοµένο ότι οι µόνοι ευχαριστηµένοι
από την Εκτελεστική Συµφωνία και από το ν. 3885/2010 είναι οι
γερµανοί της «HDW» οι οποίοι απέφυγαν οποιαδήποτε κύρωση
για τη συµβατική τους ασυνέπεια, ξεφορτώθηκαν ύποπτα Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα αξίας περίπου 250 εκατοµµυρίων ευρώ
και επιπλέον έλαβαν µια νέα παραγγελία αξίας σχεδόν 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Σήµερα, ενώ ακόµα και µε την Εκτελεστική Συµφωνία τρία υποβρύχια θα έπρεπε να είχαν ήδη παραδοθεί, τα υποβρύχια σαπίζουν. Το δηµόσιο αποδεδειγµένα δεν µπορεί να υπερασπιστεί
-σύµφωνα και µε τη σύµβαση και µε την υλοποίησή της, τη διαχείρισή της διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν- τα συµφέροντά του. Εποµένως, ποιος έχει ωφεληθεί και
ποιος έχει ζηµιωθεί;
Αν δεν αποτελεί τεράστιο σκάνδαλο µια χώρα να οδηγείται και
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από τη συµπεριφορά των συµµάχων ή των συνεταίρων της, αλλά
και από τη συµπεριφορά των κυβερνήσεών της, στο να µην µπορεί να υπερασπισθεί στοιχειώδη οικονοµικά, επιχειρησιακά,
αµυντικά δικαιώµατα, τότε τι είναι;
Και πώς µπορεί να ανεχθεί ο ελληνικός λαός µια κυβέρνηση η
οποία δεν θέτει το ζήτηµα ούτε καν µεταξύ δύο χωρών του
ΝΑΤΟ; Διότι µην κρυβόµαστε πίσω από το ότι πρόκειται για ιδιώτες. Μια ολόκληρη κρατική πολιτική βρίσκεται πίσω από τα ζητήµατα των ναυπηγείων και το ξέρετε όλες και όλοι πολύ καλά!
Και ξέρουµε πολύ καλά ποια ανταγωνιστικά συµφέροντα οδήγησαν στην κατάρρευση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. Συµφέρον
είχαν οι Γερµανοί να καταρρεύσουν τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά!
Συµφέρον έχει η Abu Dhabi Mar LLC να καταρρεύσουν τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά! Καµµία εξασφάλιση δεν υπάρχει από την
πλευρά του ελληνικού κράτους και από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων.
Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τι είδους αµυντική αλληλεγγύη είναι
αυτή όταν οι Ένοπλες Δυνάµεις της Ελλάδας, το Πολεµικό Ναυτικό, δεν µπορεί να έχει αυτά που προγραµµάτισε εξαιτίας εκβιασµών και συµπεριφορών, επιχειρήσεων, που όµως έχουν
κρατική συνεργασία και κρατική δοµή και ταύτιση µε κρατικές
πολιτικές;
Αν αυτά δεν είναι σκάνδαλο, τι είναι; Πώς µπορεί να ανεχθεί ο
ελληνικός λαός κυβερνήσεις που αφήνουν στο δρόµο τόσους εργαζόµενους µε τόσο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και τους αφαιρούν από την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας;
Ανακύκλωση αδιεξόδου έχει φέρει η νέα Εκτελεστική Συµφωνία και ο ν.3885/2010. Αποτελεί συνέχεια όλων των αδιεξόδων
και των σκανδάλων της προηγούµενης περιόδου, που υποτίθεται
ότι έχει διερευνήσει η Βουλή και έχει βρει ως ένοχο τον πρώην
Υπουργό κ. Τσοχατζόπουλο, χωρίς να µπορέσει να απαλλαγεί το
ελληνικό δηµόσιο από όλο το πλέγµα των καταστάσεων εκείνων
που το καθιστούν όµηρο. Περί αυτού πρόκειται.
Εποµένως, υπάρχει ανάγκη να βρεθούν λύσεις, να αναδειχθούν τα ζητήµατα, να γίνει έρευνα και φυσικά να αναδειχθούν οι
ευθύνες, πρωτίστως οι πολιτικές, διότι αυτή είναι η αιτία της αναζήτησης των πολιτικών ευθυνών. Δεν είναι γενικώς για να πω,
«έχω ευθύνη». Είναι για να αρθεί το αδιέξοδο µέσα από την αναζήτηση της ευθύνης. Και εφόσον αναδειχθούν και ποινικές ευθύνες, βεβαίως πρέπει να διερευνηθούν και αυτές.
Εξεταστική επιτροπή προτείνουµε. Δεν προτείνουµε προανακριτική επιτροπή. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι πάντες.
Από αυτή την άποψη, έχουµε µια εταιρεία «φάντασµα», την
οποία εγκαθίδρυσε η διαδικασία της Εκτελεστικής Συµφωνίας.
Πρόκειται για µια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται αυτή την παραγωγική µονάδα, χωρίς να διαθέτει κεφάλαια, τεχνογνωσία και παραγωγική υποδοµή.
Με ποιον θα συναλλαγεί το ελληνικό δηµόσιο µέσα από όσα
εγκαθίδρυσε η Εκτελεστική Συµφωνία και ο ν. 3885/2010 και όσα
ακολούθησαν; Με µια ανύπαρκτη επιχείρηση, µε µια ανύπαρκτη
επιχειρηµατική δοµή από άποψη κεφαλαίων, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας; Με τους άλλους που κρύβονται από πίσω, που είναι
και οι ισχυροί παράγοντες, δεν µπορεί να έχει σχέση µαζί τους
το ελληνικό δηµόσιο. Αν αυτό δεν είναι υποθήκευση των δυνατοτήτων και των δικαιωµάτων ενός κράτους, τι είναι;
Από αυτήν την άποψη, δεν µπορώ να καταλάβω την κυβερνώσα παράταξη, τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτός ο νόµος και αυτή η
Εκτελεστική Συµφωνία καταγγέλθηκε από υψηλόβαθµα στελέχη
της Νέας Δηµοκρατίας εκείνης της εποχής. Την ψήφισε µόνο το
ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ. Σήµερα είναι ο κ. Βορίδης και ο κ. Άδωνις
Γεωργιάδης.
Δεν ξέρω τι είδους στάση θα τηρηθεί σήµερα από τη Νέα Δηµοκρατία, όταν έχει διαχρονικά αντιταχθεί και ακριβώς καταγγείλει ότι αυτή η Εκτελεστική Συµφωνία και ο ν. 3885/2010 δεν
εξυπηρετούν τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου και τα
υποθηκεύουν. Δεν µπορώ να καταλάβω πώς θα χειριστεί το ζήτηµα η Νέα Δηµοκρατία.
Η εφαρµογή, όµως, του ν. 3885/2010, ακόµα και στην περίοδο
του αρχιτέκτονα και εµπνευστή αυτής της Συµφωνίας, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Βενιζέλου -και δεν ελέγχουµε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ελέγχουµε τον αρµόδιο Υπουργό εκείνης της
περιόδου για µια σειρά από πράγµατα, γιατί αυτή είναι η ευθύνη
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κάθε Υπουργού, να δώσει λύσεις σε αυτά που επιλέγει και να
οδηγήσει στην υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος και των
δηµοσίων υποθέσεων- ήταν χειρότερη από την ίδια την σύµβαση
και από τον ίδιο το νόµο.
Έγιναν πληρωµές χωρίς αντίκρισµα. Υπάρχει το επιχείρηµα ότι
ανακτήθηκε η κυριότητα. Κυριότητα του κενού, του τίποτα!
Έχουµε κυριότητα, ναι. Και ήταν αδύνατο πια η συµφωνία αυτή
να µην επιβάλλει τουλάχιστον την ανάκτηση της κυριότητας µε
βάση όσα είχαν προηγηθεί.
Κυριότητα, όµως, σε τι; Κυριότητα υφίσταται σε υποβρύχια
που µπορείς να τα εντάξεις στο Πολεµικό Ναυτικό και µε µια διαδικασία που πραγµατικά φέρνει δηµόσιο όφελος. Αλλιώς, τι κυριότητα είναι αυτή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έγιναν πληρωµές που δεν πήγαιναν στην παραγωγική διαδικασία, που δεν πήγαιναν για να πληρωθούν οι εργαζόµενοι και
διοχετεύονταν αλλού, ακόµα και σε παραλήπτες έξω από τα
ΕΝΑ.Ε., την εταιρεία µε την οποία συναλλασσόταν το ελληνικό
δηµόσιο και είχε συµβατική σχέση.
Φτάσαµε στο σηµείο να καταγγελθεί η σύµβαση από την εταιρεία, από τον κ. Σάφα και από όλους τους συνεταίρους του µαζί,
Γερµανούς και ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων -πρόκειται για
ένα περίεργο συνονθύλευµα εταιρειών που εµπλέκονται σε όλα
αυτά- και να µην έχει «όπλα» το ελληνικό δηµόσιο σε αυτήν την
καταγγελία. Δεν πρέπει να διερευνηθούν όλα αυτά για να δοθούν
λύσεις;
Από εκεί και πέρα, έχουµε ακριβώς τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα, τα οποία, ναι, πρώτοι εµείς είχαµε καταγγείλει ότι είναι
ο αγωγός των σκανδάλων και της διαπλοκής. Και ψηφίστηκε ο
νόµος για τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα νέου τύπου όχι για να
απαλλάξει όσους όφειλαν προηγούµενα αλλά για να τους καλέσει σε νέα διαπραγµάτευση, για να εφαρµοστούν στις σύγχρονες
συνθήκες.
Απαιτείτο για αυτό η έκδοση µιας υπουργικής απόφασης από
τον κ. Βενιζέλο επί του προκειµένου. Δεν εκδόθηκε ποτέ αυτή η
υπουργική απόφαση για να εκτελεστούν τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα νέου τύπου, που ο ίδιος νοµοθέτησε και που συµφωνήσαµε και εµείς.
Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί αυτά πρέπει να µην αποτελούν
ισχύ του ελληνικού δηµοσίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από αυτά, υπάρχουν τα
ζητήµατα του προστίµου. Ακόµα και συµφωνίες που έκαναν οι
κυβερνήσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν µπόρεσαν να υλοποιήσουν. Και είναι δέσµιο και όµηρος το ελληνικό δηµόσιο -έµµεσα, αλλά επί της ουσίας- από αυτό το πρόστιµο. Δεν θα πρέπει
να διερευνηθεί για να δοθεί λύση και σε αυτό, αφού οι κυβερνήσεις δεν µπορούν να δώσουν λύσεις;
Επίσης, υπάρχουν κι ένα σωρό άλλα σηµαντικά ζητήµατα,
όπως το εµπορικό τµήµα των ναυπηγείων και το τροχαίο υλικό,
τα οποία περιγράφονται λεπτοµερώς και µε συγκεκριµένη στόχευση στο κείµενό µας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς υπερασπιζόµαστε τα ναυπηγεία, υπερασπιζόµαστε την άµυνα της χώρας και το Πολεµικό
Ναυτικό, υπερασπιζόµαστε τους εργαζόµενους. Αυτός είναι ο
στόχος και αυτό πρέπει να κάνει η ελληνική Βουλή.
Υπάρχουν µια σειρά από αποδείξεις και ισχυρές ενδείξεις, τις
οποίες δεν καταθέτει µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισµών του Υπουργείου, είναι από τον πρώην Αρχηγό
ΓΕΝ τον Ναύαρχο Χρηστίδη, είναι από µια σειρά άλλες πηγές.
Θα τα καταθέσω για τα Πρακτικά.
Είναι έγγραφα τα οποία γνωρίζουν οι πάντες και τα οποία αποδεικνύουν ότι παρά τις πληρωµές -οι οποίες λέω και πάλι ότι πρέπει να διερευνηθούν πού διοχετεύονταν- το ελληνικό δηµόσιο και
το Πολεµικό Ναυτικό δεν είχε τη δυνατότητα, πραγµατικά, να
έχει τα οφέλη από αυτές τις πληρωµές. Πλήρωσε µάλιστα και το
ποσό των 132 εκατοµµυρίων για το πρόγραµµα «Ποσειδών» για
υποβρύχια των οποίων η κατασκευή δεν ξεκίνησε ποτέ.
Τι να µιλήσουµε, λοιπόν, για ανάκτηση κυριότητας; Ποτέ δεν
ξεκίνησε η κατασκευή του υποβρυχίου του προγράµµατος «Ποσειδών» και όµως καταβλήθηκαν 132 εκατοµµύρια γι’ αυτό! Αυτά
είναι πράγµατα που η ελληνική Βουλή δεν πρέπει να τα διερευ-
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νήσει; Πρέπει να τα αφήσει;
Εγώ σας λέω ότι τα αφήνει. Θα το καταψηφίσετε απ’ ό,τι έχετε
εξαγγείλει. Το ίδιο και η ΔΗΜΑΡ. Άλλη περίεργη λογική. Η
ΔΗΜΑΡ να προσέρχεται σήµερα έχοντας προαναγγείλει ότι δεν
θα ψηφίσει, για να µην επέλθει η πόλωση!
Μετά, όµως, την καταψήφιση, τι θα κάνετε ακριβώς; Θα παραλάβετε τα υποβρύχια; Θα λειτουργήσετε τα ναυπηγεία; Θα δώσετε θέσεις εργασίας στους εργαζόµενους; Αν δεν το κάνετε,
τότε δεν έχετε κανένα δικαίωµα να καταψηφίσετε αυτήν την πρόταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφέρω από τα «Ηθικά Νικοµάχεια» του Αριστοτέλη και
το ΣΤ’ βιβλίο το εξής: «Πάντα γαρ ενδέχεται και άλλως έχειν».
Αυτό είναι το νόηµα της σηµερινής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, η πολλαπλή όψη των πραγµάτων σύµφωνα µε την αριστοτέλεια θέση,
που δεν µπορεί να υπεκφεύγει από καµµία σκοπιµότητα και από
καµµία παραπλανητική µεθόδευση οποιουδήποτε κόµµατος και
οποιουδήποτε οργανισµού µέσα σε αυτήν τη Βουλή.
Το ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να σταθεί σήµερα στο ύψος
των περιστάσεων απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι στις
Ένοπλες Δυνάµεις, απέναντι στους εργαζόµενους, απέναντι
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Τασούλας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ασφαλώς και είχε δίκιο ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικοµάχεια»,
όταν έλεγε ότι τα πράγµατα µπορεί και να µην είναι έτσι όπως
φαίνονται. Αυτό, όµως, δεν ισχύει µόνο για τους άλλους και όχι
για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί δηλαδή αν και δεν θα το ήθελε κανείς και προσωπικά ούτε ο οµιλών- και
ο ΣΥΡΙΖΑ να µην ενδιαφέρεται για τα ναυπηγεία και για την παράδοση και παραλαβή των υποβρυχίων, αλλά να ενδιαφέρεται
για το τροπάριο που έχει ξεκινήσει από την άνοιξη φέτος και µε
το οποίο επιθυµεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην Κυβέρνηση, ισχυριζόµενος, διαλαλώντας ότι ήρθε η ώρα για να πέσει
η Κυβέρνηση, ήρθε η ώρα για να δηµιουργηθούν τριγµοί στην
Κυβέρνηση. Το είπε την άνοιξη φέτος, το είπε το καλοκαίρι
φέτος, το είπε το φθινόπωρο φέτος και κάλεσε τα σχολεία και τα
πανεπιστήµια να συµβάλλουν σ’ αυτό. Το έκανε µε την άσφαιρη
πρόταση µοµφής. Το κάνει -ενδεχοµένως, λέω- και µε την πρόταση για εξεταστική των υποβρυχίων.
Δεν µπόρεσα να καταλάβω στα είκοσι λεπτά που µίλησε ο κ.
Δρίτσας και παρά το ότι οµολογουµένως οι τόνοι του ήταν χαµηλοί, το εξής: Σε τι θα βοηθήσει στην επίλυση αυτού του τροµερού προβλήµατος η εξεταστική επιτροπή που προτείνει ο
ΣΥΡΙΖΑ, όταν αυτήν τη στιγµή που µιλάµε το θέµα το οποίο ξεκινά από τη βαρύτατη και καταθλιπτική σκιά των αρχικών συµφωνιών του 2000, η Κυβέρνηση το χειρίζεται µέσα στον κυκεώνα
στον οποίο έχει βρεθεί και έχει µπλέξει όντως; Το χειρίζεται,
όµως, µε στόχο την παραλαβή των υποβρυχίων, τη διαπίστωση
και τον καταλογισµό των ζηµιών που έχουν υποστεί τα υποβρύχια
από την εγκατάλειψη των ναυπηγείων τα τελευταία δύο χρόνια,
όταν η ελληνική δικαιοσύνη, όπως λέτε στην πρόταση της εξεταστικής επιτροπής, έχει ήδη πρωτόδικη βαρύτατη καταδίκη και
επίκειται νέο ακροατήριο µε κατηγορούµενους από το Υπουργείο Άµυνας και τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά.
Την ίδια στιγµή που εσείς ζητάτε εξεταστική επιτροπή -µία
ακόµη, την τρίτη κατά σειρά- δύο Πρόεδροι Πρωτοδικών, έπειτα
από εισαγγελική παραγγελία, διερευνούν το θέµα για τα αδικήµατα παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας και κακουργηµατικής απιστίας σε βάρος του δηµοσίου. Και ήδη αυτοί οι ανακριτές
έχουν προχωρήσει σε συµφωνίες µε την Εισαγγελία της Βρέµης
για άνοιγµα λογαριασµών σε Γερµανία, Αυστρία, Ιταλία. Και επιτρέψτε µου -χωρίς να θέλω να θίξω κανένα- σ’ αυτήν τη φάση
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τουλάχιστον να έχω µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στη δικαστική λειτουργία, παρά στις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική επιτροπή, παρά τα όσα είπε ο Αριστοτέλης.
Και µια και λέµε για την τρίτη εξεταστική επιτροπή που ζητάτε,
θα σας πω ότι ήδη η προηγούµενη Βουλή έχει εκδώσει το καλοκαίρι του 2011 δυο πορίσµατα για το θέµα των ναυπηγείων και
τις συµβάσεις για τα υποβρύχια, στα οποία µετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Στην µεν πρώτη επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ συµφωνεί µε την παραποµπή
Τσοχατζόπουλου και ως προς τις δαπάνες και τα έξοδα αυτής
της δραµατικής περιπέτειας στην οποία έχει εµπλακεί το ελληνικό δηµόσιο από το 2000 προτείνει τη σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του δηµοσίου χρέους το
καλοκαίρι του 2011, ενώ στη δεύτερη επιτροπή που έγινε -εξεταστική και αυτή, γιατί µετετράπη η Επιτροπή Εξοπλισµών της
Βουλής σε εξεταστική βάσει αποφάσεώς της- ο ΣΥΡΙΖΑ λέει στο
πόρισµά του ότι η επισήµανση, τον Αύγουστο του 2011, δηλαδή
ένα χρόνο µετά το νόµο για τον οποίο µιλήσατε, «ενδεχόµενων
ποινικών ευθυνών για κάθε ελεγχόµενο πρόσωπο και βεβαίως και
για πολιτικά πρόσωπα, απαιτεί ταυτοποίηση πράξεων που παραβιάζουν ρητές διατάξεις νόµων. Από τις µέχρι τώρα εργασίες της
επιτροπής, δεν προκύπτει αξιόπιστη νοµική τεκµηρίωση τέτοιας
ταυτοποίησης».
Το πρόβληµα δεν λύνεται µε το να προσθέσουµε άλλο ένα τέτοιο βιβλίο στο αρχείο µας, όπου η πλειοψηφία θα έχει την
άποψή της και τα υπόλοιπα κόµµατα θα έχουν τα πορίσµατά
τους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δείτε το νούµερο πέντε...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Το πρόβληµα λύνεται µε τη διεξαγόµενη έρευνα της δικαιοσύνης, η οποία µην έχετε καµµία αµφιβολία ότι αν ψηλαφήσει πολιτικά πρόσωπα, αυτά τα πρόσωπα
θα υποστούν τις βαρύτατες συνέπειες των πράξεών τους. Λύνεται µε την προσπάθεια που κάνει η παρούσα Κυβέρνηση -όπως
ο Υπουργός Αµύνης στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο
προεξόφλησε- να λύσει αυτό το µπλεγµένο θέµα σύµφωνα µε τα
συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου, σύµφωνα µε τις διεκδικήσεις του ελληνικού δηµοσίου.
Τι είναι, λοιπόν, η πρόταση άλλης µίας εξεταστικής επιτροπής
που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί γίνεται και πότε γίνεται; Ας τα δούµε
αυτά στο λίγο χρόνο που έχουµε, γιατί όλα αυτά έχουν σηµασία,
µόνο και µόνο για να δικαιώσουµε τον Αριστοτέλη που είπε ότι
τα πράγµατα µπορεί και να µην είναι όπως φαίνονται.
Η χώρα βρίσκεται στο κρισιµότερο σταυροδρόµι απ’ όταν
µπήκε στη βαρύτατη δοκιµασία που πλήττει το λαό µας εδώ και
τριάµισι χρόνια.
Αυτό το σταυροδρόµι καθορίζεται, χαρακτηρίζεται, από το
2013 που είναι έτος σταθµός, κατά το οποίο, µε βαρύτατο τίµηµα
–τη µείωση κατά 40% και πάνω του εισοδήµατος του ελληνικού
λαού και κατά 25% του εθνικού τζίρου, του ΑΕΠ της χώρας- έχει
επιτευχθεί εξαφάνιση, για πρώτη φορά µετά τη Μεταπολίτευση,
των διδύµων ελλειµµάτων του δηµοσιονοµικού πρωτογενούς ελλείµµατος και του ελλείµµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Αυτή η στάση, αυτή η συµπεριφορά, αυτό το επίτευγµα, µε το
γνωστό τεράστιο κόστος που σας περιέγραψα και που όλες και
όλοι γνωρίζουµε, οδηγεί τη χώρα στην επόµενη χρονιά που θα
είναι ο επόµενος σταθµός για την ελληνική οικονοµία που θα σηµάνει τη θεµελίωση της βιωσιµότητας του χρέους, χωρίς µέτρα
τα οποία θα βαρύνουν και πάλι τον ελληνικό λαό. Θα σηµάνει,
επίσης και τη θεµελίωση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της
χώρας που δεν θα στηρίζεται πια σε δανεικά, για τα οποία κανείς,
όταν δίνονταν, δεν ζήτησε ποτέ να σταµατήσουν. Κανείς δεν διαµαρτυρήθηκε την εποχή εκείνη, παρά µόνο ήµασταν σε έναν συναγωνισµό.
Επαναλαµβάνω ότι εµείς πηγαίναµε βάδην προς αυτό το οποίο
συνέβη, ενώ η Αριστερά πρότεινε τροχάδην ζητώντας περισσότερες παροχές. Το µόνο που ένοιαζε το ΣΥΡΙΖΑ την εποχή του
πάρτι δεν ήταν γιατί δανείζεται η χώρα –άλλο αν τώρα τα δάνεια
είναι κακά- αλλά πώς αυτά τα δανεικά θα πάνε στις συντεχνίες,
στις στρατιές των δηµοσίων υπαλλήλων που κατά τη γνώµη του
ΣΥΡΙΖΑ θα µπορούσαν να τον υποστηρίξουν. Δεν βλάπτει µια αυτοκριτική παράλληλα µε την πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής.
Αυτή είναι η στιγµή που ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εξεταστική επιτροπή,
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τρίτη φορά, τρίτη εξεταστική επιτροπή για το ίδιο θέµα. Αυτή η
στιγµή χαρακτηρίζεται, επίσης και από το ότι σε τρεις εβδοµάδες
η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χαρακτηρίζεται από τη στιγµή που τέσσερις χώρες που έχουν
εµπλακεί στην ίδια περιπέτεια µε την Ελλάδα, έστω για διαφορετικούς λόγους, ετοιµάζονται να εξέλθουν από την κρίση. Ετοιµάζονται να αφήσουν πίσω τα µνηµόνια και τις τρόικες.
Όπως έγραψε σε πρόσφατο άρθρο του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
εκπρόσωπος της µίας απ’ αυτές τις χώρες, της Ιρλανδίας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Γκίλµορ, η Ιρλανδία βγήκε από το
µνηµόνιο την Κυριακή που µας πέρασε, διότι έγιναν τεράστιες
θυσίες του ιρλανδικού λαού, διότι τηρήθηκαν διακόσιες εβδοµήντα προϋποθέσεις που έθεσαν οι δανειστές αυτής της χώρας
και διότι του χρόνου, το 2014, η Ιρλανδία θα πετύχει το πρωτογενές πλεόνασµα που πέτυχε η Ελλάδα το 2013.
Μαζί µε την Ιρλανδία, στην έξοδο βαδίζει η Πορτογαλία τον
Ιούνιο του 2014. Στις 23 Ιανουαρίου του 2014 βαδίζει η Ισπανία
στην έξοδο όχι από µνηµόνιο, αλλά από το πρόγραµµα στήριξης
των τραπεζών, το οποίο επέβαλε επίσης σκληρά µέτρα. Η Ελλάδα έχοντας εφαρµόσει µία πολιτική η οποία –επαναλαµβάνωεπέβαλε σε δεινότατη δοκιµασία τον ελληνικό λαό, διεκδικεί στο
δεύτερο εξάµηνο του 2014 την προσφυγή της σε διεθνή δανεισµό, την προσφυγή της στο µεσοπρόθεσµο διεθνή δανεισµό, για
να µπορέσει να απεµπλακεί απ’ αυτήν τη δοκιµασία.
Αυτό το σταυροδρόµι, αυτή η φάση για τη χώρα µας είναι
εκείνη η οποία δεν περιγράφεται µόνο µέσα από τις πολιτικές
µας εξαγγελίες ή από τα πολιτικά µας επιχειρήµατα. Η πρόσφατη
έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδας που κατετέθη εχθές στη
Βουλή, λέει τα ίδια πράγµατα για το έτος 2013 και για το έτος
2014 που θα σηµάνει την οριστική έξοδο από την κρίση και την
εµπέδωση της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους.
Μάλιστα, αναγκάζεται για πρώτη φορά ένας ανεξάρτητος Οργανισµός, όπως η Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία όπως ξέρετε
υπόκειται πλέον στο ευρωσύστηµα, να πει ότι όλα αυτά δεν στηρίχθηκαν στις ψηφοφορίες εδώ µέσα –που για να είµαστε ειλικρινείς, έπαιξαν το ρόλο τους- ή στο ότι κάποιοι ανέλαβαν τις
ευθύνες τους σε αντίθεση µε άλλους, αλλά στο ότι ο ελληνικός
λαός, είτε φανερά είτε υποσυνείδητα, αντιλαµβάνεται ότι η λύση
της εξόδου στις αγορές είναι η λύση η οποία υπαγορεύθηκε από
τις δικές του θυσίες.
Ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει για να πάνε στράφι όλες αυτές
οι θυσίες που έχουν κάνει όλοι οι λαοί που έχουν πάρει σειρά για
έξοδο από µνηµόνια, όπως περιγράφει η έκθεση της Τραπέζης
της Ελλάδας, είναι ο κίνδυνος του φανατισµού, της πόλωσης,
της πολιτικής αστάθειας, ο οποίος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εξαρτάται από εµάς του ιδίους.
Συνεπώς δεν έχει καµµία σηµασία και κανένα νόηµα στο πλαίσιο µίας στρατηγικής που εγκαινιάσαµε, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ,
να ρίξουµε την Κυβέρνηση ή να δυσκολέψουµε τις σχέσεις των
κυβερνητικών εταίρων και καταφεύγουµε σε τέτοιου είδους προτάσεις, για να διευκολύνουµε αυτήν τη στρατηγική µας, όταν την
ίδια στιγµή που εµείς καταφεύγουµε σ’ αυτήν τη στρατηγική, µε
το θέµα των ποινικών ευθυνών ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη
κατά τρόπο αντικειµενικό και µεθοδευµένο και όσον αφορά το
θέµα της διαχείρισης του προβλήµατος ναυπηγείων, του προβλήµατος της παραλαβής των υποβρυχίων, η ελληνική Κυβέρνηση έχει έτοιµο ένα σχέδιο από το Υπουργείο Άµυνας σε
συνεργασία µε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Αυτό το σχέδιο
οδηγεί στην παραλαβή των υποβρυχίων, στη διαπίστωση και
στον καταλογισµό των ζηµιών που αυτά έχουν υποστεί από τους
κατασκευαστές λόγω της επί διετίας περίπου µη λειτουργίας των
ναυπηγείων. Φυσικά, η Κυβέρνηση δεν θέλει να αποστεί από
οποιαδήποτε δικαστική διεκδίκηση των δικαιωµάτων, τα οποία
έχει το ελληνικό δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ίδια στιγµή δε που ισχυρίζοµαι όλα αυτά, το ελληνικό δηµόσιο εδώ και ένα χρόνο έχει θεµελιώσει και για τα δύο προγράµµατα δικαίωµα υπαναχώρησης από τις συµβάσεις λόγω
συµβατικών προβληµάτων και λόγω αντισυµβατικής συµπεριφοράς των αντισυµβαλλοµένων.
Συνεπώς τα πράγµατα, παρ’ ότι είναι µπλεγµένα, δεν είναι
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απελπιστικά για το ελληνικό δηµόσιο και δεν είµαστε σε φάση να
έχουµε σηκώσει τα χέρια ψηλά, µε αποτέλεσµα και τις καλύτερες
προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ να ήθελε κανείς να αναζητήσει και να
βρει, να καταφύγει σε µία εξεταστική επιτροπή αυτήν τη στιγµή
που περιέγραψα.
Συνεπώς επειδή ρωτήσατε για τη θέση της Νέας Δηµοκρατίας,
για την οποία εξηγήσατε πώς ήταν όταν ήρθε το νοµοσχέδιο το
2010 για την κατασκευή των υποβρυχίων…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι κατασκευή. Είναι µεταβίβαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Σωστό.
…έτσι θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι η ίδια στάση, η στάση
δηλαδή του ότι απορρίπτουµε τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής, πηγάζει από την ίδια αντικειµενική διάθεση. Όπως τότε
θεωρήθηκε ότι η σύµβαση θα µπορούσε δηµοσιονοµικά να είναι
καλύτερη για το ελληνικό δηµόσιο, έτσι και σήµερα θεωρείται ότι
η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξυπηρετεί το σκοπό τον οποίο παριστάνει ότι εξυπηρετεί, αλλά κατά τη γνώµη µας υπηρετεί µόνο
τις πολιτικές στοχεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ και µία περιττή και κούφια
κλιµάκωση προκλήσεως κυβερνητικής κρίσεως, η οποία µόνο τη
χώρα θα βλάψει και κανέναν άλλο.
Συνεπώς απορρίπτουµε την πρόταση να έχουµε µία ακόµα
εξεταστική επιτροπή για το ίδιο θέµα, για τον ίδιο νόµο και καλούµε το ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί στην Επιτροπή Εξοπλισµών της
Βουλής για την έγκριση µίας λύσης, την οποία επεξεργάζεται και
θα παρουσιάσει η Κυβέρνηση, που οδηγεί στην παραλαβή των
υποβρυχίων και στην κατοχύρωση των συµφερόντων του ελληνικού δηµοσίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): 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 δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιώς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από πάρα πολύ χρόνο,
αφότου προαναγγέλθηκε εδώ στη Βουλή η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ,
φτάσαµε να συζητήσουµε στην Ολοµέλεια έχοντας στα αυτιά
µας τις απειλές: «Ένα-ένα θα ανέβει τα σκαλιά του µαρτυρίου ο
κ. Βενιζέλος», «Οι Γερµανοί λαδώνανε, ο Βενιζέλος καθάριζε».
Είναι οι απειλές που εκτοξεύατε πριν καταθέσετε αυτήν την πρόταση-αίτηση για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.
Και φτάσαµε σήµερα να δούµε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ µε
χαµηλωµένο το βλέµµα να λέει: «Ε, είπαµε και µια κουβέντα παραπάνω, ρε παιδιά. Δεν έχουµε να κάνουµε τίποτα µε τον Βενιζέλο. Δεν είπαµε ότι ο Βενιζέλος έχει ευθύνη. Μην µας
παρεξηγείτε. Και εν πάση περιπτώσει να το ψάξουµε το πράγµα,
να δούµε αν υπάρχουν ευθύνες και να τις αποδώσουµε».
Ποιες είναι οι στοχεύσεις σας; Ποιες είναι οι προθέσεις σας;
Τι θέλετε να επιτύχετε µέσα από αυτήν την κατάθεση της αίτησης;
Η ίδια η αίτηση είναι κοπής-ραφής ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αοριστίες,
γενικεύσεις, στοχεύσεις αδιόρατες. Δεν µπορεί κανένας να καταλάβει τι θέλετε να κάνετε µε αυτήν την αίτηση. Άκρατος λαϊκισµός, στο βωµό του οποίου θυσιάζεται η αλήθεια, θυσιάζεται
ακόµα και η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος.
Ακούστε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, τι έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Θα περιµέναµε ότι
καταθέτει µία αίτηση για να διερευνηθεί η βλάβη του δηµοσίου,
δηλαδή να ψάξουµε να δούµε αν εθίγη το δηµόσιο συµφέρον. Η
λέξη αυτή δεν αναφέρεται πουθενά.
Λέει, λοιπόν, η πρόταση να γίνει εξεταστική επιτροπή για να
διερευνηθούν οι επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία συµβάσεις
του 2000 και 2002, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία
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κατάρτιση και υλοποίηση της εκτελεστικής συµφωνίας ανάµεσα
στο ελληνικό δηµόσιο, η οποία κυρώθηκε και αφορά τα Ελληνικά
Ναυπηγεία.
Τα Ελληνικά Ναυπηγεία προφανώς έχουν υποστεί ζηµιά. Αλλά,
γι’ αυτό ζητάτε εξεταστική επιτροπή; Δηλαδή, για να δούµε αν
έπαθαν ζηµιά τα ιδιωτικά Ελληνικά Ναυπηγεία; Ποιος τη συνέταξε αυτήν την πρόταση; Το δηµόσιο συµφέρον αναφέρεται πουθενά;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εντάξει, εντάξει!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Δρίτσα, µήπως τη συνέταξε κάποιο πρόσωπο που λείπει σήµερα από την Αίθουσα;
Θα έλεγα, λοιπόν, να είστε πολύ πιο προσεκτικοί, για να δείτε
ότι τελικά ακόµα και από λανθασµένη, ίσως, διατύπωση αποκαλύπτεται ποιο είναι το πραγµατικό σας κίνητρο. Δεν ενδιαφέρεστε, λοιπόν, ούτε για τους εργαζόµενους, τους οποίους κανονικά
τους ξεχάσατε όταν υποτίθεται ότι ασχοληθήκατε µε αυτό το
θέµα, ούτε να ξαναλειτουργήσουν τα ναυπηγεία. Δεν σας ενδιαφέρει, διότι η πρότασή σας κατέληγε ως εξής: Ζητάµε εξεταστική επιτροπή, για να µπορέσει –λέει- να δοθεί λύση στο
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι.
Ακούστε άποψη! Δηλαδή, όταν έχουµε ένα πρόβληµα εδώ
στην Ελλάδα, που αφορά τη λειτουργία της βιοµηχανίας, τη λειτουργία της οικονοµίας µας θα φτιάχνουµε και από µία εξεταστική επιτροπή, θα ερχόµαστε εδώ, θα συζητάµε σε ένα
µονόλογο κωφών και στη συνέχεια αυτό υποτίθεται ότι είναι η
εκπλήρωση της υποχρέωσης που έχουµε στο να βρούµε λύση.
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν σήµερα τα Ελληνικά Ναυπηγεία είναι πραγµατικό και οφείλει να απαντήσει –και πιστεύω
ότι θα απαντήσει σήµερα- η Κυβέρνηση για το πώς αυτή η βιοµηχανία θα επαναλειτουργήσει, πώς οι εργαζόµενοι θα διασφαλίσουν τη δουλειά τους και πώς και το δηµόσιο συµφέρον θα
προστατευθεί µέσα από την παραλαβή των υποβρυχίων, για να
ενισχυθεί η επιχειρησιακή δύναµη του Πολεµικού µας Ναυτικού.
Αυτές είναι στοχεύσεις οι οποίες είναι θεµιτές, είναι επιβεβληµένες, αλλά δεν απαντώνται, δεν επιτυγχάνονται µέσα από την συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών.
Έχουµε, λοιπόν, µε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, την αίτηση για
διερεύνηση των συµβάσεων 2000 και 2002 και του νόµου του
2010. Μέσα σε αυτήν την Αίθουσα υπάρχουν συνάδελφοι, οι
οποίοι έχουν παρακολουθήσει δύο πολύ σοβαρές διαδικασίες:
την προανακριτική επιτροπή και την εξεταστική επιτροπή, η
οποία ουσιαστικά ήταν η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων.
Πρόκειται για δύο επιτροπές, οι οποίες συγκροτήθηκαν µε
πρόταση του ΠΑΣΟΚ επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, οι οποίες εργάστηκαν µε πολύ µεγάλη σοβαρότητα και αποτελεσµατικότητα.
Με αυτήν την εργασία και της προανακριτικής επιτροπής και της
εξεταστικής υπάρχουν αποτελέσµατα. Το θέµα έχει εξαντληθεί.
Βρέθηκαν και υποδείχθηκαν όλες οι ελλείψεις που υπήρχαν σε
αυτές τις δύο συµβάσεις. Κατατέθηκαν πορίσµατα σοβαρά, αµείλικτα για όλους αυτούς είτε πολιτικά πρόσωπα, είτε υπηρεσιακούς παράγοντες, είτε δοµές του κράτους που είχαν συµµετοχή
σε αυτήν την αρχική φάση των δύο «αµαρτωλών» συµβάσεων, οι
οποίες ουσιαστικά ήταν και η αρχή του κακού και η αρχή του
αδιεξόδου που σήµερα έχει δηµιουργηθεί.
Όλα αυτά, όµως, απαντήθηκαν στην προανακριτική επιτροπή.
Ο τότε Υπουργός είναι σήµερα φυλακή. Εκατό υπηρεσιακοί παράγοντες είναι ενώπιον της δικαιοσύνης. Η τακτική δικαιοσύνη
ερευνά το ζήτηµα. Το θέµα έχει ουσιαστικά εξεταστεί στην τελευταία του λεπτοµέρεια. Η σύµβαση του 2010 έχει ελεγχθεί στα
πλαίσια λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής, έχει ελεγχθεί
και µε δική σας παρουσία. Τότε δεν είπατε τίποτα γι’ αυτά που
σήµερα λέτε. Αφήσατε και πέρασαν δύο χρόνια και ερχόσαστε
τώρα να µας ξαναπείτε ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πρόβληµα µε τη σύµβαση – νόµο του 2010.
Θα έλεγα, κύριοι συνάδελφοι, ότι εάν στοιχειωδώς θέλατε να
υπηρετήσετε την αλήθεια και εάν η εµπάθειά σας απέναντι σε
συγκεκριµένο πολιτικό χώρο, αλλά και στον Πρόεδρό του, δεν
ήταν τόσο µεγάλη, θα παραδεχόσασταν ότι η σύµβαση του 2010
ήρθε τη στιγµή που το σύστηµα είχε οριστικά καταρρεύσει. Το
ελληνικό δηµόσιο ήταν στη διαιτησία, µε ενισχυµένη τη θέση του
αντισυµβαλλόµενου, δηλαδή του υποκατασκευαστή.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και τώρα είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Και βεβαίως εκείνη την περίοδο ο
Υπουργός ο οποίος σχεδίασε –όπως λέτε- και ο οποίος έφερε
στη συνέχεια προς ψήφιση στη Βουλή τη συγκεκριµένη σύµβαση
δεν ήταν Υπουργός την προηγούµενη περίοδο. Επίσης, κατηγορείτε το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή τον Βαγγέλη Βενιζέλο, που αφού
υπογράφηκε η σύµβαση, δεν ήταν Υπουργός και κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της.
Εποµένως, η σύµβαση αυτή καθ’ αυτήν ήταν για πρώτη φορά
που συζητήθηκε το συγκεκριµένο θέµα λεπτοµερέστατα στην
Επιτροπή των Εξοπλιστικών Προγραµµάτων µε την παρουσία
όλων όσοι είχαν εµπλοκή έστω και ελάχιστη σε αυτό το θέµα.
Παρέλασαν –ας µου επιτραπεί ο όρος- από την επιτροπή, στις
είκοσι έξι συνεδριάσεις που έκανε –είκοσι έξι συνεδριάσεις!- οι
πάντες: πολιτικά πρόσωπα, παράγοντες του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, επιχειρηµατίες εµπλεκόµενοι µε τα ναυπηγεία, υποκατασκευαστές, εταιρείες, εκπρόσωποι, οι πάντες! Υπήρχε χρόνος.
Ρωτήθηκαν, απάντησαν, υπήρξε διάλογος εξαντλητικός.
Η σύµβαση ήρθε προς συζήτηση και κύρωση εδώ στη Βουλή.
Υπήρξε, για πρώτη φορά, προσυµβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ για τις προηγούµενες δεν είχε υπάρξει. Διασφαλίστηκαν όλες οι προϋποθέσεις νοµιµότητας αυτής της
σύµβασης.
Εν πάση περιπτώσει, είναι προκλητικό να αναφέρεστε σε µία
σύµβαση η οποία και καταρτίστηκε µε όλες τις απαιτήσεις του
νόµου αλλά και οι προβλέψεις της και οι πρόνοιές της διασφάλιζαν µέχρι κεραίας το δηµόσιο συµφέρον. Για οποιαδήποτε πληρωµή, για οποιαδήποτε εκταµίευση στη συνέχεια υπήρξε
πρόβλεψη έτσι ώστε να γίνεται µε διαφάνεια και µε απόλυτη δικαιολόγηση της όποιας εκταµίευσης.
Όµως, η σύµβαση αυτή το 2010 ψηφίστηκε από τη Βουλή και
εδώ είναι µια τραγική αντινοµία, δηλαδή καταθέτετε αίτηση για
συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για να διερευνήσει, λέει, και
τη σύµβαση του 2010, την οποία ψήφισε η ελληνική Βουλή. Αυτό
δεν έχει ξανακουστεί. Δηλαδή, εγκαινιάζετε αυτήν τη στιγµή κάτι
το πρωτοφανές, να φτιάχνουµε εξεταστικές επιτροπές για να διερευνούµε τη νοµιµότητα των νόµων που ψήφισε η ελληνική
Βουλή.
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει! Δεν ξέρω τίνος έµπνευση ήταν, αλλά
πραγµατικά είναι πρωτοφανές. Πάει σε µία λογική ότι η ελληνική
Βουλή θα πρέπει από δω και πέρα να παίρνει στα σοβαρά τις
απειλές κάποιων γραφικών που υπάρχουν εδώ στο Κοινοβούλιο,
ότι «προσέξτε, µην ψηφίζετε, διότι θα στήσουµε εξεταστικές επιτροπές, για να ελέγξουµε την ψήφο σας». Αυτό είναι δηµοκρατικό, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ!
Για σκεφτείτε λίγο τη λογική της πρότασης που κάνετε. Για
σκεφτείτε τι ζητάτε. Για να µην αποδώσω άλλες προθέσεις, θα
έλεγα ότι αυτός που το συνέταξε δεν ξέρω τι άποψη έχει για τη
λειτουργία του ελληνικού Κοινοβουλίου και για την εφαρµογή
των νόµων.
Όµως, αφού θέλετε να µπούµε και λίγο πιο πολύ στην ουσία
της συγκεκριµένης σύµβασης, η συγκεκριµένη σύµβαση διασφάλισε, όπως σας είπα, την παραλαβή του υποβρυχίου «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» που για κάποιους ίσως από εσάς εξακολουθεί να γέρνει
και το υποστηρίζουν αυτό ορισµένοι, παραγνωρίζοντας ότι αυτή
η δόλια αντίληψη η οποία κυκλοφορούσε δηµιουργούσε προβλήµατα πρώτα και κύρια στην αξιοπιστία της ίδιας της ικανότητας
και της δύναµης του Πολεµικού Ναυτικού.
Και εν πάση περιπτώσει οι ίδιοι οι αξιωµατικοί του Πολεµικού
Ναυτικού µέσα στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων
είπαν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα και γι’ αυτό παρελήφθη
από το ελληνικό δηµόσιο. Τα τέσσερα καινούργια υποβρύχια τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία απαξιώνονταν πέρασαν στην κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου. Υπήρξε εκείνη την περίοδο η
διάσωση και η διατήρηση σε ζωή του ναυπηγείου και των θέσεων
των χιλίων διακοσίων εργαζοµένων, γιατί –επαναλαµβάνω και
πάλι- όλα ήταν στον αέρα. Και επίσης, αποβλήθηκε η εταιρεία
«FERROSTAAL» που διαχειριζόταν τα αντισταθµιστικά οφέλη.
Εδώ θα κάνω µία µικρή παύση. Ως προς τα αντισταθµιστικά
οφέλη, εδώ έχει πολύ «ψωµί» η ιστορία γιατί ψάχνοντας λίγο
βλέπω ότι σας ενδιαφέρουν τα αντισταθµιστικά οφέλη, όχι εσάς
προσωπικά. Ενδιαφέρουν κάποιες εταιρείες οι οποίες ήταν να τα
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υλοποιήσουν αυτά τα αντισταθµιστικά οφέλη και έχουν πληγεί
από την ακύρωση αυτής της σύµβασης και έχουν αρχίσει και
σκάνε µύτη τώρα τελευταία και έχουν αρχίσει και εµφανίζονται
και κάποιοι να είναι λοµπίστες αυτών των εταιρειών και να κατηγορούν δήθεν τη σύµβαση.
Μην είστε τόσο αφελείς. Για ψάξτε καλύτερα τα πράγµατα να
δείτε ότι πίσω από αυτά τα αντισταθµιστικά οφέλη, τα οποία ουσιαστικά επιβάρυναν το κόστος των υποβρυχίων που είχαµε παραγγείλει και ουσιαστικά ήταν ο δίαυλος µέσα από τον οποίο
περνούσαν οι ωφέλιµες πληρωµές, κοινώς µίζες, αυτά τα αντισταθµιστικά οφέλη καταργήθηκαν µέσα από τη σύµβαση αυτή
και εν πάση περιπτώσει, ήταν και µια υποχρέωση της χώρας µε
βάση ευρωπαϊκό κανονισµό.
Άρα, δεν µπορείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, να έρχεστε σήµερα
όταν το πρόβληµά µας είναι άλλο, είναι διαφορετικό, και σε αυτό
πρέπει να εγκύψουµε. Το θέµα είναι πώς θα δοθεί µία βιώσιµη
λύση στο πρόβληµα λειτουργίας των ναυπηγείων και πώς θα συνεχιστεί η λειτουργία τους έτσι ώστε και να ενισχυθεί η ναυπηγοεπισκευαστική µας βιοµηχανία και να µην χάσουν τη δουλειά
τους οι εργαζόµενοι και δεν είναι βεβαίως να αρχίσουµε να ξαναψάχνουµε µε τις ιδιοτέλειές µας ο καθένας, διότι αυτό έχει
αποδειχθεί, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει επιληφθεί του θέµατος και να προσπαθούµε να επιτύχουµε ένα πράγµα, όπως ειπώθηκε και από τον συνάδελφο της
Νέας Δηµοκρατίας.
Και αυτή η πρότασή σας ήταν ένα βήµα, ένα σκαλοπάτι στη
σκάλα της κλιµάκωσης, της πόλωσης και της έντασης. Δεν είναι
µια αυτόνοµη παρέµβασή σας. Έχει συγκεκριµένη ένταξη στη
δική σας λογική που είναι µία λογική ότι επιστρατεύω τα πάντα.
Όταν δεν έχω πολιτικά επιχειρήµατα και όταν δεν µπορώ να δηµιουργήσω πολιτικά γεγονότα, δηµιουργώ γεγονότα άλλης µορφής, βγάζοντας στην επιφάνεια µε τρόπο συκοφαντικό, µε τρόπο
σκανδαλολογικό διάφορες υποθέσεις που θα απασχολήσουν την
κοινή γνώµη, θα πλήξουν πάλι το βρώµικο πελατειακό σύστηµα,
χρησιµοποιώντας βέβαια επιχειρήµατα και αυτό ίσως θα φανεί
στο µέλλον, και αντλώντας επιχειρήµατα από κάποιους, οι οποίοι
είχαν σοβαρές εµπλοκές στην υπόθεση των ναυπηγείων, αλλά
κάποιοι βρίσκονται στις φυλακές και άλλοι βρίσκονται στις γραµµές σας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιοι;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όπως;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Θα ακούσετε.
Άρα, λοιπόν, οι συνεργάτες κάποιων που σήµερα έχουν σοβαρή εµπλοκή και έχουν από την ελληνική δικαιοσύνη πάει στον
Κορυδαλλό, σας δίνουν και στοιχεία, αλλά τελικά φαίνεται ότι
δεν τους συµφέρει να ανοίξουν τα στόµατά τους γιατί θα καούν
πρώτα και κύρια οι ίδιοι.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς τουλάχιστον δεν έχουµε αυτήν τη
στιγµή κανένα πρόβληµα να ακούσουµε σοβαρά στοιχεία τα
οποία ουδόλως ακούστηκαν και να σας πούµε ένα πράγµα, ότι
και αυτή η προσπάθειά σας να κατασυκοφαντήσετε το ΠΑΣΟΚ
και τον Πρόεδρό του, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, πέφτει στο κενό.
Αφήστε πλέον αυτόν τον τρόπο πολιτικής παρέµβασης. Ασχοληθείτε ουσιαστικά µε τη λύση των προβληµάτων του ελληνικού
λαού και µην παίρνουν τα µυαλά σας αέρα γιατί κάποιες δηµοσκοπήσεις σας δείχνουν πιθανόν µία µονάδα µπροστά και νοµίζετε ότι απλώνοντας το χεράκι σας θα αρπάξετε την εξουσία.
Μέχρι στιγµής το χεράκι σας µόνο στη λάσπη έχει κολλήσει, την
οποία πετάτε συνεχώς σε βάρος του ΠΑΣΟΚ και σε βάρος του
Προέδρου του.
Λοιπόν, εµείς, επειδή θεωρούµε ότι όλο αυτό είναι µία προσπάθεια αντιπερισπασµού, δεν θεωρούµε καν ότι είναι σοβαρή
η πρόταση, γιατί ακόµα και στη διατύπωσή της πάσχει, δεν είµαστε σε καµµία περίπτωση διατεθειµένοι να παίξουµε το παιχνιδάκι το οποίο πάτε να στήσετε, το παιχνιδάκι της πόλωσης, το
παιχνιδάκι πάλι της εµφυλοπολεµικής σύγκρουσης, το παιχνιδάκι
πάλι του να γίνει η Βουλή µία αρένα πολιτικών αντεγκλήσεων και
συνθηµάτων και µάχης επί ανούσιων θεµάτων.
Για εµάς ένας είναι ο στόχος: Η πολιτική σταθερότητα στη
χώρα να διατηρηθεί. Η ελληνική δικαιοσύνη όσον αφορά τους
ενόχους ή τους υπευθύνους σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των
συµβάσεων να αποδοθεί, η ελληνική πολιτεία να δώσει απάντηση
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άµεση και βιώσιµη στο πρόβληµα των ΕΝΑ.Ε.. Αυτές είναι οι στοχεύσεις µας, αυτές είναι οι προτάσεις µας, αυτός είναι ο δρόµος
που ακολουθούµε µε έναν και κύριο εθνικό στόχο, η χώρα µας
πολύ σύντοµα να βγει από αυτήν την κρίση, η χώρα µας πολύ
σύντοµα να µην χρειάζεται ούτε µνηµόνια ούτε επιτηρήσεις και
αυτό επιτυγχάνεται µόνο µε δουλειά, συνέπεια, συνεννόηση και
όχι µε το κλίµα που προσπαθείτε να επιβάλλετε στη χώρα µας.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, την πρότασή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα
της Βουλής, είκοσι τρεις µαθήτριες και µαθητές και ένας εκπαιδευτικός από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Νταβρής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κατηφόριζα χθες το βράδυ, αργά, για να ρίξω
µια τελευταία µατιά στο γραφείο και αφού έριξα και απελπίστηκα
και λυπήθηκα, βγήκα µια βόλτα για να βάλω σε τάξη τις σκέψεις
µου.
Αλήθεια, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και της Συµπολίτευσης, εάν ψηφίζατε να γίνει εξεταστική επιτροπή πιστεύετε ότι
θα έβγαζε κάτι;
Κύριε Δρίτσα, εάν γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή πιστεύετε
ότι θα λυθεί το τεράστιο πρόβληµα -που δεν είναι µόνο στις Ένοπλες Δυνάµεις, αλλά είναι εντονότατο στις Ένοπλες Δυνάµειςνα πέσει η παράγκα της διαπλοκής στον χώρο αυτό;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα ενισχυθούν τα αντισώµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Νοµίζω πως όχι.
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω πως η χώρα είναι σε µεγάλο
βάθος και ίσως να µην υπάρχει περισκόπιο να το σηκώσουµε για
να δούµε την ξηρά. Εκείνο το οποίο έχει φέρει τη χώρα σε αυτό
το βάθος είναι το ότι η πολιτική τάξη στη χώρα γέρνει σαν το
υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και γέρνει προς τη µεριά µιας ολιγαρχίας συµφερόντων, η οποία τη βάζει να κινείται όχι σε αυτό
που πρέπει να υπηρετεί διά του Συντάγµατος, δηλαδή τα συµφέροντα του ελληνικού λαού αλλά τα συµφέροντα αυτής της ολιγαρχίας.
Ας δούµε όµως το θέµα των υποβρυχίων. Ποιοι είναι µέσα σε
αυτό το κάδρο; Από πότε αρχίζει αυτή η ιστορία; Από το 1997.
Τα συµφέροντα είχαν φτιάξει µέχρι οµάδα «praying», προσευχής,
για να ξεπαγώσουν την κοινή γνώµη ότι χρειάζονται αυτές οι επιχειρησιακές απαιτήσεις. Το 1997 έφυγε επιστολή -όχι προς το
Πολεµικό Ναυτικό- προς τον κ. Τσοχατζόπουλο, µε κοινοποίηση
στην κ. Βάσω Παπανδρέου και την κ. Διαµαντοπούλου, από τον
Γεώργιο Κασµά, τον Πρόεδρο των ναυπηγείων, και άρχισε το
πράγµα να µπαίνει στη διαδικασία του ξεπαγώµατος, να δηµιουργηθούν δηλαδή οι διαδικασίες και να καταγραφούν οι ανάγκες, ούτως ώστε να φτάσουµε στο να παραγγείλουµε υποβρύχια
και ο µεγάλος παρτενέρ να είναι η «HDW».
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Νταβρής καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Σηµίτης, ο κ. Τσοχατζόπουλος, πρώτες συµβάσεις: Τι να
πούµε; Νοµίζω ότι κι ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για λίγο τις χαρακτήρισε –δεν θέλω να χρησιµοποιήσω τον όρο τον δικό τουαπαράδεκτες. Συνεχίσαµε. Μία τα ναυπηγεία πήγαιναν στη Γερµανία, µία άλλαζαν ιδιοκτησία, µετά ξαναπήγαν στο Άµπου Ντάµπι,
γυρίσανε. Αποτέλεσµα; Υποβρύχια σαπίζουν. Είναι υπαρκτό αυτό
το αποτέλεσµα. Το Πολεµικό Ναυτικό επιχειρησιακά αδύνατο.
Λύση; Μου φαίνεται ότι µε τον ίδιο τρόπο της διαπλοκής κάποια µελλοντική κυβέρνηση θα έρθει και θα πει: «Τι να κάνουµε,
ρε παιδιά; Έχουµε τα υποβρύχια και σαπίζουν, έχουµε ανάγκες»,
-όπως δηλαδή γίνεται µε τους δρόµους- «ας βάλουµε τον ελληνικό λαό να ξαναπληρώσει δυο, τρία δισεκατοµµύρια, για να καλύψουµε τις ανάγκες της χώρας». Το πιο πιθανό είναι αυτό. Και
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θα χειροκροτείται αυτή η ιδέα, όπως χειροκροτήθηκε πριν από
λίγες µέρες το θέµα των δρόµων. Η αιτία λοιπόν είναι η ίδια.
Ακούστε, κύριοι, ο Μάο Τσε Τουνγκ έλεγε ότι για να υπηρετήσεις έναν λαό πρέπει να είσαι απαλλαγµένος από το πάθος του
χρήµατος και τον φόβο του φυσικού και του υπηρεσιακού σου
θανάτου. Ο Διονύσιος Σολωµός έλεγε ότι πραγµατικό συµφέρον
για τον τόπο είναι η αλήθεια.
Ο κ. Σηµίτης πριν από λίγο, θέλοντας να ξαναµπεί στο παιχνίδι,
είπε ότι δεν είπαµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, δεν µας είπε
όµως γιατί. Περπατώντας λοιπόν, εγώ σκέφτηκα το γιατί. Διότι
εξυπηρετούνται κάποια συµφέροντα. Αυτά που φορτίζουν, ενισχύουν τη διαπλοκή και βυθίζουν το έθνος και τη χώρα στον πιο
βαθύ ωκεανό της κρίσης.
Το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι αν
θα γίνει εξεταστική επιτροπή. Έχετε την πλειοψηφία, δεν ανησυχεί ούτε καν ο κ. Βενιζέλος, κανείς δεν ανησυχεί. Δεν θα πρέπει
να συζητήσουµε εάν η πολιτική είναι τέχνη του προβλέπειν και
του θεραπεύειν και του πράττειν εκ των προτέρων, για να µη δηµιουργούνται οι κρίσεις, να πάρουµε κάποια µέτρα, ούτως ώστε
να ξεριζώσουµε αυτόν τον καρκίνο της διαπλοκής, όχι µόνο από
τον χώρο των Ενόπλων Δυνάµεων αλλά και από τα άλλα Υπουργεία; Συζητήθηκε αυτό εδώ καθόλου, που είναι ο καρκίνος και η
γεννήτρια του κακού, ή στις αρµόδιες επιτροπές; Συζητήθηκε;
Όχι βέβαια.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω κάτι. Ήµουν ένστολος, νοµίζω ότι
οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Η εµπειρία µου στο τέλος της θητείας µου είναι τραυµατική. Διαπλοκή παντού και το ξέρετε όλοι
και το ξέρουµε όλοι. Και δεν κάνουµε τίποτα. Νοµίζετε ότι ο κ.
Βενιζέλος είπε µόνο ότι έχει το στικάκι µε τα απόρρητα, που είναι
βαρύτερο το αδίκηµα απ’ ό,τι τα υποβρύχια, στο σπίτι του;
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι έχω καταγγείλει, και επίσηµα και
στον κ. Μεϊµαράκη –απουσιάζει σήµερα ο Πρόεδρος της Βουλής- ότι έφυγαν τα σχέδια και δεν έγινε τίποτε ούτε συζητήθηκε
ποτέ στη Βουλή; Ποτέ! Και έστειλα και επιστολή στον κ. Βενιζέλο
και σε όλους. Και δεν συζητήθηκε ποτέ. Γιατί; Διότι, όπως είπα
στην πρώτη µου οµιλία στη Βουλή, για να υπάρξουν επίορκοι πολιτικοί άντρες, όπως είναι ο κ. Τσοχατζόπουλος ο οποίος είναι ο
µόνος εµπλεκόµενος, πρέπει να υπάρχουν και επίορκοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Πριν από µερικές µέρες, ξανά η «REAL NEWS», έγραψε: Καταγγελία-φωτιά για δώρα στα εξοπλιστικά. Εµπλεκόµενοι ένστολοι και µη. Τι έγινε; Διετάχθη κάποια έρευνα; Όχι. Ούτε πρόκειται
να διαταχθεί, επειδή αυτή η οµερτά δεν γίνεται γιατί δεν έχουµε
στοιχεία αλλά γιατί εξυπηρετεί τον σκοπό που σας είπα στην
αρχή. Ποιον; Τα συµφέροντα της ολιγαρχίας του τόπου.
Τι πρέπει να κάνουµε; Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι πρέπει να πάρετε πρωτοβουλία να φέρετε στην Επιτροπή Εξωτερικών και
Άµυνας το τεράστιο θέµα, το οποίο είναι υπαρκτό.
Δηµιουργούνται απαιτήσεις σε επίπεδο επιτελείων, οι οποίες
δεν είναι πραγµατικές. Αυτή ήταν η πρώτη επιστολή που έστειλε
ο κ. Βασιλάκος -τον οποίο διόρισε ο κ. Μεϊµαράκης- στον κ. Βενιζέλο.
Ο κ. Βενιζέλος τότε –ο οποίος έχει πει για τον Άκη Τσοχατζόπουλο, βέβαια, ότι είναι λευκή περιστερά, όταν πέρασε από την
άλλη εξεταστική επιτροπή- δεν κάλεσε τον κ. Βασιλάκο να του
πει «ποιος είσαι εσύ, κύριε Βασιλάκο, που λες ότι τα επιτελεία
κάνουν προτάσεις εξοπλιστικών προγραµµάτων, οι οποίες δεν
στηρίζονται στις πραγµατικές επιχειρησιακές ανάγκες της
χώρας;». Κουβέντα δεν έγινε. Τα επιτελεία πλάκωσαν µέσω του
Τύπου. Που ήταν η διαµαρτυρία; Δεν έγινε κουβέντα.
Γιατί δεν έγινε κουβέντα; Γιατί υπάρχει, κύριοι, ένα σύστηµα
και στις Ένοπλες Δυνάµεις, αυτό που λέει ο κόσµος «η παράγκα», η οποία ζει και βασιλεύει. Και ζει και βασιλεύει για όποιον
γίνει κυβέρνηση, κύριε Δρίτσα. Είτε γίνετε κυβέρνηση εσείς, είτε
γίνουµε κυβέρνηση εµείς, είτε γίνει κυβέρνηση ο «ΧΙ», είτε γίνει
κυβέρνηση ο «ΨΙ» -δεν µε ενδιαφέρει αυτό το πράγµα- αυτόν τον
καρκίνο της διαπλοκής -κι ιδιαίτερα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάµεων- πρέπει να τον κάψει, να τον λιώσει, να τον εξαφανίσει κι
όχι µόνο από εκεί, αλλά γενικότερα σε κάθε Υπουργείο.
Δεν τη βλέπω αυτήν την κίνηση. Βλέπετε αυτήν την κίνηση
εσείς και δεν τη βλέπω εγώ; Τη βλέπετε, κύριε Υπουργέ; Εγώ δεν
τη βλέπω.
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Ο κ. Τασούλας, ο οποίος έχει κάνει και Υφυπουργός ήρθε και
λίγο πολύ µας ανέλυσε ότι υπέρτατη αυτήν τη στιγµή προτεραιότητα είναι να σωθεί η χώρα από την κρίση και µας ανέγνωσε και
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
Ποιος βύθισε τη χώρα στην κρίση; Κι αν η χώρα βγει από την
κρίση, µε αυτόν τον καρκίνο, µε αυτήν τη νοοτροπία στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και στα άλλα Υπουργεία, δεν θα ξαναπέσει
στην κρίση; Σαφώς και θα ξαναπέσει, γιατί το πολιτικό σύστηµα
γέρνει προς τη µεριά των ολίγων. Το πολιτικό σύστηµα δεν γέρνει προς τη µεριά του λαού. Εκεί είναι το θέµα. Δεν υπάρχει στο
µυαλό και στην παιδεία του πολιτικού συστήµατος το να κινείται
στο πεδίο που λέγεται «προσφορά στο λαό», της διακονίας. Αυτό
δεν υπάρχει. Για µένα το κέντρο βαρύτητας σε αυτήν τη συζήτηση είναι αυτό.
Κύριε Υπουργέ, επαναλαµβάνω: Πρέπει να φέρετε αυτό το
θέµα κεκλεισµένων των θυρών στην Επιτροπή Εξωτερικών και
Άµυνας.
Ας πούµε, όµως και λίγα πράγµατα για τα υποβρύχια και για
το ρόλο της Γερµανίας. Οι Γερµανοί πήγαν, ήρθαν, καθυστερούσαν. Γιατί καθυστερούσαν οι Γερµανοί αλήθεια και δεν παραδόθηκαν τα υποβρύχια την πρώτη φορά. Κάποιο λόγο θα είχαν. Που
ήταν αυτοί που ασκούσαν έλεγχο; Πουθενά δεν ήταν. Που ήταν
ο Σηµίτης, ο Παπανδρέου, οι Υπουργοί;
Ήρθε η Νέα Δηµοκρατία. Τι έγινε; Τίποτε δεν έγινε. Σήµερα,
όλα αυτά τα τεράστια βαρίδια από το χώρο των Ενόπλων Δυνάµεων, από το χώρο της υγείας, από το χώρο τον έναν, από το
χώρο τον άλλο της παιδείας έχουν βυθίσει τη χώρα.
Κι έρχονται αυτοί, οι οποίοι έχουν βυθίσει τη χώρα και λένε
«δεν φταίµε εµείς, έτυχε η κρίση. Ήταν θεοµηνία. Και µε αυτόν
τον τρόπο θα σας σώσουµε». Εκτιµώ ότι όχι µόνο γέρνουµε αλλά
έχουµε πάρει και λάθος πορεία.
Βέβαια, υπάρχει κι άλλος ένας σκοπός που διεξάγεται µε
αυτόν τον τρόπο η συζήτηση σήµερα που έχει να κάνει µε την
εξοικείωση –και θέλω να το σηµειώσω αυτό- του λαού µε το ότι
τα «λευκά κολάρα» κι εµείς οι πολιτικοί –γι’ αυτό µας βρίζουν- είµαστε υπεράνω του νόµου.
Γίνεται ψυχολογικός πόλεµος στον κόσµο ώστε να αποδεχθεί
τα πάντα. Θα πέσουν µετά από µερικές ώρες τα θέµατα των σπιτιών και των πλειστηριασµών κι ο κόσµος θα λέει: «Τι µε νοιάζει
εµένα τι θα γίνει µε τα υποβρύχια και ποιος φταίει; Τι µε νοιάζει;
Πρέπει να σώσω το σπιτάκι µου».
Θα έρχεστε εσείς, οι οποίοι δεν ασκήσατε σωστά τα καθήκοντα και χάθηκαν όλα αυτά τα δισεκατοµµύρια -από τη µία και
την άλλη πλευρά- και θα λέτε: «Ελληνικέ λαέ, πρέπει να πληρώσεις ξανά. Πρέπει να σου πάρουµε το σπίτι για να έχουν κάποιοι
να µεγαλώσουν τις βίλες τους. Πρέπει να τα δώσεις όλα».
Και λέγονται µέσα σε αυτήν την Αίθουσα σοφιστείες και
ψεύδη, τα οποία είναι µοναδικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για αυτό ανέφερα τη ρήση του Μάο. Και θα την επαναλάβω τη
ρήση για να την ακούν στην Αριστερά: «Όποιος θέλει να διοικήσει ένα λαό, πρέπει να είναι απεξαρτηµένος από το πάθος του
χρήµατος και το φόβο του φυσικού και του υπηρεσιακού του θανάτου».
Αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα είναι σε κίνδυνο. Εάν δεν µπορείτε να αλλάξετε πεδίο και να µην εξυπηρετείτε τους λίγους
αλλά να εξυπηρετείτε το λαό, φύγετε, παραιτηθείτε για να έρθουν νέες δυνάµεις να πάρουν το τιµόνι. Τότε και τα λεφτά θα
βρεθούν και η διαφάνεια θα υπάρχει και ο τόπος θα υπηρετηθεί
καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των
Ελλήνων, είκοσι τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω στον εισηγητή του
ΠΑΣΟΚ να µη χρησιµοποιεί εκφράσεις -όταν αναφέρεται ειδικότερα σε άλλους- του τύπου «να απλώσετε το χέρι, να αρπάξετε
το οτιδήποτε». Διότι αυτή ήταν η προσφιλέστατη τακτική σας δεκαετίες τώρα όπου το είχατε µονίµως απλωµένο και αρπάζατε
τα πάντα.
Υπάρχει πολύ µπόχα και δυσοσµία διαχρονική που ξεκινούσε
–και δυστυχώς ξεκινάει- από αυτό το κτήριο και απλώνεται σαν
γάγγραινα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Είδαµε χθες ένα τρανό παράδειγµα. Απόδειξη του πως σκέφτονταν -και συνεχίζουν να σκέφτονται- πάρα πολλοί πολιτικοί,
οι οποίοι µάλιστα, είχαν και θέσεις εξουσίας και έδιναν το «καλό
παράδειγµα» είναι αυτό, το οποίο συνέβη µε τον κ. Λιάπη. Το είχε
ξαναδώσει το παράδειγµα αυτό ο κ. Λιάπης όταν είχε πάει µε
λεφτά του κ. Χριστοφοράκου να παρακολουθήσει την Εθνική Ελλάδος στη Γερµανία µαζί µε το γιο του κι όταν είχε ένα σκάφος,
το οποίο το είχε δηλώσει ως φορτηγό κι όχι ως γιοτ. Τι να πρωτοθυµηθούµε, όµως;
Αυτή η ιστορία των υποβρυχίων έχει ξεκινήσει από το 1995 µε
την απόρριψη από τον τότε Υπουργό Βιοµηχανίας τον κ. Σηµίτη
της προτάσεως του κ. Περατικού να αγοράσει τα ναυπηγία µε
κάποια ανταλλάγµατα. Ύστερα από δύο χρόνια τα έδωσαν στους
Γερµανούς, σε µια γερµανική εταιρεία …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Την Ελευσίνα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Την Ελευσίνα. …µε πολύ µικρότερα
ανταλλάγµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Άλλο αυτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Θα την
ακούσετε.
Όλος τυχαίως, το 1997 ο Περατικός δολοφονήθηκε από τη «17
Νοέµβρη» κιόλας.
Να θυµίσουµε ότι στο Ναυπηγείο Σκαραµαγκά –επανερχόµαστε εδώ- όταν οι Γερµανοί το αγόρασαν πούλησαν µε συναλλαγή
µεταξύ δύο εταιρειών γερµανικής ιδιοκτησίας, µία της Ελλάδος
και µία της Τουρκίας, τη µεγαλύτερη δεξαµενή της Μεσογείου,
στην οποία θα µπορούσαν να γίνονται έργα γενικής ανακατασκευής των πλοίων, όχι µόνο του επάνω τµήµατος, αλλά και του
κάτω, µε ένα κόστος, το οποίο από µόνο του αποτελεί σκάνδαλο.
Ερχόµαστε στο κ. Γιάννο Παπαντωνίου, ο οποίος ως Υπουργός
Οικονοµίας το 1999 -πριν γίνει Υπουργός Εθνικής Άµυνας- πρωτοστάτησε στο σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου. Είχε βγάλει το
ΠΑΣΟΚ και αφίσες λέγοντας να «παίξουν» όλοι στο χρηµατιστήριο και πως η οικονοµία πάει µπροστά και δεν πρόλαβαν µετά
από δύο µήνες να τελειώσουν οι εκλογές και το Χρηµατιστήριο
είχε σχεδόν καταρρεύσει και είχαν χαθεί δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ένοχος δεν είναι κανένας, όπως απεφάνθη η δικαιοσύνη προχθές γι’ αυτό το σκάνδαλο.
Την ίδια ώρα, το 2001 ο κ. Τσοχατζόπουλος υπέγραφε την
πρώτη σύµβαση για τα υποβρύχια και το 2002 ο χαµογελαστός
κ. Γιάννος Παπαντωνίου, ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας, υπέγραφε τη δεύτερη σύµβαση, η οποία ήταν πολύ χειρότερη από
την πρώτη, πολύ πιο καταστροφική και ζηµιογόνα για το ελληνικό
δηµόσιο και τους Έλληνες πολίτες. Φυσικά, όπως αποδεικνύεται
και θα συνεχίσει να αποδεικνύεται για πολύ καιρό ακόµα, δεν
ήταν ζηµιογόνα για την τσέπη του, την τσέπη άλλων Υπουργών,
Γενικών Γραµµατέων, στελεχών, οι οποίοι «φούσκωσαν» τις τσέπες τους και τους λογαριασµούς των offshore εταιρειών, τις
οποίες διέθεταν σε διάφορους εξωτικούς προορισµούς.
Είχαµε κι άλλες συµβάσεις και φθάσαµε στις υπογραφές Βενιζέλου-Παπακωνσταντίνου στις 17 Οκτώβρη του 2010 -υπάρχουν όλα αυτά- όπου η ελληνική Κυβέρνηση παραιτείται από
κάθε αποζηµίωση των Γερµανών, σχετικά µε τις προγενέστερες
ζηµιογόνες συµβάσεις για τα υποβρύχια 209 και 214.
Δεν µπορούµε να ξεχάσουµε το διαχρονικό σκάνδαλο της
«SIEMENS» στο οποίο είναι εµπλεκόµενοι, «λαδωµένοι» όλοι οι
προαναφερθέντες µαζί µε άλλους. Θυµάστε τον κ. Μαντέλη; Θυµάστε τον κ. Τσουκάτο ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε και ο ίδιος,
έπαιρνε τις βαλίτσες µε τις µίζες και τις πήγαινε στη Χαριλάου
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Τρικούπη; Λέξη δεν ακούγεται για όλα αυτά.
Φυσικά, µετά ήρθαν οι λίστες Λανγκάρντ καθώς και άλλες λίστες. Όλοι αυτοί που έκλεβαν τον ελληνικό λαό δεκαετίες τώρα,
όπως Υπουργοί, οι σύζυγοί τους, οι κολλητοί τους, όλοι αυτοί
«µιζαδόροι» και «κοµπιναδόροι», έβγαλαν όµορφα και ωραία τα
λεφτουδάκια τους στο εξωτερικό, µε παράνοµο τρόπο. Είχαµε
πάντα και όλα τα ΚΥΣΕΑ, στα οποία δεν έβαζαν υπογραφές µόνο
ο κ. Παπαντωνίου και ο κ. Τσοχατζόπουλος, αλλά έµπαιναν φαρδιές-πλατιές υπογραφές των Πρωθυπουργών κι άλλων Υπουργών. Όλοι µαζί υπέγραφαν και είχαµε όλες τις προηγούµενες
επιτροπές, πλειοψηφούντος του ΠΑΣΟΚ, που τους έβγαζαν
όλους «λάδι». Έχει υπογράψει και ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Χρυσοχοϊδης και ο κ. Παπανδρέου και λοιποί, ότι όλα πήγαιναν σωστά
και καλά.
Φυσικά και η συγκεκριµένη εξεταστική δεν πρόκειται να κάνει
τίποτα, αν ψηφιστεί, αφού ούτως ή άλλως έτσι είναι φτιαγµένο
το σύστηµα, ώστε οι πολιτικοί να βγάζουν «λάδι» τους πολιτικούς, µόνιµα και διαχρονικά και αυτό δεν αλλάζει. Όποιες ενέργειες και προσπάθειες έχουν γίνει, έχουν γίνει από δικαστές, οι
οποίοι φυσικά έχουν αναλάβει έναν τεράστιο όγκο ερευνών,
χωρίς καµµία ουσιαστική βοήθεια, χωρίς πραγµατογνώµονες,
χωρίς τίποτα. Αναθέτουν σε έναν νεαρό δικαστικό να διεκπεραιώσει µία υπόθεση δεκάδων χιλιάδων σελίδων, µε άκρως εξειδικευµένα τεχνικά ζητήµατα, στα οποία δεν έχει τη συνδροµή και
τη βοήθεια κανενός τεχνικού συµβούλου, πραγµατογνώµονα και
οποιουδήποτε άλλου ειδικού. Και φυσικά, οι παραγραφές των
Υπουργών µε αυτόν τον αισχρό νόµο περί ευθύνης Υπουργών,
να έρχονται και να παρέρχονται.
Βλέπουµε ότι ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ «αγάπησε» την άµυνα της
χώρας, όταν οι µισοί του Βουλευτές τουλάχιστον είναι υπέρµαχοι
των αστράτευτων, του δικτύου «Σπάρτακος», του να µην υπάρχει
πόλεµος παντού, του ότι τα Σκόπια πρέπει να ονοµάζονται Μακεδονία και δυστυχώς είναι και περήφανοι γι’ αυτό και πολλά
άλλα. Ξαφνικά, λοιπόν, «αγαπήσατε» την εθνική άµυνα και τους
εξοπλισµούς, κάτι για το οποίο είµαστε σίγουροι πως αν ποτέ έρθετε στα πράγµατα, τους εξοπλισµούς θα τους έχετε σε πέµπτη
µοίρα. Έτσι, τουλάχιστον, λέτε και εσείς και το ευρωπαϊκό κόµµα
στο οποίο ανήκετε.
Είναι πολύς ο λαϊκισµός, από όλες τις πτέρυγες. Βλέπουµε,
επίσης, ότι σαν τα «ποντίκια» έφυγαν πάρα πολλά στελέχη σύµβουλοι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βυθίζεται και οι περισσότεροι
βρήκαν «στέγη» στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν να είναι διεφθαρµένος µόνο ο κ. Τσοχατζόπουλος και όχι διάφοροι οι οποίοι δούλευαν για τον κ. Τσοχατζόπουλο, είτε ήταν στελέχη, είτε ήταν
σύµβουλοι και άλλοι; Θα το δούµε, ο καιρός φέρνει τα λάχανα,
ο καιρός φέρνει τα παραπούλια.
Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι να καταλάβει ο ελληνικός λαός
-διότι όλοι µιλάνε µε τεχνικούς όρους και λένε «θα κάνουµε, θα
δείξουµε, θα φέρουµε»- τι ακριβώς έχει γίνει, µε απλά λόγια. Από
το 2001, που υπεγράφη η πρώτη σύµβαση για τα υποβρύχια,
µέχρι τώρα που σε δέκα µέρες έχουµε 2014 -δεκατρία χρόνια
µετά δηλαδή- έχουν υπογραφεί συµβάσεις για τα µεν 214, τα καινούργια υποβρύχια τύπου «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», έχει πληρωθεί για
τέσσερα συν ένα σχεδόν το 95% της αξίας τους, έχει δοθεί προκαταβολή κάποιες εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ για ένα πέµπτο και δεν έχει κοπεί ούτε «λαµαρίνα» γι’ αυτό το υποβρύχιο και
δεν έχουµε παραλάβει παρά µόνο το «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ». Υπάρχουν
και κάποια άλλα υποβρύχια του ίδιου τύπου, τα οποία είναι σχεδόν έτοιµα εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια στο Σκαραµαγκά και
δεν µπορούµε να τα παραλάβουµε για τους λόγους τους οποίους ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Παπακωνσταντίνου και οι λοιποί -που
υπέγραφαν όλες αυτές τις συµβάσεις που απλώς πληρώναµε και
υποβρύχια δεν παίρναµε- θα µπορούσαν να µας εξηγήσουν.
Επίσης, έχει υπογραφεί και άλλη συµφωνία, για την ανακατασκευή τεσσάρων υποβρυχίων που είχε το Πολεµικό Ναυτικό,
τύπου 209. Το «ΩΚΕΑΝΟΣ» είναι έτοιµο, έχει στοιχίσει 500 εκατοµµύρια ευρώ και το ναυτικό δεν το παραλαµβάνει, γιατί δεν
πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες είχαν συµφωνήσει.
Έτσι τα υποβρύχια σαπίζουν και µαραζώνουν και το Πολεµικό
Ναυτικό δεν έχει υποβρύχια, ώστε να µπορέσει να αντεπεξέλθει
επαρκώς και σωστά στις τεράστιες και νέες ανάγκες που δηµιουργούνται στη Μεσόγειο. Η Νοτιοανατολική Μεσόγειος φλέγε-
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ται, πόλεµοι υπάρχουν παντού, ΑΟΖ θεσπίζονται από διάφορες
χώρες, η Ελλάδα προσπαθεί να θεσπίσει ΑΟΖ και το ελπίζουµε
και αντί τα υποβρύχια να είναι ο φόβος και ο τρόµος οποιουδήποτε θα ήθελε να σκεφτεί να βλάψει ελληνικό έδαφος, υπέδαφος, θάλασσα, νησιά, εµείς τα έχουµε στους ντόκους, στο
Σκαραµαγκά και αλλού. Ακόµα και όσα υποβρύχια παλαιότερων
τύπων έχουµε, έχουν µπαταρίες ληγµένες. Μόλις τώρα, µετά από
πάρα πολλά χρόνια, υπεγράφη σύµβαση αντικατάστασης των
µπαταριών τους και αυτό είναι ένα άλλο σκάνδαλο, το οποίο από
µόνο του είναι µία πολύ µεγάλη εξεταστική επιτροπή, όχι µόνο
για οικονοµικούς λόγους αλλά και για λόγους ασφαλείας των
µελών του Πολεµικού Ναυτικού, των πληρωµάτων, των υποβρυχίων τα οποία δεν ξέρουν τι µπορεί να συµβεί.
Έχουν συµβεί διάφορα τα οποία προσπάθησαν να τα κρατήσουν κρυφά, κάποια βγήκαν στην επιφάνεια της δηµοσιότητας
και κάποια όχι. Επίσης, 350 εκατοµµύρια αντισταθµιστικά οφέλη
χάθηκαν, όπως και σε πολλές άλλες των περιπτώσεων. Υπογράφαµε έχοντας σαν καλό λόγο πως θα έχουµε αντισταθµιστικά
οφέλη, πως θα δουλέψουν οι Έλληνες εργαζόµενοι, εργάτες,
ναυτεργάτες, σε ναυπηγεία, σε επιχειρήσεις, για να φτιάξουµε
κάποια άλλα οπλικά συστήµατα και, δυστυχώς, δεν φτιάχναµε τίποτα. Έχουµε και χίλιους διακόσιους εργαζόµενους στα ναυπηγεία, οι οποίοι επί της ουσίας -µετά από αυτές τις φοβερές
συµβάσεις, τις οποίες υπερασπίζεται το ΠΑΣΟΚ και για τις
οποίες, δυστυχώς και η Νέα Δηµοκρατία κάνει την «πάπια»- είναι
απλήρωτοι και άνεργοι. Περί αυτού πρόκειται. Αυτήν την στιγµή
θα έπρεπε να κατασκευάζουµε τα υποβρύχια ακόµα και τα επόµενα, τα οποία τα έχουµε πληρωµένα κιόλας, διότι έχουµε δώσει
γύρω στα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και έχουµε παραλάβει έναντι
για 9 υποβρύχια. Αντί να κλείνουν µία-µία οι πτέρυγες στα ναυπηγεία, θα έπρεπε να είναι όλες ανοιχτές και να φτιάχνουν το οτιδήποτε παραγγέλλεται και κατασκευάζεται στην Ελλάδα, όχι
µόνο υποβρύχια αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό, πράγµα το
οποίο φυσικά δεν θέλετε και πολύ.
Ενδεχοµένως, στο µέλλον να βρεθεί κάποιος νέος αγοραστής
µετά από αυτόν τον «φοβερό» επιχειρηµατία κ. Σάφα, να τα πάρει
πάλι για κανένα ευρώ, να θέσει τους όρους του, να υποσχεθείτε
πάρα πολλά και να µην δώσετε απολύτως τίποτα.
Σκάνδαλο ήταν και οι τιµές για τα «209» µε τη συµφωνία που
έκανε η Ελλάδα. Μόλις είκοσι ένα µήνες πριν η Τουρκία είχε πρόταση να ανακατασκευαστούν νέα υποβρύχια αυτού του τύπου
στη µισή σχεδόν τιµή. Μέσα σε είκοσι ένα µήνες τι έγινε; Άλλαξαν
τόσο πολύ τα δεδοµένα, οι τρέχουσες τιµές των νοµισµάτων και
διπλασιάστηκαν οι τιµές για το ίδιο αντικείµενο;
Έτσι έγινε και µε τα «Leopard» που η Ελλάδα αγόρασε σε διπλάσιες τιµές από ό,τι τα αγόρασαν άλλες χώρες στην Ευρώπη.
Βλέπουµε και την υπεύθυνη στάση της Νέας Δηµοκρατίας. Ο
κ. Μιχελάκης µόλις το 2012, στις 16 Απριλίου 2012, είχε κάνει
κάτι βαρύγδουπες δηλώσεις µε τις οποίες κατηγορούσε το
ΠΑΣΟΚ και φυσικά εξέφραζε και τη γραµµή της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία τότε άλλα έλεγε. Βέβαια, τότε έλεγε άλλα και για
τα µνηµόνια και λίγο πιο πριν. Όµως, έτσι είναι, ανεµοµαζώµατα
και πάει λέγοντας. Δυστυχώς, τώρα είναι συνέταιροι µε το
ΠΑΣΟΚ και πάνω από όλα είναι ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος στηρίζει την Κυβέρνηση, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει Κυβέρνηση. Αν
γίνουν ποτέ εκλογές, η κατάσταση θα είναι τραγική για τα δύο
κόµµατα της συγκυβέρνησης.
Αυτά συµβαίνουν στην πατρίδα µας δεκαετίες τώρα, µίζες, λοβιτούρες, κοµπίνες, απατεώνες που φορώντας το µανδύα του
Υπουργού ή του πολιτικού έκαναν τα πάντα για τους προσωπικούς τους λογαριασµούς, για την πάρτη τους, για τους κολλητούς τους. Σίγουρα, όµως, δεν έκαναν τίποτα απολύτως για τους
ανθρώπους που τους ψήφισαν, για τον ελληνικό λαό, για επιχειρήσεις όπως είναι τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, τα οποία θα
έπρεπε να λειτουργούν αυτήν τη στιγµή και να παράγουν έργο
και δεν παράγουν απολύτως τίποτα. Δεν έκαναν τίποτα και πηγαίνουµε τώρα στη διαιτησία, σε διεθνή δικαστήρια και χάνουµε
υποθέσεις, πρέπει να δώσουµε και άλλα λεφτά και απλώς µας
λέτε ότι κανονίζετε να πάρουµε τα υποβρύχια σύντοµα. Δεν παίρνουµε συγκεκριµένη απάντηση απολύτως καµµία.
Κατά τα άλλα, σας φταίει η Χρυσή Αυγή για τη βρώµα, τη διαφθορά και τη σαπίλα του πολιτικού συστήµατος. Σε λίγο θα χρε-
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ώσετε στη Χρυσή Αυγή ότι είχε τα υποβρύχια κρυµµένα και είναι
το µέρος του οπλοστασίου της που ψάχνετε να βρείτε τόσο πολύ
και δεν βρίσκετε απολύτως τίποτα.
Ψηφίζουµε την πρόταση για την εξεταστική επιτροπή, γίνει δεν
γίνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η συνάδελφος Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γιαννακάκη έχει τον
λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού το
1997 αποφασίζει ότι πρέπει να προβεί στην παραγγελία τεσσάρων υποβρυχίων µε πολύ συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Η πρώτη προσφορά που κατατίθεται είναι από µία γαλλο-ισπανική εταιρεία, η οποία προτίθεται να προβεί και στην παροχή τεχνογνωσίας. Δεύτερη προσφορά κατατίθεται από τη γνωστή και
χιλιοειπωµένη σήµερα «HDW», τη γερµανική και η τρίτη από µία
σουηδική εταιρεία η οποία προσφέρει τιµές που είναι πολύ πιο
χαµηλές σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες και έχει και ένα άλλο
πλεονέκτηµα, προτείνει το δανεισµό τεσσάρων υποβρυχίων και
την επιστροφή των υποβρυχίων στο σουηδικό ναυτικό κάθε φορά
που θα παραδίδεται ένα. Αντίθετα, η γερµανική εταιρεία προτείνει την κατασκευή του πρώτου υποβρυχίου στο Κίελο της Γερµανίας και των υπολοίπων τριών στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά.
Στην πορεία –και αυτό δεν έχουµε κατορθώσει να το βρούµεπαρ’ όλο που από τη δηµοσιοποιηµένη αλληλογραφία η γερµανική «HDW» θεωρεί ότι η γαλλο-ισπανική εταιρεία είναι η µεγάλη
της ανταγωνίστρια, απορροφά, εξαγοράζει τη σουηδική, οπότε
φθάνουµε στο σηµείο στις συναντήσεις του ΚΥΣΕΑ από το 1998
µέχρι το 2000, προκειµένου να παρθεί απόφαση, ουσιαστικά να
µιλάµε µόνο για τη γερµανική πρόταση.
Μάλιστα, το 1999 τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά πιέζουν το
ΚΥΣΕΑ να προβεί στην άµεση ανάθεση στη γερµανική εταιρεία,
γιατί θεωρούν ότι η γαλλική εταιρεία δεν µπορεί να αντεπεξέλθει
στις τεχνικές απαιτήσεις του Πολεµικού Ναυτικού, καθώς τα συστήµατα τα οποία χρησιµοποιεί είναι πεπαλαιωµένα και ασύµβατα µε αυτά που υπάρχουν στα υπόλοιπα υποβρύχια, τα οποία
είναι γερµανικού τύπου.
Το 2000, λοιπόν, υπογράφεται µία συµφωνία, η οποία δεν έχει
αναλυθεί επαρκώς µέχρι τώρα και η οποία είναι πολύ σηµαντικό
να παρουσιαστεί προκειµένου να δούµε την πορεία και την εξέλιξη των πραγµάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις συµφωνίες.
Η µία αφορά στην κατασκευή τριών και ενός νέων υποβρυχίων
τύπου «214» και στην αναβάθµιση τριών τελευταίων τύπου «209»
και οι άλλες δύο σε αντισταθµιστικά οφέλη. Το ΚΥΣΕΑ προχωρά
σε απευθείας ανάθεση χωρίς ανοιχτό διαγωνισµό.
Ας δούµε λίγο τη σύµβαση, που θα µου επιτρέψετε να την ονοµάσω µία σύµβαση λεόντειο, για να µην τη χαρακτηρίσω αποικιοκρατική. Η ελληνική πλευρά, λοιπόν, έχει δικαίωµα καταγγελίας
µόνο στο σύνολο της σύµβασης και επιβολής ποινικών κυρώσεων
µόνο αν τα Ναυπηγεία του Σκαραµαγκά κηρύξουν χρεοκοπία, τελέσουν υπό κατάσχεση, καταστούν αφερέγγυα ή συγχωνευθούν
µε τρίτους, µε το νέο νοµικό πρόσωπο να µην µπορεί να αντεπεξέλθει στο έργο. Αντίθετα, η γερµανική πλευρά σε κάθε καθυστέρηση καταβολής δόσης δύναται να απαιτεί χρηµατική αποζηµίωση.
Μετά από πολύ µεγάλη καθυστέρηση, παρ’ όλο που δόθηκε
παράταση από το 2005 στο 2006, παραδίδεται το πρώτο υποβρύχιο, το γνωστό «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» µε τις τεχνικές αδυναµίες,
το γνωστό θέµα της ευστάθειας, το οποίο σήµερα αµφισβητείται
αν υπήρξε, αν τελικά στην πορεία επιδιορθώθηκε και τα λοιπά,
µε τις δύο πλευρές να έχουν µπει στις διελκυστίνδες της ένθεν
κακείθεν επίρριψης ευθυνών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Το 2009 η γερµανική εταιρεία προσφεύγει στο Διεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο, όπου σύρει την Ελλάδα για µη καταβολή των
δόσεων.
Φθάνουµε στο 2010 και στους ν. 3885 και ν. 3883 που έρχονται
να αντιµετωπίσουν το αδιέξοδο το οποίο έχει δηµιουργηθεί µετά
από την προσφυγή της γερµανικής εταιρείας στο Διεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο. Αυτοί οι δύο νόµοι µπορούν να γίνουν αντι-
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κείµενο οποιασδήποτε κριτικής. Μπορούµε να πούµε ότι είναι πολιτικά απαράδεκτοι, µπορούµε να πούµε ότι είναι νοµοτεχνικά
πάρα πολύ πρόχειροι. Όµως, είναι νόµοι που έχουν περάσει από
τη Βουλή των Ελλήνων και οποιεσδήποτε ευθύνες µπορούν να
επιρριφθούν είναι πολιτικές και τις πολιτικές ευθύνες τις καταλογίζει ο λαός στην κάλπη. Ο ν. 3885, µάλιστα, προβαίνει στην
καταβολή όλων των χρηµάτων στη γερµανική εταιρεία, ενώ έχει
παραδοθεί ένα υποβρύχιο και ήδη έχει καταβληθεί το 70% των
χρηµάτων που έχουν συµφωνηθεί.
Οι νόµοι που ψηφίστηκαν το 2010 ακολουθήθηκαν και από το
πόρισµα του Αυγούστου του 2011.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει θέµα υποβρυχίων µόλις στα τέλη του Σεπτέµβρη του 2013. Αναρωτιόµασταν αν προέκυψαν καινούργια
στοιχεία. Αν ναι, γιατί δεν τα ακούσαµε µέχρι τώρα; Πραγµατικά
θέλετε να έχουµε επίλυση των προβληµάτων που εκκρεµούν ή
το µόνο που ενδιαφέρει είναι η κοµµατική αξιοποίηση; Ξέρετε
πάρα πολλές φορές η επικοινωνία δύναται –υπό όρους πάντανα υπηρετήσει την πολιτική. Όµως, η πολιτική δεν µπορεί επί µακρόν να είναι θεραπαινίδα των εντυπώσεων και της επικοινωνίας.
Εξάλλου, σε πρόσφατη συνέντευξή του ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δρίτσας δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόθυµος να αποσύρει την πρόταση, αν βρεθεί λύση στο θέµα των ναυπηγείων.
Έτσι ασκείτε πίεση, µε συµψηφισµούς; Δηλαδή, πραγµατικά,
βοηθήστε µας λίγο να καταλάβουµε το εξής. Υπάρχουν καινούργια επιβαρυντικά στοιχεία, αλλά είστε πρόθυµοι να τα συγκαλύψετε;
Τον τελευταίο χρόνο η δικαιοσύνη κινείται µε πάρα πολύ γρήγορους ρυθµούς και πολύ αποτελεσµατικούς. Σήµερα διεξάγονται δύο παράλληλες έρευνες. Τι πραγµατικά παραπάνω θα
µπορούσε να συνεισφέρει η εµπλοκή της Βουλής; Δεν ωφελεί τη
δηµοκρατία η ποινικοποίηση της πολιτικής. Οι πολιτικές ευθύνες
επιδίδονται από το λαό –θα το επαναλάβω- και επειδή έχετε διαφωνίες, θα τοποθετηθείτε αργότερα. Διαφορετικά, ας καταργήσουµε την παραγωγή της πολιτικής στη Βουλή και ας λύνονται
όλα τα θέµατα στις εξεταστικές, στις προανακριτικές.
Συναντήσατε τους εργαζόµενους στα Ναυπηγεία του Σκαραµαγκά. Σας θυµίζω τις δηλώσεις τους, όπως σας θυµίζω και την
επιστολή τους. Οι ίδιοι θεωρούν ότι µία εξεταστική δεν θα προσέθετε τίποτα αυτήν τη στιγµή. Αυτό που τους αφορά και που
αφορά όλη την Ελλάδα είναι να βρεθεί µια διέξοδος στο πρόβληµα των ναυπηγείων.
Πραγµατικά, µας κάνει πάρα πολύ µεγάλη εντύπωση γιατί θα
περιµέναµε και από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
αλλά και από την πλευρά της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να υπάρχουν κάποιες προτάσεις για το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει τις τελευταίες δεκαετίες, τα
τελευταία χρόνια τα ναυπηγεία.
Εµείς, η Δηµοκρατική Αριστερά, επειδή θέλουµε να είµαστε
παραγωγικοί, θέλουµε να θυµίσουµε το εξής: Όσο ήµασταν στην
Κυβέρνηση είχε απασχολήσει τη Διάσκεψη των πολιτικών Αρχηγών το ζήτηµα των ναυπηγείων και µάλιστα είχε κατατεθεί µια
πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η «έκθεση Αναστασόπουλου»,
η οποία ουδέποτε, δυστυχώς, αξιοποιήθηκε. Δεν έγινε ποτέ µια
συστηµατική µελέτη ώστε να δούµε πως µπορεί αυτή η έκθεση
να αξιοποιηθεί και να βρεθεί µια λύση.
Όσον αφορά τα ναυπηγεία βρισκόµαστε στην εξής κατάσταση: Πρώτον, τα Ναυπηγεία του Σκαραµαγκά πριν από τρία
χρόνια µεταβιβάστηκαν σε µία εταιρεία αραβικών συµφερόντων.
Αυτή η µεταβίβαση συνοδεύτηκε κατ’ αρχάς από διθυράµβους
από την ελληνική Κυβέρνηση ότι επιτέλους βρέθηκε µία λύση και
από την άλλη µεριά από δεσµεύσεις αυτής της εταιρείας, η
οποία τότε διέθετε αποθεµατικά 1 τρισεκατοµµύριο δολάρια, ότι
υπάρχουν ήδη παραγγελίες από τρίτες χώρες, τορπιλακάτων,
γενικού εξοπλισµού και πλοίων, τα οποία θα έδιναν µια βιωσιµότητα τουλάχιστον σε βάθος εικοσαετίας. Και µάλιστα, από χίλια
άτοµα προσωπικό που απασχολούσε εκείνη την εποχή, θα
έπρεπε να απασχολεί δύο χιλιάδες.
Δυστυχώς, δεν έχει γίνει δυνατή η άρση των απαγορεύσεων
από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να γίνει κανένα είδος εργασίας, ούτε κατασκευής ούτε
επισκευής ούτε συντήρησης ούτε πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού ούτε του Εµπορικού Ναυτικού.
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Το 2001, µάλιστα, έγινε αγωγή στα Ναυπηγεία του Σκαραµαγκά απαιτώντας περίπου 350 εκατοµµύρια ευρώ για έµµεσες
χρηµατοδοτήσεις τη δεκαετία του 1990, απαιτώντας από τη σηµερινή διοίκηση να τα καταβάλει καθώς και απαιτήσεις της εφορίας ύψος 8 εκατοµµυρίων ευρώ παρελθόντων χρήσεων.
Πρέπει, λοιπόν, να ασκηθεί κάθε νοµικό µέσο προκειµένου να
αρθεί η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ φυσικά
αφού γίνει αυτό θα πρέπει να δεσµευτεί ο επενδυτής να καταθέσει και ένα business plan µακράς πνοής.
Από την άλλη µεριά τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας αφού µεταβιβάστηκαν σε γνωστό όµιλο το 1998 έναντι 32 δισεκατοµµυρίων
δραχµών µε απαίτηση της τότε διοίκησης και µε ανοχή βέβαια
της κυβέρνησης, έγιναν απολύσεις. Έγιναν κάποιες επαναπροσλήψεις -περίπου το ένα τρίτο των εργαζοµένων- µέσω προγραµµάτων του ΟΑΕΔ, καθώς και αναπροσαρµογή της σύµβασης του
ΟΟΣΕ που στοίχισε κάποια δισεκατοµµύρια. Στην πορεία άρχισε
να χρωστά σε πιστωτές, δανειστές, προµηθευτές και να υπαχθεί
σήµερα –αυτή είναι η κατάσταση- στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ οι εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι εδώ και πάρα
πολλούς µήνες.
Τέλος, θα ήθελα να πω κάποιες σκέψεις για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάµατος που συνδέεται άρρηκτα µε τα
ναυπηγεία της χώρας. Και αυτά επαναλαµβάνω θα περιµέναµε
να τα ακούσουµε από το ΣΥΡΙΖΑ, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
και από την Κυβέρνηση. Να µας πουν κάποιες προτάσεις. Τι µπορεί να γίνει; Τι απαντήσεις δίνετε σε αυτόν τον κόσµο που συναντάτε και που το άγχος τους είναι τι θα κάνει στην πορεία; Η
Ελλάδα, η οποία είναι η µεγαλύτερη ναυτική δύναµη στον κόσµο,
αυτήν τη στιγµή δεν διαθέτει ούτε ένα ουσιαστικά ναυπηγείο.
Είναι γνωστό ότι η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος
έχει εγκαταλειφτεί τα τελευταία χρόνια και η οποία στο παρελθόν
διετέλεσε –και δυνητικά θα µπορούσε να συνεχίσει να το κάνειέναν ισχυρό τοµέα στο ρόλο των ναυπηγοεπισκευαστικών. Δεν
αντιµετωπίζει προβλήµατα µόνο τα τελευταία τρία χρόνια εξαιτίας της κρίσης αλλά τα αντιµετώπιζε και από πολύ παλαιότερα.
Και επειδή διαβάζουµε και λέγονται διάφορα πράγµατα τα
οποία δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, θα πρέπει να ξέρουµε
και να το λέµε σε όλους του τόνους ότι η Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη Περάµατος δεν είχε λάβει καµµία άµεση ή έµµεση επιχορήγηση ούτε είχε στηριχθεί από ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, όπως έχουν προκύψει και τα οποία δεν
αφορούν µόνο τους εργαζόµενους αλλά και µια πλειάδα επαγγελµάτων τα οποία είναι άµεσα συνδεδεµένα µε αυτή αλλά και
σε όλη την εµπορική και οικονοµική ζωή της ζώνης του Περάµατος, προτείνουµε τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών του ΟΛΠ
µέσω του ΕΣΠΑ, το πάγωµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών για
τρία χρόνια και την παροχή ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας µέχρι την επίτευξη της οµαλής επανεκκίνησης και
δραστηριότητας στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, την επανεκκίνηση του Σκαραµαγκά και των Ναυπηγείων της Ελευσίνας,
γιατί όπως είπαµε είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και την ενεργοποίηση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση και τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας. Τέλος, προτείνουµε τη χρηµατοδότηση µέσω
του ΕΣΠΑ αναπτυξιακών δράσεων σε συγκεκριµένους τοµείς οι
οποίοι θα συνδυάζουν την καινοτοµία, την αγορά, την εξωστρέφεια και τη µεγάλη ελληνική προστιθέµενη αξία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Γιαννακάκη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επί προσωπικού;
Ποιο είναι το θέµα το προσωπικό;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η συνάδελφος που µόλις τώρα κατήλθε από το Βήµα, η κ. Γιαννακάκη, µετέφερε µία δήλωσή µου
σε ραδιοσταθµό µε πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι ήταν αυτή
η δήλωση. Πρέπει αυτό επί προσωπικού να το εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε ένα λεπτό για
να εξηγήσετε και να δούµε εάν υπάρχει θέµα προσωπικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όντως, κύριε Πρόεδρε, σε συνέντευξή
µου σχετικά µε την πρόταση για εξεταστική επιτροπή στην δηµοσιογράφο κ. Νόνη Καραγιάννη στο σταθµό «ΑΘΗΝΑ 98,4» µου
έθεσε το ερώτηµα πιεστικά, δύο και τρεις φορές, ποιος είναι ο
στόχος της κατάθεσης της πρότασης εξεταστικής επιτροπής.
Εγώ απάντησα ότι µας ενδιαφέρει το να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία, να διασωθούν, να παραληφθούν τα υποβρύχια και να
έχουν εργασία οι εργαζόµενοι.
Τότε εκείνη µε ρώτησε: «Αυτή είναι η πρώτιστη επιδίωξή σας;
Και απάντησα: «Ναι, τόσο πολύ. Αν πραγµατικά υπάρχει λύση,
ακόµα και µέσα στη συζήτηση εµείς θα µπορούσαµε να αποσύρουµε την πρόταση».
Αυτό είναι µια εντελώς διαφορετική στάση από αυτή που µου
αποδίδεται ότι εµείς θα προστρέξουµε να συγκαλύψουµε πολιτικές ευθύνες ή ποινικές. Το λέω αυτό για να ξεκαθαρίζονται κάποια πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πάντως και εσείς καταλαβαίνετε, κύριε συνάδελφε, µε την εµπειρία σας ότι προσωπικό δεν υπάρχει. Είναι θέµα πολιτικής κίνησης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατηγορήθηκα ότι θα συγκαλύψω ποινικές ευθύνες. Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εν πάση περιπτώσει,
το εξηγήσατε. Κατά το Προεδρείο δεν υπάρχει θέµα προσωπικού.
Ο Βουλευτής κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για το χρονικό διάστηµα από 2212-2013 µέχρι 5-1-2014. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Συνεχίζουµε τη συζήτηση και τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου
για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: «Επιζήµια η παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα» αναφέρει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής.
Η λέξη «επιζήµια» είναι πολύ φτωχή για να περιγράψει την καταστροφική πορεία διάλυσης και συρρίκνωσης της ναυπηγικής
βιοµηχανίας, ενός κλάδους µε αναπτυξιακές δυνατότητες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα χιλιάδες εργαζόµενους στην ανεργία,
απλήρωτους, πεινασµένους να τρέφονται στα συσσίτια, να έχουν
«κοµµένο» το ηλεκτρικό ρεύµα στα σπίτια τους και να παρακαλάνε για τα δεδουλευµένα τους.
Αυτοί οι έµπειροι τεχνίτες και εργάτες που δηµιουργούν τον
πλούτο µε την εργασία τους, τούς τον κλέβουν για να τον απολαµβάνουν τα παράσιτα, τα µονοπώλια µε κρατικά λεφτά, τα
λεφτά του λαού. Αυτό έχει αποδείξει και επιβεβαιώσει η ίδια η
ζωή. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα των νόµων και των οδηγιών της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων.
Εσείς, τα κόµµατα του ευρω-µονόδροµου, χύνετε δάκρια για
το κλείσιµο του µεγαλύτερου Ναυπηγείου της Ανατολικής Μεσογείου και για την εξαθλίωση των εργαζοµένων.
Υπάρχει, όµως, φαρισαϊσµός και υποκρισία, γιατί τη διάλυση
της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας της χώρας την προδιέγραψαν η 6η και 7η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διαµόρφωση της οποίας συνέβαλαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία και
επί της ουσίας στηρίζουν τα κόµµατα που υποκλίνονται στην ευρωµονόδροµο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Επέβαλλαν, λοιπόν, µε επιδοτήσεις από τη δεκαετία του ‘90 τη
συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση των ελληνικών ναυπηγείων, που
ονόµασαν «αναδιάρθρωση». Έτσι, οι ναυτικές βιοµηχανίες της
χώρας, από τις µεγαλύτερες µονάδες της Ευρώπης, όπως τα
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, µε τροµακτικές παραγωγικές δυνατότητες, παραδόθηκαν στους ιδιώτες για να γλιτώσουν δήθεν από
το λουκέτο και µάλιστα µε µεγάλη προίκα: Κρατικά λεφτά και
υποδοµές. Την ίδια στιγµή ο λαός εξαθλιώνεται.
Το µέγεθος των Ναυπηγείων του Σκαραµαγκά αναφερόταν
στο κείµενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος µε τα εξής: «Η εταιρεία είναι το µεγαλύτερο σε δυναµικότητα ναυπηγείο στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο σε µια έκταση οκτακοσίων
τριάντα δύο στρεµµάτων. Δραστηριοποιείται στις κατασκευές
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πολεµικών πλοίων επιφάνειας και υποβρυχίων, επιβατικών και
άλλων τύπων πλοίων, σε επισκευές και µετασκευές πλοίων βιοµηχανικές, µεταλλικές κατασκευές και επισκευές αµαξοστοιχιών
για τον ΟΣΕ και τους ΗΣΑΠ. Οι εγκαταστάσεις του περιλαµβάνουν τρεις πλωτές δεξαµενές χωρητικότητας 30.000, 37.000 και
60.000 τόνων καθώς και δυο µόνιµες δεξαµενές χωρητικότητας
250.000 και 500.000 τόνων, µε την τελευταία να αποτελεί µια από
τις τέσσερις που κατασκευάστηκαν ποτέ στην Ευρώπη».
Ας δούµε, όµως, οι επιχειρηµατίες τι ανάπτυξη έφεραν και σε
τι κατάσταση βρίσκονται σήµερα οι εργαζόµενοι. Τον Οκτώβρη
του 2001 το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση παρέδωσε το ναυπηγείο στη
γερµανική πολυεθνική «HDW» έναντι µόλις 1,5 δισεκατοµµυρίου
δραχµών ενώ ήδη έτρεχαν παραγγελίες του Πολεµικού Ναυτικού
στο ναυπηγείο περισσότερο από 1 τρισεκατοµµύριο δραχµές σε
βάθος χρόνου. Τότε, βεβαίως δεν υπήρχαν µνηµόνια.
Η εταιρεία στη συνέχεια απορροφήθηκε από την επίσης γερµανική πολυεθνική «THYSSEN KRUPP». Η «THYSSEN KRUPP»
πούλησε τη δεξαµενή των 60.000 τόνων σε ναυπηγείο στην
Τουρκία, µεταβίβασε το 2009 το τµήµα τροχαίου υλικού που είναι
από τις πιο σύγχρονες µονάδες σε µια εταιρεία φάντασµα, µε
αποτέλεσµα επί της ουσίας να κλείσει και οι εκατόν εξήντα εργαζόµενοι του τµήµατος να είναι ακόµα και µέχρι σήµερα απλήρωτοι.
Το 2010 στη Βουλή ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ, µε τη στήριξη της Νέας
Δηµοκρατίας, µεταβίβασαν το 75% των µετοχών του ναυπηγείου
στον αραβικό µονοπωλιακό ADM. Το υπόλοιπο παρέµεινε στην
«THYSSEN KRUPP». Έκλεισε το εµπορικό τµήµα του ναυπηγείου
για δεκαπέντε χρόνια µετά το φιρµάνι - απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε µε το πρόσχηµα κρατικές ενισχύσεις
στο ναυπηγείο την περίοδο του 1996.
Ταυτόχρονα τα δυο µονοπώλια µέχρι τώρα έχουν τσεπώσει
περίπου 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα εξοπλιστικά προγράµµατα του Πολεµικού Ναυτικού. Τα 450 εκατοµµύρια δόθηκαν τον
περασµένο χρόνο και από τα τέσσερα υποβρύχια συν δυο που
είναι το εξοπλιστικό πρόγραµµα, τα µονοπώλια έχουν παραδώσει
µόνο το γνωστό «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» που είχε και αυτό προβλήµατα.
Ταυτόχρονα, σε αυτά τα νέα υποβρύχια υπάρχουν προβλήµατα από τη µη συντήρησή τους. Ξοδεύονται περίπου 60 εκατοµµύρια για διορθώσεις, ενώ µόνο µε 25 εκατοµµύρια για
αµοιβές στους εργαζόµενους θα είχαν διορθωθεί. Αλήθεια, θα
το διορθώσετε τώρα, όπως είπε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας;
Τόσο καιρό τι κάνατε;
Για τους εργαζόµενους, βεβαίως, δεν αναφέρετε τίποτα. Τι
σας εµποδίζει; Τα σκανδαλώδη προνόµια που δόθηκαν µε το ν.
3885/2010 προκλητικά, απαράδεκτα; Τα περιέγραψαν και άλλοι
οµιλητές. Ούτε καν για τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα τα οποία
δώσατε πίσω. Και βέβαια ούτε καν απαιτήσεις και εγγυήσεις δεν
υπάρχουν πουθενά, όταν ένας απλός άνθρωπος για να πάρει ένα
δάνειο βάζει πολλαπλάσια υποθήκη και όταν δεν πληρώσει δόσεις από αδυναµία τότε του παίρνετε και το σπίτι. Και από τη νέα
χρονιά γενικεύεται. Έτσι είναι. Το κεφάλαιο µια ζωή υποστηρίζετε και το λαό τον καταδικάζετε.
Οι εργαζόµενοι ξεπερνούσαν τις δύο χιλιάδες πριν ιδιωτικοποιηθεί. Τώρα έχουν µείνει χίλιοι εκατό. Τα αραβογερµανικά µονοπώλια επέβαλαν σε βάρος τους το µέτρο της εκ περιτροπής
εργασίας µε µια µέρα δουλειάς την εβδοµάδα, που ήδη έχει
λήξει. Διανύουν ήδη τον εικοστό µήνα απλήρωτοι. Μάλιστα, το
Μονοµελές Πρωτοδικείο έχει κρίνει παράνοµο και καταχρηστικό
αυτό το µέτρο της εκ περιτροπής εργασίας. Η Κυβέρνηση τι
κάνει τόσο καιρό;
Ακόµα, ανακοινώθηκε ότι η Κυβέρνηση προχωράει στην υλοποίηση του δεύτερου σκέλους της απόφασης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που πέρα από το κλείσιµο των δεκαπέντε χρόνων του
εµπορικού τµήµατος του ναυπηγείου, επιβάλλει και την εκποίηση
των περιουσιακών του στοιχείων. Ούτε, δηλαδή, απόδειξη ότι
υπήρχε αυτή η σύγχρονη µονάδα.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είχε έγκαιρα πάρει θέση,
είχε αποκαλύψει, είχε καταδικάσει αλλά και αντιπάλεψε όλα αυτά
τα χρόνια την πολιτική της ιδιωτικοποίησης, της υποβάθµισης και
συρρίκνωσης της ναυπηγοεπισκευαστικής αλλά και της αµυντικής βιοµηχανίας της χώρας. Είναι κλάδοι που επιβεβαιώνουν τον
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αντιλαϊκό χαρακτήρα του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης και
της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ευθύνες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και των κοµµάτων του ευρωµονόδροµου.
Εξάλλου, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας στο πόρισµα που
είχαµε καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε
το 2011, σχετικά µε τις συµβάσεις για τα υποβρύχια αλλά και µε
πλήθος άλλων τοποθετήσεων, καταλογίσαµε τις βαριές πολιτικές
ευθύνες στη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και στις κυβερνήσεις
τους για την ιδιωτικοποίηση του ναυπηγείου και των άλλων ναυπηγείων, για τη διαλυτική πολιτική που εφαρµόστηκε, για τις απαράδεκτες και επιζήµιες για το λαό συµβάσεις που υπέγραψαν µε
τα γερµανικά µονοπώλια, την εταιρεία «ABU DHABI», την υπόθεση των υποβρυχίων.
Πρόσφατα, µάλιστα, καταθέσαµε ακόµα µια επίκαιρη ερώτηση
για την τραγική κατάσταση των εργαζοµένων και την πορεία του
Ναυπηγείου Σκαραµαγκά. Αρνήθηκε τόσο το Υπουργείο Εργασίας να µας απαντήσει -ως αναρµόδιο, όπως δήλωσε- όσο και το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µε τη δικαιολογία ότι είναι ζήτηµα
του Υπουργείου Εργασίας. Την καταθέτουµε στα Πρακτικά για
τους ιστορικούς του µέλλοντος.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κύριος µέτοχος, βέβαια, δεν πληρώνει τους εργαζόµενους,
αλλά απαιτεί ζεστό χρήµα και δάνειο µε εγγυητή το ελληνικό δηµόσιο. Και γιατί να µην το ζητάει; Όλα τους τα δίνετε.
Συνεπώς επειδή θέλουµε να καταλογιστούν οι πολιτικές ευθύνες και να διερευνηθούν αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες για
τις ιδιωτικοποιήσεις, τις σχετικές συµβάσεις, τη διάλυση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, θα ψηφίσουµε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή, γιατί το διαρκές έγκληµα σε βάρος
της ναυπηγικής βιοµηχανίας συνεχίζεται.
Ωστόσο, δεν µπορούµε να µην επισηµάνουµε ότι η κριτική του
ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις κυβερνήσεις -και τη σηµερινή- είναι περιορισµένη. Φάνηκε και µέσα από την τοποθέτηση του εισηγητή του
σήµερα. Είναι άσφαιρη και κυρίως συγκαλύπτει τον επικίνδυνο
ρόλο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συνέπειες
του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης στο λαό και τη χώρα.
Διότι η υπόθεση των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού για
την οποία σήµερα γίνεται η συζήτηση για σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και της κατάρτισης και υλοποίησης της Εκτελεστικής Συµφωνίας δεν ήρθε εξ ουρανού. Δεν είναι τυχαία ούτε
αυθόρµητη. Προετοιµάστηκε και είναι συνέχεια των ευρωκοινοτικών πολιτικών και διαδικασιών και δεν ήταν θέµα παθογενειών
που οδήγησαν στην παρακµή την ελληνική ναυπηγική βιοµηχανία, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρότασή του για την εξεταστική επιτροπή.
Επιµελώς η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κρύβει τις πραγµατικές
αιτίες που είναι ολοφάνερες και ξεκάθαρες, γιατί στηρίζει την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ο εισηγητής σήµερα ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι έχασε και το ΝΑΤΟ από τη µη εκτέλεση
της συµφωνίας για τα υποβρύχια.
Σε ό,τι αφορά την πρότασή σας µε τον ψευδεπίγραφο και θολό
τίτλο «Ενιαίος Φορέας», είναι κάλπικη. Καλλιεργεί αυταπάτες και
αποπροσανατολίζει το λαό ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που εκπροσωπεί την εξουσία των µονοπωλίων θα µπορούν να
λειτουργήσουν τα ναυπηγεία υπέρ του λαού και όχι υπέρ των µονοπωλίων, όταν πρόσφατα, τον περασµένο µήνα, οι εργαζόµενοι
και το σωµατείο τους πήγαν στην Κοµισιόν. Ξέρετε τι τους είπε
προκλητικά ο εκπρόσωπός τους; Τους είπε ότι αντί να διεκδικείτε
µόνιµη και σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα για όλους, να διοχετεύσετε την ενέργειά σας στην εφαρµογή αυτής της απαράδεκτης συµφωνίας του Δεκέµβρη του 2010 µεταξύ Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ελληνικής Κυβέρνησης και της ιδιοκτησίας της εταιρείας των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και να εκποιήσετε το εµπορικό κοµµάτι. Αυτά τους απάντησαν. Και δεν θα πρέπει να έχουµε
αυταπάτες.
Εµείς λέµε καθαρά ότι θα συνεχίσουµε µέσα και έξω από τη
Βουλή να παλεύουµε να ανοίξει άµεσα το ναυπηγείο, να καταργηθούν οι συµφωνίες µε τους µονοπωλιακούς οµίλους, αραβι-
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κούς ή γερµανικούς, και να καταβληθούν τα δεδουλευµένα
στους εργαζόµενους των είκοσι µηνών και να µην απολυθεί κανένας εργαζόµενος.
Όµως αυτό δεν επαρκεί, δεν φτάνει. Ταυτόχρονα, αυτή η πάλη
θα πρέπει να συνδυάζεται µε προοπτική για οριστική λύση του
προβλήµατος των ναυπηγείων µε δηµόσιο ενιαίο φορέα ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας που θα µπορεί και να κατασκευάζει και να επισκευάζει κάθε είδους µεταφορικό µέσο, όπως είναι
τα ποντοπόρα και τα ακτοπλοϊκά αλλά και τις ανάγκες του Πολεµικού Ναυτικού. Βεβαίως, όµως και τα άλλα µεταφορικά µέσα.
Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις, αλλά και την ανάγκη
για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας. Έχει
ειδικευµένους και έµπειρους τεχνίτες, έχει σηµαντικές υποδοµές
που µπορούν να εκσυγχρονιστούν, ενώ έχει και τη δυνατότητα
για παραγωγή χάλυβα και αλουµινίου από την εγχώρια µεταλλοβιοµηχανία. Την ίδια στιγµή, η χώρα έχει αυξηµένες ανάγκες για
σύγχρονη, τακτική, φθηνή και ασφαλή ακτοπλοΐα, καθώς και
ανάγκη για τη διατήρηση πολεµικού στόλου για την προστασία
των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Το εµπόδιο στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ναυπηγοεπισκευαστικής είναι η καπιταλιστική ιδιοκτησία, το καπιταλιστικό κέρδος.
Οι καπιταλιστές σχεδιάζουν και διευθύνουν τα ναυπηγεία και τα
άλλα µέσα παραγωγής µε µόνο κριτήριο το πώς θα αποκοµίσουν
το µέγιστο κέρδος. Και τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά αποτελούν
τρανό παράδειγµα. Γι’ αυτό ολόκληροι κλάδοι που είναι αναγκαίοι για τη χώρα και το λαό διαλύονται όταν οι καπιταλιστές
δεν ικανοποιούνται από την κερδοφορία τους. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους, η καπιταλιστική ανάπτυξη. Μόνο στο πλαίσιο της λαϊκής οικονοµίας µπορεί να υπάρξει ενιαίο και κεντρικό σχέδιο για
τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη όλων των χώρων ναυπηγικής και επισκευαστικής των ναυπηγείων στην Ελλάδα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο θα γίνεται και κεντρικός προγραµµατισµός
για ναυπηγήσεις και επισκευές. Ο κεντρικός σχεδιασµός της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας θα γίνεται από δηµόσιο φορέα
σε πλήρη αντιδιαστολή από το φορέα που διαφηµίζουν µερικοί,
όπως και η Κυβέρνηση, αφού θα πρόκειται για όργανο σχεδιασµού και ελέγχου των εργατών και όχι για µονοπωλιακή καπιταλιστική επιχείρηση. Αυτό είναι το µέλλον για λαϊκή ευηµερία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει δηµιουργηθεί ένα θέµα.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, κύριε Παραστατίδη, να αλλάζετε
τον εισηγητή σας τουλάχιστον έγκαιρα. Έχουµε κανονίσει να µιλήσει ο κύριος Υπουργός, ενώ τώρα αλλάζει ο εκπρόσωπος, ο
εισηγητής και θα µιλήσει ο κ. Λοβέρδος.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ να περιµένουµε να µιλήσει ο
κ. Λοβέρδος και µετά εσείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Δεν έχω καµµία αντίρρηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, κύριε Υπουργέ.
Όµως, κύριε Παραστατίδη, θα ήθελα να σας παρακαλέσω
όταν υπάρχουν αλλαγές, να τις καταθέτετε έγκαιρα.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την ευκαιρία αυτή θέλω να
κάνω µια διευκρίνιση στο Σώµα, σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας µας ως νέου κοινοβουλευτικού σχηµατισµού. Δεδοµένου
του τρόπου διαµόρφωσης του Κανονισµού της Βουλής που
αφορά τη λειτουργία ενός Κοινοβουλίου που αποτελείται από
Κοινοβουλευτικές Οµάδες και όχι και από Κοινοβουλευτικές
Οµάδες και από Ανεξάρτητους Βουλευτές, εµείς οι Δηµοκρατικοί
Ανεξάρτητοι Βουλευτές αποφασίσαµε να ενώσουµε τις δυνάµεις
µας για να συγκεντρώσουµε τον αριθµό των δέκα Βουλευτών,
ούτως ώστε να αποκτήσουµε τα ίδια κοινοβουλευτικά δικαιώµατα µε εσάς τους υπολοίπους.
Εγώ από τη στιγµή της διαγραφής µου από το ΠΑΣΟΚ και
µετά, κατάλαβα -παρά το γεγονός ότι είµαι στο Σώµα δεκατέσσερα χρόνια- ότι εάν δεν είσαι µέλος Κοινοβουλευτικής Οµάδας,
δεν έχεις κοινοβουλευτικά δικαιώµατα. Δεν µπορείς να ασκήσεις
κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν µπορείς να παρέµβεις επί του νοµοθετικού έργου και δεν µπορείς να συµµετέχεις στις λοιπές
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δραστηριότητες της Βουλής, εσωτερικές και διεθνείς.
Άρα, εµείς οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές που προήλθαµε από το
διαχωρισµό της θέσης µας ή από τη διαγραφή µας από κοινοβουλευτικά κόµµατα κάναµε µια υπέρβαση των πολιτικών µας
διαφορών και ενώσαµε τις δυνάµεις µας για να αντιµετωπίσουµε
τις ρυθµίσεις του Κανονισµού της Βουλής που ήταν εχθρικές
στις ανεξάρτητες πορείες µας. Ίσως λοιπόν και µε την ευκαιρία
αυτής της εµπειρίας, θα πρέπει η Βουλή να δει µια άλλη ρύθµιση
στον Κανονισµό της που να επιτρέπει ενδιάµεσες καταστάσεις,
όπως για παράδειγµα, να ασκείς τα δικαιώµατά σου µη όντας
υποχρεωµένος να ταυτίσεις την πορεία σου µε συναδέλφους
σου τους οποίους εκτιµάς και σέβεσαι, αλλά έχετε και διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αναφορές.
Έτσι, λοιπόν, πρώτη φορά που για ένα πάρα πολύ µεγάλο
θέµα στη Βουλή παίρνουµε τον λόγο και πρέπει να διευκρινίσουµε –και αυτή η διευκρίνιση γίνεται δι’ εµού- ότι οι απόψεις
που θα υποστηρίζουµε κάποιες φορές θα µας εκφράζουν όλους,
αλλά θα υπάρχουν και φορές, όπως αυτή, που θα εκφράζουν
µόνο αυτόν που παίρνει τον λόγο ή ενίοτε και κάποιους άλλους,
αλλά πάντως όχι όλους ή την πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. Αυτά θα
τα πει και ο κ. Παραστατίδης κατά τη διάρκεια της δικής του οµιλίας. Όµως, όφειλα να κάνω αυτήν την υπενθύµιση, προκειµένου
να είναι σαφές στην Αίθουσα τι ακριβώς είναι αυτό που υποστηρίζουµε και πώς.
Εκ των προτέρων, µια και καλή και από την αρχή, θέλω να διευκρινίσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι θα καταψηφίσω την
πρόταση για την εξεταστική επιτροπή, γιατί κατά τη γνώµη µου
αποτελεί µείζον πολιτικό λάθος η κατάθεσή της.
Και είναι λάθος κατά τη γνώµη µου, διότι πρώτον, ταυτίζεται
µε τις πιο κακές κοινοβουλευτικές στιγµές της Μεταπολίτευσης.
Δεύτερον, αποτελεί απόδειξη προς όλους µας πως όποιος
ακουµπά τα δύσκολα θέµατα, κάποια στιγµή θα κινδυνέψει να
κατηγορηθεί. Όµως, αποτελεί και προτροπή δι’ αυτού του τρόπου προς νυν και µέλλοντες Υπουργούς να µην ασχολούνται µε
ό,τι «καίει», ενώ καλό θα είναι να µην υπογράφουν τίποτα, διότι
ποιος ξέρει αν αύριο και όταν δεν θα είναι στην Κυβέρνηση, αν
κάποιοι επόµενοι εγείρουν θέµατα ηθικής τάξης εναντίον τους.
Τρίτον, καταψηφίζω την πρόταση, γιατί κατά τη γνώµη µου
αποτελεί και χτύπηµα κάτω από τη µέση εναντίον πολιτικού αντιπάλου.
Και, τρίτον, καταψηφίζω γιατί κατά τη γνώµη µου αποτελεί χτύπηµα κάτω από τη µέση εναντίον πολιτικού αντιπάλου.
Εξηγώ και τις τρεις αυτές αναφορές µου και τις τρεις αυτές
αιτίες βάσει των οποίων καταψηφίζω την πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής.
Υπήρξε η Μεταπολίτευση µε τα καλά της και µε τα κακά της.
Ένα από αυτά τα δεύτερα είναι ο διαχωρισµός, βάσει του δικοµµατισµού, στο «εσείς» και στο «εµείς», όπου όµως η παραφθορά
και η στρέβλωση αυτού του «εσείς» και του «εµείς» κατέληξε σε
ακροβατικούς ισχυρισµούς, ότι τα «εµείς» συγκεντρώνουν όλα
τα καλά, τα ορθά και τα ηθικά, ενώ τα «εσείς» όλα τα αρνητικά,
τα ανορθόδοξα, τα λανθασµένα και τα ανήθικα. Όσο, δε, βαθµιαία µε την πάροδο του χρόνου καταργούνταν στην πράξη οι αποδείξεις των ιδεολογικοπολιτικών διαφορών. τόσο αυτού του
είδους τα «εσείς» και τα «εµείς» και οι κακές κοινοβουλευτικές
τους εκφάνσεις γινόντουσαν ο κανόνας.
Η συγκεκριµένη πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής
είναι η απόδειξη της διαµόρφωσης -γρήγορα µάλιστα και βιαστικά- αυτής της νέας τακτικής του «εσείς» και του «εµείς». Και
αυτό θα πρέπει να το καταδικάσουµε σήµερα που µας δίνεται
για πρώτη φορά αυτή η ευκαιρία.
Δεύτερον, είπα ότι έτσι όπως εξελίσσεται η συζήτηση –απ’ όσο
την άκουσα µέχρι τώρα- αλλά και ό,τι προηγήθηκε -γιατί αυτό το
θέµα σέρνεται περίπου δύο µήνες µέχρι να το καταστήσετε κοινοβουλευτικό θέµα- σε εµένα αποδείξατε πως ηθεληµένα ή αθέλητα θέλετε να πείτε σε όποιον και σήµερα διαχειρίζεται
κρίσιµους και δύσκολους φακέλους, να µην ασχοληθεί, να µην
υπογράφει. Κάθε Υπουργός που υπογράφει δύσκολο θέµα, θα
βρεθεί µπροστά σε µια τέτοια πρακτική. Αυτήν την υπόδειξη κάνετε σήµερα: Μην ακουµπάτε τα θέµατα. Αφήστε τα να χρονίζουν.
Δώστε µια εξήγηση στον ελληνικό λαό, όταν θα έρθει η ώρα
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να δώσετε µια εξήγηση, ότι είστε έντιµοι, ότι είστε σοβαροί, ότι
είστε ηθικοί, πλην, όµως, ότι τα δύσκολα δεν τα πιάσατε.
Επειδή, όµως, η ζωή κυλάει πάρα πολύ γρήγορα και επειδή το
καλό ξεχνιέται, αλλά το κακό µένει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ξεχνάτε ότι ένα από τα µεγάλα
προβλήµατα που έχει η χώρα είναι η ανευθυνότητα του πολιτικού
της συστήµατος που δεν αναλαµβάνει ευθύνες.
Με αυτήν τη σηµερινή σας παρέµβαση υποδεικνύετε να συνεχιστεί η θλιβερή πρακτική της πλειοψηφίας των Υπουργών των
κυβερνήσεων της Μεταπολίτευσης που ήταν χαρούµενοι, που
ήταν καλοί, αλλά που τα θέµατα δεν τα έπαιρναν στις πλάτες
τους. Είστε, µε τη στάση σας, αυτοί που υποδεικνύουν να συνεχίζουν να γίνονται ό,τι έφεραν τη χώρα µπροστά στην κρίση ανταγωνιστικότητας, στην κρίση των ελλειµµάτων, στην κρίση του
δηµόσιου και του ιδιωτικού δανεισµού.
Ξέρω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές -διότι ήµουν και Βουλευτής
και ψήφισα και Υπουργός και συµφώνησα- ότι το θέµα που αντιµετώπισε το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης στους χρόνους που κλήθηκε η Βουλή να ψηφίσει και ψήφισε, ήταν το εξής: Να έχει
καταβάλλει το ελληνικό δηµόσιο κάποια δισεκατοµµύρια και να
µην έχει παραλάβει τίποτα. Και αυτό έπρεπε κάποιος να το προχωρήσει. Ναι, κατά τη γνώµη σας, κατά την πρακτική σας η συµβουλή η καλή ποια θα ήταν; Άστο εκεί. Άστο εκεί! Κάποιος άλλος
ανόητος θα έρθει να σηκώσει τα µανίκια του να το δουλέψει για
να υποστεί ενδεχοµένως -να το ρισκάρει, δηλαδή-…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Για να βρει τον µπελά του.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για να βρει τον µπελά του. Ακριβώς,
κύριε συνάδελφε.
Αυτό το θυµάµαι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Και θυµάµαι
τον Υπουργό Αµύνης τότε και τον Αναπληρωτή Υπουργό να τα
λένε αυτά. Εισηγήθηκαν αυτά στο Υπουργικό Συµβούλιο, τα φέραµε στη Βουλή και ψηφίστηκαν. Στρέφεστε εναντίον νόµου; Δηλαδή, εγώ τότε ως Υπουργός Υγείας, που καταψηφίζατε όλες τις
µειώσεις των τιµών των φαρµάκων -είχαµε και πλειοψηφία τότεέπρεπε να ζητήσω εξεταστική επιτροπή εναντίον σας για τη
στάση σας στη Βουλή; Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν στέκουν αυτά.
Όποιος το έκανε αυτό θα ήταν τρελός, αντικοινοβουλευτικός,
αυταρχικός. Αυτό κάνετε. Εξεταστική επιτροπή κατά νόµου δεν
νοείται. Τι θα κάνετε δηλαδή; Μέµφεστε τη στάση της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας;
Να το δούµε αλλιώς; Γιατί δεν ψηφίσατε τη µείωση των φαρµάκων; Τι πρέπει να κάνει η πλειοψηφία; Θεωρώ λάθος το να
προσβάλλει ο ένας τον άλλον βάσει των απόψεων που τον οδηγούν σε µια στάση. Είναι δικαίωµα του καθενός και της καθεµίας
εδώ, του καθενός που ανήκει σε µια Κοινοβουλευτική Οµάδα µαζί
µε τους υπολοίπους να πάρουν µια θέση, να ψηφίσουν κάτι. Δεν
µεµφόµαστε για λόγους ηθικής τάξεως αυτούς που αναλαµβάνουν ευθύνες ή εν πάσει περιπτώσει και αυτούς που για τους δικούς τους λόγους δεν ψηφίζουν κάτι, όπως κάνατε επί τέσσερα
χρόνια τώρα σε όλες τις παρεµβάσεις για τα φάρµακα.
Αισθανόµουν την υποχρέωση και σε αυτήν την περίπτωση όπως και σε όλες τις άλλες- ως µέλος τότε της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΠΑΣΟΚ αλλά και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ του
Γιώργου Παπανδρέου και στη συνέχεια της τρικοµµατικής του
Λουκά Παπαδήµου, ό,τι κάναµε, να το στηρίζουµε και όχι να αλλάζουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατά εκεί που φυσάει ο
άνεµος. Ό,τι πράξαµε, το πράξαµε µε συνείδηση ότι είναι σωστό
και το σηκώνουµε στις πλάτες µας. Και απέναντι στον ελληνικό
λαό είµαστε ευθείς, σαφείς και συνεπείς, όχι κατά τα φυσήµατα
του αέρα. Και αυτό απευθύνεται και σε άλλες πλευρές, δεξιότερα του κέντρου, που υπάρχουν στο Κοινοβούλιό µας σε αυτήν
την κοινοβουλευτική περίοδο.
Τέλος -και κλείνω- είπα ότι ο τρίτος λόγος που καταψηφίζω
την πρόταση είναι διότι θεωρώ, µε βάση και όσα προηγήθηκαν,
το χτύπηµα του ΣΥΡΙΖΑ κατά πολιτικού προσώπου ως χτύπηµα
κάτω από τη µέση, ένα χτύπηµα που για λόγους τακτικής κατευθύνεται στην κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, στα δύο κόµµατα που
στηρίζουν την Κυβέρνηση. Υπάρχουν χίλιοι δύο λόγοι να αντιπολιτευτούµε τις επιλογές αυτής της Κυβέρνησης, όχι θέµατα που
προσβάλλουν στο ηθικό πεδίο, για λόγους τακτικής, πολιτικούς
αντιπάλους. Έχουµε υποφέρει πολλά χρόνια από αυτά.
Με βάση την εµπειρία µου, δεν θα µπορούσα να συµπράξω σε
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κάτι τέτοιο. Και για ποιο σκοπό εντέλει; Για µια εξεταστική επιτροπή. Δεν πήραµε την εµπειρία από την εξεταστική επιτροπή δεν θυµάµαι αν ήταν προανακριτική- για τη λίστα Λαγκάρντ, το
show off που έγινε εκεί; Είµαστε ευχαριστηµένοι; Ήταν καλό; Θέλουµε να ξανακάνουµε κάτι τέτοιο; Και αυτήν τη φορά µε έναν
παράδοξο τρόπο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Θέλω να το σηµειώσω. Για να µην φανούν πεντακάθαρα τα απολύτως τακτικά
πολιτικά αίτια της πρότασης για αυτήν την εξεταστική επιτροπή,
το κείµενο που συντάχθηκε είναι νοµικό και πίσω από τα συνηγορικά επιχειρήµατα κρύβεται η πολιτική. Αυτά τα κείµενα που
τα συντάσσουν δικηγόροι, δεν είναι για το Κοινοβούλιο, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, δεν είµαι δικηγόρος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι ποιος το υπογράφει, ποιος το
συντάσσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εγώ το συνέταξα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τα κείµενα που συντάσσουν οι δικηγόροι, είναι κείµενα που εµφανίζουν για έναν τρίτο που δεν ξέρει
ένα ορθό. Αν διαβάσει το κείµενο του αντιδίκου, πάλι ορθό θα
δει ότι είναι και το άλλο. Και το άλφα και το ωµέγα θα του φαίνεται σωστό. Αυτό είναι κρυφτούλι. Όποιος έχει κάτι να πει, θα πρέπει να το πει µε τρόπο που να είναι καταληπτός.
Για εµάς που ξέρουµε νοµικά και διαβάζουµε πίσω από τις σειρές, το κείµενό σας ανάγλυφα, νοµίζω, αντικατοπτρίζει τα πολιτικά σας κίνητρα. Δεν κρύβονται τα πολιτικά κίνητρα για λόγους
τακτικής πίσω από νοµικά επιχειρήµατα και πίσω -να το πω αλλιώς;- από δικολαβίστικα επιχειρήµατα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εσείς δεν έχετε κανένα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για αυτούς τους λόγους, κυρίες και
κύριοι, εγώ θα καταψηφίσω.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πρόεδρο που µου έδωσε
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Λοβέρδο που δεν εξάντλησε καν το χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας ο κ. Αβραµόπουλος, για δεκαοκτώ λεπτά και µε τη γνωστή ανοχή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεκαοκτώ τα λεπτά που µου
δίνετε, πέντε λεπτά που έδωσα εγώ στον κ. Λοβέρδο, ας τα κάνουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα υπάρξει ανοχή,
κύριε Υπουργέ, όση χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε την παρέµβασή σας..
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η διαχείριση του χρόνου είναι
η καλύτερη µορφή συναλλαγής µέσα στη Βουλή.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζητούµενη
σήµερα πρόταση για την εξεταστική επιτροπή που αφορά στη
σύµβαση για τη ναυπήγηση των υποβρυχίων στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, εκτιµώ ότι τελικά δεν συµβάλλει, µέσα στο σηµερινό
ιδιαίτερα βαρύ πολιτικό κλίµα, στην επίλυση ενός πραγµατικού
προβλήµατος, το οποίο είναι αλήθεια ταλαιπωρεί το ελληνικό
κράτος και κάνει τον ελληνικό λαό πάνω από όλα να απορεί για
περισσότερο από µια δεκαπενταετία.
Είµαι βέβαιος ότι όλες οι πολιτικές δυνάµεις µέσα σ’ αυτόν τον
χώρο ένα στόχο έχουν: Να γίνουν κατανοητές όλες οι πτυχές και
διαστάσεις αυτού του προβλήµατος χωρίς περιττές αντιπαλότητες και διαξιφισµούς και να βρεθεί λύση για να προχωρήσουµε
τελικά µπροστά. Δεκαπέντε χρόνια είναι πολλά. Ίσως να εγείρεται κι ένα ερώτηµα για το κατά πόσο και εµείς εδώ είµαστε σε
θέση να δίνουµε λύσεις.
Είναι αλήθεια ότι από τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 και µετά
πολιτικοί χειρισµοί εκείνης της περιόδου οδήγησαν τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά αλλά και συνολικότερα τη ναυπηγοκατασκευαστική και ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία της χώρας, σε µια
βαθιά προβληµατικότητα, χωρίς οι πολλές προσπάθειες που έγιναν από τότε, από όλες τις πλευρές, να έχουν µέχρι σήµερα αποδώσει.
Η ψήφιση του κυρωτικού νόµου 3885/2010 οπωσδήποτε αποτέλεσε ένα νέο σταθµό στην προσπάθεια να επιλυθούν τα µακροχρόνια προβλήµατα της λειτουργίας των ναυπηγείων, µε τη
συµβατική πρόβλεψη για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων
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ναυπήγησης και παράδοσης των νέων υποβρυχίων, τη διασφάλιση της λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και βέβαια
την διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Επιπλέον -και πρέπει να το υπογραµµίσω αυτό- η συµφωνία
αυτή είχε σαν αποτέλεσµα τη θέση σε µάχιµη υπηρεσία του υποβρυχίου «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», το οποίο τόσο πολύ είχε ταλαιπωρήσει το πολιτικό σύστηµα και την κοινή γνώµη. Πρόκειται
-επιτρέψτε µου να το πω- για ένα πραγµατικό στολίδι για το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό. Είχα την ευκαιρία να το επισκεφθώ και
να διαπιστώσω την τεχνολογική αρτιότητα του σηµαντικού αυτού
πλεονεκτήµατος του Ναυτικού µας, αλλά και της χώρας µας γενικότερα, σε µια περίοδο που η ασφάλεια του θαλάσσιου χώρου
είναι προτεραιότητα.
Μια και µιλάµε για υποβρύχια -επειδή ακούστηκαν κάποια
πράγµατα πριν- θα ήθελα να σας πω ότι αυτήν τη στιγµή είναι σε
επιχειρησιακή ετοιµότητα εννέα υποβρύχια, που αν χρειαστεί
διασφαλίζουν πλήρως την υπεροχή της χώρας µας στο θαλάσσιο
χώρο όχι µόνο του Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου.
Συνεπώς δεν πρέπει εδώ να ακούγονται πράγµατα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Το αµυντικό σύστηµα της χώρας παρά και πέρα από την οικονοµική κρίση, κρατιέται σε υψηλό επίπεδο και αυτό χάρη στις
προσπάθειες του στελεχιακού µας δυναµικού, των Ενόπλων Δυνάµεων αλλά και του τρόπου µε τον οποίο διαχειριζόµαστε την
υπόθεση της άµυνας. Είναι, δε, ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα µας στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Ας το αφήσουµε, όµως, αυτό στην άκρη.
Όταν αναλάµβανα την πρώτη θητεία µου στο Υπουργείο Άµυνας, είχα ζητήσει από τον Αρχηγό του Πολεµικού Ναυτικού τότε
να µε ενηµερώσει για το ζήτηµα αυτό, δηλαδή για την καθυστέρηση της κατασκευής των υποβρυχίων, ώστε να έχω στη διάθεσή
µου όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που θα µου επέτρεπαν
να λάβω τις αποφάσεις που έπρεπε. Ο Αρχηγός του Ναυτικού,
µε σηµείωµά του µε ηµεροµηνία 9-12-2011 τότε στην κυβέρνηση
Παπαδήµου, εκτιµούσε τα εξής:
Πρώτον, ότι είναι υπηρεσιακή ανάγκη του Πολεµικού Ναυτικού
η παραλαβή των τεσσάρων υποβρυχίων.
Δεύτερον, ότι σε περίπτωση καταγγελίας των συµβάσεων από
τον ανάδοχο, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η παραλαβή τους
από το Πολεµικό Ναυτικό. Το σηµείωσε και αυτό.
Τρίτον, ότι σε περίπτωση καταγγελίας θα απαιτηθούν νέες πιστώσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών που παραµένουν
ανεκτέλεστες.
Συνεχίζω να πιστεύω κάτι που είχα πει και στην απάντησή µου
στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης την 17η Οκτωβρίου. Το θέµα των υποβρυχίων πρέπει να
αντιµετωπιστεί άµεσα, µε ριζικές και διάφανες προσεγγίσεις και
λύσεις.
Για το λόγο αυτό, σήµερα και υπό τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί, το ξεχωρίζω ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας από το γενικότερο θέµα των ναυπηγείων, αποδίδοντας, ωστόσο, τεράστια
σηµασία, κεφαλαιώδη θα έλεγα, και στο θέµα των εργαζοµένων,
κάτι που το έχω αποδείξει έµπρακτα και κατά την προηγούµενη
και κατά τη σηµερινή θητεία µου στο Υπουργείο Άµυνας.
Εξάλλου, είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά συνδέονται µεταξύ
τους. Διότι η ολοκλήρωση των υποβρυχίων κατ’ επέκταση λύνει
εκ των πραγµάτων και το θέµα των εργαζόµενων, των ανθρώπων
αυτών που βρίσκονται σήµερα χωρίς δουλειά και χωρίς µισθό –
και πλησιάζουν Χριστούγεννα- και οι οποίοι συνεχίζουν -και µε τη
βοήθεια και του δηµοσίου όταν χρειάζεται- να φυλάσσουν και να
προστατεύουν τα υποβρύχια, αυτή την ιδιαίτερη και σηµαντική
περιουσία του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους αλλά
και γενικότερα να κρατούν τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά ανοιχτά,
όταν µάλιστα -σηµειώστε το αυτό- τα έχουν κλείσει οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες τους.
Αυτό, βέβαια, καθιστά δύσκολη, µέχρι αδύνατη, οποιαδήποτε
άµεση συνεννόηση µαζί τους σε επίπεδο καθηµερινότητας των
ναυπηγείων, µε αποτέλεσµα ακόµα και τα λιγότερο σηµαντικά
θέµατα που αφορούν στην οποιαδήποτε σηµερινή λειτουργία
τους, να βρίσκουν δύσκολες λύσεις. Αλλά τις βρίσκουµε!
Αγαπητοί συνάδελφοι, το 2011 εγώ προσωπικά κάλεσα τον κ.
Σάφα στην Αθήνα προκειµένου να βρούµε λύση. Και τον είδαµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο γραφείο µου στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης. Το θυµάστε
εξάλλου, γιατί είχαµε κάνει και δηµόσιες ανακοινώσεις. Τη συνάντηση αυτή µου την είχε ζητήσει και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
τότε, στην αλληλογραφία που ανταλλάξαµε την περίοδο εκείνη
κατά την οποία ο κ. Βενιζέλος -όπως θυµάστε- ήταν Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών. Την επιστολή
αυτή την έχω καταθέσει δια µέσου της κοινοβουλευτικής διαδικασίας µετά από σχετικό ερώτηµα που µου υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κάλεσα, λοιπόν, τον κ. Σάφα στο γραφείο µου στην Αθήνα και
του ζήτησα να προχωρήσει άµεσα η εκτέλεση των εργασιών.
Θέλω να τα προσέξετε αυτά που θα σας πω τώρα. Του ξεκαθάρισα ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν άλλες εκταµιεύσεις χωρίς
συγκεκριµένο και εγγυηµένο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης και
παράδοσης των τεσσάρων υποβρυχίων και της ναυπήγησης των
δύο νέων υποβρυχίων τύπου «214».
Σηµασία έχει ότι συµφώνησε µαζί µου, καθώς και στην πρότασή µου για τη σύσταση µιας κοινής επιτροπής, απόφαση που
δώσαµε στη δηµοσιότητα µε ανακοίνωση.
Στόχος της επιτροπής ήταν να βρει λύση στο θέµα της διασύνδεσης των πληρωµών µε την εξέλιξη των εργασιών, ώστε να είναι
δυνατή η εκταµίευση της δόσης κάτω από νέους όρους, που
είχαν ως προϋπόθεση, βέβαια, την τροποποίηση του νόµου του
2010.
Αυτή η επιτροπή σχηµατίστηκε και συνήλθε δύο φορές. Στη
συνέχεια, οι εκπρόσωποι των ναυπηγείων αποχώρησαν µονοµερώς, δηλώνοντας ότι δεν τηρείται η συµφωνία του 2010. Δήλωσαν, δηλαδή, ότι δεν τηρείται η καταβολή των δόσεων,
ανεξάρτητα αν έχουν γίνει οι εργασίες ή όχι, κάτι που ωστόσο ο
κ. Σάφα είχε αποδεχθεί -το σηµειώνω αυτό- κατά τη συνάντησή
µας. Διότι αυτό ακριβώς ήταν και το βασικό αντικείµενο της επιτροπής που συστάθηκε και που θα οδηγούσε αναπόφευκτα -το
ανέφερα και πρωτύτερα- σε τροποποίηση του ν. 3885/2010.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις δυο περιόδους που είχα
και έχω την ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης, από το
2011 και µετά, καταβάλλω προσπάθειες επικεντρωµένες σε δύο
άξονες: Πρώτον, στην προστασία των χρηµάτων του δηµοσίου
και δεύτερον, στην παραλαβή και ενεργοποίηση των τεσσάρων
υποβρυχίων που βρίσκονται στο Σκαραµαγκά σε φάση τελικών
δοκιµών.
Επανερχόµενος, δε, τον Ιούνιο του 2013 στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, διαπίστωσα ότι συνεχιζόταν η διακοπή της λειτουργίας των ναυπηγείων. Είχαν, µάλιστα, προσφύγει στο Διεθνές
Διαιτητικό Δικαστήριο κατά του ελληνικού δηµοσίου και κατά των
γερµανικών εταιρειών, ενώ οι προσπάθειες που είχαν γίνει ανάµεσα στους εκπροσώπους του ελληνικού κράτους και στους εκπροσώπους των ΕΝΑΕ, δεν είχαν καταλήξει σε αποτέλεσµα. Με
λίγα λόγια, διαπίστωσα πλέον και θεσµικό αδιέξοδο.
Τίθενται, λοιπόν, βασικά ερωτήµατα, που πρέπει να µας απασχολήσουν και σήµερα ώστε να µην χάσουµε την ουσία και τον
στόχο που ανέφερα στην αρχή και που πράγµατι πιστεύω ότι
είναι στόχος όλων µας σ’ αυτήν την Αίθουσα. Δεν πρέπει να χαθούµε, δηλαδή, σε αδιέξοδες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις,
που δεν θα οδηγήσουν πουθενά.
Ερώτηµα πρώτο: Υπάρχει πρόβληµα στην εκτέλεση αυτής της
συµφωνίας; Απαντώ: Τεράστιο! Πράγµατι, υπάρχει, διότι αντιµετωπίζουµε µια αντισυµβατική συµπεριφορά ενός ιδιώτη επενδυτή, που εµφανίστηκε -και τον δέχτηκαν τότε καλοπροαίρετα
κάποιοι- µε περγαµηνές, υποσχέσεις και δυνατότητες να λύσει
το πρόβληµα των ναυπηγείων και να οδηγήσει σε ανάπτυξη την
κρίσιµη για τη χώρα µας αυτή βιοµηχανία.
Είναι αλήθεια ότι την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε άλλη λύση
από το να ξεκινήσει µία νέα περίοδος στο θέµα των υποβρυχίων.
Σ’ αυτό προσέβλεπε ο νόµος το 2010, ο οποίος, όπως είπα πρωτύτερα, είναι αλήθεια ότι εγκαινίασε ένα καινούργιο κεφάλαιο.
Στην εφαρµογή του, όµως, υπήρξαν πολλές δυσκολίες σε συνδυασµό µε τη µη τήρηση από την εργοδοσία των ναυπηγείων των
υποχρεώσεών της.
Αντί, λοιπόν, να χαράξουµε µία κοινή διακοµµατική πολιτική για
να αντιµετωπίσουµε τον πραγµατικά υπεύθυνο του προβλήµατος,
επιχειρούµε µε την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής κατά συγκεκριµένων πράξεων να γίνουµε και εµείς οι ίδιοι
µέρος του προβλήµατος προς µεγάλη ικανοποίηση των πραγµα-
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τικών υπευθύνων, δηλαδή των ιδιοκτητών των ναυπηγείων.
Ερώτηµα δεύτερο. Πρέπει να στραφούµε κατά του αντίδικου
του ελληνικού κράτους, ιδιοκτήτη των ναυπηγείων, για να προασπίσουµε την περιουσία του δηµοσίου και τα συµφέροντά του
-δηµοσιονοµικά και αµυντικά- άµεσα, χωρίς καθυστερήσεις, αν
οποιαδήποτε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης µαζί τους αποβεί και
αυτή άσκοπη; Απάντηση: Χωρίς αµφιβολία, ναι. Όλοι συµφωνούµε γι’ αυτό.
Ερώτηµα τρίτο. Πρέπει να συζητήσουµε το παρόν και το µέλλον της ναυπηγικής και της αµυντικής βιοµηχανίας της χώρας;
Αναµφίβολα η απάντηση είναι ναι.
Ερώτηµα τέταρτο. Πρέπει να προστατεύσουµε την απασχόληση στον κλάδο αυτό; Φυσικά, ναι.
Ερώτηµα πέµπτο. Θα απαντήσει θετικά στα σηµαντικά αυτά
ζητήµατα η εξεταστική επιτροπή που ζητείται σήµερα στη Βουλή;
Απαντώ: Φυσικά, όχι.
Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν δυνατότητες και διαδικασίες
να συζητήσουµε και να κάνουµε πολιτικό διάλογο στα πλαίσια
της Βουλής χωρίς να επιχειρούµε κινήσεις πόλωσης µιας αρνητικής εξέλιξης. Άλλωστε, οι ευθύνες εκείνων που πράγµατι προκάλεσαν το πρόβληµα, αποδόθηκαν και αποδίδονται από την
ελληνική δικαιοσύνη µε σειρά καταδικαστικών αποφάσεων.
Δεν έχει, λοιπόν, κανένα νόηµα η συζήτηση αυτή σ’ αυτήν την
περίοδο αφού όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα έχουµε καταδικάσει
τους υπαίτιους και όλοι –έχει σηµασία αυτό- επικροτούµε τις
αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ας µην ξεχνάµε ότι η δικαιοσύνη συνεχίζει την έρευνά της για όλη την περίοδο µέχρι τώρα και τίποτα
δεν πρόκειται να την σταµατήσει. Για να είµαστε ειλικρινείς, η δικαιοσύνη –αυτή είναι δική µου άποψη- αποδίδεται καλύτερα από
τη δικαιοσύνη από ό,τι από τη Βουλή. Το γνωρίζουµε και τα γνωρίζουµε όλα αυτά.
Προτείνω, λοιπόν, να παραµερίσουµε τις κοµµατικές στρατηγικές γιατί το θέµα αυτό είναι τόσο σοβαρό, τόσο κοστοβόρο,
τόσο αναγκαίο για την εθνική µας άµυνα, που δεν προσφέρεται
για οποιαδήποτε εκµετάλλευση, ειδικότερα την περίοδο αυτή
που το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης έδωσε και συνεχίζει να δίνει
τη µάχη του για τη διάσωση της αµυντικής βιοµηχανίας, που
όπως δήλωσα και πρόσφατα εδώ στη Βουλή ενώπιόν σας, είναι
ένα θέµα που εµείς στο Υπουργείο Άµυνας το έχουµε πάρει
πάνω µας. Και δικαιωθήκαµε µε την επιτυχή κατάληξη των διαπραγµατεύσεων, στις οποίες συµµετείχα κι εγώ σε µία κρίσιµη
καµπή και διαπίστωσα και ο ίδιος τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε, δυσκολίες τις οποίες διαχειρίστηκε µε επιτυχία η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Γεννηµατά, µε την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Οικονοµικών. Ήταν µια επιτυχία της ελληνικής Κυβέρνησης και του Έλληνα Πρωθυπουργού προσωπικά, ο οποίος
πριν από λίγες ηµέρες έθεσε το θέµα µε επιτακτικότητα και αποφασιστικότητα στο Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις
Βρυξέλλες.
Και κάτι άλλο. Σε λίγες µέρες από τώρα η Ελλάδα προεδρεύει
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνέρχεται αύριο στις Βρυξέλλες έχει ως κύριο θέµα
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αµυντικής βιοµηχανίας µέσα από
την ανάδειξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, όπως είναι
οι ελληνικές, που ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς θα στηρίξει προκειµένου να διαφυλαχθεί η Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία.
Είναι µια θέση που προβλήθηκε σε όλους τους τόνους, σε όλα τα
κοινοτικά όργανα αλλά και στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας.
Έχουµε όλοι µας εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, κοινή αντίληψη
για την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος και της εθνικής
ακεραιότητας και κυριαρχίας της χώρας µας. Κανείς µας δεν
υστερεί ή περισσεύει των άλλων σε πατριωτική ευαισθησία.
Σύντοµα, λοιπόν, θα πρέπει να ξανασυζητήσουµε στην αρµόδια Επιτροπή Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής
µία συνολική, οριστική λύση για την υπόθεση των υποβρυχίων,
ώστε να τύχει πλήρους συνεννόησης και συναντίληψης. Σ’ αυτό
δεσµεύοµαι ενώπιον του Κοινοβουλίου.
Κάθε δε τελική απόφαση θα έρθει για κύρωση στην Ολοµέλεια
και εξουσιοδότηση της Βουλής για την υπογραφή της, αφού περάσει βέβαια από την αρµόδια Επιτροπή Εξοπλισµών και το
ΚΥΣΕΑ. Και γι’ αυτό δεσµεύοµαι ενώπιόν σας.
Εν τω µεταξύ, στο Υπουργείο µε εντολή µου έχει επεξεργασία

σε τελική µορφή στο σύνολο των καταλογισµών κατά των ναυπηγείων και της ιδιοκτησίας τους, καθώς και έναρξη της διαδικασίας δικαστικής διεκδίκησης των απαιτήσεων του ελληνικού
δηµοσίου κατά των ΕΝΑΕ.
Έχει, επίσης, εκπονηθεί σε συνεργασία µε το Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού σχέδιο για την ολοκλήρωση της παραλαβής των υποβρυχίων, αφού προηγουµένως διαπιστωθούν και καταλογιστούν
τα ποσά που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζηµιών που
έχουν υποστεί τα υποβρύχια από την εγκατάλειψη των ναυπηγείων. Θα τεθεί άµεσα σε εφαρµογή τις επόµενες ηµέρες, αν διαπιστωθεί αδιέξοδο στις προσπάθειες που γίνονται.
Η Κυβέρνησή µας, η Κυβέρνηση Σαµαρά, έχει πλήρη επίγνωση
του ζητήµατος. Γι’ αυτό και επιδιώκει άµεση λύση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει επιδείξει το προσωπικό του ενδιαφέρον για το
ζήτηµα αυτό, που µας κληροδότησε δυστυχώς το απώτερο παρελθόν. Το ίδιο επιθυµούµε όλοι. Το ίδιο -είµαι βέβαιος- επιθυµούν όλοι οι Αρχηγοί των κοµµάτων, όλα τα µέλη του
Κοινοβουλίου. Αποκλειστικός γνώµονας είναι για όλους µας η
προάσπιση του εθνικού συµφέροντος, η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και βέβαια η ενίσχυση της αµυντικής θωράκισης της χώρας.
Γι’ αυτόν το λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι η κατάθεση της πρότασης για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής
τούτη την ώρα δεν γίνεται πραγµατικά για να βοηθήσει και γι’
αυτό η παράταξή µας και η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να την στηρίξει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Διαχειριστήκατε το
χρόνο όπως και την οµιλία σας πολύ καλά, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Θεόδωρος Παραστατίδης, για δεκαπέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή τον κύριο Υπουργό, αλλά µπορώ να πω
ότι δεν µου λύσατε, κύριε Υπουργέ, τις απορίες και τους προβληµατισµούς που έχω.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητούµε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής, προκειµένου η επιτροπή να διερευνήσει τυχόν ευθύνες,
αν υπάρχουν, για γεγονότα που σχετίζονται µε τους όρους των
συµβάσεων παραχώρησης µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου, των
Ελληνικών Ναυπηγείων και των εταιρειών «HOWALDTSWERKE DEUTSCHE WERFT, THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS» και
«ABU DHABI MAR». Η επιτροπή θα επιφορτιστεί µε την υποχρέωση να εξετάσει τους όρους παραχώρησης της σύµβασης, αν
ήταν συµφέρουσα ή επιζήµια για το δηµόσιο και την εθνική οικονοµία.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια
πως βιώνουµε µία περίοδο που το πολιτικό σύστηµα και οι θεσµοί
είναι πλήρως απαξιωµένοι. Οι πολίτες πλέον δεν εµπιστεύονται
τους πολιτικούς αλλά και τους θεσµούς και αυτό θα έλεγα πως
είναι ως ένα βαθµό δικαιολογηµένο, διότι ο πολιτικός κόσµος δεν
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών. Τα κυβερνητικά σχήµατα που κυβερνούσαν, ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια, και συνεχίζουν να κυβερνούν µέχρι σήµερα, όταν κλήθηκαν να διαχειριστούν την οικονοµική κρίση, δεν µπόρεσαν να
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να τη διαχειριστούν
µε αποτελεσµατικό τρόπο, µε διαφάνεια, µε ειλικρίνεια, µε τόλµη
και αξιοπρέπεια.
Κοινή διαπίστωση είναι πως δεν υπήρξαν ικανοί καπετάνιοι, για
να οδηγήσουν το καράβι µε ασφαλή τρόπο στο λιµάνι. Θα έλεγα,
πως πραγµατικά µικροί πολιτικοί κλήθηκαν να διαχειριστούν µεγάλες και κρίσιµες καταστάσεις για τη χώρα µας. Αυτό δεν είναι
µία υπερβολή.
Η διαχειριστική αδυναµία και ανικανότητα οδήγησαν τη χώρα
στη λογική των µονόδροµων, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των
κυβερνώντων. Μονόδροµος ήταν η ένταξη της χώρας στα µνηµόνια και το ΔΝΤ. Ήταν ένας µονόδροµος που έχει βυθίσει τους
πολίτες στην απογοήτευση, στην απόγνωση και στη συλλογική
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κατάθλιψη.
Μονόδροµος, επίσης, ήταν και είναι η συρρίκνωση της δηµόσιας υγείας και παιδείας. Μονόδροµος ήταν και είναι η κατάργηση των εργασιακών δικαιωµάτων και η πλήρης εξαφάνιση του
κοινωνικού κράτους. Μονόδροµος ήταν και είναι η µείωση των
εισοδηµάτων των µισθών και συντάξεων του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα. Μονόδροµος είναι και η επιβολή φόρων στα πάντα.
Αυτή είναι η επικρατούσα λογική διακυβέρνησης της χώρας
από τη σηµερινή Κυβέρνηση, µίας χώρας η οποία ήταν η κοιτίδα
της δηµοκρατίας και του πνεύµατος, της παιδείας και του πολιτισµού, της δηµιουργίας και της παραγωγής, µίας χώρας η οποία
οδηγήθηκε σήµερα σε µία γκρίζα εποχή των απόλυτων και καταστροφικών µονόδροµων.
Πώς, αλήθεια, ο πολίτης θα µπορούσε να δείξει εµπιστοσύνη,
όταν σε µία περίοδο όπου επικρατεί η φτώχεια και η απόλυτη δυστυχία στο µισό περίπου πληθυσµό, ένας στους τρεις Έλληνες
έχει χάσει τη δουλειά του, ενώ ένα στα τρία µικρά καταστήµατα
και οικογενειακά µαγαζιά έχουν κλείσει και, ταυτόχρονα, να
ακούει για µίζες εκατοµµυρίων ευρώ;
Ενώ συµβαίνουν αυτά, η Κυβέρνηση συνεχίζει να επιβαρύνει
τους πολίτες µε υπέρµετρη φορολογία, ιδιαίτερα αυτούς που
ήδη οφείλουν προς το δηµόσιο, µε αποτέλεσµα να συσσωρεύονται χρέη. Αυτή η πρακτική συσσώρευσης χρεών οδηγεί σε αδιέξοδο, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να εισπράξει απ’ αυτούς που
είναι ήδη υπερχρεωµένοι.
Πρόσφατα ακούσαµε κατά την οµιλία του Υπουργού Εργασίας
κ. Βρούτση στη Βουλή για τον προϋπολογισµό του 2014 –και θα
εξηγήσω παρακάτω γιατί αναφέροµαι σ’ αυτά- τον προκλητικό
ισχυρισµό πως η ανεργία για πρώτη φορά µειώθηκε µέσα στο
2013. Μάλλον, ο Υπουργός ζει σε άλλη χώρα. Είναι δυνατόν να
λέγονται αυτά προς τους Έλληνες Βουλευτές αλλά και προς τον
ελληνικό λαό, τη στιγµή που όλοι γνωρίζουµε ποια είναι η πραγµατικότητα στην αγορά; Έλαβε υπ’ όψιν του πόσες χιλιάδες νέοι
έχουν µεταναστεύσει και συνεχίζουν να µεταναστεύουν στο εξωτερικό; Έλαβε υπ’ όψιν πως χιλιάδες άνθρωποι δεν είναι καταγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ; Έλαβε υπ’ όψιν πόσες
χιλιάδες είναι οι υποαπασχολούµενοι και πόσοι πληρώνονται
έναντι; Έλαβε υπ’ όψιν πόσες εταιρείες έκλεισαν, αφήνοντας
απλήρωτους χιλιάδες εργαζόµενους;
Όλα αυτά τα έλαβε υπ’ όψιν του πριν βγει και επικαλεστεί τον
ισχυρισµό πως µειώθηκε η ανεργία κατά τι; Εκτός και αν θεωρεί
ο Υπουργός αυτή τη µέθοδο ως ένα καλό τρόπο για την αντιµετώπιση της ανεργίας.
Θα µου πείτε τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά που ανέφερα µε
το σηµερινό θέµα το οποίο συζητείται. Είναι ένα δείγµα του πώς
κυβερνάτε και διαχειρίζεστε τα ζητήµατα και τα θέµατα που απασχολούν την κοινωνία και τη χώρα, κύριοι της Κυβέρνησης.
Όπως διαπιστώνεται, η Κυβέρνηση λαµβάνει υπ’ όψιν µόνο αριθµούς και νούµερα, χωρίς να αντιλαµβάνεται πως η επίτευξη των
στόχων που έχει θέσει ως αριθµητικά δεδοµένα και για τους
οποίους κατά καιρούς επαίρεται, αφήνουν πίσω τους συντρίµµια
για την εθνική οικονοµία και τους Έλληνες πολίτες.
Ας αναφερθούµε τώρα στην ουσία και το περιεχόµενο της
πρότασης για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε τα υποβρύχια και τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. Είναι µία πρόταση που υπεβλήθη από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας καλούµαστε να αποφανθούµε προκειµένου να στηρίξουµε ή να
απορρίψουµε.
Θέλω ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσουµε πως στηρίζουµε κάθε
πρωτοβουλία και πρόταση που αφορά τη διερεύνηση σχετικά µε
τη διάθεση και αξιοποίηση του δηµόσιου χρήµατος και της δηµόσιας περιουσίας, αρκεί αυτές να µην υποκρύπτουν εµφανείς
πολιτικές σκοπιµότητες.
Ανατρέχοντας κανείς στο ιστορικό της σηµερινής υπόθεσης,
διαπιστώνει πως αυτό το γεγονός της παραγγελίας των υποβρυχίων για το Πολεµικό Ναυτικό ξεκινά το Μάιο του 1998 περίπου,
δηλαδή δεκαπέντε χρόνια πριν. Αυτές οι συµβάσεις υπογράφηκαν επί θητείας Άκη Τσοχατζόπουλου, τότε Υπουργού Εθνικής
Άµυνας.
Κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσαµε να συζητάµε επί µέρες
ολόκληρες για την υπόθεση των υποβρυχίων. Όµως, θα προσπαθήσω να περιορίσω την τοποθέτησή µου στην ουσία της υπόθε-
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σης µε πολύ περιληπτικό τρόπο και να αναζητήσω απαντήσεις
στα ερωτήµατα και τους προβληµατισµούς που θα προκύψουν
από τις θέσεις µου.
Η Ελλάδα παρήγγειλε αυτά τα υποβρύχια, για να έχει, προφανώς, υπεροπλία στο θαλάσσιο χώρο και για την καλύτερη και πιο
αποτελεσµατική διαφύλαξη των συνόρων. Εξ ου και τα χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων τύπων των υποβρυχίων που είναι
τύπου «stealth», δηλαδή δεν εντοπίζονται από ραντάρ και έχουν
παράλληλα µεγάλη αυτοδυναµία δράσης και παραµονής στο
βυθό για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Μέχρι εδώ, καλώς. Ας δούµε, όµως, τα επίµαχα σηµεία του
προβλήµατος. Η παραγγελία αυτού του τύπου των υποβρυχίων,
όπως προανέφερε, έγινε το 1998 και έχουν πληρωθεί σχεδόν εξ
ολοκλήρου. Κατά την εκτίµηση ειδικών, η αξία κατασκευής των
τριών υποβρυχίων ανέρχεται σε 1,2 και εµείς πληρώσαµε 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή το διπλάσιο.
Το 2010, µε πρωτοβουλία και εισήγηση του Υπουργού Άµυνας
κ. Βενιζέλου, κατατέθηκε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο –το οποίο
και ψηφίστηκε- που προέβλεπε πως εξασφαλίζεται η λειτουργία
των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά µε παράλληλη εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και την αποπεράτωση κατασκευής των υποβρυχίων στα ναυπηγεία αυτά.
Παρακαλώ, αν δεν ισχύουν αυτά, διορθώστε µε.
Το περίεργο σ’ αυτήν την υπόθεση είναι πως τρία χρόνια µετά,
ενώ έχει πληρωθεί ολόκληρο το ποσό που προέβλεπε η σύµβαση
του 2010 και ενώ η χώρα µας µονοµερώς τήρησε τους όρους
της σύµβασης, δεν παραλήφθηκαν µέχρι σήµερα αυτά τα υποβρύχια. Είναι απορίας άξιον πώς στους όρους µίας τέτοιας σύµβασης δεν προβλεπόταν οι δόσεις αποπληρωµής να
συµβαδίζουν µε την πορεία κατασκευής του έργου, που είναι µία
συνήθης πρακτική. Έτσι, ενώ έχουµε εξοφλήσει όλο το ποσό
προς αυτές τις εταιρείες, παραµένουν στο Σκαραµαγκά τρία κουφάρια, τα ναυπηγεία είναι κλειστά και οι εργαζόµενοι είναι απολυµένοι.
Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής είναι η χώρα να στερείται
αυτά τα τρία υποβρύχια, προκειµένου να θωρακίσει καλύτερα
την άµυνά της ιδιαιτέρως σήµερα που όπως γνωρίζετε, υπάρχουν αµφισβητήσεις για τα όρια της ΑΟΖ.
Αυτοί είναι οι προβληµατισµοί που κατά τη γνώµη µου θα
έπρεπε να θέσει ο καθένας από εµάς και που θεωρώ πως θα πρέπει να ερευνήσει η Βουλή, ώστε να µη µένουν σκιές και αµφιβολίες και όχι να θέτουµε θέµα κατηγόρων και κατηγορουµένων.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε, αγαπητοί συνάδελφοι, πως κάποιες περιόδους όταν οι µίζες πηγαινοέρχονταν και τότε κάποιοι συνάδελφοι σ’ αυτήν την Αίθουσα µιλούσαν για κατασκευή ενόχων,
µέχρι να αποδειχθεί η ρεµούλα και το «µαύρο» χρήµα που κάποιοι φρόντιζαν να εισπράττουν για πάρτη τους, τότε οι ίδιοι
αυτοί συνάδελφοι έγιναν οι πιο σκληροί κατήγοροι κατά όλων
αυτών που αποκόµισαν κάποια εκατοµµύρια ή και δισεκατοµµύρια ευρώ ακόµη.
Εξάλλου, συνάδελφοι, δεν γίνεται κάτι ανάλογο στη διαδικασία
της άρσης ασυλίας, όταν κάποιος, για παράδειγµα, κατηγορείται
προκειµένου να διαλευκανθεί η υπόθεσή του; Θα µου πείτε ότι
γι’ αυτά έρχεται εισήγηση από τον εισαγγελέα. Ναι, συµφωνούµε
σ’ αυτό. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει πως όλοι αυτοί οι συνάδελφοι
εκ προοιµίου είναι ένοχοι. Πόσω µάλλον, όταν όλα αυτά αναδεικνύονται σε ένα αρνητικό πολιτικό περιβάλλον και αυτό κάνει
ακόµα πιο επιτακτική αυτήν την ανάγκη!
Σήµερα, η κάθε ψήφος, η κάθε θέση και η κάθε άποψη του καθενός από εµάς θα φέρει τη σφραγίδα της ατοµικής ευθύνης.
Να είστε σίγουροι πως ο κόσµος περιµένει να χυθεί άπλετο φως
στην υπόθεση αυτή αλλά και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει η Βουλή να
σηµατοδοτεί και να συµβολίζει τη διαφάνεια και τη νοµιµότητα
για όλες τις διαδικασίες του τρόπου διαχείρισης και αξιοποίησης
του δηµόσιου χρήµατος και της δηµόσιας περιουσίας.
Γι’ αυτόν τον λόγο, µια και µου δίδεται η δυνατότητα και η ευκαιρία, θα πρότεινα, εκτός της σηµερινής υπόθεσης, τη δηµιουργία µίας ανεξάρτητης επιτροπής από ανώτατους δικαστικούς και
οικονοµικούς παράγοντες –αυτό µπορεί να το κρίνει η Βουλήχωρίς τη συµµετοχή πολιτικών παραγόντων, που θα αναλάβει τη
διερεύνηση διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος και του τρόπου
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διάθεσης για όλους τους τοµείς των προµηθειών και κατασκευής
των µεγάλων έργων στη χώρα µας. Τότε µόνο εκτιµώ πως το πολιτικό σύστηµα θα µπορέσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία
του και να επανακτήσει την εµπιστοσύνη των πολιτών.
Για τη σηµερινή πρόταση, λοιπόν, κατά πλειοψηφία στηρίζουµε την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Μαριά, έχετε
ζητήσει τον λόγο;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πάντως η πρακτική
είναι να προηγούνται και κάποιοι Βουλευτές.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ναι, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει. Το ξέρετε
αυτό, αλλά δεν το τηρείτε. Και οι Βουλευτές περιµένουν, εδώ και
µία ώρα.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τις παρατηρήσεις σας. Παρακαλώ, στο µέλλον, να αλλάξετε τον Κανονισµό για να µπορούν να µιλούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ανεξαρτήτως του χρόνου που έχουν και
ανεξαρτήτως της σειράς που θα µιλούν και οι Αρχηγοί.
Κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε την πρόταση για τη σύσταση
εξεταστικής επιτροπής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγµατι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, σύσταση εξεταστικής επιτροπής έχουµε προκειµένου να εξεταστούν ειδικά ζητήµατα
δηµοσίου ενδιαφέροντος. Ποια είναι τα ζητήµατα τα οποία απασχολούν και πρέπει να µας απασχολήσουν µε αφορµή τη συγκεκριµένη αίτηση;
Πρώτον, ζητήµατα που άπτονται της εθνικής άµυνας της
χώρας, διότι είναι µεγάλη ανάγκη αυτήν τη στιγµή η Ελλάδα να
έχει τα υποβρύχια τα οποία πραγµατικά σκουριάζουν στο Σκαραµαγκά. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο ζήτηµα σε µια φάση που η
Τουρκία αµφισβητεί συνεχώς κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας,
τη στιγµή που η Τουρκία προσπαθεί στα επόµενα χρόνια να εξοπλιστεί µε υποβρύχια τύπου «214», ενώ σήµερα βρίσκεται –και
από καιρό βρισκόταν- σε δυσµενή θέση.
Δεύτερον, θέµατα που έχουν σχέση µε την τεράστια οικονοµική κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα και ιδίως µε κλειστά ναυπηγεία, µε χιλιάδες εργαζόµενους οι οποίοι δεν αµείβονται.
Τρίτον, ποιος θα είναι ο ρόλος της ναυπηγικής βιοµηχανίας
στη χώρα µας; Μια χώρα η οποία διαθέτει έναν τεράστιο εµπορικό στόλο µε τους Έλληνες εφοπλιστές να διαθέτουν τρεις χιλιάδες τριακόσια πλοία, να κάνουν επενδύσεις για φέτος 11
δισεκατοµµυρίων δολαρίων και άλλα 3 δισεκατοµµύρια δολάρια
σε µεταχειρισµένα πλοία, τη στιγµή βέβαια που αποφεύγουν,
λόγω της νοµοθεσίας, να συνεισφέρουν και αυτοί καθοριστικά
στην άσχηµη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, καθώς
έχουν πάρα πολλές φοροαπαλλαγές που πρέπει πλέον να επανεξεταστούν.
Ποιος θα είναι ο ρόλος σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία έχει κάνει µια επιθετική πολιτική, µια πολιτική η οποία παραβιάζει και το Κοινοτικό Δίκαιο και έχει ουσιαστικά οδηγήσει
στο κλείσιµο όλων των ναυπηγείων της χώρας; Αυτό έχει κάνει
πρακτικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ταυτόχρονα αυτό που πρέπει
να εξετάσουµε είναι πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται ο
ανταγωνισµός ξένων συµφερόντων σε σχέση µε τα εξοπλιστικά
προγράµµατα, που δεν έχει µόνο διάσταση οικονοµική αλλά έχει
διάσταση στρατηγική, έχει διάσταση σε σχέση µε την ξένη εξάρτηση, έχει διάσταση µε το ποιες πολιτικές κοινωνικές και κυρίως
ποιες δυνάµεις ξένων χωρών αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτηµα
στην περιοχή. Αυτά είναι τα θέµατα που πρέπει να δούµε.
Εξετάζοντας, κύριοι συνάδελφοι, την ιστορία των ελληνικών
υποβρυχίων θα δείτε ότι µέσα σ’ αυτήν την ιστορία απεικονίζονται οι ανταγωνισµοί των συµφερόντων γύρω από τα θέµατα των
εξοπλισµών.
Όταν το 1887 η Ελλάδα αποκτούσε πρώτο υποβρύχιο, αµέσως
έσπευσε να εξοπλιστεί και να αποκτήσει υποβρύχιο και η Τουρκία. Δεύτερον, όταν η Ελλάδα αποκτούσε το «Δελφίνι» και το «Ξι-
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φίας», τα πρώτα υποβρύχια µε συµφωνία µε τους Γάλλους, άρχισε να δηµιουργείται ανταγωνισµός εξοπλισµών στην περιοχή.
Η Ελλάδα, για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, συνδεόταν µε γαλλικά συµφέροντα ναυπήγησης και υποβρυχίων και πλοίων.
Όµως, να µην ξεχνάµε ότι το 1914 ο τότε Βασιλιάς Κωνσταντίνος προσπάθησε να υπάρξει προµήθεια πέντε υποβρυχίων από
τον Κρούπ. Αυτή είναι η εταιρεία της οποίας εξετάζουµε τη
δράση της. Στη δεκαετία του 1920 συνεχίστηκε η εξάρτηση από
τις γαλλικές κατασκευές για να πάµε το 1958 σε αυξηµένο ρόλο
των Ηνωµένων Πολιτειών και από το 1968 να αρχίσει η παρέµβαση του γερµανικού παράγοντα µε τη «HDW». Αυτή είναι η κατάσταση, στην οποία βρισκόταν η ελληνική οικονοµία και η
ελληνική εξωτερική πολιτική.
Εδώ, µπροστά µας, εξετάζουµε µια σύµβαση που έχει σχέση
µε την «THYSSENKRUPP», αλλά και µε τη «SIEMENS». Και
επειδή σε αυτήν εδώ τη χώρα ξεχνάµε πραγµατικά, θα πρέπει
λίγο να ανακαλέσουµε στη µνήµη µας τι είναι αυτές οι εταιρείες
και τι ρόλο έχουν παίξει, διότι πλέον έχουν συγχωνευθεί.
Ο Φριτς Τίσεν ήταν ο βασικός χρηµατοδότης των Ναζί από το
1923. Έχει γράψει το περίφηµο βιβλίο «Εγώ πλήρωσα τον Χίτλερ», «I paid Hitler». Θα καταθέσω στα Πρακτικά φωτογραφία του
εξωφύλλου του βιβλίου, διότι πρέπει να ξέρουµε για τι συζητάµε.
Δεν είναι σε ιστορικό κενό αυτή η συζήτηση.
Θα καταθέσω, επίσης, φωτογραφίες του Χίτλερ µε τον Τίσεν.
Αυτός, λοιπόν, ήταν ο βασικός χρηµατοδότης των Ναζί, για να
µπορούν να κινήσουν την πολεµική τους βιοµηχανία µε τον
Κρούπ, τη µεγάλη εταιρεία που κατασκεύαζε και τα Πάντσερ.
Θα καταθέσω και φωτογραφίες του Χίτλερ µε τον Κρούπ, για
να ξέρουµε για τι συζητάµε, τον Κρούπ τον οποίο ο Τίσεν χαρακτήρισε ως τον σούπερ Ναζί, αυτόν ο οποίος στήριζε τη ναζιστική
οικονοµία, αυτόν που διοικούσε τις βιοµηχανίες, για να αποδειχθεί –επειδή έχουµε και τα νεοναζιστικά φαινόµενα σε αυτήν τη
φάση- ποιοι και πώς συνεργάζονταν.
Όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε και τη «SIEMENS», διότι στα
υποβρύχια που εξετάζουµε η «SIEMENS» είναι υποκατασκευαστής της περίφηµης ηλεκτροµηχανής fuel-cell, δηλαδή της κυψέλης καυσίµων µε πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Να
θυµίσουµε, λοιπόν, ότι ο Ζήµενς ήταν ο βασικός χρηµατοδότης
το 1932 του Χίτλερ. Εδώ, σε σχετική φωτογραφία που θα καταθέσω, είναι το περίφηµο λεωφορείο της «SIEMENS» το οποίο
έχει τις αφίσες του Χίτλερ στην προεκλογική περίοδο του 1932.
Αλλά, η «SIEMENS» έχει και µια µικρή λεπτοµέρεια: Διατηρούσε στο Άουσβιτς εργοστάσια όπου δούλευαν όσοι είχαν
απαχθεί και από την Ελλάδα και από άλλες περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Επαµεινώνδας (Νότης) Μαριάς καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Αυτή, λοιπόν, είναι η εταιρεία µε την οποία έχουµε να κάνουµε,
που έχει συγχωνευθεί η «THYSSEN», η «KRUPP» και το ποσοστό
που έχει η «SIEMENS» µέσα στην όλη υπόθεση. Σε αυτήν την κατάσταση βρισκόµαστε.
Πρέπει, λοιπόν, να δούµε υπό ποιες προϋποθέσεις και πώς έρχεται, πλέον, ο ξένος παράγοντας, η µεγάλη γερµανική βιοµηχανία να αναγκάσει και να πετύχει µε αδιαφανείς διαδικασίες
συµβάσεις τέτοιες οι οποίες πραγµατικά διαλύουν την ελληνική
οικονοµία, συµβάσεις οι οποίες είναι λεόντειες.
Πρώτη παρατήρηση: Έχετε δει ποτέ σύµβαση για παραγωγή
υποβρυχίων ή κατασκευή εξοπλισµών χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία παραδοτέου έργου –δηλαδή συµβατικό γεγονός, αυτό που λένε milestone- που σηµαίνει ότι θα σου δίνω
χρήµατα κάθε τρεις µήνες υπό την προϋπόθεση ότι κάτι έχεις
κατασκευάσει, κάτι έχεις παραδώσει, το έχει ελέγξει το ελληνικό
δηµόσιο και εν συνεχεία πληρώνεσαι;
Ε, τέτοιες ρήτρες µέσα σε αυτήν τη σύµβαση δεν υπήρχαν. Γι’
αυτό και καταβλήθηκαν ποσά χωρίς να έχουν κατασκευαστεί και
παραδοθεί υποβρύχια. Πρόκειται για λεόντεια σύµβαση, κυρίως
της «HDW», η οποία «HDW» έχει αφοµοιωθεί πλέον από την
«THYSSENKRUPP».
Επόµενο στοιχείο είναι ότι υπήρχαν αντισταθµιστικά οφέλη τα
οποία, όµως, µε τη δεύτερη σύµβαση του 2010 εξαφανίστηκαν.

4916

Εδώ, λοιπόν, έχουµε τη «HDW» να ζητάει από πάνω και τα
ρέστα τη στιγµή που προχώρησε η χώρα στην κατασκευή τριών
υποβρυχίων συν ένα και το πρώτο υποβρύχιο που έγινε –ο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» µε τα γνωστά προβλήµατα- έγινε στο Κίελο. Τα
υπόλοιπα σαπίζουν σήµερα στον Σκαραµαγκά. Το κόστος ήταν
2,145 δισεκατοµµύρια. Επίσης, υπήρχε άλλη σύµβαση για άλλα
υποβρύχια τα οποία έπρεπε να επισκευαστούν, τύπου «209». Εκεί
το κόστος ήταν 826 εκατοµµύρια.
Δεν έχει πάρει τίποτα η Ελλάδα και έχει πληρώσει µέχρι στιγµής 2 δισεκατοµµύρια. Είναι εκτεθειµένη δήθεν συµβατικά, της
ζητάνε από πάνω τα ρέστα και ερχόµαστε τώρα εδώ να εξηγήσουµε τι έγινε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αλλά ας πάµε λίγο και στις ευθύνες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ο Σκαραµαγκάς είναι το µοναδικό ναυπηγείο το οποίο έχει τεράστια δυνατότητα κατασκευής-επισκευής
πλοίων που δεν µπορούν να το ανταγωνιστούν άλλες δεξαµενές.
Η µόνη που θα µπορούσε είναι τα Ναυπηγεία της «LISNAVE»
στην Πορτογαλία. Γι’ αυτό και είχε λόγο ο Μπαρόζο να βάλει στη
καραντίνα τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, διότι εκεί, µπορούν να κατασκευαστούν πλοία διακοσίων πενήντα µέτρων, στον Σκαραµαγκά, απ’ ό,τι µε έχουν ενηµερώσει, τριακοσίων µέτρων. Άρα,
λοιπόν, κλείνοντας ο Σκαραµαγκάς για εµπορική δράση, επί της
ουσίας κερδίζουν άλλα ναυπηγεία και αυτό πρέπει να το δούµε.
Και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε στις
28 Φεβρουαρίου λέει τρία πράγµατα και απευθύνοµαι προς το
Υπουργείο για να το καταλάβει. Πρώτον, η Συνθήκη θεωρεί ότι
κάθε κράτος-µέλος µπορεί να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την
προστασία των ουσιωδών συµφερόντων της ασφάλειάς του, τα
οποία συναρτώνται µε παραγωγή ή εµπορία όπλων, πυροµαχικών και πολεµικού υλικού. Πρέπει να τελειώνει το καλαµπούρι
και το παραµύθι που έχει σχέση και µε τα ΕΑΣ. Κάθε χώρα κυριαρχικά προσδιορίζει ποιες είναι οι αµυντικές της ανάγκες και
διαµορφώνει όποια αµυντική βιοµηχανία θέλει εκεί.
Δεύτερον, στα υπόλοιπα µη στρατιωτικά προϊόντα πρέπει να
ισχύσει ο ανταγωνισµός αλλά για το Σκαραµαγκά λέει η δικαστική απόφαση ότι προβλέφθηκε το ποσοστό 25%-75%, δηλαδή
75% στρατιωτικές δραστηριότητες και 25% µη στρατιωτικές δραστηριότητες. Άρα, υπάρχει η δυνατότητα ακόµη και στο πλαίσιο
αυτής της απόφασης να γίνουν κινήσεις. Υπάρχει, λοιπόν, τεράστια ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής πολιτείας.
Συµπερασµατικά, απ’ αυτήν την εξεταστική επιτροπή, που πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να αναδειχθούν όλα τα ζητήµατα που έθεσα στην αρχή και πρέπει να δούµε τις
συγκεκριµένες από εκεί και πέρα και πολιτικές και ενδεχόµενα,
αν υπάρχουν, ποινικές ευθύνες στο χειρισµό των συγκεκριµένων
συµβάσεων, διότι κατεβλήθησαν ποσά, δεν παρελήφθη υλικό,
υπάρχουν υποβρύχια που σαπίζουν και που κάποιος πρέπει να
λογοδοτήσει γύρω από τα ζητήµατα αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Εποµένως, όλα τα κυρίαρχα ζητήµατα µπορούν και πρέπει να
συζητηθούν µε αφορµή αυτήν την εξεταστική επιτροπή. Εµείς
έτσι το βλέπουµε και νοµίζω ότι όσοι δεν έχουν καµµία ευθύνη,
δεν έχουν τίποτε να φοβούνται γύρω από το ζήτηµα αυτό. Θα
πρέπει να φοβούνται αυτοί, οι οποίοι πράγµατι ενέχονται γύρω
από σκάνδαλα. Και µην ξεχνάµε ότι µε αφορµή και τα αντισταθµιστικά οφέλη, αλλά και τις σχέσεις και συµβάσεις της Ελλάδας
µε τα γερµανικά συµφέροντα, ήδη έχουµε καταδικαστική απόφαση του Τσοχατζόπουλου και είναι µία ανοιχτή διαδικασία ελέγχου γύρω από τα θέµατα αυτά.
Εποµένως, ψηφίζουµε, στηρίζουµε την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, για να δει ο ελληνικός λαός πραγµατικά τι έχει συµβεί γύρω από το ζήτηµα αυτό, αλλά κυρίως για
να βγάλει τα συµπεράσµατά του για το πώς η Ελλάδα µπορεί να
προχωρήσει κυρίαρχα και ανεξάρτητα.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
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προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η
Αρχή της Δεδηλωµένης από τον Τρικούπη στο σήµερα» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, τριάντα µαθητές και µαθήτριες
και δυο εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Παναγιωτόπουλος
για πέντε λεπτά, όπως όλοι οι οµιλητές.
Καλό θα ήταν να τηρούµε το χρόνο, γιατί έχουµε αποφασίσει
στις 16.30’ να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα προσπαθήσω, κύριε
Πρόεδρε, αν και αυτή η υπόθεση είναι τόσο σύνθετη και τόσο
περίπλοκη που οπωσδήποτε θα χρειαζόταν ώρες συζήτησης, δεδοµένου ότι έχουµε ένα πρόβληµα προς επίλυση. Το πρόβληµα,
όµως, θα πρέπει να λυθεί, αλλά δεν θα πρέπει να λυθεί υπό το
πρίσµα των εργασιών µίας εξεταστικής επιτροπής, δεν λύνουν
προβλήµατα οι εξεταστικές επιτροπές, αλλά ίσως υπό το πρίσµα
µιας γενικότερης συζήτησης συνεπεία των κυβερνητικών πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί το τελευταίο διάστηµα.
Εδώ, έχουµε άλλη µία συζήτηση για πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση που είναι
άλλη µία πρόφαση µε απώτερο στόχο µήπως και προκληθεί
ζηµιά στην κυβερνητική συνοχή. Εγώ θα το αποκαλούσα απόπειρα πρόκλησης κυβερνητικού ατυχήµατος. Έχουµε µία πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ που στοχεύει περισσότερο σε
εντυπωσιασµό και λιγότερο στην ουσία σε µία υπόθεση που
όντως προσφέρεται για πολιτικούς εντυπωσιασµούς, αλλά και
για πολιτική εκµετάλλευση της δύσκολης θέσης των ουσιαστικών
θυµάτων αυτής της κατάστασης, που δεν είναι άλλοι από τους
εργαζόµενους των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά.
Έχω προσωπική άποψη για τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται, από τη θητεία µου στο Υπουργείο Εργασίας. Σας θυµίζω ότι
µε δική µας πρωτοβουλία έχει προκύψει η Διυπουργική Επιτροπή
του Αυγούστου του 2012, όπου πέντε Υπουργοί κάθισαν στο τραπέζι για να δουν συνολικά αυτό το ζήτηµα, οι Υπουργοί Εθνικής
Άµυνας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Εργασίας. Από
εκεί προέκυψε ο ορισµός του συντονιστή, ο οποίος προσέφερε
κάποιες υπηρεσίες προς την κατεύθυνση εξεύρεσης λύσης,
αλλά και µία πενιχρή ενίσχυση έναντι των οφειλοµένων από τον
εργοδότη, προκειµένου να µπουν οι εργαζόµενοι και να συντηρηθούν τα υποβρύχια, τα οποία βρίσκονταν στο Σκαραµαγκά.
Αναρωτιέµαι, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τι νόηµα έχει αυτή η πρόταση µε στόχο,
όπως διαβάζω από το κείµενό σας, να επαναλειτουργήσουν τα
ναυπηγεία σε πλήρη λειτουργία και διευρυµένη δραστηριότητα
στους τοµείς κατασκευής και µεταλλουργίας, να παραλειφθούν
τα υποβρύχια, να αποκατασταθούν οι θέσεις εργασίας κ.λπ.. Δηλαδή, από τη σύσταση και λειτουργία εξεταστικών επιτροπών
εξαρτάται η παραλαβή των υποβρυχίων; Από τη σύσταση και λειτουργία αυτής της εξεταστικής, εξαρτάται η επαναλειτουργία
των ναυπηγείων ή οι θέσεις εργασίας; Μάλλον, όχι.
Εγώ θα περίµενα µία πρόταση στη βάση µίας συζήτησης στην
επιτροπή ή ακόµα καλύτερα, όπως επιβάλλεται και αξίζει, στην
Ολοµέλεια της Βουλής στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να κληθεί η Κυβέρνηση να παρουσιάσει τις θέσεις της, τα
σχέδιά της, τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει από τώρα, ιδίως
τώρα που οι συναρµόδιοι Υπουργοί και ο µεγαλοµέτοχος των Ελληνικών Ναυπηγείων έχουν ξανακαθίσει στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης για το µέλλον αυτής της υπόθεσης, επιτέλους θα
έλεγα, ύστερα από πολύµηνη διακοπή των µεταξύ τους επαφών.
Πάλι, επανερχόµενος στην πρότασή σας, θα µπορούσα να τη
δικαιολογήσω ως προς τον τελευταίο στόχο που βάζετε στο κείµενό σας και επικαλείστε να αναζητηθούν οι ευθύνες, πολιτικές
κατ’ αρχάς, και εάν από την έρευνα στοιχειοθετηθούν και ποινικές από αυτήν την υπόθεση. Μου φαίνεται λίγο αόριστο, αλλά
εύλογο, να υπάρχει µία τέτοια διατύπωση.
Σας θυµίζω, όµως, ότι αυτές οι ευθύνες και η αναζήτησή τους
έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο της έρευνας δύο Ειδικών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Η πρώτη ήταν η Προανακριτική Επιτροπή που τον Απρίλιου του 2011 διερεύνησε ενδεχόµενη
ποινική ευθύνη του τότε Υπουργού Εθνικής Άµυνας Άκη Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε τη σύµβαση αυτή και γνωρίζουµε όλοι ότι
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κατέληξε σε πόρισµα, ότι συζητήθηκε αυτό στην Ολοµέλεια της
Βουλής, ότι έγινε ψηφοφορία, ότι αποφασίστηκε η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού και η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους. Εν πάση περιπτώσει, η δικαιοσύνη συνεχίζει ακόµα
αυτή την ώρα τη διερεύνηση της υπόθεσης και ως προς τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που εµπλέκονται εκτός Κοινοβουλίου.
Η δεύτερη επιτροπή λειτούργησε σαν εξεταστική επιτροπή,
από Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο του 2011, για να διερευνήσει τυχόν ευθύνες διατελεσάντων Υπουργών Εθνικής Άµυνας, µέχρι εκείνο το διάστηµα.
Υπενθυµίζω ότι στα συµπεράσµατα τα οποία κατέληξε γίνεται
λόγος, όπως διαβάζω από το κείµενο, για βαρύτατες πολιτικές
ευθύνες που συνδέονται µε τη γενική υποχρέωση πρόνοιας των
επικεφαλής Υπουργών για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών τους, ώστε να διασφαλίζεται το δηµόσιο
συµφέρον. Δεν γίνεται, όµως, λόγος για ύπαρξη ποινικής ευθύνης, αφού ούτε από κανένα µάρτυρα –συνεχίζω το διάβασµα από
το κείµενο- κατατέθηκε ότι ο ίδιος αδράνησε ή έδρασε κατ’ εντολή Υπουργού, ούτε κάποιο έγγραφο ή άλλο στοιχείο περιήλθε
σε γνώση της επιτροπής, από το οποίο να αντληθεί οποιοδήποτε
στοιχείο ικανό να στηρίξει απόδοση ποινικής ευθύνης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όλα να τα διαβάσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήσασταν και εσείς εκεί,
κύριε Δρίτσα, όπως και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην διακόπτετε,
κύριε Δρίτσα, και µην απαντάτε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
Συνεχίστε παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οφείλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο για την παθογένεια αυτού του είδους κοινοβουλευτικής διαδικασίας, γιατί υπάρχει εδώ µια ατελέσφορη
παθογένεια. Όταν από µία αποδεικτική διαδικασία, µε µάρτυρες
κατά βάση και έγγραφα, δεν προκύπτει…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πρόκειται για συνέχιση της έρευνας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Δρίτσα, σας
παρακαλώ! Είστε έµπειρος και παλιός και αυθαιρετείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε µε να τοποθετηθώ,
κύριε συνάδελφε, ακολουθήστε τη σκέψη µου. Όταν λοιπόν από
µία διαδικασία δεν προκύπτει κάποιο στοιχείο ή ένδειξη ποινικής
ευθύνης…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί δεν έγινε η έρευνα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: …όταν κανείς δεν κατονοµάζει κανέναν -το µισό ναυτικό προσήλθε στις διεργασίες της
Επιτροπής- όταν κανείς δεν κάνει λόγο για ευθύνη κανενός, πώς
άραγε θα υπάρξει πόρισµα που θα στοιχειοθετεί κάποια ευθύνη;
Αυτό είναι το ατελέσφορο της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, να µην
γράφονται στα Πρακτικά οι διακοπές του κ. Δρίτσα κι εσείς,
κύριε Παναγιωτόπουλε, να µην απαντάτε προσωπικά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν απαντώ, κύριε Πρόεδρε, µένω στο σκεπτικό µου.
Το µόνο που µένει -κι επαναλαµβάνω- είναι η πρόκληση στην
κοινή γνώµη της εντύπωσης συγκάλυψης κι αυτό είναι ό,τι χειρότερο µπορεί να προκύψει για την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, αν θέλετε.
Εποµένως -και κλείνω- η υπόθεση έχει γίνει αντικείµενο ευρείας -θα έλεγα εξαντλητικής- διερεύνησης µέσα από τις προβλεπόµενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η δικαιοσύνη
συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης, σχετικά µε ευθύνες φυσικών προσώπων. Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι τόσο η υπόθεση των ναυπηγείων
συνολικά έχει προβληµατικά σηµεία και δεν εξελίχθηκε οµαλώς.
Όµως η ανώµαλη εξέλιξη µιας σύµβασης δεν αποτελεί αναγκαστικά αντικείµενο εργασιών εξεταστικής επιτροπής.
Εδώ έχουµε µια πραγµατική κατάσταση, έχει παραληφθεί ένα
υποβρύχιο, δεν έχει προχωρήσει στη ναυπήγηση των δύο νέων
και δεν έχουν παραληφθεί και τα άλλα τρία, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε αρκετά µεγάλο ποσοστό. Τα ναυπηγεία δεν
λειτουργούν, οι εργαζόµενοι υποφέρουν και απελπίζονται. Με
αυτά πρέπει να ασχοληθούµε, αυτό είναι το αντικείµενο µιας συζήτησης για ένα µείζον θέµα εθνικής ασφάλειας, µε όρους συ-
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νεννόησης και όχι ατελέσφορης αντιδικίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµίζω ότι αυτή η κίνηση
δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στην επίλυση αυτού του σύνθετου προβλήµατος, τώρα που κάτι έχει αρχίσει να κινείται σε επίπεδο ουσιαστικών, κυβερνητικών πρωτοβουλιών και γι’ αυτούς
τους λόγους νοµίζω ότι η πρότασή σας δεν είναι αποδεκτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κ. Λαφαζάνης έχει
τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η υπόθεση, αγαπητές κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά είναι ένα από
τα µεγαλύτερα, ίσως το µεγαλύτερο διαχρονικό πολιτικό και κοινωνικό έγκληµα σε βάρος της χώρας, σε βάρος της ελληνικής
οικονοµίας, σε βάρος του ελληνικού λαού και πρώτα απ’ όλα φυσικά σε βάρος των εργαζοµένων στα ναυπηγεία, οι οποίοι είναι
στον δρόµο χωρίς καµµία προοπτική.
Άκουσα εµβρόντητος τον απόντα -και απορώ γιατί είναι απώνΥπουργό Άµυνας τον κ. Αβραµόπουλο. Εµβρόντητος γιατί;
Έχουµε σχεδόν δύο χρόνια τώρα τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά
κλειστά και κάθεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ. Μήπως υπάρχει λόγος γι’ αυτό, που κάθεστε εσείς ως Υπουργός Δικαιοσύνης;
Έχουµε περίπου δύο χρόνια, είκοσι µήνες, κλειστά τα ναυπηγεία
Σκαραµαγκά και έρχεται εδώ ο κ. Αβραµόπουλος, εξαιρετικός,
άνετος, να µας πει «Δεν υπάρχει λύση, ψάχνουµε για λύση και η
εξεταστική επιτροπή δεν θα βοηθήσει σε λύση».
Μα είναι δυνατόν να έχουµε µία Κυβέρνηση δύο κοµµάτων,
έναν Υπουργό Άµυνας, µια σύµβαση η οποία δεν λειτουργεί, µια
σύµβαση η οποία αποδεικνύεται επιζήµια για το εθνικό δηµόσιο
συµφέρον και παράλυτη η Κυβέρνηση να σηκώνει τα χέρια ψηλά
απέναντι στον κ. Σάφα -δεν τον ξέρουµε τον κ. Σάφα ποιος είναικαι να λέει «Δεν έχω απάντηση, δεν έχω λύση και δεν θα δώσει
λύση η εξεταστική επιτροπή»;
Κάνετε ένα µεγάλο λάθος, κύριοι, ένα πολύ µεγάλο λάθος, εγκληµατικό λάθος. Οι εξεταστικές επιτροπές, ξέρετε, κατά τον Κανονισµό και το Σύνταγµα, τα οποία πρέπει να διαβάσετε -και δεν
πρόκειται για το δικοµµατικό παιχνίδι που παίζετε µε τις εξεταστικές επιτροπές, δεν παίζει αυτό το παιχνίδι ο ΣΥΡΙΖΑ- οι εξεταστικές επιτροπές, λέει ο Κανονισµός, είναι για να εξετάζονται
µείζονα προβλήµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος και µέσα από την
εξέταση αυτών των προβληµάτων να προκύπτουν πορίσµατα και
προτάσεις για την αντιµετώπισή τους. Βεβαίως, αν κατά την εξέταση αναδειχθούν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, για ευθύνες
ποινικών διαστάσεων, ασφαλώς µπορεί να προχωρήσουν και περαιτέρω και να προχωρήσει η ελληνική Βουλή, ως έχει υποχρέωση, περαιτέρω.
Δεν είναι όµως ο στόχος της εξεταστικής επιτροπής, δεν είναι
ο προθάλαµος προανακριτικής επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή
είναι για να αναδείξει τώρα το πελώριο εθνικό και οικονοµικό θέµα
των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, της ναυπηγοεπισκευαστικής και
ναυπηγοκατασκευαστικής βιοµηχανίας της χώρας µας, να τα αναδείξει ως προτεραιότητα για την αντιµετώπισή τους, προκειµένου
να ανοίξουµε θετικούς δρόµους διεξόδου από την κρίση. Αυτός
είναι ο λόγος, πρώτα απ’ όλα και κυρίως, της εξεταστικής επιτροπής.
Μας είπε ο κ. Ρήγας ότι δεν µιλήσαµε για ζηµία στο δηµόσιο
συµφέρον. Ο κ. Ρήγας πρέπει να διαβάζει, γιατί όταν έρχεται κανείς αδιάβαστος κάνει ατοπήµατα. Εγώ θα σας διαβάσω αυτά τα
οποία είπα -όχι αυτά που λέω τώρα εκ των υστέρων- τότε, όταν
συζητάγαµε την περίφηµη αυτή σύµβαση, το 2010. Τι έλεγα εγώ;
«Έχουµε να κάνουµε µε µία συµφωνία, η οποία δυστυχώς είναι
άκρως επιζήµια για το εθνικό και το δηµόσιο συµφέρον -η τότε
συµφωνία. Είναι µια συµφωνία η οποία φοβούµαι πάρα πολύ ότι
θα δώσει τη χαριστική βολή στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά και ίσως
τη χαριστική βολή και στη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα
στη χώρα µας. Είναι µία συµφωνία, επίσης, η οποία αφήνει κυριολεκτικά ξεκρέµαστους, στον «αέρα», τους εργαζόµενους στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, διότι δεν προσφέρει καµµία απολύτως
δέσµευση, καµµία εγγύηση για το εργασιακό τους µέλλον και τις
εργασιακές τους σχέσεις.».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λή-

4918

ξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τρία λεπτάκια, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν είναι δυνατόν.
Και για να µη µείνει καµµία αµφιβολία, τι είχε πει ο κ. Σάφα,
υπό τη σιωπή αυτών που ψήφισαν τότε τη συµφωνία και τώρα
δεν θέλουν εξεταστική επιτροπή, που έκαναν όλοι ότι δεν άκουγαν; Είχε πει λοιπόν «Δεν γνωρίζω για πόσο χρόνο θα διατηρηθεί
το εργατικό δυναµικό στο Σκαραµαγκά», κατόπιν ερώτησης
δικής µου. Και µετά από επιµονή, τι λέει; «Με ρωτήσατε πόσες
θέσεις εργασίας µπορούµε να εγγυηθούµε και για πόσο χρονικό
διάστηµα. Η απάντηση είναι ότι δεν ξέρω.»
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτός ήταν ο κ. Σάφα. Δηλαδή υπογραφόταν µια συµφωνία µε
τυµπανοκρουσίες, όπου αυτός που έπαιρνε υποτίθεται την ευθύνη για την ολοκλήρωση της παραγγελίας έλεγε «Δεν ξέρω
πόσοι θα απασχοληθούν». Και αν µιλάτε για τα δύο υποβρύχια,
λέει παρακάτω «Μόνο το 35% του εργατικού δυναµικού µπορεί
να απασχοληθεί». Δηλαδή στέλνατε µε αυτή τη συµφωνία τον
κόσµο στην ανεργία και δεν το λέγατε, δεν το οµολογούσατε,
δεν λέγατε την αλήθεια. Κοροϊδεύατε και εµπαίζατε και τον ελληνικό λαό και τους εργαζοµένους. Και έρχεστε τώρα να µας
πείτε ότι δεν χρειάζεται εξεταστική επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μία κουβέντα για το πού µεταβιβάστηκαν τα ναυπηγεία, γιατί είχαµε µία ιδιωτική συναλλαγή εδώ
που ενεπλάκη το δηµόσιο, από τη «HDW» πέρασαν υποτίθεται
στην «ABU DHABI MAR». Το ελληνικό δηµόσιο ενεπλάκη σε αυτή
την ιδιωτική συναλλαγή, κατά έναν περίεργο τρόπο βεβαίως,
υποτίθεται για να διασφαλίσει το δηµόσιο συµφέρον και τα υποβρύχια. Τα διασφάλισε; Τα υποβρύχια σκουριάζουν. Τίποτα δεν
λειτουργεί. Οι πρωτοπόρες αυτές υποδοµές των ναυπηγείων
είναι µετέωρες και απαξιώνονται καθηµερινά. Αυτό δεν είναι πολιτικό και οικονοµικό έγκληµα;
Πού µεταβιβάστηκαν λοιπόν τα ναυπηγεία; Υποτίθεται ότι µεταβιβάστηκαν στην «ABU DHABI MAR». Εγώ είχα κάνει τότε µια
ερώτηση, αφελή βεβαίως, και έλεγα «Μήπως δεν µεταβιβάστηκαν στην «ABU DHABI MAR» και µήπως έχουµε µεταβίβαση από
τη γερµανική εταιρεία στον εαυτό της;».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω.
Έχω εδώ την απόφαση, κύριοι, του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, µετά από προσφυγή των εργαζοµένων. Τι λέει αυτή η
απόφαση;
Λέει τα εξής: Η ΕΝΑΕΧ µεταβίβασε, στις 22-9-2010, το 75%
των µετοχών της εναγόµενης στην εταιρεία µε την επωνυµία
«HOERN BETEILIGUNGS GMBH», η οποία εν συνεχεία αγοράστηκε από την εταιρεία «PRIVINVEST»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, µη
µας το διαβάζετε όλο, σας παρακαλώ, περάσατε τα επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το καταθέτω λοιπόν στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι λέει αυτό το κείµενο, αν είναι σωστή η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών;
Λέει ότι η µεταβίβαση έγινε σε µια «ΗOERN», η οποία είναι θυγατρική της «HDW» και από τη «HOERN» µετά από ένα µήνα µε
µια τροπολογία αεροπλανική µεταβιβάστηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορείτε να µας πείτε, ποια είναι
η αλήθεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορείτε να µας πείτε, ποια είναι
η «PRIMINVEST» και ποια είναι η µετοχική της σύνθεση; Γιατί µε
αυτούς έχουµε να κάνουµε τώρα, οι οποίοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα µε αναγκάσετε
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να σας διακόψω, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …αυτήν την ώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε να µε αναγκάσετε να σας διακόψω, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη φωνάζετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν φωνάζω. Έχετε
ξεπεράσει τα επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτήν την ώρα λοιπόν, αυτοί οι
κύριοι εκβιάζουν το δηµόσιο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Για δύο λεπτά τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι είπατε; Πέντε
λεπτά είναι ο χρόνος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …έχουν προσφύγει στα διεθνή
δικαστήρια, ζητούν πάνω από ένα δισεκατοµµύριο. Κι έρχεται
εδώ ο κ. Αβραµόπουλος και µας λέει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Να µη γράφεται καµµία άλλη οµιλία από εδώ και πέρα.
Κλείστε το µικρόφωνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: (…)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να κλείσει το µικρόφωνο να µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: (…)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ! Μιλάτε εννιά λεπτά και είναι πέντε λεπτά ο χρόνος οµιλίας.
Ορισµένοι, θεωρούν ότι είναι προνοµιούχοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: (…)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς δεν πρέπει να
το κάνετε αυτό. Εσείς δεν πρέπει να δίνετε αυτό το παράδειγµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: (…)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε µιλήσει εννιάµισι λεπτά, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: (…)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως, το ξέρω.
Όλοι, όµως, µπορούν να έχουν εννιάµισι λεπτά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: (…)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς να δίνετε αυτό
το παράδειγµα; Είστε έµπειρος και παλιός κοινοβουλευτικός και
παραβιάζετε το χρόνο στο διπλάσιο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: (…)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
τώρα. Δεν θα µου πείτε αν θα τηρήσουµε τον Κανονισµό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Όποτε γουστάρετε
τον τηρείτε κι όποτε γουστάρετε τον καταργείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μιλάτε για εµένα;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αναφέροµαι γενικά
στο Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μιλάτε για µένα;
Έχω δώσει δείγµα…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Μιλάω γενικά στο
Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουίκ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: ….κοµµατάρχης είστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουρουµπλή,
εµείς γνωριζόµαστε από παλιά. Ξέρουµε και την πρακτική σας.
Κύριε Κουίκ, οφείλετε να διευκρινίσετε ότι εγώ τηρώ…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Δεν αναιρώ τίποτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν ακούσατε. Τι να
αναιρέσετε;
Ακούσατε τι ήθελα να πω;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εσείς το δηµιουργήσατε το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ, κύριε Κουίκ…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Απευθύνθηκα γενικά
στο Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτήν τη στιγµή προεδρεύω εγώ.
Έχω δώσει δείγµα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τι σηµαίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σηµαίνει ότι τηρώ
τον Κανονισµό, κύριε Κουρουµπλή και δεν φωνασκώ.
Δυστυχώς, αυτή είναι η συµπεριφορά.
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Κύριε Υψηλάντη, έχετε τον λόγο.
Τουλάχιστον, εσείς που είστε καινούργιος Βουλευτής, δώστε
δείγµατα τήρησης του Κανονισµού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, σήµερα αυτά
που ακούσαµε µέχρι στιγµή θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι από
πλευράς Αντιπολίτευσης είναι επιλεκτική µνήµη για γεγονότα του
παρελθόντος, διαπιστώσεις που θωπεύουν το λαϊκισµό, δίνοντας
στοιχεία, τα οποία αν υπήρχαν θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί
ήδη στον εισαγγελέα, αποφυγή αντιµετώπισης της ουσίας του
προβλήµατος και κανένα από τα επιχειρήµατα, τα οποία προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ µε την αίτησή του για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Πέραν των δύο εξεταστικών επιτροπών, µετά ν. 3385/2010 στα
µέσα του περασµένου Οκτωβρίου συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση
του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προς το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
για το ίδιο ζήτηµα των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού .
Παρά τη δοθείσα τότε σαφή, εµπεριστατωµένη κι ειλικρινή τοποθέτηση κι απάντηση του Υπουργού –που επαναλήφθηκε και
σήµερα- σχετικά µε τους χειρισµούς της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται µε στόχο
συγκεκριµένο, που δεν είναι άλλος από την Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει, χρησιµοποιώντας ένα από τα σπουδαιότερα κοινοβουλευτικά εργαλεία, που είναι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής, να δηµιουργήσει απλά εντυπώσεις και θόρυβο
στην ελληνική κοινωνία για ένα πρόβληµα που σαφώς δεν προκάλεσε η παρούσα Κυβέρνηση, η οποία αντιθέτως επιδιώκει µε
ιδιαίτερους, αλλά διαφανείς χειρισµούς να επιλύσει, ακολουθώντας, µάλιστα, την προτροπή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη
συζήτηση εκείνη που διατύπωσε, να υπάρξουν εκ µέρους της Κυβέρνησης λεπτοί και ισορροπηµένοι χειρισµοί προς όφελος του
ελληνικού δηµοσίου.
Ο οπλισµός του ΣΥΡΙΖΑ για να πείσει το εθνικό µας Κοινοβούλιο για την αναγκαιότητα σύστασης εξεταστικής επιτροπής είναι,
όχι µόνο αδύναµος, αλλά και άσφαιρος, πρώτον, γιατί η παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα και κατά της υλοποίησης της εκτελεστικής
συµφωνίας ανάµεσα στο ελληνικό δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την «HDW» και άλλες εταιρείες -η οποία κυρώθηκε µε
το ν. 3885/2010 που αφορά το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.- δεν αφορά ενέργειες της παρούσας Κυβέρνησης που
κυβερνά σήµερα υπεύθυνα τον τόπο µας ή απόφαση της παρούσας Βουλής.
Δεύτερον, ποιο είναι αληθινά το νόηµα και που οδηγεί µέσω
µιας εξεταστικής επιτροπής να απαντηθεί το ερώτηµα που θέτει
ο ΣΥΡΙΖΑ περί των κριτηρίων και των συλλογικών οργάνων, που
έδεσαν για δεκαετίες το ελληνικό δηµόσιο σε συγκεκριµένους
προµηθευτές πίσω από τους οποίους κρύβονται αθέµιτες πρακτικές;
Διατυπώνετε κριτική για τη σταθερή προτίµηση της χώρας µας
στα υποβρύχια της «HDW», που πρώτη από κάθε άλλη η χώρα
µας είχε παραγγείλει. Τα προηγούµενα υποβρύχια που αγόρασε
το Ναυτικό µας, δηλαδή τύπου «209», αποδείχθηκαν τα καλύτερα
και χρησιµοποιούνται εδώ και σαράντα χρόνια.
Αυτό που αγνοεί προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτον ότι κι αυτά
τα υποβρύχια είναι της ίδιας εταιρείας, δεύτερον, ότι κι αυτά
είχαν παραγγελθεί από εκεί πριν από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Αυτήν την πρακτική εφάρµοσε το Πολεµικό Ναυτικό, διότι έτσι
εξασφάλισε την τεχνολογική ανωτερότητα των οπλικών µας συστηµάτων.
Συνεπώς, δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο έρευνας εξεταστικής επιτροπής µια µακρά και κατά κανόνα πετυχηµένη πρακτική που εστιάζεται τόσο στην πρωτοπόρα τεχνολογία, όσο και
στον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα και προσανατολισµό.
Τρίτον, σχετικά µε το ότι η χώρα µας δεν αποτέλεσε µοναδικό
θύµα αθέµιτων πρακτικών από πλευράς HDW, αλλά και η Ινδία
και η Νότια Κορέα. Οφείλουµε να πούµε ότι µετά το Ελληνικό
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Ναυτικό στον ίδιο τύπο κατέληξε η Νότια Κορέα. Η δε, Ινδία επέλεξε τελικά πυρηνικά υποβρύχια, όπως επίσης η Ιταλία, η Γερµανία, η Τουρκία, γεγονός που αποδεικνύει την ορθότητα της
επιλογής για το Πολεµικό Ναυτικό.
Επίσης, σύνηθες και λογικό είναι τα πυροµαχικά, καθώς και
άλλα υποσυστήµατα, να είναι διαφορετικά από τη ναυπήγηση.
Δεν το γνωρίζετε αυτό, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν γνωρίζετε ότι
εκείνη τη στιγµή κατά την οποία θα έρθουν τα υποβρύχια και θα
παραδοθούν, τότε πρέπει να επιλεγεί και ο αντίστοιχος οπλισµός;
Οποιαδήποτε, στη διαδικασία αυτή, έκνοµη ενέργεια από τον
οποιοδήποτε έχει τεθεί από το µικροσκόπιο της αδέκαστης ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία ήδη παράγει έργο. Οποιοδήποτε,
δε, περαιτέρω στοιχείο διαθέτει κάθε Έλληνας πολίτης ή κόµµα
δεν έχει παρά να απευθυνθεί πάραυτα στη γνωστή διεύθυνση
του αρµόδιου εισαγγελέα.
Η εκτελεστική συµφωνία για τα ναυπηγεία που κυρώθηκε µε
το ν. 3385/2010 ρύθµισε τις δικαστικές διαφορές που υπήρχαν,
τη µετάβαση των µετοχών, την επίλυση του ζητήµατος των κρατικών ενισχύσεων των ΕΝΑΕΧ, τα αναθεωρηµένα προγράµµατα
ναυπήγησης των υποβρυχίων και τις πληρωµές και το χρονοδιάγραµµα για την παράδοση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
Σκοπός ήταν να δοθεί τέλος στις αρχικές αµαρτωλές συµβάσεις για τα υποβρύχια, συµπεριλαµβανοµένων και των ωφεληµάτων που δεν αµφισβητείται ότι λειτούργησαν κι ως αγωγός
ύποπτων πληρωµών.
Στόχος του κράτους και της Κυβέρνησης Σαµαρά είναι να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί η ναυπηγική υποδοµή της χώρας µας,
η περιουσία του κράτους και τα χρήµατα που έχουν ήδη διατεθεί,
η συντοµότερη ένταξη των ικανοτάτων αυτών σκαφών στο οπλοστάσιο του Πολεµικού Ναυτικού. Τέλος, στόχος είναι η απεµπλοκή των συµβάσεων ναυπήγησης από τα προβλήµατα που
έχουν προκύψει.
Συνεπώς, η πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής από το
ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από το θόρυβο που επιδιώκει δεν αποσκοπεί στην
αντιµετώπιση των γνωστών και υπαρκτών προβληµάτων, αλλά
είναι βαθύτατα παραπειστική και αντιπαραγωγική.
Προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ µε αυτήν την κίνηση δεν είναι η
διαφάνεια και η ενδυνάµωση των Ένοπλων Δυνάµεων µας, αλλά
η υπονόµευση της Κυβέρνησης µε οποιοδήποτε κόστος.
Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζουµε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, όταν κοιτάς
τον καθρέφτη και δεν σου αρέσει η εµφάνισή σου, αλλάζεις την
εµφάνισή σου και δεν σπας τον καθρέφτη.
Πραγµατικά, ακούω τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης να
προσπαθούν µε κάθε τρόπο να πείσουν τον ίδιο τους τον εαυτό
ότι δεν είναι αναγκαία συνθήκη να γίνει σήµερα µία συζήτηση για
πολύ κρίσιµα ζητήµατα, που σε τελική ανάλυση ως εξεταστική
επιτροπή και µε βάση τον Κανονισµό -όσοι διαβάζουν καλά τον
Κανονισµό- δεν ενέχει και θέµα ποινικών ευθυνών. Εδώ, όµως,
δεν αναγνωρίστηκαν καν πολιτικές ευθύνες, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα έχει πληρώσει το 95%
για τέσσερα κρίσιµα σκάφη, για την επιχειρησιακή δυνατότητα
του Ελληνικού Ναυτικού. Μέχρι το 2010 δεν είχε εξασφαλίσει
ούτε το 40% της κυριότητας. Κανένας δεν ευθύνεται; Λέµε ότι οι
συµβάσεις που έγιναν το 2001 και το 2002 είναι λάθος, είναι
αµαρτωλές. Δεν υπήρξαν, µετέπειτα από αυτές τις συµβάσεις,
άλλοι Υπουργοί για να τις µετατρέψουν; Δεν είδαµε καµµία πρωτοβουλία.
Όταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Μάιο του 2009 δόθηκαν 105 εκατοµµύρια χωρίς εγγυήσεις, δεν υπήρχε καµµία πολιτική ευθύνη; Ξέρετε τι είπε ο κ. Βενιζέλος στην επιτροπή –και
πολύ σωστά το είπε- το Σεπτέµβριο του 2009, όταν η γερµανική
πλευρά προχώρησε στην καταγγελία; Είπε πως η Ελλάδα έπρεπε
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να προχωρήσει στην καταγγελία, πριν προχωρήσουν οι Γερµανοί. Ούτε γι’ αυτό υπάρχει ζήτηµα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε στη σύµβαση του
2010, η οποία ήρθε για να δηµιουργήσει προσδοκίες, για να ιάνει
τη στάση, τις πράξεις και τις παραλήψεις όλης την προηγούµενης δεκαετίας. Διότι, ελληνικά διαβάζουµε, το πρώτο υποβρύχιο
έπρεπε να παραδοθεί το 2005. Πότε έπρεπε να παραδοθεί το
δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο; Έχουµε ξεπεράσει αυτές τις χρονικές περιόδους. Γιατί δεν παραδόθηκαν τα υποβρύχια, τα οποία
ήταν χρήσιµα για την εθνική άµυνα; Σας λέω πως άκουσα από
αξιωµατικό του Ναυτικού -και η θέση του ήταν καταφατική- πως
σε µία ενδεχόµενη κρίση που µπορούσε να προκύψει στο ενδιάµεσο, θα έπαιζε καταλυτικό ρόλο για την αµυντική θωράκιση της
χώρας η παρουσία αυτών των όπλων. Δεν είναι κρίσιµο ζήτηµα
αυτό το οποίο πρέπει να απασχολήσει την Ελληνική Βουλή; Πρέπει να µιλάµε µονίµως για υποψίες και για ποινικές ευθύνες; Ας
συζητήσουµε για τις πολιτικές ευθύνες. Μα, εδώ δεν αναγνωρίζονται ούτε πολιτικές ευθύνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δώσαµε 360 εκατοµµύρια, επιπροσθέτως, µετά τη σύµβαση του 2010. Τι πήρε το Ελληνικό
Ναυτικό γι’ αυτά τα 360 εκατοµµύρια; Το «Ωκεανός» είναι ένα
από τα πλοία που θα επισκευάζονταν, είναι έτοιµο, αλλά δεν παραδόθηκε. Η κατασκευή των δύο καινούριων υποβρυχίων δεν ξεκίνησε καν, µε βάση τη χρονική δέσµευση. Δεν είναι ούτε αυτό
ζήτηµα; Η ναυπηγοκατασκευαστική ζώνη έχει καταστραφεί και
έχει απαξιωθεί και κανένας δεν ευθύνεται.
Σε ένα χώρο όπου υπάρχουν πελώριες υποδοµές, θα µπορούσε να οργανωθεί µία ευρύτερη βιοµηχανική ζώνη µε συνέργιες, θα µπορούσε επιτέλους αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία
έχει τόσο µεγάλο έρωτα να σώσει την Ελλάδα, ύστερα από διαπραγµατεύσεις και πιέσεις των ελληνικών κυβερνήσεων -ενώ επιβάλλει συνεχώς αποκλεισµούς- θα µπορούσε να δηµιουργήσει
ένα χώρο ανάπτυξης. Επιτέλους, δοθείσης της ευκαιρίας της
εξεταστικής, αφού θα αναλάβετε µεθαύριο την Προεδρία, πείτε
στους κυρίους αυτούς ότι πρέπει οι Έλληνες εφοπλιστές –αυτοί
οι µεγάλοι πατριώτες που µένουν εδώ και µας στηρίζουν και µας
βοηθούν- όπως και οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές, αντί να κατασκευάζουν τα πλοία τους στην Άπω Ανατολή, να γίνει µία προσπάθεια
να στηριχθεί µία Ευρωπαϊκή χώρα που µάλιστα µαστίζεται και
δοκιµάζεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ
ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είχαµε πει
στην αρχή και είχε γίνει δεκτό από τον Πρόεδρο που ήταν τότε
στην Έδρα, ότι θα υπάρξει µία ανοχή για όλους τους Βουλευτές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Για επτά λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Φθάνουµε στα
έξι λεπτά, κύριε Κουρουµπλή. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω σε ένα λεπτό.
Άκουσα τον Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας και ούτε λίγο
ούτε πολύ ενοχοποίησε τις κοινωνικές παροχές για την κρίση.
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση έχει ως αιτία την παθογένεια της διαπλοκής και την αδυναµία να επιβάλλεται δίκαια
κατανοµή στη φοροδιαφυγή, φοροκλοπή και φοροαποφυγή.
Κλείνω, λέγοντας στον κύριο Υπουργό Εθνικής Άµυνας πως
είναι πολύ ωραία τα λόγια για να τα λέµε εδώ. Σήµερα ο µήνας
έχει 18. Όποια συµφωνία φέρετε η οποία, προκειµένου να πάρουµε τα υποβρύχια θα επιβαρύνει το ελληνικό δηµόσιο, έστω
και ένα ευρώ, θα φέρετε βαρύτατη ευθύνη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι µετά τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει σήµερα
άρχισε να ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο και εννοώ πως έχουµε αρχί-
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σει και καταλήγουµε σε κάποια πράγµατα.
Το πρώτο στο οποίο καταλήγουµε και συµφωνούµε όλοι είναι
ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχει ένα τραγικό αδιέξοδο, σε σχέση µε
τη λειτουργία των Ελληνικών Ναυπηγείων και µε την παράδοση
των υποβρυχίων. Αυτό που είναι επιτακτική ανάγκη να αντιµετωπιστεί αυτήν τη στιγµή είναι το να δοθεί µία λύση στο ζήτηµα
αυτό, στο πρόβληµα αυτό το οποίο είναι αποτέλεσµα της µη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αντισυµβαλλόµενου µέρους. Αυτό είναι το πρώτο ζητούµενο, το οποίο θα λύσει
και το θέµα της εργασίας των ανθρώπων που δεν µπορούν σήµερα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που δούλευαν
στα Ελληνικά Ναυπηγεία, αλλά βέβαια και το µέγα ζήτηµα της
θωράκισης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων.
Αντί, όµως, να ακούσουµε προτάσεις για τη λύση από το αδιέξοδο αυτό, το οποίο έχει δηµιουργηθεί -και επαναλαµβάνω, από
την αθέτηση των υποχρεώσεων του αντισυµβαλλόµενου µέρους,
αθέτηση υποχρεώσεων που µπορεί να συµβεί σε κάθε συµφωνία- αναλωνόµαστε σε ζητήµατα, που ίσως, δεν χρήζουν αυτήν
τη στιγµή αντιµετωπίσεως από εµάς, καθώς η επιτακτική ανάγκη
είναι να βρεθεί λύση στο πρόβληµα που δηµιουργήθηκε. Αν δεν
µπορεί να βρεθεί λύση, τότε το δηµόσιο υποχρεούται να διεκδικήσει τη ζηµία του και αν διαπιστωθεί ότι το δηµόσιο δεν είναι
θωρακισµένο όπως πρέπει, για να απαιτήσει την όποια ζηµία έχει
υποστεί, δεν έχει εκείνα τα εχέγγυα µε τα οποία θα µπορέσουν
να αναζητηθούν οι ευθύνες, τότε ναι, να κάνουµε εκ νέου την
κουβέντα για το ζήτηµα του καταλογισµού των ευθυνών, όταν
όµως θα είναι εµφανής και υπαρκτή η αδυναµία ικανοποιήσεως
του δηµοσίου για την όποια ζηµία έχει υποστεί.
Αυτήν τη στιγµή είναι σε εξέλιξη -και το παραδέχονται όλοι
αυτό- δικαστική έρευνα, προκαταρκτική, για το ζήτηµα αυτό από
δύο προέδρους πρωτοδικών. Η δικαιοσύνη έχει αποδείξει το τελευταίο διάστηµα, όπως θεωρώ εγώ, ότι στη συντριπτική του
πλειοψηφία αποδείκνυε πάντα ότι όπου υπάρχει εµπλοκή και ευθύνη πολιτικών προσώπων, αυτήν τη στέλνει στη Βουλή. Αυτή,
λοιπόν, η προκαταρκτική έρευνα υπάρχει, συνεχίζεται και αναµένουµε τα αποτελέσµατά της.
Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι τι έχει να προσφέρει η σηµερινή
συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής και µάλιστα,
στην παρούσα στιγµή. Παίρνοντας το κείµενο της αιτήσεως για
τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ,
στα αιτήµατα που διατυπώνονται, διαβάζω ότι: «Η εξεταστική επιτροπή, εφόσον συσταθεί προφανώς θα αποφασίσει ποια πρόσωπα θα εξετάσει και ποια έγγραφα θα ζητήσει και η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί απαραίτητη την προσκοµιδή των παρακάτω εγγράφων, τα οποία επιφυλάσσεται να
ζητήσει σε κάθε περίπτωση του ασκούµενου κοινοβουλευτικού
ελέγχου».
Διαβάζω κατά σειρά επί τροχάδην: «…κάθε πληρωµή που έχει
πραγµατοποιηθεί, αντίγραφα για την πληρωµή, την ύπαρξη εγγυήσεως, αν υφίστανται εγειρόµενες αξιώσεις του ελληνικού δηµοσίου, εάν τα υποβρύχια είναι ασφαλισµένα και την πλήρη
αλληλογραφία».
Μα, κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούν να ζητηθούν όλα αυτά
τα έγγραφα στο πλαίσιο του ασκούµενου κοινοβουλευτικού
ελέγχου και να δούµε αν απ’ αυτά τα έγγραφα, από την όλη αλληλογραφία, απ’ όλα τα στοιχεία προκύπτουν πράγµατι νέα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν ακουστεί; Δεν υπάρχουν αυτήν τη
στιγµή στα χέρια µας, ώστε να αξιολογήσουµε και να κρίνουµε
εάν πράγµατι πρέπει να συσταθεί µία εξεταστική επιτροπή.
Η ειδική αγορήτρια της ΔΗΜΑΡ έθεσε -πολύ σωστά, θεωρώτα ζητούµενα και τα ερωτηµατικά που προκύπτουν σε σχέση µε
την παρούσα συζήτηση. Το ένα είναι αν προέκυψαν νέα στοιχεία.
Η απάντηση είναι όχι. Το δεύτερο είναι αν η σκοπιµότητα της αιτήσεως αυτής έχει να κάνει µε τη λειτουργία των Ναυπηγείων
και όχι µε τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, την οποία ούτως ή
άλλως και εσείς θεωρείτε ότι δεν υφίσταται ή τουλάχιστον αφήνετε µε πολύ σοβαρό τρόπο αυτό να εννοηθεί. Ναι, αυτό είναι το
ζητούµενο.
Το ζητούµενο, όµως, αυτό είναι και ζητούµενο δικό µας. Είναι
ζητούµενο όλων να βρεθεί ένας τρόπος να επαναλειτουργήσουν
τα Ναυπηγεία και σε κάθε περίπτωση, αν δεν µπορεί αυτό να
γίνει εφικτό άµεσα, να αναζητήσει το ελληνικό δηµόσιο τη ζηµία
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του.
Νοµίζω πως µε δεδοµένο ότι υπάρχει σε εξέλιξη η δικαστική
έρευνα από την ελληνική δικαιοσύνη και µε δεδοµένο ότι -όπως
ανακοίνωσε και ο Υπουργός- άµεσα αναµένεται να βρεθεί ή όχι
συµβιβαστική λύση επί του ζητήµατος -άλλως το δηµόσιο θα
ασκήσει τα όποια δικαιώµατά του- αυτήν τη στιγµή δεν έχει να
εισφέρει κάτι η παρούσα συζήτηση. Ίσως να έχει να εισφέρει αργότερα, ίσως και ποτέ. Θεωρώ ότι πρέπει να απορριφθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε συνάδελφε.
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 οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής του Πειραιά.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι η τρίτη πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που καταθέτουµε, µε αίσθηµα ευθύνης, όχι µόνο ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά κυρίως ως
αυριανή κυβέρνηση. Η εξεταστική επιτροπή είναι µέσο συλλογής
στοιχείων επ’ ωφελεία της πατρίδας και του λαού, ώστε τα στοιχεία αυτά να αξιοποιηθούν στο µέλλον από µία Κυβέρνηση που
θα δρα µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και όχι ιδιωτικά οφέλη
και ίδια ωφελήµατα.
Αποκαλύπτεται σε διεθνές επίπεδο ότι, ενώ ο λαός πεινάει, ενώ
το δηµόσιο συµφέρον εγκαταλείπεται, ενώ η δηµόσια περιουσία
διασπαθίζεται, το δηµόσιο χρήµα διασκορπίζεται σε ιδιωτικές
εταιρείες και τράπεζες που εµφανίζονται ως επενδυτικοί, οικονοµικοί ή νοµικοί σύµβουλοι ή σύµβουλοι αποκρατικοποιήσεων.
Τα χρήµατα των φορολογουµένων χρησιµοποιούνται εναντίον
τους, για να πληρώνουν συµβουλές εις βάρος τους, όπως επί δεκαετίες διασκορπίζονταν σε αµαρτωλές συµβάσεις εξοπλισµών
και µιζών που παρήγαγαν αδικαιολόγητο πλουτισµό για πρόσωπα που άσκησαν δηµόσια εξουσία και συνέβαλαν καθοριστικά
στον εκτροχιασµό της ελληνικής οικονοµίας, στη χρεοκοπία και
στο αδιέξοδο.
Ο ελληνικός λαός δικαιούται απαντήσεις για το πώς φθάσαµε
ως εδώ και στην υπόθεση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά: Πώς
ενώ η ελληνική ναυτιλία είναι πρώτη στον κόσµο, τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και η ναυπήγηση ελληνικών
πλοίων γίνεται στην Κίνα ή την Κορέα; Πώς επινοήθηκαν τόσες
φοροαπαλλαγές για τα εφοπλιστικό κεφάλαιο, αλλά κανένα κίνητρο ή υποχρέωση ναυπήγησης πλοίων στη χώρα; Πώς, την ώρα
που διογκώνονταν οι προϋπολογισµοί µε εξοπλιστικές δαπάνες,
οι Ελληνικές Αµυντικές Βιοµηχανίες εγκαταλείφθηκαν και η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα απενεργοποιήθηκε; Πώς, το
Μάρτιο του 2010, ενώ η χώρα έµπαινε σε τροχιά Μνηµονίου µε
τα πρώτα κατεπείγοντα µέτρα, ο κ. Βενιζέλος συνεπικουρούµενος
από τον κ. Παπακωνσταντίνου, υπέγραφε συµφωνία-πλαίσιο καταβολής δισεκατοµµυρίων ευρώ χωρίς εγγυήσεις και χωρίς επιστροφή; Πώς το Σεπτέµβριο του 2010, παραµονές παραλαβής
της λίστας Λαγκάρντ, ο κ. Βενιζέλος σε Θερινό Τµήµα της Βουλής
έφερε προς κύρωση εκτελεστική συµφωνία µε την οποία ανέλαβε
να παραιτηθεί για λογαριασµό του ελληνικού δηµοσίου από αξιώσεις δισεκατοµµυρίων εναντίον των εταιρειών-διαφθορέων, µε τις
οποίες είχαν συµβληθεί οι προηγούµενοι κυβερνητικοί παράγοντες του κόµµατός του;
Ποιος του συνέστησε ή πώς επέλεξε την αντισυµβαλλόµενή
του εταιρεία που εµφανιζόταν να είναι η «ABU DHABI MAR»; Με
τίνος εισήγηση και µε ποια αιτιολογία δήλωσε παραίτηση από τις
αξιώσεις του ελληνικού δηµοσίου από την κακή εκτέλεση της
σύµβασης του 2000; Με βάση ποιες εισηγήσεις ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παπακωνσταντίνου υπέγραψαν στις 27 Οκτωβρίου
2010 έγγραφο αµετάκλητης και ανεπιφύλακτης παραίτησης από
τα δικαιώµατα του ελληνικού δηµοσίου, αξιώσεις, δικαιώµατα,
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διεκδικήσεις, έξοδα, δαπάνες, αµοιβές δικηγόρων οποιασδήποτε
φύσεως, χαρακτήρα και περιγραφής είτε εκ συµβάσεως είτε εκ
του νόµου, που προέκυψαν ή µπορεί να έχουν προκύψει; Το καταθέτω στα 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)
Με βάση ποιες εισηγήσεις έγιναν αυτές οι παραιτήσεις και µε
βάση ποια εισήγηση εκτιµήθηκε ότι αυτές οι παραιτήσεις ήταν
επωφελείς για το ελληνικό δηµόσιο και συµφέρουσες, όπως λέει
ο ν. 3885/2010; Μήπως η Ελληνική Βουλή το εκτίµησε;
Με βάση ποιες εισηγήσεις και εγγυήσεις κατέθεσαν τροπολογία µε την οποία αφ’ ενός απαλλάχθηκαν και ωφελήθηκαν οι καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ και αφ’ ετέρου την ίδια ώρα
µεταβλήθηκε περιέργως το πρόσωπο του επενδυτή και εµφανίστηκε ένας νέος επενδυτής, όχι πια η «ABU DHABI MAR», αλλά
µία εταιρεία που µνηµονεύεται ως «PRIVINVEST SHIPBUILDING
SART», όµως, δεν υπάρχει, γιατί στις προσφυγές κατά του ελληνικού δηµοσίου βλέπουµε άλλες εταιρείες και, ειδικότερα, την
«PRIVINVEST HOLDING SAL», την «PRIVINVEST SHIPBUILDING
SAL (HOLDING)» και µια εταιρεία «2 HÖRΝ BETEILIGUNGS
GMBH».
Είναι τυχαίο ότι τη ρύθµιση αυτή περιέλαβαν στην ίδια τροπολογία µε την οποία ωφέλησαν τους καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε, µία µικρή ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πόσα λεπτά θέλετε ακόµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δύο λεπτά.
Είναι τυχαίο ότι τη ρύθµιση αυτή περιέλαβαν στην ίδια τροπολογία µε την οποία επιδιώχθηκε η ευνοϊκή µεταχείριση των καταθετών της λίστας Λαγκάρντ;
Ο κ. Ρήγας είπε ότι είναι πρωτοφανές να ελέγχουµε ποινικά
νόµους. Αλήθεια; Δεν ελέγχεται σήµερα µε πρόταση και της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης ο κ. Παπακωνσταντίνου, γι’
αυτήν ακριβώς την τροπολογία και από τους οικονοµικούς εισαγγελείς;
Πώς εξηγείτε ότι καµµία από τις δύο φερόµενες ως επενδύτριες εταιρείες δεν πήρε ποτέ στα χέρια της τις µετοχές των
ΕΝΑ.Ε., αλλά αντίθετα εµφανίζεται ως µέτοχος αυτή η τρίτη εταιρεία επονοµαζόµενη ως 2 HÖRΝ;
Πώς είναι δυνατόν να φέρονται ότι διενεργούνται συναλλαγές
εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, χωρίς αναλυτικά παραστατικά, διαφανείς κινήσεις λογαριασµών και πλήρη τεκµηρίωση και
ταυτοποίηση των παραληπτών των χρηµάτων του δηµοσίου;
Ας διερωτηθώ µεγαλοφώνως: Η Αρχή για το Ξέπλυµα έχει επιληφθεί; Πώς είναι δυνατόν να δίνονται εντολές πληρωµής στη
«HDW» µετά την παραίτηση των δικαιωµάτων του ελληνικού δηµοσίου 115 εκατοµµύρια ευρώ στις 9 Νοεµβρίου 2010; Το καταθέτω στα 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)
Πώς είναι δυνατόν τα αντανακλαστικά του κ. Βενιζέλου να
ενεργοποιούνται µήνες µετά, την άνοιξη του 2011, όταν συστήνεται η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης για τον Άκη Τσοχατζόπουλο και ενώ έχουν καταβληθεί χωρίς αντίκρισµα µε
υπογραφή του 350 εκατοµµύρια ευρώ;
Ενώ ανακαλύπτει ότι αχρεωστήτως -υποτίθεται- έχουν καταβληθεί, πώς είναι δυνατόν µήνες αργότερα, το Σεπτέµβριο του
2011, να καταβάλλεται µε υπογραφή του διαδόχου του, του κ.
Μπεγλίτη, αλλά και µε δική του υπογραφή ως Υπουργού Οικονοµικών πλέον, το ποσό των 12.750.000 ευρώ στην ΕΝ Α.Ε. η
οποία αποδεικνύεται ότι δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της
από τη σύµβαση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Πώς είναι δυνατόν να µην υπάρχει και να µην έχει ζητηθεί ούτε
µία εισήγηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αλλά και
οποιουδήποτε άλλου νοµικού συµβούλου γι’ αυτούς τους χειρισµούς; Πώς εξηγείται το γεγονός ότι στα δικόγραφα των ΕΝ Α.Ε.
δεν απαντά το ελληνικό δηµόσιο ενώ απευθύνει δικόγραφα προς
τους εργαζοµένους;
Πώς είναι δυνατόν την ίδια ώρα που το ελληνικό δηµόσιο υποτίθεται ότι περιφρουρεί τα δικαιώµατά του, να αποδέχεται ως παραστατικά απλά δακτυλογραφηµένα έγγραφα, χωρίς σφραγίδες,
όπως το έγγραφο του κ. Fadlalah -δικηγορική εταιρεία- µε έδρα
–υποτίθεται, δεν φαίνεται καν- τη Βηρυτό; Στις 29 Απριλίου του
2011 βεβαιώνει ότι η 2 Hörn είναι ιδιοκτησίας της PRIVINVEST
µε διάφορες ονοµασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, ολοκληρώστε σας παρακαλώ
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε µισό λεπτό έχω κλείσει, κυρία
Πρόεδρε.
Ποια ακριβώς είναι η σχέση του κ. Βενιζέλου µε τον κ. Σάφα,
ο οποίος τον αποκαλεί «εξοχότατο» και κάνει τηλεφωνικές συνεννοήσεις, επέχουσες θέση διαδικαστικών ενεργειών; Είναι τυχαίο που σήµερα τον κ. Σάφα εκπροσωπεί ο γνωστός από τις
υποθέσεις ΟΤΕ και «Ολυµπιακής» κ. Βγενόπουλος; Τι θα κάνετε
µε το 1 δισεκατοµµύριο που ζητεί ο κ. Σάφα από το ελληνικό δηµόσιο και για το οποίο δεν έχει γίνει ούτε µία νοµική ενέργεια;
Θα τα φορτώσετε µε φόρους στον ελληνικό λαό;
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι δεν είναι, βέβαια, τυχαίο
πως ο κ. Βενιζέλος, που είναι άριστος στη διαχείριση, όπως αποδεικνύεται από το «πόθεν έσχες» του, έχει διαχειριστεί τις υποθέσεις «SIEMENS», γερµανικών αποζηµιώσεων, λίστας Λαγκάρντ,
διαπραγµάτευσης µε την Ελβετία και αυτήν εδώ την υπόθεση,
χωρίς να κοµίσει ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό δηµόσιο.
Εµείς καλούµε τον κ. Βενιζέλο να ψηφίσει πρώτος τη σύσταση
αυτής της εξεταστικής επιτροπής και να πάψει να ζητά κάλυψη
από κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κλείστε σας
παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μία τελευταία φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Μία φράση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλούµε τον Πρωθυπουργό -και
απευθύνοµαι και στη Βουλή- τους Βουλευτές και τους Υπουργούς της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και αυτούς της ΔΗΜΑΡ, να
µην αναλάβουν για άλλη µια φορά ρόλο σωµατοφύλακα του κ.
Βενιζέλου. Και αν δεν θέλουν να απαντήσουν σε εµάς, σε όλα τα
ερωτήµατα που έθεσα, ας απαντήσουν στον εαυτό τους αν θα
τολµήσουν να αντικρίσουν τον ελληνικό λαό καταψηφίζοντας
άλλη µία πρόταση εξεταστικής επιτροπής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κουτσογιαννακόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Τώρα, ενδεχοµένως bodyguard του κ. Βενιζέλου θα µπορούσα
να είµαι, αλλά προφανώς και δεν είναι ο ρόλος µου αυτός. Βεβαίως, για να µπορώ να κοιτάω τον ελληνικό λαό στα µάτια, θα
πρέπει να του λέω την αλήθεια.
Ξέρω, όµως, ότι η αλήθεια στους καιρούς µας πείθει σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο. Ξέρω ότι είναι η εποχή της αρένας. Ξέρω ότι
είναι η εποχή των ιαχών. Ξέρω ότι είναι η εποχή του αίµατος.
Ξέρω ότι είναι η εποχή της βαρβαρότητας.
Τι ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ; Τη γενεαλογία συµβάσεων υποβρυχίων.
Να ξεκινήσουµε από το 2002 και να καταλήξουµε στο 2013.
Πόσοι και ποιοι δεν έχουν ασχοληθεί µε το θέµα αυτό; Δεν ασχολήθηκε η Βουλή κατ’ επανάληψη; Πόσες εξεταστικές έγιναν για
τα θέµατα αυτά; Πόσες διώξεις έχουν ασκηθεί; Η µία ήδη έχει
τελειώσει. Έχει ολοκληρωθεί αυτή µε τον κ. Τσοχατζόπουλο.
Έπεται η δεύτερη, η οποία περιλαµβάνει τα πολλά και ποικιλώνυµα στελέχη του µηχανισµού του Υπουργείου Αµύνης. Κι αν έχω
καλή ενηµέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται και µία ακόµη, τρίτη.
Εµείς τι θα προσθέσουµε, κύριοι συνάδελφοι; Θα προσθέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σουµε µία εξεταστική επιτροπή η οποία θα κοιτάξει να ερµηνεύσει συµβάσεις και θα ζητήσει να συγκεντρώσει τα έγγραφα, για
να δούµε πώς έγιναν οι πληρωµές; Μα τα έχει η κ. Κωνσταντοπούλου και τα παρέθεσε σήµερα εδώ. Εσείς λέτε ότι δεν έχουν
λεχθεί όλα αυτά από τις εισαγγελικές αρχές;
Και άντε, ας πούµε ότι προέκυψε νέο στοιχείο από την εξεταστική επιτροπή. Ποια θα είναι η πορεία στη συνέχεια; Θα ανοίξουµε τη διαδικασία της ασκήσεως διώξεως. Ωραία. Αν αυτό
είναι ζητούµενο. Γιατί αυτό είναι το τελικό ζητούµενο, αν υπάρξει
κάτι. Γιατί αν είχε υπάρξει για τα επιπλέον που υπονοείται, θα το
είχαν βρει ήδη οι ανακριτές και οι δικαστές µας -περί αυτού δεν
έχω καµµία αµφιβολία- όπως βρήκαν και βρίσκουν τα υπόλοιπα.
Ας πάµε µε αυτό εδώ, να το προσυπογράψουµε όλες οι πτέρυγες της Βουλής και να το καταθέσουµε ως µηνυτήρια αναφορά. Αλλά δεν θα το κάνετε. Δεν θα το δεχτείτε, γιατί ξέρετε
ότι έτσι σταµατά ο βρασµός εδώ, ενώ εσείς θέλετε το βρασµό
εν ισχύ και λειτουργία. Θέλετε µια εξεταστική η οποία για πέντε,
έξι, επτά µήνες -όσο πάρει- θα πηγαίνει, θα έρχεται, θα ζητάει
και θα φέρνει, θα διαρρέουµε, θα βγαίνουν έγγραφα, θα βγαίνουν ψίθυροι, σχόλια, διαδροµές. Για να επιτύχουµε, τι; Ακριβώς
αυτό που µέχρι τώρα µετ’ επιµονής και εντάσεως σύσσωµη η Αντιπολίτευση, µε πολλούς συνηγόρους και κράχτες του εξωτερικού περιβάλλοντος, καλλιεργεί συστηµατικά: Το να µην ησυχάσει
αυτός ο τόπος, να µην ησυχάσει αυτός ο λαός. Να είναι µέσα σε
µία κατάσταση διαρκούς ενοχλήσεως. Να µην µπορεί να συµµαζέψει το ους. Κάτι άλλο παρά µόνο τη φωνή του κεκράκτου δίπλα
στο κρεβάτι του ασθενούς. «Θα πεθάνεις, αλλά δεν φταίω εγώ.»
Μόνο που δεν θα πεθάνει, δεν θα σας κάνει αυτήν τη χάρη. Ο
ασθενής θα συνέλθει µε τις ίδιες τους τις δυνάµεις, γιατί είναι
κραταιός, γιατί έχει αίµα πορφυρό, πανάρχαιο και ζωντανό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε την πρόταση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου να
συσταθεί εξεταστική επιτροπή, που θα διερευνήσει τις συµβάσεις που αφορούν το εξοπλιστικό πρόγραµµα των υποβρυχίων
και τα γεγονότα που σχετίζονται µε την παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά.
Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τη µεγαλύτερη κρίση που γνώρισε µεταπολεµικά η χώρα, που οδήγησε σε
σωρευτική απώλεια της τάξης του 25% στο εθνικό εισόδηµα και
την ανεργία στο 27%.
Αντί, λοιπόν, να συζητάµε την εθνική στρατηγική για την ανασυγκρότηση της χώρας, αντί να προσπαθούµε να λύσουµε το
πρόβληµα µιας παραγωγικής δραστηριότητας, που φυτοζωεί
από τις ενέσεις ζωής του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, είµαστε
εδώ και συζητάµε -επειδή το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αρχηγός τουγια το αν πρέπει να κάνουµε εξεταστική επιτροπή επειδή το ελληνικό δηµόσιο έκανε µια σύµβαση µε τους επενδυτές των ναυπηγείων, που σε όλες της τις λεπτοµέρειες και σε όλα της τα
σηµεία ήρθε στη Βουλή.
Συζητήθηκε διεξοδικά σε περισσότερες από είκοσι τέσσερις
συνεδριάσεις των αρµόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών και της
Ολοµέλειας, στις οποίες για πρώτη φορά κλήθηκαν και απάντησαν στις ερωτήσεις των Βουλευτών οι ίδιοι οι αντισυµβαλλόµενοι
των συµβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και η Βουλή
ψήφισε νόµο µε τον οποίο η σύµβαση αυτή αξιολογήθηκε ως
επωφελής για την εθνική οικονοµία και το δηµόσιο συµφέρον.
Αντιλαµβάνεστε ποια είναι η κοινοβουλευτική καινοτοµία που
εισάγεται µε την πρότασή σας; Θα συγκροτούνται εξεταστικές
επιτροπές για τους νόµους που ψηφίζονται στη Βουλή;
Προτείνετε, επίσης, να διερευνηθούν τα πεπραγµένα της περιόδου 2000-2009, όταν για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε προανακριτική επιτροπή που υπέβαλε παραπεµπτικό πόρισµα, αλλά
και εξεταστική επιτροπή. Η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων λειτούργησε ως τέτοια για όλη την περίοδο εφαρµογής των
συµβάσεων του 2000-2002.
Στην επιτροπή αυτή κλήθηκαν όλοι όσοι διετέλεσαν Υπουργοί
Εθνικής Άµυνας, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες και η στρατιωτική ηγεσία. Την επιτροπή ενηµέρωσε για όλα τα θέµατα ο Αν-
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τιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος
Ευάγγελος Βενιζέλος. Εποµένως, τι επιδιώκετε µε τη σηµερινή
σας πρόταση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήσαµε τις ίδιες σκηνές µε την
πρόταση δυσπιστίας που συζητήσαµε προ ηµερών. Πρόβληµα
και στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ΠΑΣΟΚ. Επιδίωξή του είναι να το
εξαφανίσει από το Κοινοβούλιο. Με άµεσο σκοπό να το υποκαταστήσει στην πολιτική σκηνή ως κόµµα εξουσίας. Ξεχνάει, όπως
και πολλοί άλλοι, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ζωντανό. Ότι δεν αρκεί να
φορέσεις ζιβάγκο για να γίνεις «Ανδρέας Παπανδρέου», ότι το
ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τη χώρα για πολλά χρόνια, πρόσφερε στο
λαό πολλές κοινωνικές και πολιτικές κατακτήσεις και δικαιώµατα.
Βεβαίως έκανε λάθη, όπως κάνουν λάθη όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί, όταν εργάζονται.
Ξεχνάει ότι ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ΠΑΣΟΚ,
που ο ιστορικός του µέλλοντος θα του αναγνωρίσει, είναι η ανάληψη του ιστορικού χρέους για την προστασία της χώρας, το
2010. Ανάληψη ευθύνης και χρέους που του κόστισε το µεγαλύτερο µέρος της εκλογικής του δύναµης. Γιατί πρόταξε το καλό
του τόπου και του έθνους µπροστά από το στενό κοµµατικό συµφέρον. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ούτε οι ηγέτες του ούτε οι Βουλευτές
του. Το ΠΑΣΟΚ ήταν, και είναι, µια υπεύθυνη πολιτική δύναµη,
που σε όλες τις κρίσιµες στιγµές προέταξε το εθνικό συµφέρον
απέναντι στο κοµµατικό, την ενότητα απέναντι στην εσωτερική
διάσπαση.
Ναι, κάναµε και λάθη. Αλλά αν θέλετε να γίνετε ΠΑΣΟΚ -και
αυτό ισχύει και για όποιον άλλον θέλει να γίνει ΠΑΣΟΚ- πρέπει
να µιµηθείτε τις αρετές µας και όχι τα λάθη µας.
Είναι πλέον προφανές, ότι η επίθεσή σας κατά του ΠΑΣΟΚ και
του Προέδρου του, εντάσσεται στην προσπάθειά σας να απεµπλακείτε από το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεστε και το
οποίο δεν σας επιτρέπει να πείτε τίποτα επί της ουσίας για την
προοπτική της χώρας. Γιατί, πώς να συγκεράσετε στην όποια πρότασή σας για την ανασυγκρότηση της χώρας, την παραµονή της
χώρας στην Ευρωζώνη και την υπεράσπιση της αναγκαιότητας
εξόδου από αυτήν; Όποια σχολή οικονοµικής σκέψης και αν επικαλεστείτε, δεν µπορείτε να πετύχετε σύνθεση αυτών των θέσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την περίοδο 2005-2009 η Ελλάδα βρισκόταν µέσα στους πέντε µεγαλύτερους αγοραστές
των πιο σύγχρονων συµβατικών όπλων και ήταν η δεύτερη σε
αξία αγορών οπλικών συστηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε.
Η Γερµανία είναι η τρίτη µεγαλύτερη εξαγωγέας όπλων παγκοσµίως. Οι δυο καλύτεροι πελάτες της είναι η Τουρκία µε 14%
των πωλήσεων και η Ελλάδα µε 13% των πωλήσεων. Οι συνεχείς
εξοπλισµοί των δυο κρατών χρηµατοδοτήθηκαν µε δάνεια από
τραπεζικά ιδρύµατα µε έδρες σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης
κι ένα µεγάλο µέρος του χρέους οφείλεται στις αµυντικές δαπάνες. Και η Ελλάδα και η Τουρκία είναι µέλη του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται ότι προστατεύει τα µέλη του από κάθε εξωτερικό κίνδυνο.
Είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, τώρα
που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή τη βαθιά κρίση, να συµβάλουν
δραστικά στη µείωση αυτού του εξοπλιστικού πρωταθλητισµού
στην περιοχή, που προκαλεί και τεράστια οικονοµική αφαίµαξη
στη χώρα. Η χώρα πρέπει να έχει ένα πρόγραµµα εξοπλιστικών
δαπανών, που να το αντέχει και να το εκτελεί µε διαφάνεια.
Γι’ αυτά πρέπει να συζητάµε. Αυτά πρέπει να διεκδικούµε. Και
για να διεκδικούµε κάτι τέτοιο, χρειάζεται οµοψυχία και συµπόρευση, εθνική στρατηγική µε σκοπό το συµφέρον της χώρας.
Δεν βοηθάει, συνεπώς, τον εθνικό σκοπό, που είναι και θα παραµείνει για αρκετά χρόνια η ανασυγκρότηση της χώρας, η
τυφλή αντιπαλότητα και η σπίλωση της µιας πολιτικής παράταξης από την άλλη για σκοπούς µικροκοµµατικού συµφέροντος.
Το κείµενο της πρότασής σας, αλλά και η τοποθέτηση των εισηγητών, δεν προσέθεσαν κάποιο νέο στοιχείο. Αυτό µας οδηγεί
στο συµπέρασµα, ότι είναι µια πρόταση φτηνών κοµµατικών σκοπιµοτήτων, και όχι µια πρόταση που επιδιώκει να υπηρετήσει τις
ανάγκες των πολιτών της χώρας.
Και επειδή όταν η σκανδαλολογία και η σκανδαλολαγνεία υποκαθιστούν την πολιτική, οι µόνοι που κερδίζουν είναι οι εχθροί
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της δηµοκρατίας. Καταψηφίζουµε την πρόταση.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης.
Έχετε δώδεκα λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
διαβεβαιώσω τον κατελθόντα από το Βήµα συνάδελφο του
ΠΑΣΟΚ, τον κ. Σαχινίδη, ότι στόχος µας δεν είναι η εξαφάνιση
του ΠΑΣΟΚ. Τη διαρκή συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ στα όρια της
εξαφάνισης την εξασφαλίζει άριστα η πολιτική που ακολουθεί η
ηγεσία σας.
Επίσης, θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι εµείς δεν θέλουµε να γίνουµε ΠΑΣΟΚ. Είµαστε ένα κόµµα της Αριστεράς µε την ιδεολογία του, το πρόγραµµά του, την πολιτική του. Και οι πρώτοι που
µας ζητούν να µη γίνουµε ΠΑΣΟΚ είναι ο λαϊκός κόσµος του
ΠΑΣΟΚ, που νιώθοντας προδοµένος από τη δική σας πολιτική,
πυκνώνει τις γραµµές του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ας έρθουµε, όµως, στα γεγονότα:
Η υπόθεση των υποβρυχίων είναι µια αµαρτωλή ιστορία. Μετά
από δεκατέσσερα χρόνια και αφού ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, έχουµε πάρει µόνο ένα
από τα υποβρύχια. Τα άλλα τρία σκουριάζουν και τα υπόλοιπα
δεν έχουν ξεκινήσει καν. Τα Ναυπηγεία του Σκαραµαγκά έχουν
κλείσει, οι εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι, στο δρόµο και ο κύριος
Σάφα -που πιθανότατα είναι ένας αχυράνθρωπος των Γερµανών
και πρέπει να µας εξηγήσετε πώς τον βρήκατε, γιατί δεν υπήρξε
διαγωνισµός- ζητάει και άλλο ένα δισεκατοµµύριο ευρώ, χωρίς
να έχει βάλει ούτε ένα καρφί.
Αυτή είναι µε λίγα λόγια η ιστορία, που βρωµάει από την κορυφή µέχρι τα νύχια. Σε λίγες ώρες, όπως φαίνεται, η Βουλή µε
µεγάλη πλειοψηφία διακοµµατική θα πει «όχι» στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ο ελληνικός λαός, όµως, σε όλες τις δηµοσκοπήσεις, όταν ερωτάται αν πρέπει να ψαχθεί µε σύσταση
εξεταστικής επιτροπής η υπόθεση, απαντά σε ποσοστό 80% και
βάλε «ναι». Επικαλούµαι µια δηµοσκόπηση που θυµάµαι της
«MRB» -τη διευθύνει ο κ. Μαύρος- που δηµοσιεύθηκε στη «Real
News».
Είναι µια ακόµα απόδειξη της αναντιστοιχίας του αισθήµατος
και των απαιτήσεων του ελληνικού λαού για διαφάνεια, χρηστή
διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος, µε τη σηµερινή εικόνα και
κατάσταση της Βουλής.
Εµείς ζητάµε να ψαχθούν οι πάντες και τα πάντα, ξεκινώντας
από την αµαρτωλή συµφωνία 012Β/00 του κ. Τσοχατζόπουλου.
Σηµειώνω ότι τον Οκτώβριο του 2013 ο κ. Τσοχατζόπουλος καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη για µίζες που σχετίζονται µ’
αυτή τη συµφωνία, αλλά ακόµα δεν έχει ασκηθεί δίωξη στους
Γερµανούς συνεργούς του, αυτούς που έδιναν τις µίζες.
Ακολούθησε η σύµβαση 021Β/02 του κ. Παπαντωνίου. Γι’
αυτήν πρόσφατο δηµοσίευµα -στις 2 Δεκεµβρίου- στη «Real
News» πάλι λέει ότι µυστική έκθεση της ίδιας της «FERROSTAAL» καταγράφει δεύτερη γενιά µίζας ύψους 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ που προφανώς δόθηκε σε ελληνικά χέρια.
Και σαν να µην έφτανε αυτό, πριν λίγες ώρες βρέθηκε στη Σιγκαπούρη ένας λογαριασµός ύψους 13,7 εκατοµµυρίων δολαρίων
στο όνοµα του κ. Κάντα, Αναπληρωτή Διευθυντή Εξοπλισµών και
επί Τσοχατζόπουλου και επί Παπαντωνίου, που ερευνάται από τη
δικαιοσύνη.
Ακολουθεί η πενταετία 2004-2009. Πρόκειται για πέντε χρόνια
απραξίας που δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικό για την προώθηση
της συµφωνίας από τους Υπουργούς Άµυνας που διαδέχθηκαν
τον Τσοχατζόπουλο και τον Παπαντωνίου. Και εννοώ τον κ. Σπηλιωτόπουλο και τον κ. Μεϊµαράκη. Αντίθετα, δεν καταγγέλλουµε
τη σύµβαση, πληρώνουµε χωρίς να παραλαµβάνουµε –µικρότερα ποσά απ’ ό,τι προηγουµένως, αλλά συνεχίζουµε να πληρώνουµε- και δεν προχωράει τίποτα για την επισκευή των παλαιών
υποβρυχίων, για τον εκσυγχρονισµό τους.
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Και έρχεται ο ν. 3885/2010, η συµφωνία που κυρώνεται µε
νόµο από τη Βουλή, ο λεγόµενος «νόµος Βενιζέλου», που εκ του
αποτελέσµατος προκύπτει ότι είναι η χαριστική βολή για τα Ναυπηγεία, η χαριστική βολή που επιδεινώνει τους όρους Τσοχατζόπουλου.
Αυτός ο νόµος, λοιπόν, ψηφίζεται από το ΠΑΣΟΚ και το κόµµα
του κ. Καρατζαφέρη, από το οποίο πήρε µεταγραφή στη Νέα Δηµοκρατία ο σηµερινός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Βορίδης. Καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ µε όσα σας είπε
προηγουµένως ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ως επιχειρηµατολογία
που, δυστυχέστατα, αποδεικνύεται προφητική. Όµως, καταψηφίζει και η Νέα Δηµοκρατία. Το σκεπτικό µε το οποίο καταψηφίζει
η Νέα Δηµοκρατία, κύριε Υπουργέ –γιατί αυτό παραλείψατε να
το αναφέρετε- είναι ότι ο «νόµος Βενιζέλου» χειροτερεύει τη
σκανδαλώδη σύµβαση Τσοχατζόπουλου. Κι αυτά τα λέει η Νέα
Δηµοκρατία δια του κ. Μιχελάκη όχι µόνο το 2010, αλλά και τον
Απρίλιο του 2012.
Και ο κ. Τασούλας, ο εισηγητής σήµερα της Νέας Δηµοκρατίας –ο ατυχής!- λέει ότι θα ήθελα να πω ότι δεν είναι σκάνδαλο,
κύριε Βενιζέλο, αυτός ο νόµος, αλλά δεν µπορώ να το πω, δεν
µε έχετε πείσει.
Όµως, και ο κ. Μεϊµαράκης, διατελέσας Υπουργός, αφήνει επίσης αιχµές. Κι αυτά υπάρχουν στα Πρακτικά και θα τα καταθέσω
εδώ, για να τα ξαναθυµηθείτε, γιατί έχετε επιλεκτική µνήµη.
Ο κ. Βενιζέλος και η τότε πλειοψηφία ΠΑΣΟΚ και Καρατζαφέρης µιλούν µε διθυράµβους για το ότι λύνεται το πρόβληµα µε
βάση τη συµφωνία του ν.3885. Όµως, λύθηκε το πρόβληµα; Ο
ίδιος ο κ. Αβραµόπουλος άφησε τεράστιες αιχµές και πάλι γι’
αυτό το νόµο, γι’ αυτή τη συµφωνία, η οποία έχει οδηγήσει σε
αδιέξοδο. Εσείς µας τα είπατε! Και µας είπατε ότι καλέσατε τον
κ. Σάφα και συµφώνησε µαζί σας να προχωρήσει η υλοποίηση
µε την επανασύνδεση των πληρωµών µε την πρόοδο του έργου,
όπως γίνεται σε κάθε λογαριασµό και σε κάθε συµφωνία. Για παράδειγµα είτε θες να χτίσεις ένα σπίτι είτε να φτιάξεις ένα υποβρύχιο, συνδέεις τις πληρωµές µε την πρόοδο του έργου.
Όµως, κύριε Αβραµόπουλε, µας είπατε ότι µετά ο κ. Σάφα
αναίρεσε αυτή τη συµφωνία, επικαλούµενος τις διατάξεις του
νόµου. Έτσι είναι. Πού πάνε, λοιπόν, οι διθύραµβοι ότι ο νόµος
έλυσε το πρόβληµα; Με βάση το νόµο, θα έπρεπε τον Ιούλιο του
2012 να πλέει στις ελληνικές θάλασσες ο «ΠΙΠΙΝΟΣ» και το Μάιο
του 2013 ο «ΜΑΤΡΩΖΟΣ».
Αντιθέτως, κύριε Αβραµόπουλε, είπατε ότι εδώ έχουµε ένα θεσµικό αδιέξοδο µε βάση το νόµο. Παραλείψατε στην οµιλία σας
να αναφέρετε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Όλος ο κόσµος
λέει «Κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου». Εσείς είπατε µόνο «Κυβέρνηση Σαµαρά». Και θυµάµαι και παλιότερα που είχατε πει για
όσους έδρασαν υποβρυχίως και έχουν δηµιουργήσει ένα αδιέξοδο. Όλα αυτά, λοιπόν, λέµε να ψάξουµε. Γιατί κάτι τέτοιο θα
έβλαπτε;
Μας είπατε ότι θα φέρετε µια νέα συµφωνία και ότι θα την περάσετε από τη Βουλή και ότι θα τη συζητήσουµε όλοι. Όµως, δεν
µας είπατε το πότε και µε ποιους όρους. Επίσης, δεν µας είπατε
αν θα πρέπει «να πληρώσει» πάλι ο ελληνικός λαός «το µάρµαρο»
για τη δική σας κακοδιαχείριση –και εννοώ Νέας Δηµοκρατίας
και ΠΑΣΟΚ- επί δεκαπέντε χρόνια.
Και επειδή ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ είπε κάτι επαναλαµβάνοντας πράγµατα που έχει πει και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως
ότι εµείς τάχα εξυπηρετούµε τον Τσοχατζόπουλο και τους ανθρώπους του και τους ενόχους του, θα ήθελα να σας διαβάσω
κάτι: «Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο πιθανής τέλεσης ποινικού
αδικήµατος από τους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κ.κ.
Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο και Γιάννο Παπαντωνίου και
τα στελέχη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης που επί µήνες προσεβλήθησαν και διασύρθηκαν αδίκως». Θέλετε να µάθετε ποιοι το λένε αυτό και πότε;
Πρόκειται για έγγραφο της 11ης Ιανουαρίου 2005 και το υπογράφουν οι κ.κ. Αλέξανδρος Ακριβάκης, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μιχάλης Καρχιµάκης, Σωκράτης Κοσµίδης, Κίµων Κουλούρης,
Ανδρέας Λοβέρδος, Γρηγόρης Νιώτης, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ηλίας Παπαηλίας. Τα γραπτά µένουν.
Το καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως, έχουµε κι άλλες δηλώσεις. Στις 28 Απριλίου 2011 ο
Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ δηλώνει τα εξής: «Η έρευνα για τα υποβρύχια θα είναι κολοβή αν περιοριστεί στον Άκη Τσοχατζόπουλο»
και τάσσεται υπέρ της ανάγκης η έρευνα για την υπόθεση να συνεχισθεί και να πάρει βάθος. Αυτή η δήλωση έγινε σε ραδιοσταθµό.
Τώρα, λοιπόν, έχουµε την πρόταση η οποία ζητά αυτή η
έρευνα, όπως έλεγε τότε ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, να πάρει
βάθος. Γιατί, συνάδελφοι της ΔΗΜΑΡ, αρνείστε αυτήν την πρόταση; Τι άλλαξε από τότε µέχρι τώρα στα δεδοµένα του προβλήµατος; Τι σας εµποδίζει να είστε συνεπείς µε όσα δήλωνε ο
Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ τότε; Μήπως ο επικείµενος «γάµος» µε
τον κ. Λοβέρδο; Μήπως το να µείνει ανοικτό το συνοικέσιο µε τον
κ. Βενιζέλο, όπως ζητάει ένα σεβαστό τµήµα του κόµµατός σας;
Πάσα απάντηση στο θέµα είναι δεκτή, αλλά η ανακολουθία είναι
προφανής.
Και έρχοµαι σε χθεσινό άρθρο του site «antinews», του πιο φιλοσαµαρικού site στο διαδίκτυο. Πρόκειται για άρθρο το οποίο
υπογράφει µε αρχικά ο διευθυντής, εκδότης του Βασίλης Ζήσης.
Λέει ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι «κολυµβήθρα του Σιλωάµ»
για το ΠΑΣΟΚ. Και θυµίζει όσα λέγατε τότε εναντίον του «νόµου
Βενιζέλου». Τώρα λέτε τα ανάποδα, γιατί έχετε αποφασίσει να
γίνετε «κολυµβήθρα του Σιλωάµ» για το ΠΑΣΟΚ.
Ας δούµε, όµως, ποια ήταν τα αρνητικά του ν. 3885 τα οποία
και επικαλέστηκε µε τη γνωστή διπλωµατική του κοµψότητα ο κ.
Αβραµόπουλος. Το δηµόσιο παραιτήθηκε από κάθε δικαίωµα,
επέστρεψε τις εγγυητικές επιστολές στους Γερµανούς, τους
έδωσε και µια παραγγελία 1 δισεκατοµµυρίου, επέλεξε µια διαδικασία να λύνονται οι διαφορές, αντίθετα µε το εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο που επιτρέπει και την αλλαγή εργολάβου και
υπεργολάβου όταν ο άλλος δεν κάνει τη δουλειά και επέλεξε µε
άγνωστες διαδικασίες έναν αχυράνθρωπο. Ο κ. Σάφα έχει µια
εταιρεία µε µετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και όλο αυτό το αλισβερίσι, που δεν ξέρουµε ποιος είναι ποιος,
δηµιουργεί και την υποψία –η οποία πρέπει να ψαχθεί από τη
Βουλή- µήπως οι Γερµανοί πούλησαν στον εαυτό τους µε µια διαδροµή. Διότι η «HDW» έχει ποινικό µητρώο. Την ψάχνουν για
µίζες στην Ινδία, στη Νότια Κορέα και στην Πορτογαλία. Μόνο
στην Ελλάδα δεν έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον της «HDW», παρά
το γεγονός ότι οι ίδιες οι εταιρείες, όπως η «FERROSTAAL», σε
δική της έκθεση µιλάει για πρώτη και για δεύτερη –ενδεχοµένως
να υπήρξε και τρίτη και τέταρτη- γενιά µίζας, γιατί οι Έλληνες
πολίτες ξέρουµε πολύ καλά –άλλο αν δεν οµολογείται εδώ στη
Βουλή µέσα από τις κοµµατικές εκπροσωπήσεις- ότι δεν µπορεί
ο µόνος που τα έπαιρνε µέσω των εξοπλιστικών να ήταν ο Τσοχατζόπουλος, όταν συνεχίζουµε µε τους ίδιους από τη συµφωνία
και µετά του ν. 3885, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3892, όπου η
«PRIVINVEST» αντικατέστησε την «ABU DHABI MAR».
Τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά ουδέποτε λειτούργησαν. Για ένα
διάστηµα, από το Μάιο του 2012 και µετά, λειτουργούσαν µια
ηµέρα εκ περιτροπής και τώρα είναι καιρός που έχουν σταµατήσει εντελώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παπαδηµούλη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν έχει υποβληθεί καµµία
κύρωση από τις ελληνικές κυβερνήσεις στις αρχές της «HDW».
Όλες οι επιλογές, και του Σάφα και της «HDW» και όλων, δεν έγιναν µε διαγωνισµούς, αλλά µε προσωπικά ταξίδια και επαφές,
στις οποίες πολλές φορές ανακατευόντουσαν και αναρµοδίως
άνθρωποι. Πριν τη συµφωνία µε την «ABU DHABI MAR» που στη
συνέχεια εξαφανίστηκε, υπήρχε ένα ταξίδι του Νίκου Παπανδρέου και του κ. Παµπούκη στο Άµπου Ντάµπι. Τι σχέση είχαν
αυτοί;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Και της κυρίας Κατσέλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και της κ. Κατσέλη και
όποιων άλλων. Δεν έχει σηµασία. Τι σχέση είχαν αυτοί µε κανο-
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νικές διαγωνιστικές διαδικασίες;
Και κάτι ακόµη, για να κλείσω, κυρία Πρόεδρε: Οι διαγωνισµοί
και µε Τσοχατζόπουλο και µε Παπαντωνίου και η συµφωνία Βενιζέλου, ξέρετε τι προβλέπουν; Προβλέπουν προµήθεια πανάκριβων υποβρυχίων, χωρίς να προµηθευόµαστε τορπίλες, γιατί είναι
πατέντα Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες δεκαετίες
να αγοράζουµε οπλικά συστήµατα, χωρίς τα όπλα για να είµαστε
µετά δεµένοι και να τα πληρώνουµε χρυσά.
Να, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ζητάει
αυτή η υπόθεση να ψαχτεί. Να, γιατί η πρότασή µας δεν είναι
πρόταση κοµµατικών σκοπιµοτήτων και αντεκδίκησης. Αντίθετα,
είναι ένα αίτηµα διαφάνειας, χρηστής διαχείρισης του δηµοσίου
χρήµατος.
Και αν «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», εγώ περιµένω έστω και τώρα, στο «παρά ένα» τον κ. Βενιζέλο να έρθει να
πει εδώ, «Ναι, να ψηφίσουµε όλοι µαζί την πρόταση για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής».
Και τον κ. Σαµαρά καλώ, στις λίγες ώρες που αποµένουν, να
µην κάνει για µια ακόµη φορά σκασιαρχείο από τη Βουλή, όπως
συνηθίζει, αλλά να έρθει εδώ και να πει ή ότι υποστηρίζει τη θέση
του κόµµατός του -γιατί αυτά τα έλεγε ο κ. Μιχελάκης εκ µέρους
του τον Απρίλιο του 2012- ή ότι κάνει την καρδιά του κοµµάτια
και για να υποστηρίξει τον Αντιπρόεδρό του, ξεχνάει όσα έλεγε
ο ίδιος και το κόµµα του πριν λίγο καιρό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ.
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 πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρείς
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Γυµνάσιο Νεµέας Κορινθίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μάκης Βορίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ξεκινώ από το εξής: Όλοι αποδίδουν στην παρούσα συζήτηση
ο ένας στον άλλο προθέσεις, προθέσεις που δεν έχουν να κάνουν µε το αντικείµενο της συζητήσεως. Η Νέα Δηµοκρατία πρέπει να στηρίξει τον Αντιπρόεδρό της. Όσοι δεν ψηφίζουν, το
κάνουν στα πλαίσια άλλων σκοπιµοτήτων που έχουν για τη σύνδεση µεταξύ τους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει για να γκρεµίσει την
Κυβέρνηση και να διαρρήξει την κυβερνητική συνοχή.
Ήδη, όµως, έτσι µια πρόταση για εξεταστική επιτροπή δεν ξεκινάει καλά. Διότι υποτίθεται ότι η πρόταση για την εξεταστική
επιτροπή, κατά τον Κανονισµό, κατατίθεται για να διερευνήσει
ένα µείζον θέµα. Εάν δεν έχουµε, τουλάχιστον από την κατάθεσή
της και από το κείµενό της, επαρκώς πειστικά στοιχειά για το ότι
πράγµατι, αυτή η πρόταση είναι αξιόπιστη και τεκµηριωµένη,
τότε µοιραία αρχίζει και υπάρχει µια εκτροπή της συζητήσεως
στις πολιτικές στοχεύσεις της προτάσεως.
Ξαναλέω για να µην αδικήσω κανέναν: Εγώ δεν πιστεύω ότι
δεν θίγονται σηµαντικά ζητήµατα µε την πρόταση αυτή. Και νοµίζω ότι αυτό αναγνωρίστηκε από τον κύριο Υπουργό. Προφανώς, υπάρχουν µεγάλα θέµατα που πρέπει κανείς να δει, που
έχουν σχέση µε την εκτέλεση της συµβάσεως, που έχουν σχέση
µε την παράδοση των υποβρυχίων, που έχουν σχέση µε τη διασφάλιση των θέσεων εργαζοµένων. Εποµένως, προφανώς υπάρχουν πολύ µεγάλα θέµατα σε όλη αυτήν την υπόθεση.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Για κάθε µεγάλο ζήτηµα το οποίο
υπάρχει -και θα πω κι ένα ακόµα παραπέρα, για κάθε ανώµαλη
εξέλιξη µιας ενοχικής σχέσεως- ο κατάλληλος τρόπος παρεµβάσεως του Ελληνικού Κοινοβουλίου -γιατί αυτό εξετάζουµε σήµερα- είναι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής; Αυτή είναι η
συζήτησή µας. Για αυτό πρέπει να πείσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Για τις µίζες…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, κύριε Καπερνάρο, για το αν
υπάρχουν µεγάλα ζητήµατα. Για τις µίζες, παρεµπιπτόντως, εδώ
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δεν αναφέρεται κάτι. Και δεν αναφέρεται κάτι, όχι γιατί χαρίζεται
σε κανέναν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αναφέρεται κάτι, γιατί το τµήµα αυτό
ελέγχεται ήδη δικαστικά και ήδη υπάρχει µια πρώτη απόφανση.
Άρα, λοιπόν, γιατί δεν περιλαµβάνεται αυτό το στοιχείο, µέσα
στην πρόταση, στο οποίο αναφέρεστε γενικώς; Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους.
Τι αναφέρεται, όµως, στην πρόταση και τι µας καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ
να ελέγξουµε;
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
χωρισµένη - κατά τη γνώµη µου σωστά- σε τρία τµήµατα. Το
πρώτο της τµήµα, το οποίο αποτελεί αντικείµενο ελέγχου, είναι
οι αρχικές συµβάσεις. Είναι, δηλαδή, οι συµβάσεις 12Β του 2000
και 21Β του 2002, οι οποίες καλεί να ελεγχθούν.
Ένα ερώτηµα, λοιπόν, προς τους συναδέλφους και που συνέταξαν την πρόταση και την υποστήριξαν και θα την υπερψηφίσουν: Αυτό δεν έχει καλυφθεί; Δεν έχουν υπάρξει ήδη δύο
πορίσµατα του Κοινοβουλίου για τα ζητήµατα αυτά; Δεν εξετάστηκαν; Θέλετε να εξετάσουµε κάτι καινούργιο σε σχέση µε τα
ζητήµατα αυτά; Γι’ αυτά τα ζητήµατα δεν έχει υπάρξει ήδη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης σε πρώτο βαθµό; Δεν έχει πάρει
θέση, όµως, και το Ελληνικό Κοινοβούλιο για τα ζητήµατα αυτά
ακριβώς; Τι πρόσθετο έχουµε να πούµε γι’ αυτά τα ζητήµατα
στην εξεταστική επιτροπή που µας προτείνετε; Τι θέλετε περισσότερο να πούµε από αυτά που έχουν ήδη ειπωθεί;
Διότι εγώ, από την πρότασή σας εδώ, αλλά και από τις µέχρι
στιγµής αναπτύξεις της υποθέσεως, δεν έχω ακούσει κάτι πρόσθετο. Να ξαναπούµε τα ίδια που έχουν ειπωθεί; Να ξανακαταθέσει ο κ. Δρίτσας το πόρισµά του, που έχει ήδη καταθέσει και
έχει πει τις απόψεις του; Να το κάνει άλλη µια φορά;
Άρα, λοιπόν, εδώ το τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ελεγχθεί
που δεν έχει καλυφθεί, δεν αναπτύσσεται. Και υπό αυτήν την έννοια ως προς το κοµµάτι αυτό, το πρώτο, δεν υπάρχει προστιθέµενη αξία στην πρότασή σας.
Έρχοµαι στο δεύτερο, το οποίο µάλλον είναι και το πιο κεντρικό όπως προκύπτει, όχι τόσο από την ίδια την πρόταση, όσο
από τις αναπτύξεις που κάνατε εδώ. Η Εκτελεστική Συµφωνία
του 2010, ο ν. 3885/2010 και ταυτόχρονα µια τροπολογία, η
οποία οµοίως ήρθε το 2010 σε διαφορετικό νόµο. Εκεί προβάλλετε αιτιάσεις για µια σειρά από ρυθµίσεις. Θα τις ονοµατίσω.
Περιγράφετε ποιες είναι. Λέτε ότι µε το νόµο αυτό υπήρξε παραίτηση του ελληνικού δηµοσίου από οποιαδήποτε απαίτηση σε
βάρος της γερµανικής εταιρείας, ότι αποδέχθηκε ως αληθή τα
αποτελέσµατα των δοκιµών του «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ», ότι επέστρεψε
στη «HDW» τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της κύριας σύµβασης και καθιέρωσε ένα µηχανισµό επιβολής κυρώσεων που είναι διαφορετικός από τον ισχύοντα στο Εθνικό και
Κοινοτικό Δίκαιο και ταυτόχρονα ότι το ελληνικό δηµόσιο παραιτήθηκε από οποιαδήποτε απαίτησή του εξαιτίας των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων.
Έχετε, λοιπόν, έξι σηµεία -αυτά είναι έξι σηµεία- στα οποία ουσιαστικά κάνετε κριτική στις προβλέψεις του νόµου, στις προβλέψεις της συµβάσεως, που κυρώθηκε µε νόµο. Μάλιστα. Όπως
πολύ καλά γνωρίζετε, φαντάζοµαι όλοι, από την προσωπική σας
πείρα, η κάθε σύµβαση µπορεί να έχει διάφορες προβλέψεις. Το
σύνολο µιας συµβάσεως, προφανώς µπορεί να αξιολογηθεί διαφορετικά κάθε στιγµή. Περαιτέρω, όχι µόνο αυτό, αλλά η σύµβαση λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο. Τι εννοώ; Εννοώ ότι
προφανώς η διάταξη άλφα και αν θα τεθεί ή όχι, επηρεάζει άλλες
διατάξεις, γιατί κάθε σύµβαση είναι ένα σύνολο σχέσεων, που
στη διαπραγµάτευσή της το ένα επηρεάζει το άλλο.
Η Νέα Δηµοκρατία, όπως ξέρετε, έχει αναπτύξει εκτενέστατα
τις επιφυλάξεις της ως προς τη σύµβαση αυτή και ενδεχοµένως
πολλοί συνάδελφοι να τις διατηρούν ακόµα. Είναι πολύ πιθανόν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν το ακούσαµε µέχρι σήµερα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άλλο σας λέω. Γιατί δεν το ακούσατε, κύριε Παπαδηµούλη;
Διότι εκείνο, επίσης, το οποίο πρέπει να καταλάβετε είναι ότι
υπάρχει µια χρονική στιγµή απόφασης για όλα τα πράγµατα. Και
η χρονική στιγµή της απόφασης για όλα τα πράγµατα, είναι η
χρονική στιγµή που η σύµβαση αυτή ήρθε στο Κοινοβούλιο. Εκεί,
λοιπόν, το Κοινοβούλιο αποφάσισε.
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Εγώ θα σας θέσω και ένα ερώτηµα, για να το σκεφτούµε για
το µέλλον: Αυτές οι συµβάσεις πρέπει να έρχονται στο Κοινοβούλιο και να κυρώνονται µε νόµο; Όταν δεν έρχονται η Αντιπολίτευση παραπονείται, διότι δεν υπάρχει διαφάνεια και διότι δεν
περνάνε από τη Βουλή και ότι δεν παίρνουν το χαρακτήρα τυπικού νόµου, ώστε να έχει παρέµβαση το Κοινοβούλιο.
Όταν έρχονται και κυρώνονται, πάλι η ίδια Αντιπολίτευση λέει
το εξής: «Μα, γιατί τις φέρατε και τους προσδώσατε το κύρος
του τυπικού νόµου και εµπλέξατε το Κοινοβούλιο σε µια διαδικασία που το Κοινοβούλιο δεν µπορεί αποτελεσµατικά να ελέγξει»;
Τι από τα δύο θέλετε; Να έρχονται ή να µην έρχονται; Και τα δύο
δεν γίνεται. Είναι δύσκολο, γιατί είναι αντιφατικά. Άρα, να έρχονται ή να µην έρχονται;
Εδώ, λοιπόν, έγινε µια επιλογή από την τότε κυβέρνηση. Ήρθε
για κύρωση και κυρώθηκε. Περιέχει διατάξεις, στις οποίες εσείς
ασκείτε κριτική και µπορεί και πολλοί άλλοι. Ως προς αυτές τις
διατάξεις, στις οποίες ασκείτε κριτική, τι να ελέγξει τώρα –έρχοµαι στο αίτηµά σας- η εξεταστική επιτροπή; Τονίζω ότι αναφέροµαι στο κοµµάτι της κατάρτισης της σύµβασης. Τι να ελέγξει; Το
γιατί καταρτίστηκε; Αφού έγινε η συζήτηση εδώ κοινοβουλευτικά. Έγινε ανοιχτή συζήτηση, δηµόσια συζήτηση, όπου εξετέθησαν απόψεις. Τι θα ελέγξει ως προς αυτό, δηλαδή ως προς
την κατάρτιση της σύµβασης, η εξεταστική επιτροπή; Απάντηση:
Tίποτα.
Βεβαίως, λογικό παρακολούθηµα αυτής της σκέψης είναι ότι
εισάγεται, το πρώτον, ο έλεγχος µε εξεταστική επιτροπή των
αποφάσεων του Κοινοβουλίου; Διότι να σας θυµίσω ότι η εξεταστική επιτροπή είναι µέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Οξύ µέσο,
αλλά είναι µέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Απευθύνεται από το
Κοινοβούλιο προς την κυβέρνηση. Εξετάζει κυβερνητικά πεπραγµένα το Κοινοβούλιο µέσα από την εξεταστική επιτροπή και όχι
κάποια κοινοβουλευτική απόφαση ή τη νοµοθεσία. Δεν εξετάζει
ποτέ µε εξεταστική επιτροπή το Κοινοβούλιο τον εαυτό του. Τι
να εξετάσουµε λοιπόν ως προς το νόµο; Απαντώ: Τίποτα! Το δεύτερο κεφάλαιο, λοιπόν, της αιτήσεώς σας είναι απορριπτέο.
Στο τρίτο κεφάλαιο θέτετε µια σειρά από ζητήµατα. Πρόκειται
για πολύ πραγµατικά ζητήµατα. Είναι η αλήθεια. Ποια είναι; Είναι
ουσιαστικά η ανώµαλη εξέλιξη αυτών των συµβατικών σχέσεων.
Αλήθεια είναι αυτό. Πολύ σωστά!
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι: Επειδή υπάρχουν δυσκολίες –που
τις εξήγησε ο Υπουργός- επειδή υπάρχουν αντισυµβατικές συµπεριφορές από τον αντισυµβαλλόµενο του δηµοσίου, οι οποίες
οδήγησαν σε πρώτο επίπεδο σε διοικητικά δικαστήρια και οι
οποίες θα οδηγήσουν ενδεχοµένως σε περαιτέρω αντιδικία, αυτό
στη φάση αυτή δικαιολογεί εξεταστική επιτροπή;
Αν θέλετε ενηµέρωση, µέσα ενηµερώσεως, αλλά και κριτική
στην κυβερνητική πράξη, έχετε. Ποια είναι; Κάντε επίκαιρη επερώτηση. Νοµίζω ότι κάνατε. Η επίκαιρη επερώτηση έχει τον χαρακτήρα κριτικής, όχι απλώς ενηµέρωσης. Κάντε τη! Γενικεύστε
τη συζήτηση. Φωνάξτε τον κύριο Υπουργό για να του πείτε τι
κατά τη γνώµη σας δεν κάνει καλά στα πλαίσια αυτά και τι θα
έπρεπε να κάνει. Καταθέστε τις απόψεις σας. Αυτό µπορείτε να
το κάνετε.
Όµως, µε την εξεταστική επιτροπή τι εξετάζουµε; Διότι,
άκουσα ένα επιχείρηµα κάποιου αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
είπε ότι για σύσταση εξεταστικής επιτροπής το µόνο που απαιτεί
ο Κανονισµός είναι να είναι ζήτηµα µείζονος ενδιαφέροντος. Σύµφωνοι, έτσι πράγµατι λέει ο Κανονισµός.
Έρχεται, όµως, ο Κανονισµός ο ίδιος και δίνει µια άλλη διάσταση στην εξεταστική επιτροπή. Την εξοπλίζει ο Κανονισµός µε
προανακριτικές δυνατότητες. Άρα, δεν είναι µια κοινοβουλευτική
συζήτηση γενικώς ούτε θα κάνουµε για ενηµερωτικούς λόγους
την εξεταστική επιτροπή ούτε θα την κάνουµε για να αντιλέξουµε
σε πολιτικές. Στην εξεταστική επιτροπή κάτι παραπάνω θέλουµε.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Εκτός από το ότι πράγµατι υπάρχει
ανώµαλη εξέλιξη της ενοχής, εποµένως υπάρχει δυσκολία, την
οποία περιέγραψε ο Υπουργός –αυτό το ξέρουµε όλοι- υπάρχει
κάτι πρόσθετο, το οποίο προκύπτει από την πρότασή σας; Υπάρχει κάτι περισσότερο που θέλετε να ελέγξετε –το τονίζω- ως
προς το τρίτο αυτό τελευταίο σηµείο, σε αυτή τη διάρκεια, την
εκτελεστική, την εφαρµοστική ουσιαστικά του νόµου. Kαι ποιο
είναι αυτό; Διότι περιµένουµε να το ακούσουµε από την αρχή της
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συζήτησης και δεν το ακούµε.
Συνεπώς, το πρώτο σηµείο της αιτήσεώς σας είναι απορριπτέο, γιατί έχει εξεταστεί. Το δεύτερο είναι απορριπτέο, γιατί
είναι νόµος. Το τρίτο είναι απορριπτέο, γιατί ουσιαστικά είναι
αναιτιολόγητο. Εκεί γεννιέται η απορία. Γιατί την καταθέτετε την
πρόταση εξεταστικής επιτροπής;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Γιατί να µην πάµε για καφέ,
ας πούµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Παπαδηµούλη, φαντάζοµαι ότι
έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε από το να πάτε για καφέ. Φαντάζοµαι!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εσείς έχετε αυτό το επιχείρηµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ δεν σας το απέδωσα αυτό.
Προφανώς, πράγµατι, εσείς το καταθέτετε µε πολιτική στόχευση. Το καταθέτετε, όχι γιατί πραγµατικά ενδιαφέρεστε, αλλά
γιατί πιστεύετε ότι θα δηµιουργήσετε πολιτικούς τριγµούς και
δυσκολία στην κυβερνητική λειτουργία και στη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Για να το πετύχετε όµως αυτό, θα πρέπει να δουλέψετε πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα. Αυτό
δεν φτάνει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος για δεκαπέντε λεπτά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος θα µιλήσει µετά τον κ.
Καµµένο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα ακολουθήσει η κ. Παπαρήγα, κύριε Κουκουλόπουλε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε για την τρίτη εξεταστική επιτροπή για τα υποβρύχια. Πρόκειται για µια υπόθεση που
ξεκίνησε από την πρώτη σύµβαση που υπεγράφη το 2000. Οι
αµαρτίες της συγκεκριµένης προµήθειας ξεκίνησαν πριν καν
υπογραφεί η σύµβαση.
Είχα την τύχη τότε να χειριστώ το θέµα ως νέος Βουλευτής.
Στις 17-1-2000 η Νέα Δηµοκρατία καταθέτει επίκαιρη ερώτηση
για τα εξοπλιστικά προγράµµατα του Πολεµικού Ναυτικού, σύµφωνα µε την απόφαση του ΚΥΣΕΑ της 9-9-1998. Στη Βουλή κατατίθενται όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η
συγκεκριµένη προµήθεια που ήρθε µε τον χαρακτηρισµό του
«απορρήτου» και του «κατεπείγοντος» -για να πραγµατοποιηθεί
σε έντεκα χρόνια- ήταν διάτρητη.
Αγοράζαµε υποβρύχια που δεν υπήρχαν, που δεν είχαν καν
σχεδιαστεί, όπως αποδείχθηκε από την όλη διαδικασία. Αγοράσαµε υποβρύχια, του ιδίου τύπου, τα οποία είχαν προσφερθεί
στην Τουρκία µε έκπτωση 50%. Αγοράσαµε υποβρύχια, τα οποία
αγόρασε η Κορέα 35% λιγότερο απ’ ό,τι τα αγόρασε η Ελλάδα
και µάλιστα χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη τα περίφηµα αντισταθµιστικά ωφελήµατα.
Γνώριζε το ΚΥΣΕΑ τότε, επί Κωνσταντίνου Σηµίτη, άριστα ότι
προχωρούσε σε µία απευθείας ανάθεση για υποβρύχια, την ώρα
που υπήρχαν ανταγωνιστικά υποβρύχια, τα οποία είχε εγκρίνει
το Πολεµικό Ναυτικό, σε καλύτερες τιµές, σε πιο γρήγορη παράδοση και µάλιστα πιστοποιηµένα.
Τότε όσοι παλέψαµε κατά της συγκεκριµένης σύµβασης δεχθήκαµε έναν µεγάλο πόλεµο. Τώρα πια δεν δεσµεύοµαι και
µπορώ να µιλήσω. Στις 17 Ιανουαρίου καταθέτω την ερώτηση.
Στις 19 Φεβρουαρίου 2000 από το γραφείο του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας λαµβάνω µια επιστολή µε συνηµµένη την επιστολή της ΔΑΚΕ, των εργαζόµενων δηλαδή που ανήκαν στη Νέα
Δηµοκρατία στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, όπου ζητούν τη διαγραφή µου από τη Νέα Δηµοκρατία. Από τότε το πάλευαν.
Μου διαβιβάζει ο τότε Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας τη
συγκεκριµένη επιστολή και ορίζεται επιτροπή έρευνας µε τους
απόστρατους του Πολεµικού Ναυτικού. Επρόκειτο για µια
έρευνα, η οποία κατέληξε σε δύο πορίσµατα επτακοσίων σελίδων, τα οποία κατέθεσα τον Απρίλη του 2011 στη Βουλή των Ελλήνων –δυστυχώς, κανείς δεν τα είδε- και τα οποία περιείχαν τα
σηµειώµατα τα οποία βρισκόντουσαν δίπλα από τα αντισταθµι-
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στικά ωφελήµατα που ποτέ δεν έγιναν, τα σηµειώµατα των αξιωµατικών και τα πρακτικά των επιτροπών τα άκρως απόρρητα, τα
οποία έδειχναν ότι η κυβέρνηση παρανόµως αποφάσισε τη συγκεκριµένη προµήθεια και βεβαίως, την οικονοµική διαφορά, από
την οποία προέκυπταν οι µίζες.
Το 2000, λοιπόν, σαν Νέα Δηµοκρατία κοινοποιήσαµε τη συγκεκριµένη αυτή έρευνα µε τα αποδεικτικά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των «απορρήτων» και των «άκρως απορρήτων» στη
δικαιοσύνη. Ο φάκελος αυτός προξένησε µια προκαταρκτική εξέταση, η οποία χάθηκε.
Καταθέτοντας στην κ. Πόπη Παπανδρέου για την υπόθεση Τσοχατζόπουλου και ουσιαστικά αναφέροντας τη συγκεκριµένη προανάκριση η οποία δεν κατέληξε ποτέ, µου είπε ότι δεν υπάρχει στα
αρχεία της δικαιοσύνης. Ευτυχώς, είχα µαζί µου την κλήση για
ανάκριση από τον τότε ανακριτή πταισµατοδίκη που αποδεικνύει
τουλάχιστον ότι δεν είµαι τρελός και ότι δεν φανταζόµουν µια υπόθεση που ποτέ δεν υπήρχε. Ο φάκελος εχάθη. Κατηγορούµενος
τότε µόνο ο πρώην Αρχηγός Γιάννης Ιωαννίδης.
Αυτή η υπόθεση από τότε βρωµάει. Είναι µια υπόθεση που σήµερα καλούµαστε να εξετάσουµε την τελευταία της φάση, µια
υπόθεση που δεν αφορά µόνο τον Άκη Τσοχατζόπουλο, γιατί ο
Άκης Τσοχατζόπουλος ήταν Υπουργός Άµυνας αλλά οι αποφάσεις παίρνονταν στο ΚΥΣΕΑ.
Ο Πρωθυπουργός τότε της χώρας κ. Σηµίτης, που επανέρχεται στον πολιτικό βίο ως νέος, άφθαρτος και παρθένος, που θα
δώσει και τη λύση στο µέλλον της χώρας, ήταν εκείνος που προσωπικά αποφάσισε και έδωσε εντολή να εκτελεστεί η προµήθεια
που είχε αποφασίσει ο Τσοχατζόπουλος. Γνώριζε ο κ. Σηµίτης
πολύ καλά τις επιστολές που είχαν στείλει οι Γάλλοι, αλλά και τα
πρακτικά από το Πολεµικό Ναυτικό. Ο κ. Σηµίτης έχει ακριβώς
την ίδια ευθύνη µε τα άλλα µέλη του ΚΥΣΕΑ. Βέβαια, αποφασίσαµε εδώ να στείλουµε στη δικαιοσύνη µόνο όσα αφορούν τον
Άκη Τσοχατζόπουλο και την οικογένειά του και όχι όσα αφορούν
τον επόµενο Υπουργό κ. Γιάννο Παπαντωνίου ή τα άλλα µέλη του
ΚΥΣΕΑ που υπέγραψαν.
Το συγκεκριµένο σκάνδαλο συνεχίστηκε γιατί τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα τα οποία υπεγράφησαν τότε, δεν εκτελέστηκαν
ποτέ. Κάποια δε εξ αυτών χρησιµοποιήθηκαν για αγορές και πωλήσεις µε διακίνηση χρήµατος µεταξύ των εµπλεκοµένων. Παράδειγµα, αντισταθµιστικό ωφέληµα για τη «HDW» ήταν το Hangar
όπου σήµερα κατασκευάζονται τα υποβρύχια στο Ναυπηγείο
Σκαραµαγκά. Τι σηµαίνει αντισταθµιστικό ωφέληµα; Σηµαίνει ότι
το συγκεκριµένο ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο. Όµως, περιείχετο
στα περιουσιακά στοιχεία που πούλησε η «HDW» στην
«THYSSEN» δηµιουργώντας υπεραξία.
Πώς έγινε η µπίζνα τότε; Έγινε από την περίφηµη ΕΤΒΑ. Τι
έγινε από την ΕΤΒΑ; Πούλησε ουσιαστικά η ΕΤΒΑ στην «HDW»
τα Ναυπηγεία µε ένα τίµηµα 2,5 δισεκατοµµυρίων δραχµών. Έλα
όµως που το ελληνικό δηµόσιο όφειλε στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά 4 δισεκατοµµύρια δραχµές, τα οποία δεν τα έδινε προ της
πωλήσεως. Με το που αγοράζουν οι Γερµανοί και υπογράφουν
µε τη «HDW» την αγορά των ναυπηγείων, την επόµενη µέρα το
ελληνικό δηµόσιο δίνει 4 δισεκατοµµύρια στην «HDW». Παίρνουν
αυτοί τα 2,5 δισεκατοµµύρια από τα 4 δισεκατοµµύρια δραχµές,
τα δίνουν στο ελληνικό δηµόσιο και µένουν µε τα ναυπηγεία και
1,5 δισεκατοµµύριο προίκα στην τσέπη.
Ποιος το υπέγραψε; Ο κ. Χριστοδουλάκης! Ο κ. Χριστοδουλάκης εν συνεχεία ως Υπουργός Οικονοµικών και συµµετέχων στο
ΚΥΣΕΑ έρχεται και προσλαµβάνεται, όπως λέει στην εξεταστική
της «SIEMENS» σε ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη, στην Τράπεζα
Πειραιώς η οποία διεδέχθη την ΕΤΒΑ. “Scratch my back to
scratch your back”, λένε οι Αµερικάνοι, δηλαδή «ξύσε µου την
πλάτη, για να σου ξύσω τη δικιά σου». Οι ίδιοι τύποι επανέρχονται πάλι ως σωτήρες. Τους βλέπουµε. Αρχίζουν και ξεπετιούνται.
Και βεβαίως, το σκάνδαλο συνεχίστηκε µέχρι την εποχή που ο
κ. Βενιζέλος αναλαµβάνει. Δεν εξαιρώ την περίοδο της Νέας Δηµοκρατίας. Όµως, οφείλω να πω ότι δύο Υπουργοί, ο κ. Σπήλιος
Σπηλιωτόπουλος, µε Γενικό Γραµµατέα Εξοπλισµών τον κ.
Ζορµπά τότε, αλλά και ο κ. Μεϊµαράκης ως Υπουργοί Άµυνας αρνήθηκαν να παραλάβουν τα υποβρύχια.
Συστήθηκε επιτροπή από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας, της οποίας είχα την τιµή να είµαι Πρόεδρος και µεταβαί-
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νουµε τότε στη Γερµανία µε τον κ. Μαγκριώτη, τον κ. Ζώη και τον
κ. Γιαννέλη και κάποιον άλλο συνάδελφο από την Αριστερά που
δεν θυµάµαι τώρα. Πάµε στη «HDW». Τους µιλάµε για τις µίζες,
για το ότι πήραν λεφτά και ζητάµε να µας δώσουν τους λογαριασµούς και πώς έγιναν οι προµήθειες. Τους βλέπουµε µαζί µε
τους αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού και µπαίνουµε στο
υποβρύχιο το οποίο έγερνε.
Και δεν ήταν µόνο αυτό. Ως πρωτότυπος ο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ»
είχε δεκαεπτά καταγεγραµµένα προβλήµατα τότε από την Επιτροπή του Πολεµικού Ναυτικού. Κάνουµε ειδική συνεδρίαση από
την Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας. Κάνουµε πόρισµα διακοµµατικό και το υπογράφουµε όλα τα κόµµατα. Το παραδίδουµε
στον Υπουργό. Δεν δίνουν σηµασία εκ των υστέρων.
Και βεβαίως, από κάτω γίνεται το πάρτι. Η εταιρεία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» παίρνει τρεις φορές την αξία του εργοστασίου της: µία
φορά τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα, µία φορά το ελληνικό δηµόσιο και άλλη µια φορά τα χρήµατα αυτά τα παίρνει από πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ποιος το έψαξε; Κανείς,
µέχρι φέτος που ενεπλάκη το ΣΔΟΕ και βρέθηκαν µίζες προς
εταιρεία όπου συµφέροντα έχει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ».
Όλα τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα θα χρειάζονταν ώρες να
τα αναλύσω και το πώς κάθε αντισταθµιστικό ωφέληµα από πίσω
έχει µια κοµπίνα, µια απάτη. Κατά τη γερµανική δικαιοσύνη 83
εκατοµµύρια ευρώ δόθηκαν µόνο σε ένα χρόνο σε µία φάση της
σύµβασης των υποβρυχίων.
Και βεβαίως, το πάρτι συνεχίζεται στον πολιτικό τοµέα των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. Πού δηλαδή; Στα περίφηµα τρένα,
στα τρένα που εξετάσαµε στην Εξεταστική Επιτροπή για τη «SIEMENS», στα τρένα που άλλα αγοράζονταν µεγαλύτερα από τις
υφιστάµενες ράγες –µόνο στο Τέξας προχωράνε τα τρένα αυτά!άλλα τα παίρναµε σε δεκαπλάσια τιµή, αλλά κανένα από αυτά τα
τρένα δεν δούλεψε ποτέ στον ελληνικό σιδηρόδροµο! Και όλα
αυτά, τις συµβάσεις των τρένων, τις συµφωνίες των Γερµανών,
τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα έρχεται ο «νόµος Βενιζέλου» να
τα κλείσει.
Άκουσα µε προσοχή τους συναδέλφους Βουλευτές. Κατ’
αρχήν, θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δηµοκρατία πλέον
αναιρεί ό,τι έχει κάνει µέχρι σήµερα και βάζει Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τον κ. Βορίδη, ο οποίος είναι ένας εκ των δύο Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας που ψήφισαν τότε σαν Βουλευτές
του ΛΑΟΣ τη σύµβαση µαζί µε το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά δηλαδή,
αφήνει το θέµα να το χειριστεί ένας εκ των Βουλευτών που
έκρινε τότε ότι θα έπρεπε να υπογράψει το «νόµο Βενιζέλου».
Είπε προηγουµένως ο Βουλευτής κ. Γεωργαντάς µια φράση
που πέρασε όµως «στο ντούκου» στη Βουλή: «Πρέπει να ησυχάσει ο τόπος». Δηλαδή, τι; Θα πρέπει να καλύψουµε όλες τις απάτες και τα σκάνδαλα; Θα πρέπει να σιωπήσουµε γιατί µπορεί
κάποιοι από το πολιτικό σύστηµα να θιχτούν;
Εδώ είναι η κάθετη διαφωνία η δική µας, των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Όχι, να µην ησυχάσει ο τόπος βάζοντας χώµα επάνω από
εκείνα τα πτώµατα που δηµιούργησε η κοµπίνα, η απάτη και το
σύµπλεγµα της Μεταπολίτευσης. Ας σπάσουµε το «σπυρί» αυτό
και να φύγει το πύον και όσοι έχουν εµπλακεί σε σκάνδαλα να
πληρώσουν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Όσοι αντίθετα εµπλέκονται στη συγκεκριµένη περίοδο και το
όνοµά τους περιφέρεται αριστερά ή δεξιά, να αποδοθούν αθώοι
στον ελληνικό λαό και να µη φορτώνεται όλος ο πολιτικός κόσµος τις κοµπίνες και τις απάτες συγκεκριµένων προσώπων. Ιδού
η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα!
Και θέλετε να αλλάξουµε την εξεταστική επιτροπή; Συµφωνούµε. Βάλτε ό,τι θέλετε µέσα, όλες τις περιόδους, όλες τις πτυχές. Δεν µπορεί όµως να µπει στο συρτάρι. Δεν µπορεί να
ησυχάσει ο τόπος όταν µέσα στους τριακόσιους υπάρχουν
πέντε, δέκα, είκοσι, ένας ή κανένας οι οποίοι «έχουν βάλει το δάκτυλο στο µέλι» και έχουν ληστέψει την περιουσία του ελληνικού
λαού.
Στις προηγούµενες εξεταστικές αναρωτήθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, της Νέας Δηµοκρατίας, τι
να πούµε αφού έχουν ελεγχθεί. Ποια έχουν ελεγχθεί; Να σας θυµίσω ότι όταν κατατέθηκαν στην προηγούµενη εξεταστική επι-
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τροπή οι αριθµοί των λογαριασµών που αποδεικνύεται πλέον ότι
αποτελούν τους διαδρόµους της µίζας, ο κ. Βενιζέλος, ο σηµερινός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης µας είπε από αυτό εδώ το
Βήµα ότι είναι αριθµοί τηλεφώνων! Αριθµοί τηλεφώνων ήταν οι
λογαριασµοί! Σε αυτές τις εξεταστικές θα στηριχθούµε εµείς;
Στους αριθµούς τηλεφώνων που αποδεικνύεται από τη δικαιοσύνη ότι είναι αριθµοί λογαριασµών;
Και βέβαια, να είστε σίγουροι ότι ό,τι και να γίνει, όσο και να
πάει να το καλύψει το σύστηµα, θα βγουν κάποια στιγµή οι αλήθειες είτε αυτές είναι κρυµµένες µέσω δύο και τριών offshore στη
Σιγκαπούρη είτε είναι στα Κέιµαν είτε είναι σε άλλους φορολογικούς παραδείσους.
Έσπασε το απόστηµα και αρχίζει και ρέει το πύον. Εµείς πρέπει αυτή τη στιγµή να καθαρίσουµε την πληγή και να βγουν όλα
στον αέρα. Δεν µπορεί να συγκαλυφθεί τίποτα και δεν επιτρέπεται να ψηφίσει κανείς τη συγκάλυψη για να µη γίνει η εξέταση
των συγκεκριµένων συµβάσεων.
Επειδή, µάλιστα, θέλω να είµαι πιο συγκεκριµένος, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, απευθύνοµαι προς τους συναδέλφους της
Νέας Δηµοκρατίας. Δυστυχώς, έχω κρατήσει όλα τα Πρακτικά,
τα οποία προκύπτουν –και δεν θέλω να τα αναλύσω αυτή τη
στιγµή- από τις λίστες των ραντεβού του κ. Χριστοφοράκου µε
πολιτικούς, τις οποίες είχαµε κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής
Επιτροπής για τη «SIEMENS», που έλεγαν ότι ο κ. Χριστοφοράκος καλούσε τον Άκη, τον κ. Χριστοδουλάκη, Υπουργούς προκειµένου να συµφωνήσουν για τα θέµατα των ναυπηγείων, για τα
θέµατα του τροχαίου υλικού. Στην Πάτµο γίνονταν συναντήσεις
µε αντιπροσώπους που αφορούν τη συγκεκριµένη περίοδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο την ανοχή σας.
Να θυµίσω, επίσης, µέρος των Πρακτικών της 17ης Μαρτίου
του 2010, όπου η Νέα Δηµοκρατία εκπροσωπείτο τότε από το
σηµερινό Πρόεδρο της Βουλής κ. Μεϊµαράκη, από το σηµερινό
εισηγητή κ. Τασούλα και από εµένα. Ακούστε ένα µικρό διάλογο.
Τι είχε πει τότε ο κ. Μεϊµαράκης; «Ευάγγελος Μεïµαράκης, απευθυνόµενος στον Υπουργό Άµυνας κ. Βενιζέλο: Όσον αφορά τη
συγκεκριµένη σύµβαση, γνώµη µου είναι, κύριε Υπουργέ, ότι
κακώς προχωρείτε προς αυτή τη σύµβαση. Κακώς παραγγέλνετε
τα δύο υποβρύχια. Αν θυµάµαι καλά…» -λέει ο κ. Μεϊµαράκης«…δεν υπάρχει αίτηµα του Ναυτικού και δεν υπάρχει στο ΕΜΠΑΕ
για δύο πλέον υποβρύχια. Αυτό σηµαίνει πως τα δύο υποβρύχια,
τα οποία παραγγέλνετε, τα παραγγέλνετε µε δική σας πρωτοβουλία προσωπική, κάνετε εσείς προσωπικά και όχι µέσω των
υπηρεσιών σας τη συζήτηση, όχι µε οµολόγους σας, αλλά µε
ιδιώτες, αγνοώντας τα θεσµικά όργανα της πολιτείας και προχωρώντας σε µία συµφωνία η οποία δεν ξέρουµε αν θα τηρηθεί και
την οποία δεν έχουµε και µπροστά µας.».
Προχωρά παρακάτω: «Ευάγγελος Μεϊµαράκης: Απορώ κι εγώ,
κύριε Υπουργέ, πώς απευθείας κάνετε ανάθεση και συζητήσεις
µε ιδιώτες, οι οποίοι είναι και αναξιόπιστοι».
Περιφέρετο τότε στα αεροπλάνα –έπαιρνε το κρατικό αεροπλάνο- ο κ. Νίκος Παπανδρέου µε την κ. Κατσέλη και τον κ. Παµπούκη στο Αµπού Ντάµπι, γιατί –λέει- είναι αδελφός, συγγενής
Πρωθυπουργού, άρα µιλά καλύτερα µε τον πρίγκιπα που είναι
και αυτός ξάδελφος του εµίρη.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Καλά, σταµάτησαν και στο δρόµο και δεν ξέρουµε ποιον
πήραν! Ήταν είκοσι επτά χιλιάδες κέτερινγκ τότε. Φοβάµαι ότι
είναι κάποιος εκ των δανειστών της βίλας.
Και προχωρά παρακάτω ο κ. Μεϊµαράκης. «Ευάγγελος Μεϊµαράκης: Είπα ότι παίρνετε ένα υδάτινο φέρετρο, το οποίο θα ονοµασθεί “Βενιζέλος-Μπεγλίτης”. Δεν µπορείτε να βάλετε ούτε ένα
παιδάκι εκεί µέσα».
«Ευάγγελος Βενιζέλος (Υπουργός Εθνικής Άµυνας) απευθυνόµενος προς τον κ. Μεϊµαράκη: Όχι τέτοια συµπεριφορά εδώ.
«Ευάγγελος Μεϊµαράκης: Έτσι να µιλάτε στους υποτακτικούς
σας».
Παίρνει την µπάλα ο κ. Τασούλας. ««Κωνσταντίνος Τασούλας:
Κύριε Υπουργέ, το ερώτηµά µου είναι να µας πείσετε γιατί δεν
είναι σκάνδαλο. Βεβαίως, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στην
Ελλάδα ισχύει το «είσαι ό,τι δηλώσεις και ό,τι σε δηλώσουν». Δεν
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είναι αυτό που δηλώσατε. Είναι αυτό που ρώτησα. Συνεπώς, σας
ρωτά ο σηµερινός εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και πάλι εφ’
όσον εσείς είστε αποφασιστικότεροι ηµών, το οποίο θα το δεχθώ
για την πρόοδο της συζητήσεως, τι σας κάνει να νιώθετε δηµοσιονοµικά ανετότεροι µήνες µετά τη δική µας δηµοσιονοµική δυσπραγία και να επιβαρύνετε το λαό…», κ.λπ., κ.λπ..
Στη φάση αυτή ερωτάται ποιος µιλά για σκάνδαλο. Και απαντά
ο κ. Μεϊµεράκης. «Ευάγγελος Μεϊµαράκης: Την πρωτοείπα και
εγώ, λέγοντας ότι έχει οσµή σκανδάλου».
Από τότε, δηλαδή, που συζητείτο η υπογραφή του συγκεκριµένου νόµου που έρχεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να ζητήσει
να γίνει εξεταστική επιτροπή, η Νέα Δηµοκρατία έλεγε ότι πρόκειται για σκάνδαλο. Ο σηµερινός Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ.
Αβραµόπουλος είπε «υποβρύχιες διαδροµές».
Για το όνοµα του Θεού! Τι άλλαξε; Τα βρήκαµε; Γίνατε συγκυβέρνηση και πρέπει να κουκουλωθούν όλα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Πιστεύετε ότι ο κόσµος που ψήφισε τη Νέα Δηµοκρατία, οι ψηφοφόροι σας, θέλουν να τα βάλουµε όλα στο συρτάρι, να ρίξουµε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί;
Σας λέω ότι δεν είναι. Μάλιστα, αν προχωρήσουµε στο τι έγινε
µ’ αυτή τη σύµβαση, θα δούµε ότι εδώ αυτό που συνέβη είναι,
πρώτον, ότι καλύφθηκαν συµφωνίες που θα οδηγούσαν στην
απόδειξη σκανδάλων, όπως το πόρισµα του ΣΔΟΕ που έχω στα
χέρια µου σαν µέλος της Επιτροπής Εξοπλισµών που αποδεικνύει ότι εδώ έχουµε τεράστιες φορολογικές παραβιάσεις από
τη µεριά των Γερµανών, που θα µπορούσαν να επιδικάσουν –και
πρέπει να επιδικάσουν- τεράστια ποσά.
Έχουµε µαϊµού τιµολόγια. Είχαν χρεωστικά τιµολόγια οι Γερµανοί της «HDV» και της «THYSSEN» και έκοβαν παράλληλα πιστωτικά τιµολόγια προς δηµόσιους οργανισµούς, για να τα
καλύψουν. Το ΣΔΟΕ τα βρήκε και τα καταλόγισε. Τα έστειλε στη
Βουλή. Τα διαγράψαµε; Μάλιστα, πώς; Με τροπολογία επί της
αρχικής συµβάσεως, επί συµβάσεως δηλαδή η οποία δεν µπορεί
να αλλάξει, όπως προβλέπει το άρθρο 120 του Κανονισµού της
Βουλής.
Και έρχεται στο νοµοσχέδιο για τα φάρµακα, την ιατρική περίθαλψη –και λοιπές «ενέσεις»- ο κ. Βενιζέλος και βάζει µία τροπολογία, µε την οποία ουσιαστικά µετατρέπει τη σύµβαση, γιατί
αλλάζει, κάνει σκάντζα, τις εταιρείες. Από µία εταιρεία η οποία
είχε ελεγχθεί από τον ελεγκτή τότε που είπε ότι αυτή η εταιρεία
µπορεί να υπογράψει και είναι επαρκής, πήγαµε σε µία εταιρεία
η οποία δεν έχει καµία επάρκεια και δεν έχει ελεγχθεί από κανέναν.
Εδώ, λοιπόν, προκύπτει και ένα άλλο θέµα, κύριε Υπουργέ.
Απευθύνοµαι σε σας πλέον. Έχω στα χέρια µου την επιστολή που
έστειλε ο πρώην Νοµικός Σύµβουλος του ΥΠΕΘΑ, ο κ. Μπακόπουλος, τον Αύγουστο του 2011, που η Γενική Διεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων του Υπουργείου έκανε δεκτή.
Τι λέει, λοιπόν, για τη σύµβαση; Πρώτον, το ελληνικό δηµόσιο
έχει καταβάλει 132,25 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να έχει παραλάβει αντίστοιχη κυριότητα ή εγγυητική επιστολή. Δεύτερον, τα
ΕΝ Α.Ε. είναι υπερήµερα από το Μάρτιο του 2011 για το υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» και από τον Ιούλιο του 2011 για το υποβρύχιο
«ΩΚΕΑΝΟΣ». Τρίτον, τα ΕΝ Α.Ε. δεν παρέδωσαν τα πρόσθετα
υλικά 117 εκατοµµυρίων ευρώ, παρά το γεγονός ότι εισέπραξαν
103 εκατοµµύρια ευρώ λόγω προβληµάτων που συσχετίζονται
µε διπλοεγγραφές και ανύπαρκτα υλικά. Τέταρτον, τα ΕΝ Α.Ε.
έχουν περιέλθει σε αδυναµία υποβολής έγκυρης εγγυητικής επιστολής µε επικείµενο το χρόνο λήξης τους. Πέµπτον, τα ΕΝ Α.Ε.
δεν προσκόµισαν παραστατικό φορολογικού ελέγχου διαχειριστικής περιόδου µέχρι 30-9-2009 που αποτελούσε υποχρέωση
ενεργοποίησης της σύµβασης. Έκτον, τα ΕΝ Α.Ε. έχουν περιέλθει σε αδυναµία κατάθεσης τίτλου µεταβίβασης κυριότητας για
δύο υποβρύχια.
Εν συνεχεία, δεν κατατέθηκαν επίσηµα µετοχολόγια προκειµένου να καταστεί δυνατή η πλήρωση των όρων διαφάνειας. Η
«HDV» αρνήθηκε να δεσµευτεί στις υποχρεώσεις διαφάνειας για
τα υποκατασκευαστικά της συµβόλαια. Διαπιστώθηκαν σοβαρές
αποκλίσεις από τη «SIEMENS» σχετικά µε τη µη προσκοµιδή ή
τη χρονική διάρκεια ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Βεβαίως, αναφέρεται εν συνεχεία σε σωρεία νοµικών παραβάσεων που υιοθε-
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τεί ο Νοµικός Σύµβουλος του ΥΠΕΘΑ, όπως και η Γενική Γραµµατεία Εξοπλισµών.
Και έρχεται τώρα ουσιαστικά η Κυβέρνηση –και λυπάµαι που
είναι δι’ υµών, κύριε Υπουργέ- να αγνοήσει το Νοµικό Σύµβουλο,
να αγνοήσει τη Γενική Γραµµατεία Εξοπλισµών και να προστατέψει τον κ. Βενιζέλο. Για το όνοµα του Θεού! Αλλάξτε τώρα
στάση και ψηφίστε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής και συµφωνούµε να βάλετε όποια περίοδο θέλετε και όποιο άλλο θέµα
προκύψει κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, όπως κάναµε στη
«SIEMENS».
Ας πούµε, λοιπόν, ότι δεχόµαστε –και αυτό προτείνουµε οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες- την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εξεταστική επιτροπή, µε την προσθήκη µίας φράσης, ότι δηλαδή δίνουµε τη δυνατότητα στην εξεταστική επιτροπή να εξετάζει το
οποιοδήποτε άλλο παρεµπίπτον θέµα. Έτσι, θα ανοίξει όλη η περίοδος αυτή την οποία οφείλουµε να εξετάσουµε.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποια προσπάθεια
και να γίνει, θα φτάσει µέχρι εκεί που το ΣΔΟΕ περιγράφει ως
ανύπαρκτη τη συγκεκριµένη σύµβαση µε τέσσερα γρήγορα σηµεία: Πρώτον, δεν υπάρχει σύµβαση –λέει το ΣΔΟΕ- µεταξύ της
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ» και της «HDV» που να αφορά τη συνεργασία για
την υλοποίηση ΑΩ των υποβρυχίων. Αντίθετα, η «HDV» φαίνεται
πως µεσολάβησε για να αναλάβει η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» εξυπηρέτηση
πελατολογίου της «HDV», το οποίο και πληρώθηκε. Ο βασικός
σταθµός των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων για την έµµεση επιστροφή µέρους ή συνόλου δαπανών δεν πραγµατοποιήθηκε.
Δεύτερον, το ΥΠΕΘΑ δέχθηκε την αναδροµική ισχύ υποβολής
τιµολογίων από το 2002, ενώ η τροποποίηση των όρων των ΑΩ
είναι το 2003.
Τρίτον, για την περίπτωση του προγράµµατος χρησιµοποιήθηκε αιτιολογία της «HDV», η οποία δεν αποδεικνύεται, ενώ η
συγκεκριµένη συναλλαγή δεν εγκρίνεται από τις κείµενες διατάξεις. Αυτά τα λέει το ΣΔΟΕ.
Τέταρτον, δεν επεστράφησαν χρήµατα στην Ελλάδα ως απόρροια της συγκεκριµένης διαχείρισης, ενώ η εταιρεία πληρώθηκε
κανονικά από τους πελάτες που της προτάθηκαν.
Εδώ, λοιπόν, µε αυτήν την απόρριψη την οποία έρχεστε να
προτείνετε, ως κυβερνητικοί εταίροι, για να καλύψετε τον κ. Βενιζέλο ή πιθανώς και άλλους, αυτό που κάνουµε είναι να κουκουλώνουµε ένα σκάνδαλο για το οποίο είτε µας αρέσει είτε δεν µας
αρέσει –εµάς µας αρέσει- θα πρέπει κάποια στιγµή να αποδοθούν ευθύνες και να επιστρέψουν πίσω τα κλεµµένα, όπως επέστρεψε ο Κάντας από τη Σιγκαπούρη τα 14 εκατοµµύρια πριν
από λίγες ώρες. Και αυτά είναι πολύ περισσότερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Εάν βγάλουµε το 2% που φέρεται ότι έδιναν οι γερµανικές
εταιρείες στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δηµοκρατία ως µίζα, θα δείτε
ότι από τις προµήθειες του 1 τρισεκατοµµυρίου για την επίµαχη
περίοδο οι µίζες που δόθηκαν κυµαίνονται στο 25% µε 30%. Δηλαδή δέκα φορές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από αυτά που
κοιτάτε να πάρετε από τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους ρίχνοντας τους µισθούς τους και από τα κατασχεµένα σπίτια των Ελλήνων που θέλετε να θεσµοθετήσετε παραµονές
Χριστουγέννων, για να ευνοήσετε τους τραπεζίτες, που –αν ψάξουµε καλά- κρύβονται πίσω και απ’ αυτήν τη µπίζνα.
Εµείς, υπογράφουµε τη σύσταση της επιτροπής, την ψηφίζουµε και είµαστε ανοικτοί για οποιαδήποτε επέκτασή της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει συνεννόηση από το
πρωί και από χθες ώστε η ονοµαστική ψηφοφορία να γίνει γύρω
στις 16.30’ µε 17.00’, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουµε στενότητα
χρόνου και πρέπει να είµαστε όλοι συνεπείς στο χρόνο.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλέκα Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Στις 26 Νοεµβρίου, δηλαδή είκοσι δύο µέρες πριν από τη σηµερινή µέρα
που συζητάµε τη συγκεκριµένη πρόταση, µε ανακοίνωση του
γραφείου τύπου το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ενηµέρωσε
ότι θα ψηφίσει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή
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που θα καταλογίσει πολιτικές ευθύνες και θα διερευνήσει αν
υπάρχουν και ποινικές ευθύνες για τις ιδιωτικοποιήσεις, τις σχετικές συµβάσεις, τη διάλυση του Ναυπηγείου Σκαραµαγκά κ.λπ..
Στην υποτιθέµενη περίπτωση που στις 26 Νοεµβρίου, για κάποιο λόγο, παίρναµε µια άλλη θέση, δηλαδή ότι θα ψηφίσουµε
«παρών» ή «κατά», µε τις σηµερινές τοποθετήσεις των εισηγητών, του κ. Τασούλα, του κ. Ρήγα και µε την οµιλία του κ. Αβραµόπουλου, θα έπρεπε να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Οµάδα
και να αλλάξει θέση για τον εξής λόγο: Κατ’ αρχήν εµείς, όπως
είδατε, θα ψηφίζαµε «υπέρ», διότι υπάρχει συγκεκριµένο υπαρκτό, αντικειµενικό, διαχρονικό πρόβληµα.
Δεύτερον, αυτό που ακούσαµε από τους εισηγητές, βέβαια µε
ένα ύφος µετριοπάθειας, µας αναγκάζει να τοποθετηθούµε και
στο συγκεκριµένο επιχείρηµα που λέει το εξής: Όποιος καταθέτει πρόταση για εξεταστική επιτροπή, όποιος αµφισβητεί πολιτικά και ενδεχοµένως και ηθικά, αν προκύψουν ποινικές ευθύνες,
µια απόφαση της Κυβέρνησης –που συνήθως οι αποφάσεις της
Κυβέρνησης είναι και αποφάσεις του Κοινοβουλίου, αφού εισηγείται η Κυβέρνηση και αποφασίζει το Κοινοβούλιο- θέτει ζήτηµα
αποσταθεροποίησης της Κυβέρνησης, θέτει ζήτηµα ανακοπής
του success story, θέτει ζήτηµα ανακοπής της πορείας διαµόρφωσης πρωτογενούς πλεονάσµατος κ.λπ..
Μάλιστα, ο κ. Λοβέρδος είπε και το εξής: Όποιος θέτει ζήτηµα
πολιτικών και ενδεχοµένως ποινικών ευθυνών κυβερνητικών αποφάσεων και υπογραφών Υπουργών, τότε είναι σαν να τροµοκρατεί την επόµενη κυβέρνηση, τους επόµενους Υπουργούς να µην
κάνουν τίποτα, να µην υπογράφουν τίποτα, διότι θα πάνε στο δικαστήριο.
Να ξεκαθαρίσουµε κατ’ αρχήν ότι η δική µας πολιτική στόχευση δεν είναι ίδια µε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε µας ενδιαφέρει αυτήν
τη στιγµή να ερµηνεύσουµε τις προθέσεις ή το συγκεκριµένο
σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ που µπορεί να φαίνεται ή να µην φαίνεται
µέσα στην εξεταστική επιτροπή.
Εµείς εξετάζουµε το ζήτηµα από τη δική µας αυτοτελή πολιτική θέση. Και δεν το κρύβουµε: Εµάς µας ενδιαφέρει, όχι να
αποσταθεροποιηθεί γενικά και αφηρηµένα η κυβέρνηση, αλλά
να µπουν εµπόδια, να αποσταθεροποιηθεί και να ανατραπεί, όχι
µόνο η κυβέρνηση, αλλά και η συγκεκριµένη πολιτική. Διότι, δυστυχώς, µπορεί να ανατραπεί µια κυβέρνηση, αλλά η πολιτική
της να µην ανατραπεί στην πορεία, δηλαδή να υπάρχει κυβερνητική εναλλαγή και να συνεχίζει. Άλλωστε τέτοιες περιπτώσεις
έχουµε πάρα πολλές. Αναφέρθηκε ο κ. Σαµαράς που έριξε την
κυβέρνηση. Γιατί άλλαξε µετά η στρατηγική που ακολουθούνταν;
Δεν το κρύβουµε, λοιπόν, ότι αξιοποιούµε και το Βήµα της
Βουλής για να παρεµβάλουµε εµπόδια σε κυβερνητικές αποφάσεις και στη σταθερότητα µιας πολιτικής, την οποία εµείς τη θεωρούµε αντιδραστική και αντιλαϊκή. Αυτήν την πολιτική στόχευση
δεν την κρύβουµε. Δεν είναι δυνατό να µιλάµε για µία ταξικά αντιλαϊκή, αντιδραστική πολιτική και να ενδιαφερόµαστε για την κυβερνητική σταθερότητα. Αν δεν µπορείς να την ανατρέψεις
ριζικά µια και έξω, ναι, ενδιαφέρεσαι να την αποσταθεροποιήσεις
µε όρους κινήµατος. Και όταν λέµε «αξιοποιούµε το Βήµα της
Βουλής», εννοούµε για να ενισχύεται το κίνηµα και όχι απλά για
να αλλάζουµε εδώ τη σύνθεση και τη δοσολογία µιας άλφα ή
βήτα συνταγής. Το ξεκαθαρίζουµε και ούτε φοβόµαστε να το
πούµε.
Θα ψηφίσουµε αυτήν την πρόταση της εξεταστικής επιτροπής,
παρά το γεγονός ότι η ιστορία των εξεταστικών επιτροπών όλα
τα χρόνια δεν είναι και ευτυχής και παρά το γεγονός ότι δυστυχώς στις πιο πολλές περιπτώσεις µπορεί να αναδεικνύονται οι
άλφα ή οι βήτα πολιτικές ευθύνες, σε βάθος ή όχι, αλλά οι ποινικές πολλές φορές δεν περνάνε µέσα από τις εξεταστικές επιτροπές.
Διότι, οι µίζες παραδείγµατος χάριν, που µάλιστα συνοδεύουν
ιδιαίτερα τα εξοπλιστικά προγράµµατα και είναι οι πιο µεγάλες,
οι πιο υψηλές είναι δύσκολο να περάσουν µέσα από τη Βουλή.
Διότι πρέπει να σπάσει το απόστηµα, πρέπει να σπάσουν κάποια
στελέχη εταιρειών και να καρφώσουν κάποιους για διάφορους
λόγους, ας πούµε διότι εξαγοράστηκαν από τον αντίπαλο ανταγωνιστή. Δυστυχώς, το απόστηµα δεν πρόκειται να βγει µέσα
από την όποια καλή προαίρεση, ας πούµε, να έχουµε όλοι πάνω
σε αυτό το ζήτηµα.
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Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι πήγαν και στη φυλακή. Αλλά, στις
περισσότερες περιπτώσεις αυτά συγκαλύπτονται. Αυτός, όµως,
δεν είναι λόγος να είναι αδιάφορο το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας σε αυτά τα θέµατα, δηλαδή αφού δεν βγαίνει, δεν βαριέσαι, ας γλιτώσουµε µια εξεταστική επιτροπή.
Ακόµα, όµως, και οι πολιτικές ευθύνες δεν βγαίνουν στην
ουσία. Εν πάση περιπτώσει, είναι αντικειµενικά δύσκολο να βγουν
οι ποινικές ευθύνες και δεν µπορεί να πηγαίνει κανείς µόνο µε
βάση κάποιες δηµοσιογραφικές αποκαλύψεις που δεν ξέρεις τι
στόχο έχουν. Ούτε οι πολιτικές ευθύνες βγαίνουν σε βάθος, διότι
–να το πούµε- και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξαιρετικά ρηχή
πολιτικά παρά το γεγονός ότι η στόχευσή του είναι οπωσδήποτε
να µειώσει το κύρος της Κυβέρνησης.
Ένας από τους λόγους που δεν αναδεικνύεται η ουσία των πολιτικών ευθυνών είναι διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτυπήσεις µια ιδιωτικοποίηση σε συνθήκες απελευθέρωσης της
αγοράς, σε συνθήκες συγκεκριµένου πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπου σε κάθε κλάδο είτε είναι στρατηγικής σηµασίας
είτε δεν είναι, κυριαρχούν τα µονοπώλια.
Θυµάµαι όταν έγινε η εξεταστική επιτροπή για την ΑΓΕΤ. Τότε
δεν ήµουν Βουλευτής ακόµα, αλλά την είχα παρακολουθήσει
εξωκοινοβουλευτικά. Άντε να βρεις άκρη µε τους νόµους της
αγοράς για το αν το τίµηµα πώλησης της ΑΓΕΤ ήταν ψηλό ή χαµηλό. Δεν βρίσκεται διότι µπορεί µια επιχείρηση να πωληθεί τόσο
και η άλλη τόσο. Πώς να βρεις άκρη; Δηλαδή, πρέπει να βρεις
έναν αγοραστή που να έλεγε: εγώ θα έδινα περισσότερο.
Και δεν είναι µόνο η αγορά. Είναι και άλλα, όπως ο τρόπος
αποπληρωµής και δεν βρίσκεις άκρη. Με αυτήν την έννοια είναι
ρηχή και η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα µπω σε πολλές
λεπτοµέρειες. Άλλωστε τα αναπτύξαµε και στην Επιτροπή του
2011 και θα τα αναπτύξουµε και τώρα.
Να πω και το εξής: Άκουσα ορισµένα ερωτήµατα που απευθύνθηκαν από τον κ. Δρίτσα στην οµιλία του, δηλαδή τι λέει το
ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.. Ε, καλά, σε περιστερώνα
γεννηθήκατε; Ακόµα και αν είναι ρητορικά τα ερωτήµατα. Σιγά
µην παρέµβει το ΝΑΤΟ για την πολεµική βιοµηχανία της Ελλάδας, επειδή η Ελλάδα είναι κράτος-µέλος του ΝΑΤΟ και κινδυνεύει από την Τουρκία. Αν κινδύνευε η Ελλάδα από την Τουρκία
θα την είχε πελεκίσει την Τουρκία το ΝΑΤΟ. Και ο ελληνικός και
ο τουρκικός λαός κινδυνεύουν από το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Καλά, δεν είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να καταργήσει την αµυντική βιοµηχανία, άρα και την παραγωγή αµυντικών όπλων σε εθνικό επίπεδο, για να συγκεντρωθεί στις
βόρειες χώρες γεωγραφικά και πολιτικά κυρίως; Αυτό είναι πασίγνωστο. Γιατί, δηλαδή, δεν το ξέρουν ότι υπάρχει απόφαση να
κλείσει η αµυντική βιοµηχανία, να σταµατήσει η διασπορά και να
συγκεντρωθεί στη Γερµανία, στην Ολλανδία και σε µία άλλη τρίτη
χώρα, που πάλι δεν θυµάµαι να πω ποια είναι;
Καλά, είναι άγνωστο ότι παραµονές των τοπικών εκλογών του
2010 έγινε σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη, όπου ήρθε ο αρµόδιος
Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έβαλε αυτό το θέµα της
ενιαίας ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και της κατάλυσης της εθνικής
αµυντικής βιοµηχανίας; Της πολεµικής βιοµηχανίας, γιατί ανάµεσα στην άµυνα και στην επιθετικότητα αυτά δεν βρίσκονται.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς µε την αµυντική είµαστε, αλλά ποτέ η
Ελλάδα δεν είχε πλήρως αµυντική βιοµηχανία. Ο σχεδιασµός την
προβλέπει και για επιθετικούς σκοπούς.
Γι’ αυτό λέω: Από περιστερεώνα βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ; Είναι τόσο
αθώος και κάνει ερωτήµατα; Και το ζήτηµα είναι το εξής: Ωραία,
αύριο θα είσαστε εσείς Κυβέρνηση, το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα
σας επιτρέψει να κατασκευάζονται πολεµικά πλοία στην Ελλάδα;
Ενδεχοµένως, αν υπάρχει ένα ναυπηγείο-βιοτεχνία κάτι να ψιλοκάνετε, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Γερµανία είναι και ο
µεγαλύτερος ανταγωνιστής εναντίον όλων των χωρών του Νότου
που έχουν ναυπηγεία, όπως έχει και η Ισπανία. Η Γερµανία σε
όλη την ιστορία του εικοστού αιώνα αυτό που την ενδιέφερε να
κάνει ήταν να κάνει στόλο, γιατί πάντα υστερούσε στο στόλο.
Υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία και µην υποτιµάτε την
ιστορία. Η ιστορία δεν έχει διακοπές, έχει συνέχεια, έχει αλλαγές, έχει ανακατατάξεις, αλλά έχει και συνέχεια. Και µόνο το ότι
οι Γερµανοί ενδιαφέρθηκαν να αγοράσουν τα Ελληνικά Ναυπη-
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γία ήταν για τη συρρίκνωση. Εµείς τα λέγαµε τότε.
Και µε την ευκαιρία, τι έλεγε το συνδικάτο στα Ναυπηγία, συνδικαλιστές στην πλειοψηφία; Μας έβριζαν όταν πηγαίναµε και
κάναµε περιοδεία στα ναυπηγεία και τους λέγαµε ότι θα οδηγήσει σε συρρίκνωση και ότι οι Γερµανοί είναι ανταγωνιστές. Προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τα ναυπηγεία του Ντανσκ στην
Πολωνία, όταν έγινε η παλινόρθωση, αλλά εκεί πήγαν και οι Αµερικανοί και ήθελαν και τη σιγουριά τους. Τους ενδιέφεραν τα
ναυπηγεία του Ντανσκ και µετά κατάλαβαν ότι έπρεπε να ενισχύσουν τα γερµανικά ναυπηγεία.
Θυµάµαι ότι όταν αγοράστηκε από αυτή την περίφηµη αραβική εταιρεία στο Άµπου Ντάµπι, υπήρχαν οι πληροφορίες στον
Τύπο -δεν θυµάµαι αυτή τη στιγµή, γιατί δεν έκανα τέτοια ετοιµασία για τη σηµερινή παρέµβαση, αλλά στην επιτροπή θα τα
πούµε- και λεγόταν ότι είχε µετοχές και στη Γερµανία αυτή η
αραβική εταιρεία. Και γιατί κάνετε όλοι ερωτήσεις και λέτε «η
εταιρεία φάντασµα»; Αυτές είναι οι καπιταλιστικές µετοχικές
εταιρείες. Ούτε ξέρεις, τη Δευτέρα είναι Άραβες, την Τρίτη είναι
Ισπανοί, την Πέµπτη είναι Πορτογάλοι καπιταλιστές. Αυτός είναι
ο καπιταλισµός. Πραγµατικά δεν ξέρεις ποια είναι. Πώς θα τα
βγάλετε πέρα εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν Κυβέρνηση, αφού θα υπάρχει
ένα συγκεκριµένο πλαίσιο;
Και µε αυτή την έννοια δεν φτάνουν οι κρατικοποιήσεις.
Πρώτα-πρώτα απαγορεύονται οι κρατικοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εδώ σηµαίνει ότι κάθε µέρα πρέπει να
έχεις δέκα µέτωπα σύγκρουσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εµείς
λέµε αποδέσµευση, γιατί ή θα συγκρουστείς αποδεχόµενος ότι
νυν υπέρ πάντων η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι η Ευρωζώνη, ή θα
αποδεσµευτείς. Δεν υπάρχει ενδιάµεσος δρόµος. Και εδώ να ξεκαθαρίσουµε ότι βεβαίως η σύµβαση του 2010 ήταν χειρότερη
από τις προηγούµενες.
Εδώ αποδέχτηκε η τότε Κυβέρνηση µέχρι το 2025 να καταργήσει κάθε εµπορική δραστηριότητα. Τι σηµαίνει εµπορική δραστηριότητα; Ελληνικά πλοία να τα κάνει τουλάχιστον για το
Αιγαίο. Και έτσι µπήκε στη µέση και το τµήµα εκείνο του τροχαίου
υλικού. Αποδεχθήκατε, λοιπόν, µε ανταγωνιστές σας να καταργήσετε την εµπορική δραστηριότητα, όταν ξέρετε ότι δεν µπορείτε να κάνετε αµυντική βιοµηχανία στην Ελλάδα, έστω µέσα
στα πλαίσια αυτού του συστήµατος που είχατε. Αυτά τα δεχτήκατε. Για να µην πω ότι έχουµε ανάδοχο εταιρεία, κατασκευαστή,
υποκατασκευαστή και δεν συµµαζεύεται. Υπάρχει, δηλαδή, ένα
πλέγµα σχέσεων που τελικά βγαίνει ότι η Ελλάδα χρωστάει σε
αυτούς που της χρωστάνε «τα αυγά και τα καλάθια» και πρέπει
να τα επιστρέψει.
Υπάρχει µια σειρά από πράγµατα, δεν µπαίνω τώρα σε λεπτοµέρειες, γιατί αυτά είναι και αντικείµενο της επιτροπής. Αλλά ας
πάρουµε το εξής: Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θεωρεί
ανοιχτό πρόβληµα, από τη στιγµή που ο Νιάρχος πούλησε τα
ναυπηγεία στην ελληνική κυβέρνηση τότε, στο κράτος. Γιατί ο
Νιάρχος πούλησε τα ναυπηγεία; Τον ξελάσπωσε η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ τότε, γιατί µιλάµε για τη δηµόσια περιουσία και την ιδιωτική.
Εκείνη η περίοδος που έγιναν κρατικά τα Ναυπηγεία ήταν διαφορετική. Μην ξεχνάτε ότι µέχρι σοβιετικά πλοία κατασκευάζονταν στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν
τόσα ανταγωνιστικά κέντρα, καπιταλιστικά, ιµπεριαλιστικά, πείτε
τα όπως θέλετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ΕΟΚ και δεν γυρνάει
η Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω. Η ενιαία πολιτική ήταν κυρίως στην
αγροτική πολιτική και προετοιµάζονταν στο επόµενο βήµα. Και
τότε είχες µια αγορά, ας πούµε, είχες τη δυνατότητα να κατασκευάζεις και τα πολεµικά σου πλοία και τα εµπορικά σου πλοία.
Μετά βλέπεις πού πάει η κατάσταση και τη βλέπετε και τώρα.
Άρα, για εµάς το πρόβληµα ναυπηγεία έχει να κάνει µε την πολιτική του εφοπλιστικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, µε την πολιτική
των κυβερνήσεων στην Ελλάδα, µε την οικονοµία των µονοπωλίων, µε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την πορεία της
αµυντικής βιοµηχανίας, µε χίλια δύο πράγµατα. Όλα αυτά που
λέτε, ότι οι εφοπλιστές πήραν τα πλοία τους από την Ελλάδα και
τα κάνουν έξω, µόνο και µόνο γιατί τα µεροκάµατα είναι φτηνά,
δεν ισχύει. Όλα αυτά τα λέει η Νέα Δηµοκρατία, η Χρυσή Αυγή
και διάφοροι και είδατε ότι η Χρυσή Αυγή βγήκε υπερασπιστής
του Περατικού που δολοφονήθηκε, λέει, κιόλας. Βλέπετε ότι τµή-
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µατα του κεφαλαίου είναι και µε τη Χρυσή Αυγή. Εν πάση περιπτώσει, το ότι οι εφοπλιστές έφυγαν από την Ελλάδα λόγω των
υψηλών µεροκάµατων και των απεργιών, αυτό είναι εν µέρει αλήθεια.
Όταν οι Έλληνες εφοπλιστές πηγαίνουν στην Κίνα και στην
Κορέα και κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ερωτήµατα γιατί πάνε στην Κίνα και
στην Κορέα, δεν πάνε µόνο γιατί υπάρχουν φθηνά µεροκάµατα,
γιατί τότε όλοι οι βιοµήχανοι θα πήγαιναν στην Αφρική να κάνουν
παραγωγή. Γιατί δεν πάνε στην Αφρική και γιατί οι άµεσες ξένες
επενδύσεις στρέφονται ανάµεσα στις αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες και όχι στις πολύ καθυστερηµένες σήµερα;
Εκεί, δεν γίνονται επενδύσεις. Γιατί ενδιαφέρονται οι Έλληνες
εφοπλιστές να συµπράξουν µε τους Κινέζους, για να πάρουν
µέρος και στην παγκόσµια αγορά, να πάρουν µέρος και στα διεθνή µερίδια. Δεν είναι κορόιδα. Αυτό είναι το κεφάλαιο. Γιατί οι
Κινέζοι κάνουν «απόβαση» στην Ελλάδα; Για να βοηθήσουν τον
ελληνικό λαό και να κάνουν θέσεις εργασίας; Όχι. Για να πατήσουν πόδι στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι ένας ενδιάµεσος σταθµός και όταν πατήσουν γερά, θα φύγουν και από την Ελλάδα.
Αυτό τους ενδιαφέρει. Εποµένως, είναι πολύ απλοϊκά αυτά που
λέτε για απεργίες, τα χαµηλά µεροκάµατα, κ.λπ.. Και µηδέν να
γίνουν τα ελληνικά µεροκάµατα, δεν θα παράσχουν στα Ελληνικά
Ναυπηγεία.
Για εµάς αντικειµενικά από χθες έχει ωριµάσει η ανάγκη της
κοινωνικοποίησης και της λαϊκής οικονοµίας και της αποδέσµευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέµε ότι ο ελληνικός λαός
είναι έτοιµος να κάνει αυτήν την επίθεση, όχι. Αλλά αντικειµενικά
έχει ωριµάσει από χθες. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι,
πώς θα επιβάλει στους εφοπλιστές να παράγουν στα Ελληνικά
Ναυπηγεία και µάλιστα, να δώσει και αυξήσεις και να γυρίσουµε
σε συνθήκες προ του 2000 και να κάνουν και απεργία;
Βεβαίως, επενδύσεις µε σιγή νεκροταφείου στην Ελλάδα θα
γίνουν κάπως περισσότερες. Αν ο ελληνικός λαός µπει κάτω από
τον τάφο, θα είναι ένα επιχείρηµα. Αλλά εµείς δεν µπορούµε στο
όνοµα του να µειωθεί η ανεργία κατά εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας- γιατί δεν πρόκειται να γίνουν πολλές περισσότερες σταθερές, όλες οι άλλες θα είναι εναλλασσόµενες- να επιβάλλουµε
τη σιγή νεκροταφείου.
Αυτό ήταν το κήρυγµα που έκανε σήµερα και ο κ. Τασούλας
και ο κ. Ρήγας, όταν µίλησαν και δεν απευθύνθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
Με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν µεγάλο ανταγωνισµό στο κυβερνητικό τιµόνι. Απευθύνονται στον ελληνικό λαό και λένε: «τα κεφάλια
µέσα, όχι απεργίες, όχι καταλήψεις, όχι εκείνο, όχι το άλλο, γιατί
καταστρέφεται η Ελλάδα και αποσταθεροποιείται». Εµείς θέλουµε να ανατραπεί, αλλά για να ανατραπεί πρέπει να αποσταθεροποιηθεί αυτός ο συσχετισµός δύναµης. Για εµάς
σταθεροποίηση, όπως την καταλαβαίνουµε εµείς, είναι η λαϊκή
αντεπίθεση. Αυτός είναι ο σταθεροποιητικός παράγοντας. Όλα
τα άλλα πρέπει να αποσταθεροποιηθούν.
Από αυτή την άποψη, εµείς θα ψηφίσουµε την πρόταση, χωρίς
κανένα κόµπλεξ, χωρίς κανένα φόβο και δεν µας ενδιαφέρουν
στο κάτω-κάτω τα πολιτικά επιχειρήµατα που µπορεί να χρησιµοποιήσετε εναντίον µας και εφόσον και αν συσταθεί αυτή η επιτροπή, που δεν φαίνεται. Και δεν την ψηφίζουµε, γιατί έτσι κι
αλλιώς δεν θα συσταθεί. Εµείς θέλουµε να συσταθεί, και ένα παραθυράκι των πολιτικών ευθυνών στην ουσία να βγει, καλό είναι
και στο κάτω-κάτω, µακάρι να βγουν και ποινικές ευθύνες. Όχι
ότι λύνουν το πρόβληµα, γίνονται και πλυντήριο, ένας άµα πάει
φυλακή, ο Άκης άµα πάει φυλακή, γίνεται πλυντήριο. Αλλά, από
την άλλη µεριά, δεν είµαστε διατεθειµένοι να περνάµε «στο ντούκου» και τις προσωπικές ευθύνες, κι ας φοβούνται αυτοί που πρέπει να φοβηθούν, ας αισθάνονται τρεµάµενοι.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εµείς πολεµάµε εξίσου και την εργατική αριστοκρατία, και στον χώρο όλων των πρώην ΔΕΚΟ και
στο δηµόσιο. Η εργατική αριστοκρατία είναι η µεγάλη εφεδρεία
των κυβερνήσεων όλα τα χρόνια. Αυτοί πάλεψαν για να περνάνε
οι αποφάσεις, οι συνδικαλιστές οι οποίοι τώρα, επειδή αλλάζουν
κόµµα, νοµίζουν ότι µπορεί να συγχωρεθούν. Ε, όχι, κύριοι! Κάτι
Κοντάκηδες και κάτι τέτοιοι, ε, «έχουν πολλά ράµµατα στη γούνα
τους». Οι κυβερνήσεις αποφάσιζαν, αλλά οι συνδικαλιστές και
στις τράπεζες και στις ΔΕΚΟ και στην ΕΥΔΑΠ και αλλού ήταν
αυτοί που πέρναγαν την πολιτική στον λαό. Και σήµερα αυτό γί-
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νεται και µε νέα πρόσωπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου
να ξεκινήσω µε µια -ας τη χαρακτηρίσω έτσι- δήλωση προθέσεων.
Στη σηµερινή κατάσταση, µε µια κοινωνία που δίνει τη µάχη
της ανθρωπιστικής κρίσης και αναζητά τις αιτίες και τους υπαίτιους για την τραγωδία που ζει, έχει τεράστια πολιτική και ηθική
σηµασία, για όσους, τουλάχιστον από εµάς, διαισθάνονται αυτή
την ευθύνη, να αντιµετωπίσουµε µε δηµοκρατική γενναιότητα,
εθνική ευαισθησία και χωρίς µικροκοµµατικές υπεκφυγές, το παρελθόν που µας οδήγησε εδώ που βρισκόµαστε σήµερα, να φωτίσουµε τις γκρίζες ζώνες της αδιαφάνειας και των σκανδάλων,
τις αβελτηρίες, τις παραλείψεις, την εκµετάλλευση της εξουσίας
για ιδιοτελείς σκοπούς και να στείλουµε στη δικαιοσύνη όσους
καταχράστηκαν το αξίωµά τους και τη λαϊκή εµπιστοσύνη.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν το αντιλαµβάνοµαι ως
εκδίκηση και πολύ περισσότερο ως αναζήτηση αποδιοποµπαίων
τράγων για να εκτονωθεί η δικαιολογηµένη λαϊκή οργή. Το αντιλαµβάνοµαι, κύριε Υπουργέ, ως απονοµή δικαιοσύνης, αλλά και
ως θεµέλιο λίθο για το µέλλον.
Διότι κανένα µέλλον δεν µπορούµε να έχουµε, διατηρώντας
κρυµµένους σκελετούς στη ντουλάπα. Αλλά και κανένα µέλλον
δεν µπορούµε να έχουµε, αν δεν αποκαταστήσουµε τη χαµένη
εµπιστοσύνη του πολίτη και της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό
σύστηµα. Με ψυχραιµία, νηφαλιότητα, µε σεβασµό στους κανόνες της δηµοκρατίας και της δικαιοσύνης, αλλά και µε αυστηρότητα, προσήλωση στο λαϊκό συµφέρον, έχουµε χρέος να
καθαρίσουµε αυτή την καταχνιά, αυτή την γκρίζα ατµόσφαιρα
που επικρατεί στην πολιτική ζωή της χώρας.
Σας διαβεβαιώνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και σήµερα, αλλά και αύριο,
που θα αναλάβει τα ηνία, θα κάνει το παν για να αποδοθούν οι
ευθύνες και να αποκατασταθεί η πεποίθηση στον πολίτη ότι κανείς δεν είναι υπεράνω της κριτικής και του νόµου. Αυτό ήταν και
είναι το µόνο κίνητρό µας στην κατάθεση της πρότασης εξεταστικής επιτροπής για το µείζον οικονοµικό, αλλά και εθνικό θέµα
των υποβρυχίων, που παρά τα δισεκατοµµύρια ευρώ που έχουν
εκταµιευθεί και ανήκουν στον ελληνικό λαό από το υστέρηµά
του, το δηµόσιο ταµείο, σήµερα, σκουριάζουν στη στεριά, στερώντας µάλιστα από τις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας µας έναν
ιδιαίτερα κρίσιµο παράγοντα.
Επιτρέψτε µου όµως, πριν µιλήσω συγκεκριµένα, να σηµειώσω
και κάτι. Σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, όλοι
οι υπό εξέταση πολιτικοί προέβαλαν το επιχείρηµα ότι επιδιώκεται η πολιτική τους εξόντωση. Να σας θυµίσω τον κ. Παπακωνσταντίνου χθες, τον κ. Τσοχατζόπουλο προχθές, να σας θυµίσω
τα επιχειρήµατα µε τα οποία το κόµµα του τελευταίου και αν δεν
κάνω λάθος προσωπικά τότε ο σηµερινός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
ο κ. Βενιζέλος, ξεπέρασε τον εαυτό του, υπερασπιζόµενος και
διακηρύσσοντας την αθωότητα του κ. Τσοχατζόπουλου του 2005
αλλά και καταγγέλλοντας τις δόλιες προθέσεις των κατηγόρων
του.
Ας βγάλουµε όµως επιτέλους ένα συµπέρασµα από όλα αυτά
κι ας προσπαθήσουµε να πάµε στην ουσία του ζητήµατος, που
πολύ φοβάµαι ότι και τώρα επιχειρείται να συσκοτισθεί µε κραυγές για πολιτική εξόντωση και θεωρίες συνωµοσίας.
Ποια όµως είναι η πραγµατικότητα; Η πραγµατικότητα είναι
ότι εδώ βρισκόµαστε µπροστά σε µία σκανδαλώδη υπόθεση των
υποβρυχίων, που ξεκίνησε το 2000 µε τη σφραγίδα του κ. Τσοχατζόπουλου και κορυφώθηκε το 2010 µε κύρια ευθύνη και µε
υπογραφές τότε των Υπουργών Άµυνας και Οικονοµικών, του κ.
Παπακωνσταντίνου και του κ. Βενιζέλου. Ξέρετε όλοι, ακόµα και
όσοι δεν το οµολογείτε, ότι πρόκειται για µία υπόθεση µε τόσα
πολλά σκοτεινά σηµεία, ώστε το λιγότερο το οποίο θα έπρεπε να
πράξει η Βουλή θα ήταν δίχως άλλο να την εξετάσει σε βάθος.
Κι όµως, βρισκόµαστε για άλλη µια φορά µπροστά σε µία προσπάθεια συγκάλυψης, πάλι µε το ίδιο επιχείρηµα, ότι δήθεν επι-
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χειρείται η πολιτική εξόντωση. Ακόµα χειρότερα. Η αυτονόητη
υποχρέωση της Βουλής να εξετάσει το θέµα σε βάθος εµφανίζεται ως απόπειρα ανατροπής της Κυβέρνησης. Έτσι κατασκευάζεται άλλος ένας εκβιασµός. Όποιος θεωρεί αναγκαία τη
σύσταση εξεταστικής επιτροπής και τη διερεύνηση σε βάθος της
υπόθεσης των υποβρυχίων υπονοµεύει το εθνικόν έργον της Κυβερνήσεως.
Ειλικρινά, δεν ξέρω αν αυτή την κατασκευή την έφτιαξε ο κ.
Σαµαράς ή ο κ. Βενιζέλος ή αν ο κ. Σαµαράς την αποδέχθηκε,
εκών άκων, εκβιαζόµενος κι αυτός από τον σύµµαχό του. Άλλωστε µας έχουν µπερδέψει τώρα τελευταία. Ο κ. Βενιζέλος είπε
προχθές «Δεν χρειάζεται ο κ. Σαµαράς να καλύψει εµένα, µήπως
χρειαστεί να καλύψω κι εγώ τον κ. Σαµαρά».
Εγώ δεν ξέρω ποιος χρειάζεται να καλύψει ποιον. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ξέρω είναι ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µία
ζοφερή ιστορία και εδώ, εν ονόµατι της κυβερνητικής σταθερότητας, της οποίας υποτίθεται θεµέλιος λίθος είναι ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, αποσταθεροποιείται η ίδια η
δηµοκρατία και αγνοείται ένα πάνδηµο, µε βάση όλες τις δηµοσκοπήσεις, αίτηµα του ελληνικού λαού να υπάρξει κάθαρση και
δικαιοσύνη.
Πόσο όµως µπορεί να αντέξει αυτή η αφόρητη για τον λαό
υποκρισία; Για το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου «δεν άνοιξε
µύτη». Άνθρωποι καταστράφηκαν, δισεκατοµµύρια άλλαξαν
χέρια, αλλά ένοχος δεν υπήρξε. Η ληστεία στα ασφαλιστικά ταµεία, τα δοµηµένα οµόλογα, η «SIEMENS», η λίστα Λαγκάρντ
αγνοούνται και συγκαλύπτονται. Αποκορύφωµα της συγκάλυψης, η άρνηση της Κυβέρνησής σας, της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να δεχθεί το αίτηµα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής
για το πώς φτάσαµε ως εδώ, πώς φτάσαµε στο µνηµόνιο. Και να
σκεφτείτε ότι αποτελούσε τη µία και µόνη υπόσχεση του κ. Σαµαρά για τη µία και µόνη εξεταστική, όταν ήταν στα έδρανα της
Αντιπολίτευσης.
Ποια είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, η αξιοπιστία του κ. Σαµαρά, του Πρωθυπουργού, ο οποίος απουσιάζει
σήµερα από την Αίθουσα; Δεν έχει το πολιτικό θάρρος να έρθει
να υπερασπιστεί τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησής του, τον αφήνει έρµαιο. Δεν έρχεται να πάρει τον λόγο.
Ποια είναι η σχέση του µε την αλήθεια, όταν ως Πρωθυπουργός της χώρας βγαίνει σε τηλεοπτική του συνέντευξη –κι ίσως
είναι η µια και µοναδική πράξη υπεράσπισης, δεν µπορεί πάει παραπέρα- και λέει «για τα υποβρύχια έγινε προανακριτική και εξεταστική το 2011 και δεν του βρήκαν τίποτα. Άρα, είναι απόπειρα
ενοχοποίησης και πολιτικής εξόντωσης»;
Δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός ότι το 2011 δεν έγινε καµµία εξεταστική επιτροπή, αλλά έγινε προκαταρκτική που αφορούσε
µόνο έναν, τον κ. Τσοχατζόπουλο και για όλους µαζί τους Υπουργούς -υποτίθεται- θα συνεδρίαζε η Διαρκής Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών, στην οποία ο κ. Βενιζέλος ούτε καν ως µάρτυρας δεν
προσεκλήθη; Που έγινε, λοιπόν, εξεταστική;
Δεν κατανοεί ο κ. Σαµαράς ότι εκβιάζοντας τη Βουλή να µη
δεχθεί σήµερα τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στο όνοµα ότι
απειλείται η κυβερνητική σταθερότητα στην πραγµατικότητα δεν
σώζει την Κυβέρνησή του, αλλά µπαίνει κι ο ίδιος στο κάδρο των
ευθυνών;
Δεν θυµάται τι έλεγε ο εκπρόσωπός του τότε ο κ. Μιχελάκης
για την υπόθεση αυτή; Δεν θυµάται –να πάµε λίγο πιο µακριά- το
2005, τι έλεγε ο κ. Βενιζέλος όταν απαιτούσε εντός της Αιθούσης
αυτής να ζητήσει η Νέα Δηµοκρατία «συγγνώµη» από τους ανθρώπους που ταλαιπώρησε, δηλαδή από τους κυρίους Τσοχατζόπουλο και Παπαντωνίου; Ο πρώτος καταδικάστηκε. Ο
δεύτερος διώκεται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό ξεκίνησε εδώ και µέρες από
την επίσκεψη τη δική µου και του Παναγιώτη Λαφαζάνη στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά µε σκοπό να µας ενηµερώσει η ηγεσία του
Πολεµικού Ναυτικού και να δούµε τους εργαζόµενους, αλλά και
µετά κορυφώθηκε µε την ερώτηση στον Υπουργό Άµυνας, στον
κ. Αβραµόπουλο για το θέµα των υποβρυχίων.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ο κ. Βενιζέλος µε ιδιαίτερα
νευρικές –θα έλεγα- και σπασµωδικές αντιδράσεις µε τον πιο εύγλωττο τρόπο επιδεικνύει µια συµπεριφορά ενοχής.
Το ΠΑΣΟΚ µόνο τη µέρα που πήγαµε στα Ναυπηγεία εξέδωσε
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όχι µια ούτε δύο, αλλά τρεις ανακοινώσεις. Ξέρετε, ακόµη κι αν
δεν είχαµε καµµία υποψία για την εµπλοκή του κ. Βενιζέλου στην
υπόθεση, η αντίδραση αυτή θα µας έβαζε σε υποψίες.
Ακολούθησε η επίθεση προς τον Υπουργό Άµυνας για την
απάντηση που έδωσε εδώ στη Βουλή στην ερώτησή µου για τη
φράση που είπε ότι η Κυβέρνηση δεν φοβάται τη σύσταση εξεταστικής.
Ακολούθησαν οι απειλητικές διαρροές ότι θα πέσει η Κυβέρνηση. Ακολούθησαν οι παραληρηµατικού χαρακτήρα απειλές και
οι άθλιοι αντιπερισπασµοί κατά του ΣΥΡΙΖΑ που –υποτίθεται- καθοδηγεί τα σκοτεινά συµφέροντα. Ακολούθησε στα όρια της
γραφικότητας πρόσκληση σε µονοµαχία.
Δηλώνω, λοιπόν, ευθύς εξ αρχής ότι δεν µε αφορά ούτε και
πρόκειται να ασχοληθώ µε τη λάσπη στον ανεµιστήρα προκειµένου να πεταχτεί η µπάλα στην εξέδρα και να ξεφύγουµε από το
θέµα. Ούτε πρόκειται να ασχοληθώ µε τα ευφάνταστα σενάρια
περί µυστικών υπηρεσιών ούτε µε τα σενάρια πολιτικής εξόντωσης ούτε, εν πάση περιπτώσει, µε το είδος της υπεράσπισης που
διάλεξε για τον εαυτό του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
Εφόσον αισθάνεται ο ίδιος κατηγορούµενος έχει και το δικαίωµα
να υπερασπιστεί τον εαυτό του όπως νοµίζει καλύτερα.
Για να κλείσω το θέµα ένα και µόνο θα πω: Θα διερωτηθώ, πως
είναι δυνατόν ένας κατά γενική οµολογία ευφυής άνθρωπος να
µην κατανοεί ότι µε αυτήν τη συµπεριφορά δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να κραυγάζει ενοχή;
Στο κάτω, κάτω τι αλήθεια είναι αυτό που πρέπει να κρυφθεί
από το φως µιας εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, η οποία,
µάλιστα, εάν συσταθεί θα έχει την πλειοψηφία στη σύνθεσή της
των δύο κοµµάτων που απαρτίζουν σήµερα την Κυβέρνηση;
Εκτός εάν είναι αυτός ο φόβος, ότι ακόµα και στα µέλη που
απαρτίζουν σήµερα την Κυβέρνηση υπάρχει θέµα.
Πόσο κοντόθωρο είναι να νοµίζει κανείς σε τελική ανάλυση ότι
εάν σήµερα καταφέρετε να αποφύγετε τη σύσταση εξεταστικής
-που σε φυσιολογικές συνθήκες, επαναλαµβάνω, εσείς θα
έπρεπε να ζητάτε- θα ξεµπερδέψετε και θα κουκουλώσετε την
υπόθεση; Και γιατί αυτό; Διότι εδώ δεν είναι η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ, έχουµε τέσσερα υποβρύχια που σκουριάζουν και χίλιους διακόσιους εργαζόµενους που δεν έχουν να κάνουν
Χριστούγεννα και είναι στο δρόµο. Πως θα ξεµπερδέψετε µε
αυτά; Πως θα τα κρύψετε «κάτω από το χαλί»; Δεν χωράνε τέσσερα υποβρύχια «κάτω από το χαλί».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Το πρόβληµα, λοιπόν, δεν είναι θεωρητικό. Το πρόβληµα είναι
πρακτικό, υπαρκτό και βοά και σας υποχρεώνει να δώσετε λύσεις
κι απαντήσεις.
Κύριε Υπουργέ, και σε εσάς µιλώ.
Διότι εξαιτίας των επιλογών που έγιναν, τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά βρίσκονται σήµερα σε δεινή θέση. Ολοκαίνουρια υποβρύχια σήµερα βρίσκονται εγκαταλελειµµένα. Τα ναυπηγεία είναι
ανασφάλιστα. Κάθε µέρα που περνάει ο κίνδυνος ενός καταστροφικού ατυχήµατος γίνεται ολοένα και µεγαλύτερος.
Την ίδια στιγµή, το ελληνικό δηµόσιο παραµένει εντελώς ακάλυπτο για τα τεράστια ποσά που έχει να πληρώσει. Απέναντί του
έχει ανύπαρκτες εταιρείες «φαντάσµατα», αναξιόχρεες µε ελάχιστης αξίας µετοχικό κεφάλαιο –είκοσι πέντε χιλιάδες λίρεςεταιρείες που δεν έχουν επενδύσει ούτε µισό ευρώ για την ανάπτυξη των ναυπηγείων, τη στιγµή που έχουν εισπράξει εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Το ελληνικό δηµόσιο έχει πληρώσει από το 2000 έως σήµερα
2,4 δισεκατοµµύρια εκ των οποίων 362 εκατοµµύρια µετά το
2010, όταν κόβατε µε αποφάσεις εδώ µισθούς και συντάξεις και
βάζατε χαράτσια. Τούτη τη στιγµή, αντί επτά υποβρυχίων το Πολεµικό Ναυτικό έχει µόνο ένα, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Εννιά έχουµε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς- Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου): Από αυτά
εννοώ.
Βεβαίως, έχουµε κι άλλα. Αν είναι όµως να είµαστε εντάξει µε
αυτά που έχουµε, γιατί τα παραγγείλλαµε;
Το ελληνικό δηµόσιο, λοιπόν, σήµερα έχει να αντιµετωπίσει
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εκτός του υπαρκτού αυτού προβλήµατος, που δεν µπαίνει «κάτω
από το χαλί» και µια αγωγή από τη µεριά των ψευδοεπενδυτών
που ζητούν αποζηµίωση ύψους ενός δισεκατοµµυρίου, τη στιγµή
που τα ναυπηγεία βρίσκονται σε κατάρρευση.
Κύριε Υπουργέ, ποιος είναι αλήθεια υπεύθυνος για αυτήν την
κατάσταση; Ποιος θα δώσει λόγο για τα εκατοµµύρια ευρώ που
σπαταλήθηκαν; Ποιος θα λογοδοτήσει για τη συµφωνία-πλαίσιο
και την εκτελεστική συµφωνία µε τον ψευτοεπενδυτή κ. Σάφα και
τις εταιρείες του;
Η σύµβαση που υπέγραψε ο τότε Υπουργός Άµυνας αποτελεί
µνηµείο αδιαφάνειας και σκανδαλωδών όρων σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου, µε πρόσχηµα τη σωτηρία των ναυπηγείων.
Πρόκειται για µια σύµβαση που αποκλίνει δραµατικά από τα συνήθη στις δηµόσιες συµβάσεις.
Οι πληρωµές στη σύµβαση αυτή δεν συνδέονταν µε κανένα
τρόπο µε την πρόοδο του έργου. Αυτό είναι πρωτοφανές. Το ελληνικό δηµόσιο -µε δυο λόγια- συµφώνησε να πληρώνει, χωρίς
να ελέγχει την πρόοδο των εργασιών στα υποβρύχια. Οι εργασίες αυτές, όπως φαίνεται, δεν ξεκίνησαν ποτέ από το Σεπτέµβρη του 2010 όταν η εκτελεστική συµφωνία µπήκε σε ισχύ.
Έγιναν πέντε εκταµιεύσεις τη στιγµή που εδώ παίρνατε αποφάσεις λιτότητας, αποφάσεις για περικοπές και χαράτσια. Ποιες
ήταν οι εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου ότι το έργο προχωρούσε κανονικά στις ηµεροµηνίες που γίνονταν οι εκταµιεύσεις
χρηµάτων; Και δεν τελειώνουν εδώ τα ερωτήµατα.
Ο τότε Υπουργός Άµυνας οφείλει να απαντήσει, εάν όταν πλήρωνε είχε στα χέρια του τα υπεργολαβικά συµβόλαια των ναυπηγείων µε τη γερµανική «HDW» που ήταν και η µοναδική
εταιρεία µε την τεχνογνωσία που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση του έργου.
Θα πρέπει να εξηγηθεί και κάτι ακόµα. Θα πρέπει να εξηγηθεί
για ποιο λόγο, κατά παράβαση κάθε συναλλακτικής συνήθειας,
απαλλάχτηκε ο κ. Σάφα ως ανάδοχος του έργου από την υποχρέωση καταβολής εγγυητικών επιστολών προκαταβολής καλής
εκτέλεσης και εγγυητικής περιόδου µετά την παράδοση.
Με αυτόν τον τρόπο, το ελληνικό δηµόσιο είναι σήµερα απολύτως ακάλυπτο και για τις υπερβολικές αξιώσεις του κυρίου
Σάφα και των διαφόρων εταιρειών του. Δεν έχει, δηλαδή, καµµία
εγγύηση για τα τεράστια ποσά που εκταµιεύτηκαν και σήµερα
έχουν χαθεί. Ποιος θα δώσει, κύριε Υπουργέ, απαντήσεις για όλα
αυτά; Ποιος θα δώσει απαντήσεις στα φλέγοντα ερωτήµατα που
αφορούν στο δηµόσιο χρήµα; Για ποιο λόγο, για παράδειγµα,
απαλλάχθηκαν οι Γερµανοί πρώην -λέω εγώ και θα µας πείτειδιοκτήτες των Ναυπηγείων, έναντι κάθε απαίτησης του ελληνικού δηµοσίου από φορολογικές απάτες, τις οποίες διαπίστωσε
το ΣΔΟΕ. Αυτό, µάλιστα, έγινε και νόµος µε τροπολογία σε
άσχετο νοµοσχέδιο που έφερε ο εισηγητής, ο κ. Βενιζέλος τον
Οκτώβρη του 2010. Τα ερωτήµατα συνεχίζονται και αναµένουν
απάντηση.
Όλα, όµως, σας είπα, µέχρι σήµερα είναι λεπτοµέρειες µπροστά στο µεγάλο θέµα που εγείρεται από την υπογραφή και την
εκτέλεση της σύµβασης στα ναυπηγεία. Κύριε Υπουργέ, θέλω
µία απάντηση. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των ΕΝ Α.Ε. σήµερα; Πρέπει να ξέρουµε, διότι διαβάζοντας την εκτελεστική συµφωνία
αγοραστής των µετοχών των ΕΝ Α.Ε. εµφανίζεται η εταιρεία
«ABU DHABI MAR», για την οποία µάλιστα ο κ. Βενιζέλος στην
τότε συζήτηση στη Βουλή έλεγε -και σωστά λέω εγώ- ότι είναι
µία εταιρεία, η οποία εξαιτίας της παρουσίας της σε πενήντα
τρεις χώρες, σε πενήντα τρία Πολεµικά Ναυτικά, έχει τη δυνατότητα να φέρνει δουλειές, να φέρνει παραγγελίες.
Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, προφανώς και επείσθη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να ψηφίσει την κύρωση αυτής της σύµβασης. Ένα µήνα αργότερα, όµως, πάλι ο κ. Βενιζέλος έρχεται µε
την ίδια τροπολογία για την οποία απαλλάσσει την «HDW» για τις
απαιτήσεις που το ΣΔΟΕ είχε προσδιορίσει, αντικαθιστά µε τροπολογία σε άσχετο νοµοσχέδιο την «ABU DHABI MAR» µε την
«PRIVINVEST», µε άλλη εταιρεία παρανόµως δε, διότι δεν µπορείς µε τροπολογία που αναφέρεται σε νόµο που κυρώνει σύµβαση, να αλλάζεις το νόµο που αφορά συγκεκριµένη σύµβαση,
χωρίς να αλλάξεις και τη σύµβαση. Αυτό, όµως, δεν είναι θέµα
που θα ασχοληθούµε τώρα, είναι πολιτικά τα ζητήµατα και όχι
νοµικά.
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Η «PRIVINVEST», λοιπόν, παρουσιάζεται ως συνδεδεµένη εταιρεία µε την «ABU DHABI MAR». Από πού προκύπτει αυτή η σύνδεση; Ποτέ δεν διευκρινίστηκε, ούτε τότε, ούτε σήµερα. Από την
«ABU DHABI MAR», λοιπόν, µία θυγατρική του «ABU DHABI
FUND» που ελέγχεται από την πριγκιπική οικογένεια και άρα είναι
αξιόχρεη για κάθε πιθανή οφειλή της στο ελληνικό δηµόσιο, περνάµε σε µία εταιρεία αγνώστων στοιχείων ιδιοκτησίας του κ.
Σάφα, µε µετοχικό κεφάλαιο µόλις 25 χιλιάδων λιρών. Γιατί αυτή
η αλλαγή; Πώς δικαιολογείται; Δεν πήραµε απαντήσεις. Έγινε ο
οποιοσδήποτε έλεγχος από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως
είχε γίνει για την περίπτωση της «ABU DHABI MAR», από την «ΛΑΖΑΡΟΥ» τότε; Δεν έγινε.
Υπάρχουν, όµως, σήµερα απ’ ό,τι βλέπω στοιχεία που πρέπει
να εξετάσουµε. Αλλά δεν είναι καινούρια στοιχεία για εµάς.
Εκείνη την εποχή, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
καταθέτει ερώτηση και ζητά από τον τότε Υπουργό Άµυνας να
του απαντήσει αν έχει ακούσει τίποτα για την µετάβαση στην
«PRIVINVEST» και αν τα ΕΝ Α.Ε. ανήκουν στην «PRIVINVEST» ή
σε κάποια άλλη εταιρεία. Σήµερα, βλέπουν το φως της δηµοσιότητας στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πιθανότατα ούτε η «PRIVINVEST» είναι ιδιοκτήτρια των ναυπηγείων, αλλά ότι οι µετοχές
τους ανήκουν σε µία ενδιάµεση εταιρεία, την HOERN 2 που συνέστησαν οι Γερµανοί, πρώην ιδιοκτήτες των ναυπηγείων, ως ενδιάµεση. Χρησιµοποιώντας, δηλαδή, την «PRIVINVEST» ως
κέλυφος, ώστε πάλι τα ναυπηγεία να είναι στη δική τους δικαιοδοσία.
Ερωτάµε εµείς, καταθέτοντας αυτήν τη πρόταση για εξεταστική και εδώ που σας έχουµε απέναντί µας, κύριε Υπουργέ,
κύριε Βενιζέλε, είναι αλήθεια αυτό; Το γνωρίζατε αυτό αν είναι
αλήθεια, ως οφείλατε να το γνωρίζετε; Γιατί πράγµατι µπορεί και
να µην το γνωρίζατε. Το γνωρίζατε, όταν υπογράφατε για την
εκταµίευση αυτών των 360 εκατοµµυρίων ευρώ; Και αν είναι αληθές και εν πάση περιπτώσει το γνωρίζατε, πώς γίνεται να δίνατε
εντολές εκταµίευσης ποσών προς τα ΕΝ Α.Ε., τη στιγµή που δεν
τηρείται πλέον ουσιώδης όρος της σύµβασης, δηλαδή η απόκτηση των ναυπηγείων από την «ABU DHABI MAR» και αργότερα
µε την τροπολογία που καταθέσατε από την «PRIVINVEST».
Καταβλήθηκαν 362 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία τα 250
εκατοµµύρια πήγαν στα ΕΝ Α.Ε. και τα υπόλοιπα στη «HDW». Καταβλήθηκαν 250 εκατοµµύρια στα ΕΝ Α.Ε., αλλά οι εργαζόµενοι
είναι απλήρωτοι, τα ναυπηγεία είναι εγκαταλελειµµένα, τα υποβρύχια είναι ανασφάλιστα και η εφορία απλήρωτη. Ρωτάµε, τι
έγιναν αυτά τα 250 εκατοµµύρια; Γιατί δεν γίνεται ένας έλεγχος
του ΣΔΟΕ στα βιβλία των ΕΝ Α.Ε. για να µάθουµε πού πήγαν
αυτά τα λεφτά. Είναι παράλογο αυτό που ρωτάµε; Πώς εκταµιεύτηκαν αυτά τα ποσά, όταν µέτοχοι των ναυπηγείων αντί της
«ABU DHABI MAR» ή έστω της «PRIVINVEST» είναι µία εικονική
γερµανική εταιρεία η «HOERN 2», η οποία δεν γνωρίζουµε σε
ποιους ανήκει και είναι το ερώτηµα µου το οποίο έχω καταθέσει
σήµερα τρεις φορές στον Υπουργό κ. Αβραµόπουλο να µας πει,
διότι υπήρχε και µία «HOERN», η πρώτη, που ανήκε στην «HDW».
Όλα αυτά, όταν από τις 22 Σεπτεµβρίου του 2010 υπάρχει το µετοχολόγιο των ΕΝ Α.Ε. και άρα το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
οφείλει να γνωρίζει. Δεν ξέρω αν γνωρίζει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Τσίπρα, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είναι πελάτης
του. Τα ερωτήµατα που θέτετε θα πρέπει να απαντηθούν διαφορετικά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Κύριε Υπουργέ, θα χαρώ ιδιαίτερα να πάρετε
το λόγο να τοποθετηθείτε σε αυτό. Έστω και αυτή είναι µία απάντηση, τα ερωτήµατα όµως είναι υπαρκτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο, επειδή δεν ακούστηκα
πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Σας θύµισα πως το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης είναι πελάτης του ναυπηγείου. Τα ερωτήµατα που θέτετε είναι «άλλου
παππά Ευαγγέλιο». Εµείς τι θέλουµε; Θέλουµε να πάρουµε τα
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υποβρύχια. Ερευνούµε, ψάχνουµε, προσπαθούµε να βρούµε λύσεις. Πριν από λίγο παρουσίασα εκτενέστατα µπροστά σας και
ήσασταν κι εσείς παρών, ποια διαδικασία τελικά επελέγη. Το αντικείµενο, όµως, στη σηµερινή συζήτηση είναι για το κατά πόσον
χρειάζεται εξεταστική επιτροπή. Τα υπόλοιπα ερωτήµατα σας,
ευχαρίστως να τα απαντήσουµε και είπα και πρωτύτερα ότι
µπορώ να µεσολαβήσω στο Υπουργείο Ανάπτυξης να συνεννοηθούµε τις λεπτοµέρειες.
Ευχαριστώ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Κύριε Υπουργέ, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο
καταθέτουµε την πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Επειδή διαισθανόµαστε και εµείς και πιστεύω και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ότι αυτά τα κρίσιµα ερωτήµατα απαιτούν καθαρές
απαντήσεις και αν δεν υπάρχουν καθαρές απαντήσεις, απαιτείται
διερεύνηση.
Να λοιπόν γιατί χρειάζεται Εξεταστική Επιτροπή. Δεν πρέπει
να διευκρινιστούν αυτά τα ερωτήµατα; Δεν δικαιούται ο ελληνικός λαός απαντήσεις; Διότι, µε βάση όλα όσα περιέγραψα πριν
αν είναι αληθή –επαναλαµβάνω, εγώ θέτω ένα µεγάλο ερωτηµατικό, λέω αν είναι αληθή- εδώ βρισκόµαστε µπροστά στο κόλπο
του «αιώνα», σε ένα κόλπο γκρόσο από την πλευρά των Γερµανών, µε θύµα βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, το ελληνικό
δηµόσιο.
Τι εννοώ όταν λέω colpo grosso; Έρχονται και παίρνουν τη
δουλειά, δίνουν µίζες µέσα από την ύποπτη διαδροµή των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων –τη γνωστή ιστορία του Τσοχατζόπουλου- δεν ολοκληρώνουν το έργο τους και όχι µόνο δεν
πληρώνουν για την καθυστέρηση, όχι µόνο δεν εκπίπτουν οι εγγυητικές τους, αλλά φτιάχνουν µία παρένθετη ενδιάµεση µε έναν
«αχυράνθρωπο» από το Λίβανο, αναβαθµίζουν την εργολαβία,
παίρνουν πάνω από 1 δισεκατοµµύριo σε καιρό κρίσης, γλιτώνουν και τα 260 εκατοµµύρια που υπολείπονταν από τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα, γλιτώνουν και τον έλεγχο του ΣΔΟΕ για τα
παλιά αµαρτωλά αντισταθµιστικά ωφελήµατα µε την τροπολογία
του κ. Βενιζέλου, ταΐζουν και την παρένθετη εταιρεία µε τη συνέχιση των πληρωµών, βαράνε και µια ωραία διάλυση των ναυπηγείων, αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόµενους, δεν βάζουν
ούτε βίδα στα υποβρύχια, αφήνοντάς τα να σαπίζουν και έρχονται από πάνω και καταγγέλλουν και το ελληνικό Δηµόσιο, διεκδικώντας αποζηµίωση 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Εδώ βρισκόµαστε! Αυτή είναι η κατάσταση, µία απίστευτη
απάτη σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου, αν είναι αληθή τα στοιχεία τα οποία καταθέτω προς διερεύνηση. Ούτε ντετέκτιβ είµαι
ούτε µπορούµε να ξέρουµε ποια είναι πραγµατικά η αλήθεια.
Σας καλούµε να µας την πείτε. Έχετε διατελέσει Υπουργοί,
έχετε ευθύνη, είστε Κυβέρνηση. Δώστε µας, λοιπόν, µία απάντηση. Ισχύουν ή δεν ισχύουν όλα αυτά; Μπορεί –επαναλαµβάνωκαι να ισχύουν, αλλά να µην τα γνωρίζατε, να πέσατε και εσείς
θύµατα της απάτης. Είναι και αυτό µία απάντηση δεκτή. Μετά
από όλα αυτά, όµως, θα συνεχίζετε να το παίζετε Πόντιοι Πιλάτοι
και θα καταψηφίσετε την πρόταση για εξεταστική; Αυτό το ερώτηµα απευθύνεται σε όλους τους Βουλευτές και της ΔΗΜΑΡ και
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν έχετε καµµία δικαιολογία για
να το κάνετε. Μπροστά σας έχετε δύο επιλογές. Η µία είναι η επιλογή της διερεύνησης της αλήθειας και η άλλη είναι η επιλογή
της συγκάλυψης. Ή νοµίζετε, όµως, ότι τελικά θα καταφέρετε σε
αυτήν την υπόθεση να γλιτώσετε από την αλήθεια; Σε αυτήν την
υπόθεση η αλήθεια δεν θα µπορέσει να κρυφτεί για πολύ. Όσο
τα υποβρύχια σκουριάζουν, η αλήθεια θα αναζητά πεισµατάρικα
διέξοδο και θα βρει διέξοδο. Απλώς, όσοι θα καταψηφίσετε
αυτήν την πρόταση, θα έχετε και εσείς επωµιστεί µία ευθύνη που
δεν θα σας αναλογεί. Η επιλογή είναι δική σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Οµολογώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι είχα ανησυχήσει λίγο γιατί η ροή της συζήτησης ήταν
εξαιρετικά ήπια και ήρεµη και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δρί-
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τσας, είχε κινηθεί σε ένα θεωρητικό και αφηρηµένο επίπεδο και
µε άκρα προσοχή στο ύφος του, αλλά ευτυχώς ήρθε ο κ. Τσίπρας τώρα, κατέλαβε το Βήµα και επανέλαβε τις χυδαιότητες,
τις συκοφαντίες, τις ανακρίβειες, τις ανευθυνότητες πάνω στις
οποίες στηρίζει την πολιτική του παρουσία τους τελευταίους
τρεις µήνες. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να πούµε µερικά πράγµατα.
Και ήρθε η ώρα κυρίως για εσάς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, να αντιληφθείτε τι συµβαίνει µέσα στο κόµµα σας
και µε τους χειρισµούς που κάνει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο
κλειστός κύκλος που τον περιβάλλει.
Η στοχοποίηση του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά η δική µου στο ζήτηµα των υποβρυχίων, αλλά και γενικότερα, πρέπει να σας θυµίσω ότι είναι ένα σχετικά όψιµο φαινόµενο. Δεν είχε συµβεί αυτό
πριν τις εκλογές του 2012, παρ’ ότι είχα ασκήσει πολύ κρίσιµα
υπουργικά καθήκοντα µε κορυφαίο παράδειγµα τα καθήκοντα
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών
στην καρδιά της κρίσης. Πολύ περισσότερο ήταν ευγενική, φιλική η στάση του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και πάρα πολύ καλή η συνεργασία
µε τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας και στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των Εξοπλιστικών Προγραµµάτων που η Βουλή συγκρότησε µε δική µου
πρόταση και επιµονή.
Όµως, η επίθεση εναντίον µας, εναντίον µου, κατέστη στοιχείο
της στρατηγικής της εφόδου του ΣΥΡΙΖΑ, µια στρατηγική χωρίς
αποτέλεσµα που χρειάζεται υλικό, χρειάζεται καύσιµα. Εκεί
πλέον αρχίζει το ζήτηµα να γίνεται προβληµατικό, γιατί όταν δεν
έχεις να πεις κάτι συγκεκριµένο, κάτι πολιτικό, κάτι ιδεολογικό,
κάτι στρατηγικό, καταφεύγεις στις συκοφαντίες, στις ύβρεις,
στις ανακρίβειες και εγκλωβίζεσαι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Η στρατηγική της εφόδου χωρίς αποτέλεσµα παράγει νευρικότητα, γιατί διαψεύδονται προσδοκίες και γιατί η χώρα έχει
άλλες προτεραιότητες.
Υπάρχει µια καταφανώς εσφαλµένη εκτίµηση του ΣΥΡΙΖΑ πως
το ΠΑΣΟΚ είναι ο αδύναµος κρίκος. Υπάρχει, όµως, µια ορθή
εκτίµηση ως προς το ποιος είναι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ ως εγγυητή
της σταθερότητας και ως προς το ποιος είναι ο δικός µου προσωπικός ρόλος στα πολιτικά πράγµατα της χώρας και σε σχέση
µε την ύπαρξη αυτής της δηµοκρατικής παράταξης και σε σχέση
µε την αντοχή της Κυβέρνησης, το σχηµατισµό της τον Ιούνιο
του 2012 και την αντοχή της τον Ιούνιο του 2013.
Μακάρι, όµως, να έφθαναν οι εµφανείς πολιτικές εξηγήσεις!
Αν έφθαναν, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία θα είχε συνετιστεί µετά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, όπου είχαν ένα
πρόσχηµα, είχαν κάποιον που έλεγε ψέµατα, τα ψέµατα απεκαλύφθησαν ηλεκτρονικά, κατέρρευσε αυτή όλη η σκευωρία. Δεν
συνετίστηκαν, άρα, υπάρχουν και άλλα κίνητρα που συνδέονται
µε την εξυπηρέτηση άλλων στόχων –και θα το πω καθαρά- µε την
εξυπηρέτηση συµφερόντων που έχουν θιγεί από µένα και συµφερόντων που δεν θέλουν σταθερότητα στη χώρα και επιτυχή
ολοκλήρωση της προσπάθειας εξόδου από το µνηµόνιο και την
κρίση.
Υπάρχει, βέβαια και το γενικότερο πολιτικό παιχνίδι µε τη
δραχµή που συνεχίζεται τώρα συγκεκαλυµµένα, γιατί όπως θυµάστε ο κ. Τσίπρας είπε «εθελοντικά δεν βγαίνουµε από το
ευρώ», αλλά συνεχίζεται συστηµατικά το παιχνίδι µε τις καταθέσεις, η υπονόµευση της ασφάλειας των καταθέσεων µε όλα όσα
είπε κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού ο κ. Τσίπρας, µε τις
ερωτήσεις που καταθέτει ο κ. Χουντής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ούτω καθεξής.
Η εστίαση στο ζήτηµα των ναυπηγείων µετά από τρία χρόνια
από τη σύµβαση, το νόµο του 2010 και ενάµιση χρόνο µετά το
σχηµατισµό της Κυβέρνησης, µετά την έναρξη της παρούσας
κοινοβουλευτικής περιόδου, προκαλεί µία έκπληξη.
Και προκαλεί µία έκπληξη, γιατί παρά τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ασκηθεί κανένα ουσιαστικό µέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου όλη αυτήν την περίοδο,
δεν είχε προκληθεί µια µεγάλη οργανωµένη συζήτηση στην Ειδική Επιτροπή Εξοπλισµών, στη Διαρκή Επιτροπή Άµυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων, δεν είχε συζητηθεί µία επερώτηση, δεν
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είχε γίνει τίποτα για το θέµα αυτό. Παρ’ ότι η Βουλή εν ολοµελεία
συζήτησε τρεις νόµους πολύ πρόσφατα, δύο σε σχέση µε τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας και έναν σε σχέση µε το Νεώριο της Σύρου
και θα δικαιολογούνταν έτσι µία συζήτηση γενικότερα του προβλήµατος των ναυπηγείων στη χώρα, δεν προκλήθηκε η συζήτηση αυτή από το ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διαδικασία του νοµοθετικού
έργου. Λογικό δεν θα ήταν, όταν έρχεται µία ρύθµιση για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και τις πυραυλακάτους, να πεις τι γίνεται µε
τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά και τα υποβρύχια; Πώς κατηγορώ ένα
νόµο για το Σκαραµαγκά και τα υποβρύχια, αλλά δηλώνω αιδηµόνως «παρών», δηλαδή πολιτικά στηρίζω την ψήφιση των νόµων
για την Ελευσίνα και τις πυραυλακάτους; Δεν είναι περίεργο;
Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι το κλίµα ήταν τελείως διαφορετικό όχι µόνο κατά τη διάρκεια της ακρόασής µου στην Εξεταστική Επιτροπή -γιατί µία ολόκληρη µέρα αφιερώθηκε στη
συζήτηση των µελών της εξεταστικής επιτροπής µε εµένα- αλλά
το κλίµα ήταν τελείως διαφορετικό και µέχρι πάρα πολύ πρόσφατα, όταν ετέθη προς συζήτηση από τον κ. Αναστασόπουλο
που διαµεσολαβούσε εκ µέρους της Κυβέρνησης, για να βρεθεί
λύση η ιδέα να πουλήσουµε ένα υποβρύχιο, για να χρηµατοδοτήσουµε τη λειτουργία των υποβρυχίων.
Και τότε -το γράφει αυτό η Καθηµερινή- λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να συµφωνεί µε την ιδέα και ο κ. Δρίτσας..
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το έχουµε διαψεύσει δηµοσίως.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ο κ. Δρίτσας τότε στέλνει µία επιστολή στην Καθηµερινή..
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ρωτήστε τον τότε κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Αφήστε, κύριε Δρίτσα. Ηρεµήστε.
Τότε, λοιπόν, ο κ. Δρίτσας στέλνει µια επιστολή στην «Καθηµερινή» και λέει ότι αυτό δεν αληθεύει. Δεν αληθεύει ότι συµφωνούµε µε την πώληση του υποβρυχίου. Σωστό. Προσθέτει όµως.
«Επιθυµώ, επίσης, να σας ενηµερώσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επίγνωση των λεπτών ισορροπιών και του σκληρού ανταγωνισµού
επιχειρηµατικών συµφερόντων που εµπλέκονται στην υπόθεση
των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και των υποβρυχίων. Και δεν επιλέγει µικροπολιτική τακτική, αλλά παρακολουθεί πολύ συστηµατικά και µε πολύ σοβαρότητα τις εξελίξεις, παρεµβαίνοντας εκεί
και όπου πρέπει». Αυτή ήταν η γραµµή τότε.
Πολύ προσεκτικά και πολύ ήπια υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων για τα οποία θα µιλήσουµε τώρα. Και έτσι ας δούµε πως
διαγράφεται η καµπύλη της τελευταίας περιόδου.
Ξαφνικά, ο κ. Τσίπρας λέει ότι θα πάει επίσκεψη στο Σκαραµαγκά και ανακοινώνεται συνάντηση µε τους εργαζοµένους.
Αλλά οι εργαζόµενοι διαψεύδουν τη συνάντηση αυτή και την 1η
Οκτωβρίου εκδίδουν µια ανακοίνωση µε την οποία λένε: «Θα θέλαµε να εκφράσουµε τη λύπη και την αγανάκτησή µας για τη σηµερινή επίσκεψη του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο κλιµάκιο του Πολεµικού Ναυτικού
που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ναυπηγείου, χωρίς καν
να µπουν στον κόπο να ενηµερώσουν τους εργαζόµενους και
τους εκπροσώπους τους». Γιατί οι εργαζόµενοι ξέρουν ποιος έχει
αγωνιστεί για τα ναυπηγεία. Ξέρουν ποιος έχει αγωνιστεί να τους
δώσει δουλειά. Ξέρουν ποιος έχει αγωνιστεί να διατηρηθεί η ναυπηγοεπισκευαστική βάση της χώρας.
Μετά από την επίσκεψη αυτή -που στη συνέχεια θα σας πω
από ποιους συνοδευόταν ο κ. Τσίπρας, γιατί έχει πολύ µεγάλη
σηµασία ποιοι ήσαν µέλη της συνοδείας του κ. Τσίπρα- αρχίζει η
συκοφαντική, σχεδόν υστερική εστίαση του ενδιαφέροντος του
ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα προσωπικά στην υπόθεση των υποβρυχίων µετά από δύο χρόνια και προσωπικά σε µένα.
Η κοινοβουλευτική αφετηρία είναι η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Άµυνας. Γνωρίζετε την άµεση αντίδρασή µου στη Βουλή την ίδια µέρα, όταν συζητούσαµε τη
ρύθµιση για την αναστολή χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής.
Φτάσαµε στην άµεση αντιπαράθεση κατά τη συζήτηση της
ατυχούς πρότασης µοµφής, που υπόβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί
µίλησα για τη «µονοµαχία προσωπικού και πολιτικού ήθους» και
είπα µια φράση: «Βγήκατε νωρίς στην πιάτσα». Θα το εξηγήσω
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σήµερα. Γιατί ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ γερασµένος, εντυπωσιακά γερασµένος. Θα δούµε το «ηθικό πλεονέκτηµα».
Στη συνέχεια η καµπύλη είναι ενδιαφέρουσα, γιατί εµφανίζεται
µια σταδιακή υποχώρηση, µια εντυπωσιακή αµηχανία. Από τότε
περνούν σαράντα πέντε µέρες έως ότου κατατεθεί η πρόταση
για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Τους προκαλούµε συνεχώς.
Και κατατίθεται επιτέλους µια πρόταση «άλλα λόγια να αγαπιόµαστε». Είναι µια πρόταση πολύ προσεκτική, απευθυνόµενη
στη Βουλή των Λόρδων του Ηνωµένου Βασιλείου, να ελέγξουµε
όλες τις περιόδους, κυρίως την περίοδο µέχρι το 2009, την περίοδο από το 2011 και µετά και κάποια λόγια για την περίοδο του
ν.3885/2010.
Και µετά τους ξαναψάχνουµε επιµόνως -γιατί υπήρξε η άµεση
αντίδραση του ΠΑΣΟΚ σηµείο - σηµείο- προκειµένου να προσδιορίσουµε την ηµέρα της συζήτησης. Γιατί είχε πολλές υποχρεώσεις στην Ευρώπη ο κ. Τσίπρας, λόγω της υποψηφιότητάς του
για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Συµβαίνει να ασκώ τα καθήκοντα του Υπουργού των Εξωτερικών και να έχω πολλές αναγκαστικές απουσίες στο εξωτερικό.
Ήµουν διαθέσιµος πάντα. Αυτός είχε δυσκολία να βρούµε τη
µέρα. Ευτυχώς τη βρήκαµε πριν τις γιορτές.
Είναι, λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η σηµερινή µέρα ως ηµέρα
εξηγήσεών σας και σας ευχαριστώ γιατί µε διευκολύνετε. Επανήλθατε στο ύφος το γνωστό, το ιταµό ύφος το οποίο ακούσαµε
προηγουµένως. Αυτό χρειάζεται µια απάντηση καταρχάς για λόγους κοινοβουλευτικής ισορροπίας. Αλλά ξέρετε στην ηλικία
σας, κύριε Τσίπρα, είχα διατελέσει Υπουργός Τύπου και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Υπουργός Μεταφορών, Υπουργός Δικαιοσύνης…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Και εσείς νωρίς στην πιάτσα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Αλλά πριν υποβάλω υποψηφιότητα
ως Βουλευτής και δεχθώ υπουργικά καθήκοντα, είχα µια επιστηµονική διαδροµή, επαγγελµατική και ξέρω τι σηµαίνει να λέω λέξεις, γιατί οι λέξεις είναι πράγµατα. Οι λέξεις σκοτώνουν και ως
εκ τούτου µπορεί κανείς πράγµατι να κάνει µια µονοµαχία µε λέξεις, γιατί τα όρια της γλώσσας µας είναι τα όρια του κόσµου
µας και του ήθους µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
Η υπόθεση των υποβρυχίων και των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά
διαρκεί δεκαέξι χρόνια, από το 1997 µέχρι σήµερα. Σε αυτά τα
δεκαέξι χρόνια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπάρχει µία περίοδος δεκαέξι µηνών που είναι η περίοδος της θητείας µου στο
Υπουργείο Εθνικής Αµύνης. Είναι η περίοδος της απόλυτης διαφάνειας, της αποφασιστικής και άµεσης παρέµβασης µέσω της
Βουλής µε τη ψήφιση και έναρξη εφαρµογής ειδικού νόµου.
Η Βουλή παρακολουθεί το ζήτηµα συνεχώς. Έχει αφιερώσει
είκοσι έξι συνεδριάσεις της ειδικής επιτροπής ή της διαρκούς
επιτροπής στο ζήτηµα αυτό. Είκοσι έξι! Σας δίνω κατάλογο των
συνεδριάσεων για να τον έχετε υπόψη σας. Είκοσι έξι συνεδριάσεις δεν έχουν αφιερωθεί σε κανένα άλλο θέµα. Και δεν υπολογίζω τις άλλες τόσες συνεδριάσεις της προκαταρκτικής
επιτροπής που έγιναν για τα αδικήµατα που βαραίνουν τον κ.
Τσοχατζόπουλο σε σχέση µε τα υποβρύχια.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν πρόκειται για σύµβαση. Είναι γλωσσική άνεση το να µιλάµε για µία σύµβαση. Ο ν.3885/2010 είναι ένας νόµος που ψηφίστηκε µε ευρεία πλειοψηφία από την τότε κοινοβουλευτική
πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τους Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που τιµούν σήµερα και την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και την Κυβέρνηση…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εδώ θέλει χειροκρότηµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ε, χειροκροτήστε µας!
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Έχετε πάρει γενόσηµα, κύριε Παπαδηµούλη; Γιατί σας βλέπω ενθουσιασµένο! Κύριε Παπαδηµούλη, κάτι έχετε πάρει σε γενόσηµο.
Αυτός, λοιπόν, ο ν.3885/2010 ψηφίστηκε µετά από αναλυτικές
ακροάσεις, αφού προηγουµένως η Βουλή -για πρώτη φορά και
µοναδική στην ιστορία του Κοινοβουλευτισµού- είχε εγκρίνει το
πλαίσιο της διαπραγµάτευσης µε το προσύµφωνο πλαίσιο της
18ης Μαρτίου του 2010, που είχε εγκριθεί πάλι µε αυξηµένη πλειοψηφία από την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Ποτέ άλλοτε
δεν έχει γίνει διαπραγµάτευση µε κοινοβουλευτικά εγκεκριµένο
πλαίσιο διαπραγµάτευσης, συνεχή ενηµέρωση της Βουλής και
ψήφιση νόµου µετά από µήνες, δηλαδή από το Μάρτιο µέχρι
τέλη Σεπτεµβρίου. Η Βουλή µετείχε στη διαπραγµάτευση.
Και προσέξτε κάτι γιατί γίνεται και ένα άλλο λάθος: Ποιος σας
έχει πει, κύριε Τσίπρα και όσοι άλλοι συνάδελφοι επαναλαµβάνετε αυτήν την έκφραση, ότι µε το ν.3885/2010 κυρώθηκε µία
σύµβαση; Κάνετε µεγάλο λάθος. Αυτό συµβαίνει συνήθως.
Με το νόµο του 2010 δεν κυρώθηκε καµµία σύµβαση συναφθείσα και υπογεγραµµένη. Με το νόµο εγκρίθηκε σχέδιο σύµβασης που κατέστη περιεχόµενο του νόµου και δόθηκε εντολή
στους αρµοδίους Υπουργούς να υπογράψουν κείµενο σύµβασης
εις απόδειξη της δέσµευσης των αντισυµβαλλοµένων.
Δεν έχει συναφθεί καµµία σύµβαση. Έχει ψηφιστεί ο νόµος, ο
οποίος λέει τα εξής, για να ξέρει η Βουλή: «Αποκτούν ισχύ νόµου
τα παρατιθέµενα υπό στοιχείο Β σχέδια συµβάσεων οι οποίες
κρίνονται και χαρακτηρίζονται επωφελείς και συµφέρουσες για
το ελληνικό δηµόσιο. Παρέχεται στους αρµοδίους Υπουργούς
εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψουν». Αυτό λέει ο
νόµος.
Εδώ θα µπορούσε και θα έπρεπε να τελειώσει όλη η συζήτηση.
Γιατί δεν υπάρχει καµµία υπουργική πρωτοβουλία, καµία υπουργική απόφαση, καµµία υπουργική υπογραφή. Υπάρχει νόµος που
χαρακτηρίζει το περιεχόµενο των ρυθµίσεων αυτών ως επωφελές και συµφέρον για το ελληνικό δηµόσιο και θα παραβίαζαν το
νόµο οι Υπουργοί αν δεν προχωρούσαν σε εκτέλεσή του.
Θα έπρεπε να σας ζητήσω απλώς να ανακαλέσετε και να ολοκληρωθεί εδώ η συζήτηση. Όµως θα συνεχίσω υπερασπιζόµενος
το κύρος της Βουλής, που ψήφισε το νόµο. Θα συνεχίσω αναδεικνύοντας το ρόλο, τις διασυνδέσεις, τους στόχους του κ. Τσίπρα και του επιτελείου του.
Επειδή ως τώρα η συζήτηση για τα ναυπηγεία και τα υποβρύχια έγινε περιφερειακά, χωρίς να µπει η Βουλή στην ουσία του
θέµατος, στην καρδιά του θέµατος θα µου επιτρέψετε να θυµίσω
ποια ήταν η κατάσταση που έπρεπε να αντιµετωπιστεί από τη νέα
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 2009.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το λέει η πρόταση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Αφήστε.
Αφετηρία είναι οι δύο αρχικές συµβάσεις τις οποίες τώρα υιοθετεί ο κύριος Τσίπρας. Οι συµβάσεις της περιόδου Τσοχατζόπουλου-Παπαντωνίου, 2000-2002, κρίνονται καλύτερες από το
νόµο του 2010. Προσέξτε. Έχει σηµασία αυτό.
Υπήρχε µια σύµβαση του 2000 µε την οποία ανατέθηκε η κατασκευή στη HDW και στα ΕΝ Α.Ε.. Η «HDW» και η «FERROSTAAL»
τότε ήταν ο κύριος υποκατασκευαστής, όχι η «HDW» µόνη της,
ήταν η «HDW» µε τη «MAN-FERROSTAAL». Μια άλλη HDW που
άλλαξε ιδιοκτησία έκτοτε και µια «FERROSTAAL» που απεβλήθη
το 2010 από το σχήµα η κατασκευή λοιπόν, τριών συν ενός –τελικά ασκήθηκε και η οψιόν- τεσσάρων νέων υποβρυχίων τύπου
214.
Το 2002 υπεγράφη δεύτερη σύµβαση πάλι µε τα ΕΝ Α.Ε. -Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., ο Σκαραµαγκάς- για τον εκσυγχρονισµό
τριών παλιών υποβρυχίων του στόλου τύπου 209.
Τον Οκτώβριο του 2009, εννιά χρόνια µετά ή εφτά χρόνια µετά
το 2002, το ελληνικό δηµόσιο είχε καταβάλει για όλη αυτή την
περίοδο 2.050.000.000 ευρώ, χωρίς αντίκρισµα. Αυτός είναι ο κατάλογος των πληρωµών της περιόδου 2000-2009.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
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Πρακτικών της Βουλής)
Ένα υποβρύχιο «Παπανικολής» βρισκόταν αφηµένο στο Κίελο,
αξιόπλοο και πιστοποιηµένο, όχι από την εταιρεία «HDW», αλλά
από το γερµανικό πολεµικό ναυτικό, έτοιµο για ένταξη στο στόλο.
Θα µπορούσα να επικαλεστώ πολλά έγγραφα. Έχει εµφανιστεί
ενώπιον της Επιτροπής Εξοπλισµών ο πρώτος κυβερνήτης του
σκάφους, που το παρακολουθούσε και στην κατασκευή του και
το κυβέρνησε αρκετό καιρό, ο αντιπλοίαρχος Καραγιαννάκος, ο
οποίος ρωτήθηκε και απάντησε τι σηµαίνει επιχειρησιακά το υποβρύχιο αυτό. Το καλύτερο πλοίο του ελληνικού στόλου.
Υπήρχαν και υπάρχουν άλλα τρία υποβρύχια σχεδόν έτοιµα,
αφηµένα στο Σκαραµαγκά. Υπήρχε ένα παλιό υποβρύχιο, το
«Ωκεανός» -2009- υπό εκσυγχρονισµό στο οποίο είχαν επενδυθεί
400.000.000 ευρώ, για τον εκσυγχρονισµό, όταν η τιµή του νέου
υποβρυχίου «214», που δεν έχει καµµία σχέση µε το «209», είναι
500.000.000. Η σταθερή τιµή του νέου υποβρυχίου άλλης κλάσεως είναι 500.000.000 και 400.000.000 είχαν δαπανηθεί για τον
ατελή εκσυγχρονισµό, τον αναπόδεικτο ακόµη, του «Ωκεανός».
Είχε δαπανηθεί το 50% όλου του ποσού για τον εκσυγχρονισµό.
Από τα 800.000.000 τα µισά τα είχε δαπανήσει το ένα σκάφος,
άρα δεν µπορούσε να γίνει εκσυγχρονισµός.
Ας εξηγήσω λιγάκι για κάποιους που ίσως δεν ξέρουν τι σηµαίνει ΕΝ Α.Ε., τι σηµαίνει Σκαραµαγκάς.
Ο Σκαραµαγκάς είναι η µεγαλύτερη ναυπηγική µονάδα της
χώρας, µια από τις σηµαντικότερες της Μεσογείου, που επηρεάζει όλη την ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία: και την Ελευσίνα
και το Πέραµα και το Βιοτεχνικό Πάρκο του Σχιστού. Όπως ξέρετε, τα ΕΝ Α.Ε. ανήκαν στον όµιλο Νιάρχου. Κάποια στιγµή στα
µέσα της δεκαετίας του 1980, κρατικοποιήθηκαν, περιήλθαν στην
ΕΤΒΑ. Κάποια στιγµή στα µέσα της δεκαετίας του 1990 περιήλθαν κατά το 49% στο συνεταιρισµό των εργαζοµένων. Έχουν δοκιµαστεί όλα τα προοδευτικά σχήµατα στον Σκαραµαγκά. Έτσι
όταν συνήφθησαν οι συµβάσεις για τα υποβρύχια το 2000 την
ιδιοκτησία των ΕΝ Α.Ε. την είχε κατά 51% η ΕΤΒΑ και κατά 49%
ο συνεταιρισµός των εργαζοµένων.
Το 2002 µετά τη σύµβαση των υποβρυχίων αποκτήθηκαν τα
ΕΝ Α.Ε. από τη «HDW», αλλά από µια άλλη «HDW». Γιατί η
«HDW» ολόκληρη µεταβιβάστηκε το 2005 σε ένα γερµανικό κολοσσό στην µεγαλύτερη γερµανική εταιρεία, τη µεγαλύτερη για
όλα τα θέµατα που είναι η «THYSSENKRUPP». Βεβαίως, η
«HDW» ήταν ταυτόχρονα και υποκατασκευαστής των υποβρυχίων γιατί έχει την τεχνολογία και γι’ αυτό το «Παπανικολής» κατασκευάστηκε στο Κίελο. Δεν κατασκευάστηκε στο Σκαραµαγκά.
Η «FERROSTAAL» είχε αναλάβει τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα, τα ΑΩ. Γι’ αυτό και η «HDW» πάντα λέει: µη µε µπλέκετε
µε τα αντισταθµιστικά και τις ροές των πληρωµών.
Ποιο ήταν το µεγαλύτερο πρόβληµα που είχε νοµικά και λειτουργικά ο Σκαραµαγκάς τον Οκτώβριο του 2009; Οι καταλογισµένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράνοµες κρατικές
ενισχύσεις. Πώς προέκυψε αυτό; Πώς φαντάστηκε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ότι πρέπει να καταλογίσει κρατικές ενισχύσεις
500.000.000 ευρώ στο Σκαραµαγκά; Νοµικά δεν υπήρχε Σκαραµαγκάς, δηλαδή. Έπρεπε το κράτος να πάρει πίσω 500.000.000
και να έχουµε ένα πρόβληµα µε το Σκαραµαγκά, όπως έχουµε
µε τα ΕΑΣ τώρα. Δηλαδή, να έχουµε µια κρατική εταιρεία που να
πρέπει να την αντιµετωπίσουµε, όπως αντιµετωπίζουµε όλα τα
υπόλοιπα προβλήµατα της αµυντικής βιοµηχανίας, µε τόσες δυσκολίες.
Ο κ. Ταβουλάρης, πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου και
διευθύνων σύµβουλος της Ελευσίνας κατήγγειλε το Σκαραµαγκά
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αποδέκτη παράνοµων κρατικών
ενισχύσεων. Η καταγγελία της Ελευσίνας ήταν αυτή που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον καταλογισµό των κρατικών
ενισχύσεων.
Το 2008-2009 η επιτροπή είχε προτείνει µια λύση: να υπάρχει
αποκλεισµός του Σκαραµαγκά για δέκα χρόνια από εµπορικές
δραστηριότητες, να επιστρέψει 25 εκατοµµύρια και να διαχωρίσει µερικά στοιχεία, που δεν χρειάζονται για στρατιωτικές εργασίες, κυρίως τη δεξαµενή 5, την πολύ µεγάλη και να επιστρέψει
και τις ιδιοκτησίες του δηµοσίου που είχε κατά παραχώρηση.
Η διαπραγµάτευση δεν είναι εύκολη µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ξέρουµε. Θα το δείτε και εσείς τώρα ως υποψήφιος
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της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα ανταλλάξατε απόψεις φαντάζοµαι και µε τον κύριο Ρεν προσφάτως.
Έτσι υπήρξε µια εµπλοκή η οποία είχε ως αποτέλεσµα στις 21
Σεπτεµβρίου 2009, προεκλογικά, οι Γερµανοί ιδιοκτήτες των ναυπηγείων και υποκατασκευαστές να καταγγείλουν τις συµβάσεις
µε το ελληνικό δηµόσιο.
Ξέρετε τι σηµαίνει καταγγελία των συµβάσεων µε βάση τις αρχικές συµβάσεις του 2000- και 2002 που θαυµάζετε, κύριε Τσίπρα; Σηµαίνει επιστροφή της κυριότητας όλων των υποβρυχίων
στους Γερµανούς. Όλων. Και του «Παπανικολή» και των τριών
καινούριων, ακόµη και του «Ωκεανός» που είναι δικός µας, παλαιό υποβρύχιο. Το έπαιρνε κι αυτό κατά κυριότητα γιατί είχε
επενδύσει τον εκσυγχρονισµό!!
Κατήγγειλαν και προσέφυγαν στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου στο Παρίσι, ζητώντας αποζηµιώσεις θετικές και αποθετικές ζηµίες. Άρα,
κινδυνεύαµε να χάσουµε τα 2 δισεκατοµµύρια, να χάσουµε τα
υποβρύχια, να κλείσουν τα ναυπηγεία, να οδηγηθούν τα ΕΝ Α.Ε.
σε πτώχευση, να βρεθούν όλοι οι εργαζόµενοι στο δρόµο και να
έχουµε µία µακροχρόνια βαβυλώνια αιχµαλωσία χρηµάτων, υποβρυχίων, ναυπηγείων και εργαζοµένων. Και όλα αυτά στη λεγόµενη πτωχευτική περιουσία.
Τον Οκτώβριο, λοιπόν, του 2009 βρήκα ένα πυρηνικό ατύχηµα.
Έπρεπε η κυβέρνηση, ο Υπουργός να βάλει µια ειδική στολή
αµιάντου, όπως έγινε στη Φουκουσίµα, για να αντιµετωπίσει το
πρόβληµα ή να φύγει, να πάει σε άλλη περιοχή, για να µην έχει
επαφή µε τη ραδιενέργεια. Δύο λύσεις υπήρχαν: Έπρεπε να σωθούν χρήµατα, υποβρύχια, ναυπηγεία, να αποτραπούν οι αποζηµιώσεις των Γερµανών και να σωθούν θέσεις εργασίας.
Επιπλέον, είχε ήδη ξεκινήσει η δικαστική έρευνα για τις συµβάσεις του 2000 και εν µέρει του 2002. Είχε ξεκινήσει η προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση Τσοχατζόπουλου. Είχαν
αποκαλυφθεί δηµοσιογραφικά οι ύποπτες πληρωµές µέσω αντισταθµιστικών ωφεληµάτων της «FERROSTAAL». Τα ξέραµε όλα
αυτά και έπρεπε να τα αντιµετωπίσουµε. Η µόνη λύση ήταν η κοινοβουλευτική διαφάνεια και ο νοµοθετικός συµβιβασµός. Διαφορετικά, έπρεπε να πάµε στη διαιτητική δίκη και να υποστούµε τις
συνέπειες που υφίσταται συνήθως το δηµόσιο στις διαιτητικές
δίκες. Ο άλλος δρόµος είναι η απώλεια χρόνου και η επιδείνωση
της θέσης του δηµοσίου.
Κάναµε, λοιπόν, πολύ σκληρή διαπραγµάτευση µε τους Γερµανούς πρωτίστως, που είναι οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών ναυπηγείων και οι υποκατασκευαστές των υποβρυχίων, αλλά και οι
απειλούντες, οι καταγγέλλοντες και οι προσφεύγοντες. Και είναι
η «THYSSENKRUPP».
Και µε τον τρόπο που σας λέω και µε ολόκληρους µήνες διαπραγµάτευσης υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο µε την παρουσία της
Επιτροπής Εξοπλισµών, συµφωνούµε, πρώτον, ότι η «HDW’, η
νέα «HDW», η «THYSSENKRUPP» παραµένει κύριος υποκατασκευαστής και µας δίνει την τεχνογνωσία για την ολοκλήρωση
των προγραµµάτων: Και των υποβρυχίων των τριών και του
«Ωκεανού». Όµως, παραµένει και µέτοχος των ΕΝ Α.Ε. κατά 25%,
µέτοχος µειοψηφίας, για να έχει δέσµευση. Και είναι µέτοχος µειοψηφίας µέχρι σήµερα. Έχει το 25% των ΕΝ Α.Ε..
Δεύτερον, παραλαµβάνουµε το «Παπανικολής» και τον εντάσσουµε στο στόλο. Δεν υπάρχει υποβρύχιο που γέρνει. Είναι το
υποβρύχιο που έχει τις καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις συµµαχικές ασκήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
και Υπουργού Εξωτερικών)
Τρίτον, µεταβιβάζεται στο ελληνικό δηµόσιο, όχι µόνο η κυριότητα του «Παπανικολής», αλλά και η κυριότητα όλων των έτοιµων
υποβρυχίων. Λέει ο κ. Δρίτσας «Μα, τι σηµαίνει αυτό;». Σηµαίνει
ότι είναι δικά µας, σηµαίνει πως ό,τι και να συµβεί, αυτά µας ανήκουν. Ξέρετε σε τι ποσοστό; Το ένα σε ποσοστό 99,25%, το άλλο
σε ποσοστό 98,25% και το τρίτο σε ποσοστό 97,25%. Στο µεταξύ,
µπορεί να έχουν αυξηθεί και τα ποσοστά. Αυτά είναι του Μαρτίου
του 2011.
Καταθέτω στα Πρακτικά τα ποσοστά µεταβίβασης της κυριότητας των τριών υποβρυχίων.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουρ-
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γός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Τέταρτο σηµείο. Ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισµός του παλαιού υποβρυχίου «Ωκεανός» χωρίς παραπάνω χρήµατα. Σταθεροποιείται η τιµή στα 384 εκατοµµύρια, όσα είχαν δαπανηθεί ως
τότε.
Πέµπτον, καταργείται ο εκσυγχρονισµός των δυο άλλων υποβρυχίων τύπου 209 ως παντελώς ασύµφορος λειτουργικά, επιχειρησιακά, οικονοµικά και συµφωνούµε στην κατασκευή δύο
νέων υποβρυχίων, αλλά τύπου «214». Διότι θα ήταν αστείο να παραγγέλνουµε το 2010 µοντέλο του 1970. Δεν υπάρχει καµµία
σχέση λειτουργικά µεταξύ του «209» και του «214». Το «214» είναι
η τελευταία γενιά συµβατικού µη πυρηνικού υποβρυχίου. Κινείται
µε υδρογόνο, έχει αναερόβια πρόωση, δηλαδή µπορεί να µείνει
στο νερό όσο θέλει και είναι stealth, δεν έχει ηχητικό σήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
θέλετε πολύ χρόνο ακόµα;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, θέλω πολύ χρόνο.
Τα ερωτήµατα, λοιπόν, ήταν τα εξής: Εκσυγχρονισµός των παλαιών τύπου «209» ή η κατασκευή δυο νέων; Κατασκευή δύο
νέων. Τα χρειάζεται το Πολεµικό Ναυτικό επιχειρησιακά; Ναι, λέει
το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο µε σύνθεση δεκαπέντε ναυάρχων οµόφωνα, γιατί για να προστατεύσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο φυσικούς πόρους, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ –κι
αυτό το λέω σε όσους αρέσκονται να µιλούν θεωρητικά για φυσικούς πόρους, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ- χρειάζεσαι οκτώ εν λειτουργία υποβρύχια. Αυτό λέει ο επιχειρησιακός σχεδιασµός του
Πολεµικού Ναυτικού. Τι τύπου, λοιπόν; Τύπου «209» ή «214»;
Όλα είναι υπέρ του «214», όπως λένε οι ναύαρχοι οµόφωνα, το
Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο, το Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών
Επιτελείων, που είναι όλοι διορισµένοι από την προηγούµενη κυβέρνηση -την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας- και φυσικά, το
Συµβούλιο Άµυνας και το ΚΥΣΕΑ. Σηµασία, όµως, έχει τι λένε οι
επαγγελµατίες που ξέρουν.
Τα τεχνικά πλεονεκτήµατα σας τα είπα. Η τιµή σταθερή. Προσέξτε! Μας δίνουν σταθερή τιµή 500 εκατοµµυρίων για όλα
τώρα. Σταθεροποιείται η τιµή και των πρώτων υποβρυχίων. Και
του «Ωκεανού». Όλες οι τιµές ήταν προσαρµοζόµενες, δηλαδή
ανεξέλεγκτες. Γι’ αυτό έφτασε ο «Ωκεανός» να δαπανήσει 400
εκατοµµύρια µόνος του, χωρίς βέβαιο αποτέλεσµα. Τώρα έχουµε
σταθερές τιµές για όλα και αναδροµικά. Και φυσικά, η κατασκευή
γίνεται στην Ελλάδα µε ελληνικό κόστος εργασίας. Αν τα κατασκευάζαµε στο Κίελο ή στην Τουρκία, θα ήταν φθηνότερα, γιατί
υπάρχει άλλη τεχνογνωσία ή άλλο κόστος εργασίας. Λύνουµε,
λοιπόν, πρόβληµα και υποβρυχίου και ναυτικού και ναυπηγείων
και εργαζοµένων ταυτοχρόνως.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, επικαλέστηκε τη µαρτυρία της Νέας Δηµοκρατίας, κάτι που αποτελεί και το νέο story. Η Νέα Δηµοκρατία,
λοιπόν, πράγµατι έλεγε µήπως πρέπει να παραγγείλουµε δύο
καινούργια, αλλά τύπου «209». Μάλιστα, αυτό το έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Τασούλας, που σήµερα ήταν εισηγητής. Το θέσαµε αυτό στη συζήτηση στη Βουλή. Ήρθε ο εκπρόσωπος της
«HDW», της «THYSSENKRUPP» και οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης ήταν πολύ διστακτικοί και δεν ρωτούσαν. Ήταν εντυπωσιακά ευγενικοί µαζί του, συµπεριλαµβανοµένου και του κ.
Λαφαζάνη. Μάλιστα, εκείνη την ηµέρα µε εντυπωσίασε µε την ευγένειά του, γιατί είναι ζήτηµα ανατροφής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πότε είµαι αγενής, κύριε Βενιζέλο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ποτέ! Εσείς ποτέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τότε, γιατί λέτε ότι ήµουν ευγενής; Είναι ελάττωµα η ευγένεια;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Όχι, καθόλου. Άλλωστε, σας διαχωρίζω πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, ησυχία.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Μισό λεπτό, ακούστε µε, γιατί έχει
ενδιαφέρον.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στα Πρακτικά αυτής της Βουλής και ρωτώ
εγώ τελικά τον κ. Ατζπόντιεν: «Με συγχωρείτε, αλλά εδώ υπάρχει
το επιχείρηµα ότι εάν παραγγέλναµε «209», θα ήταν φθηνότερα;». Και απαντάει εν ψυχρώ ο εκπρόσωπος των Γερµανών:
«όχι». Διότι η τιµή θα ήταν προσαρµοζόµενη, ενώ τώρα µιλάµε
για σταθερή τιµή. Κάποτε είχαµε πει εµείς οι Γερµανοί να σταµατήσουµε τον εκσυγχρονισµό και να σας κάνουµε καινούργια,
εννοώντας ότι αφού δαπανήσατε 400 για τον εκσυγχρονισµό του
ενός, µε άλλα 400 θα σας κάνουµε ένα καινούργιο «209» και ένα
άλλο «209» καινούργιο. Μα, µε 500 κάνουµε 214. Υπάρχει η απάντηση του κ. Ατζπόντιεν στα Πρακτικά της διαρκούς επιτροπής
πριν ψηφισθεί ο νόµος του 2010.
Δεύτερη ενότητα. Καταργούνται τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα και αποβάλλεται η «FERROSTAAL», λόγω των παράνοµων
πληρωµών.
Ας δούµε τι σηµαίνουν τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα, γιατί
απ’ όσα λένε οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχω καταλάβει ότι υπάρχει απόλυτη σύγχυση. Νοµίζουν πολλοί στην Ελλάδα ότι αντισταθµιστικά ωφελήµατα σηµαίνει ότι πληρώνω 500 εκατοµµύρια
για να πάρω ένα υποβρύχιο και ο πωλητής µε αντισταθµιστικά
ωφελήµατα µου επιστρέφει µε αντισταθµιστικά ωφελήµατα, για
παράδειγµα, 300 εκατοµµύρια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παραµύθια!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Αντισταθµιστικά ωφελήµατα σηµαίνει ότι όταν κάνω µια δαπάνη 1 ευρώ την υπολογίζω λογιστικά
για 10 ευρώ. Άρα, όταν λέµε ότι έχουµε αντισταθµιστικά ωφελήµατα 500 εκατοµµυρίων, εννοούν 50, όταν λένε 10 εκατοµµυρίων, εννοούν 1.
Τι είναι τα αντισταθµιστικά; Δυστυχώς, αγωγός παράνοµων
πληρωµών, µέθοδος καταστρατήγησης της νοµοθεσίας προµηθειών και έργων και λόγος επαύξησης τιµής. Γιατί δεν κάνει κανείς δώρο, σου βάζει παραπάνω στην τιµή για να σου επιτρέψει,
δήθεν, αντισταθµιστικά ωφελήµατα. Όταν, λοιπόν, σταθεροποιείς την τιµή, δεν έχεις λόγο να µπεις στη συζήτηση των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων. Επιπλέον, η κοινοτική οδηγία απαγορεύει
πλέον τα αντισταθµιστικά και για αυτό εµείς τα καταργήσαµε και
γενικώς στη νοµοθεσία.
Θα σας πω και τη γενική µεταβατική ρύθµιση και τι συνέβη µε
τους οφσετάδες και για την πάγια ρύθµιση του νόµου περί εξοπλισµών που καταργεί τα αντισταθµιστικά σε συµµόρφωση µε
την Οδηγία. Είναι η οδηγία 2009/71/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τις δηµόσιες συµβάσεις σε θέµατα άµυνας και
ασφάλειας. Η τρίτη ενότητα είναι η µεταβίβαση της πλειοψηφίας
των µετοχών σε νέο εταίρο. Οι Γερµανοί ήθελαν να φύγουν άρονάρον και να δώσουν τα υποβρύχια όπου-όπου, όσο-όσο ή να κηρύξουν πτώχευση. Έπρεπε να τους πιέσουµε να κάνουν µια
αξιοπρεπή, διαφανή επιλογή και όχι αδιαφανή επιλογή ή τυχαία
επιλογή.
Ξέρετε ποια ήταν η πρώτη προτίµησή µας και τι τους υποδείξαµε; Να πάνε στην Ελευσίνα και να επιδιώξουν συνεργασία µε
τον κ. Ταβουλάρη, για να ενοποιήσουµε την Ελληνική Ναυπηγική
Βιοµηχανία και να ξεπεράσουµε το πρόβληµα των περιορισµών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί θα είχαµε δύο υποδοµές, µια
στρατιωτική, µια πολιτική. Απέτυχε αυτό.
Έψαξαν να βρουν διάφορους και τελικά προκύπτει η «Abu
Dhabi Mar» ως στρατηγικός εταίρος της «THYSSENKRUPP» στα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα για συνολική συνεργασία, η οποία περιλαµβάνει το κορυφαίο ιστορικό ναυπηγείο Βlohm und Voss στο
Αµβούργο. Κάποιοι νοµίζουν ότι έγινε κάποια ιδιωτικοποίηση.
Άλλη ψευδαίσθηση αυτή. Τα ναυπηγεία ιδιωτικά ήταν, ιδιωτικά
έµειναν.
Γιατί εµείς είχαµε τη δυνατότητα να παρεµβαίνουµε; Διότι
υπήρχε στη σύµβαση µεταβίβασης µια ρήτρα που έλεγε ότι το
δηµόσιο µπορεί να προβάλει αντιρρήσεις για λόγους εθνικής
ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης και τελείωνε η προθεσµία αυτή µε
το τέλος του 2009 και τώρα το παρατείναµε αυτό επ’ αόριστον
και όχι µόνο για µετόχους, αλλά και για τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου µε τη νέα σύµβαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί, λοιπόν, έγινε η επιλογή της «Abu Dhabi Mar»; Γιατί αυτήν
έφεραν οι Γερµανοί. Ποιος την έκρινε ως αξιόπιστη; Ένας επενδυτικός οίκος διεθνούς φήµης που είναι η «LAZARD». Υπάρχει
στρατηγική συνεργασία µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα; Υπάρχει.
Μόνο που τότε προέκυψε ένα θέµα, το οποίο αξίζει να σας το
αναφέρω, διότι πράγµατι υπήρξε ένα ταξίδι κυβερνητικού κλιµακίου, χωρίς δική µου γνώση και συµµετοχή, για συνεργασία γενικώς µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Είχε πάει η κ. Κατσέλη,
ο κ. Παµπούκης και διάφορα στελέχη του χώρου…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Πράγµατι, λόγω της επιθυµίας της Κυβέρνησης να προωθηθεί
η συνεργασία µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, που είναι πολύ
σοβαρός εταίρος στον Κόλπο -όχι «στο κόλπο», στον Κόλπο,
κύριε Τσίπρα, ξέρετε τα κράτη του Κόλπου- εκδίδεται, πράγµατι,
ενώ συνεχίζαµε τις διαπραγµατεύσεις που έκλεισαν στις 18 Μαρτίου του 2010, την 1η Μαρτίου µια ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης της Κυβέρνησης ότι πολύ
χαιρόµαστε που θα γίνει συνεργασία µε την «Abu Dhabi Mar»
πριν συµφωνήσω εγώ και υπογράψω και µου εγκρίνει η Βουλή
την υπογραφή επί του προσυµφώνου. Το πιο ενδιαφέρον, όµως,
δεν είναι αυτό.
Κύριε Τσίπρα, τιµήστε µε µε την προσοχή σας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Με συγχωρείτε, απλά δεν άκουσα κάτι που
είπατε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Είναι ότι η εταίρος σας η κ. Κατσέλη, η οποία είχε συναντηθεί µε τον κ. Σάφα και του είχε αποσπάσει περίπου 1 εκατοµµύριο ευρώ για να καλυφθούν οι άµεσες
ανάγκες χρηµατοδότησης των αποδοχών των εργαζοµένων και
είχε πανηγυριστεί αυτό από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους εργαζοµένους, έβγαλε µια ανακοίνωση που λέει τα εξής: «Πρόκειται
για µια σηµαντική ανακοίνωση, µε ιδιαίτερα επωφελή αναπτυξιακά αποτελέσµατα για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία
στη χώρα µας, την ελληνική οικονοµία και την ανταγωνιστικότητά
της. Σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι ένας ναυπηγοεπισκευαστικός κολοσσός, όπως η «Abu
Dhabi Mar» που έχει τέσσερα ναυπηγεία στην ιδιοκτησία της, εµπιστεύεται και επενδύει, κ.λπ.. Αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη
το γεγονός ότι η «KWD», θυγατρική της «THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS», παραµένει ως υποκατασκευάστρια.».
Καταθέτω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και την ανακοίνωση,
µπορεί να σας φανεί χρήσιµη εσωτερικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Έρχεται η «ΑΥΓΗ» την άλλη µέρα, η «ΑΥΓΗ», η οποία είναι ένα
έγκυρο φύλλο και κυκλοφορεί µε τίτλο λέγοντας: «Η κυβέρνηση
«σπρώχνει» τον Σκαραµαγκά στο Άµπου Ντάµπι και «αδειάζει»
τον Βενιζέλο».
Προσωπικά ήµουνα στο απυρόβλητο, αυτός που αγωνίζεται,
ο αγαπηµένος µέχρι και της «ΑΥΓΗΣ». Καταθέτω και το δηµοσίευµα της «ΑΥΓΗΣ».
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και φτάσαµε να συνάψουµε µια σύµβαση µε την «ABU DHABI
MAR» το προσύµφωνο αρχικά και το νόµο στη συνέχεια. Και λέει
ο κ. Τσίπρας, η «AΒU DHABI MAR» που δεν είναι η «ABU DHABI
MAR» και που κρύβεται η τυχάρπαστη «PRIVINVEST» και η εταιρεία η γερµανική HORN, HORN 1, HORN 2.
Υπογράφουµε σύµβαση σε εκτέλεση του νόµου, η οποία έχει
ως αντισυµβαλλόµενο την «ABU DHABI MAR». Προσέξτε. Υπογράφουµε σύµβαση µε την «ABU DHABI MAR». Έχει συµβατική
ευθύνη η «ABU DHABI MAR» απέναντί µας. Είναι η αντισυµβαλλόµενη του ελληνικού δηµοσίου και τα ΕΝ Α.Ε. και η «HDW» και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΡΩΙ)

η «THYSSENKRUPP» η µητρική. Όλοι είναι αντισυµβαλλόµενοι.
Όλοι δεσµεύονται συµβατικά.
Και λέει η σύµβαση αυτή µε την ΑΔΜ: «Θα µεταβιβαστεί τελικώς για λόγους δικούς µου διαχειριστικούς, λογιστικούς, όπως
συµβαίνει διεθνώς σε εµένα ή σε συνδεδεµένη µε εµένα εταιρεία».
Το τι σηµαίνει συνδεδεµένη εταιρεία το λέει ο νόµος, το λέει
το διεθνές εµπορικό δίκαιο, το λέει το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, το
λέει η εµπορική πρακτική. Έρχονται, λοιπόν, αυτοί οι αντισυµβαλλόµενοι και λένε: Εµείς επιλέγουµε τελικά την «PRIVINVEST».
Θέλω να σας εξηγήσω τι είναι η «PRIVINVEST». Η «ABU DHABI
MAR» έχει δύο µετόχους: το fund της βασιλικής οικογένειας των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων και την «PRIVINVEST» του κ.
Σάφα. Αυτό είναι το µετοχολόγιο της «ABU DHABI MAR» όπου
εµφανίζονται οι δύο µέτοχοι, η βασιλική οικογένεια και η Privinvest. Και έρχονται οι ενδιαφερόµενοι και λένε: Είµαστε συνδεδεµένη εταιρεία και εις απόδειξη του γεγονότος προσκοµίζουµε
ένα legal opinion δικηγόρου του Αµπου Ντάµπι, ένα legal opinion
από το Χάουαρντ Κένεντυ, που είναι βρετανική εταιρεία δικηγόρων και ένα legal opinion από εταιρεία δικηγόρων των Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων. Όλα αυτά έχουν κατατεθεί στη Βουλή
εκείνη την εποχή. Είναι όλα γνωστά. Γνωµοδότηση του οµότιµου
καθηγητή του Εµπορικού Δικαίου Λάµπρου Κοτσίρη και του καθηγητή του Εµπορικού Δικαίου Νικόλαου Τέλλη. Έχουν κατατεθεί στη Βουλή αυτά όλα.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και για να µην έχουµε καµµία παρεξήγηση ερχόµαστε στη
Βουλή, την ενηµερώνουµε και λέµε: Μας είπαν «PRIVINVEST».
Αυτή είναι η «PRIVINVEST». Αυτές οι γνωµοδοτήσεις. Ψηφίζει η
Βουλή ότι είναι συνδεδεµένη εταιρεία;
Ψήφισε η Βουλή τον συµπληρωµατικό νόµο, το ν. 3892/2010,
ότι είναι συνδεδεµένη εταιρεία η «PRIVINVEST» και έκανε η
«Lazard» εκτίµηση για την «PRIVINVEST». Την καλέσαµε να αξιολογήσει και την «PRIVINVEST».
Μην µπερδεύεστε, όµως. Μπείτε στον διαδικτυακό τόπο της
«PRIVINVEST» να δείτε τι είναι η «PRIVINVEST», να δείτε πόσες
θυγατρικές έχει, να δείτε πόσα ναυπηγεία έχει και τι τύπους σκαφών κατασκευάζει. Παρακάλεσα τους συνεργάτες µου να κάνουν µια πρόχειρη εκτύπωση από το διαδίκτυο, για να ξέρετε τι
είναι η «PRIVINVEST». Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Οι Γερµανοί, όταν πήραν το 2002 τα ναυπηγεία, όπως κάνουν
όλες οι εταιρείες του κόσµου, συνέστησαν µια εταιρεία χαρτοφυλακίου, προκειµένου να είναι ο φορέας των µετοχών. Αυτή η
γερµανική εταιρεία χαρτοφυλακίου µε το κλείσιµο της σύµβασης, το «closing», µεταβιβάστηκε ως εταιρεία µετοχών, ως χαρτοφυλάκιο. Αυτή είναι η εταιρεία «φάντασµα» του κ. Τσίπρα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Το µετοχολόγιο της Privinvest το καταθέσατε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Δεν το έχω µαζί µου. Θα το στείλω.
Η «Lazard» µου έδωσε το µετοχολόγιο. Θα το λάβετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μαζί µε τη λίστα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Την έχω στο γραφείο µου. Δεν φαντάστηκα ότι θα αµφέβαλε ο κ. Τσίπρας γι’ αυτό.
Ο φορολογικός έλεγχος ήταν το εξής. Λένε αυτοί: «Εµείς
έχουµε υπογράψει ότι θα πληρώσουµε τον φορολογικό έλεγχο».
Μετά κατάλαβαν ότι µπορεί εµείς να διατάσσουµε κάθε µέρα
έναν έκτακτο φορολογικό έλεγχο. Και αυτό δεν θα είχε τελειωµό.
Έτσι είπαν ότι για λόγους αξιοπιστίας και εντιµότητας, όταν λέµε
«φορολογικό έλεγχο» εννοούµε τον τακτικό έλεγχο. Δεν θα µας
κάνετε κάθε µέρα έλεγχο –αυτό διευκρίνισε το Υπουργείο Οικονοµικών ως αρµόδιο.
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Στην τέταρτη ενότητα αναφέρονται οι διαδικασίες και οι εγγυήσεις διαφάνειας, πρωτοφανείς! Πρέπει να σας πω ότι δεν θα
επιτρέψω να αποκλίνει καµµία άλλη σύµβαση από αυτές τις διαδικασίες και από αυτά τα πρότυπα.
Ζητάµε την πλήρη συµµετοχή του Πολεµικού Ναυτικού, την
πλήρη συµµετοχή της ΓΔΑΕ, την πλήρη συµµετοχή του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, όλα τα συλλογικά όργανα µε πλήρη
πρακτικά. Επίσης, ζητάµε εγκρίσεις και παρακολούθηση της κοινοβουλευτικής επιτροπής και κοινοβουλευτικά ελεγχόµενη διαπραγµάτευση.
Ακούστε τώρα και το κορυφαίο. Ζητάµε και την έγκριση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και µας λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο: Όλα
αυτά που έχετε κάνει είναι άψογα. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δεν χρειάζεται να πάτε στη Βουλή, µπορείτε να ενεργήσετε και εκτός Βουλής και να υπογράψετε σύµβαση, αν θέλετε.
Ιδού, λοιπόν, η πράξη 82/2010 του αρµόδιου σχηµατισµού του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς πάµε στη Βουλή και λέµε: Το Ελεγκτικό Συνέδριο µας
επιτρέπει να υπογράψουµε, αλλά εµείς δεν θα υπογράψουµε.
Εσείς θα αποφασίσετε, ως Βουλή των Ελλήνων.
Έµεινα έκπληκτος. Ο κ. Τσίπρας κάποιους συµβουλεύεται,
αλλά θα έπρεπε στοιχειωδώς να διαβάσει µερικές διατάξεις του
νόµου. Διότι ο νόµος προβλέπει ότι, όχι µόνο υπάρχουν πλήρεις
εγγυήσεις διαφάνειας, αλλά για πρώτη φορά αποκτά το ελληνικό
δηµόσιο τη δυνατότητα να διορίζει ελεγκτική εταιρεία της επιλογής του, µια από τις µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες διεθνώς:
«ERNST & YOYNG, PRICEWATERHOUSE», κ.λπ.. Οι εγγυήσεις
διαφάνειας υπάρχουν όλες µέσα στο νόµο.
Προσέξτε τώρα τι θα σας πω. Σας διαβάζω ενδεικτικά για να
µην κουράζεστε και πείτε µου αν τα έχετε ξανακούσει ποτέ αυτά
σε σύµβαση ή νόµο του κράτους:
«Ο ανάδοχος βεβαιώνει» –άρθρο 8 και των δύο συµβάσεων«ότι δεν έχει και δεν θα έχει κανέναν εκπρόσωπο, ενδιάµεσο ή
πράκτορα, εκτός του δικού του προσωπικού για το αντικείµενο
της σύµβασης. Ο ανάδοχος δεν έχει και δεν θα συµφωνήσει στο
µέλλον να πληρώσει αµοιβές επιτυχίας, εύρετρα, αµοιβές συµβούλων ή παρόµοιες αµοιβές ή προµήθειες, σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση σε κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Ο
ανάδοχος δεν θα χρησιµοποιεί εξωχώριες εταιρείες ή οντότητες
ως άµεσους προµηθευτές µελών εξοπλισµού, υπηρεσιών ή
άλλων σε σχέση µε το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης
«κ.λπ».. Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει στον αγοραστή εντός
τριάντα ηµερών αντίγραφο όλων των εγγράφων συµβάσεων ή
δεσµεύσεων αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Ο ανάδοχος δεσµεύεται, ώστε οι πληρωµές να γίνονται αποκλειστικά µέσω τραπεζικών λογαριασµών. Ο ανάδοχος θα µεριµνήσει, ώστε οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο να επιβληθούν και στον κύριο υποκατασκευαστή».
Οι πληρωµές προβλέπονται όλες ρητά στο νόµο, σε δήλες
ηµέρες. Η πληρωµή για τα νέα υποβρύχια γίνεται στις 27 Οκτωβρίου, ένα µήνα µετά την έναρξη της σύµβασης, ως προκαταβολή του 11% της τιµής, όταν ο νόµος τότε όριζε ότι η
προκαταβολή µπορούσε να φτάνει µέχρι το 30%. Με βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία, 30% ήταν η συνήθης προκαταβολή. Πρόκειται για την µικρότερη προκαταβολή όλων των εποχών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
επειδή ήδη έχει περάσει σχεδόν µια ώρα, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
αλλά δεν φτάσαµε ακόµη στην ουσία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν πειράζει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Έθεσαν ερωτήµατα και αυτά πρέπει να
απαντηθούν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Εδώ είναι λοιπόν και όλα τα παρα-
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στατικά των πληρωµών, που τα έχετε ζητήσει πέντε φορές. Τα
καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τα πήρε η εξεταστική επιτροπή, κάνατε αίτηση κατάθεσης εγγράφου, τα είχε η προκαταρκτική επιτροπή. Ό,τι ζητάτε, όλα
υπήρχαν.
Έρχεται ο κ. Τσίπρας σήµερα και επαναλαµβάνει, µε καταπληκτική άνεση περιπατητού, ότι η σύµβαση αυτή δεν ήταν καλή,
γιατί δεν έχει ορόσηµα, πληρώνουµε χωρίς ορόσηµα.
Σας λέω, λοιπόν, ότι η σύµβαση προβλέπει και ορόσηµα και
δικαίωµα επίσχεσης των πληρωµών, αν δεν έχει παραχθεί το αντάλλαγµα, και δικαίωµα καταγγελίας διατηρουµένης της κυριότητος, δηλαδή ανατρέπει όλη την δήθεν ισορροπία των
προηγούµενων συµβάσεων.
Ας κάνετε τον κόπο να διαβάσετε το νόµο. Περιλαµβάνονται
και τα milestones και τα σχετικά µε τις εγγυητικές επιστολές.
Διότι και εγγυητικές επιστολές παρέχονται και έχουν παρασχεθεί! Πρόκειται για εταιρικές εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Το άρθρο 7 κάθε µιας από τις δύο συµβάσεις προβλέπει τα
σχετικά µε τις εγγυητικές επιστολές.
Το πρώτο και κυριότερο είναι πως προβλέπεται ρητά στη σύµβαση αυτή ότι κανένας όρος της παρούσας συµφωνίας δεν µπορεί να ερµηνευτεί ότι αποτελεί χάρη ή αµνηστία για οποιαδήποτε
ποινικά κολάσιµη πράξη οποιουδήποτε προσώπου.
Το δεύτερο είναι ότι στη σύµβαση αυτή προβλέπεται ρητά –
και πείτε µου αν το έχετε ξαναδεί- ότι σε σχέση µε τις εκκρεµείς
έρευνες για τα προγράµµατα «Αρχιµήδης» και «Ποσειδών» για
την περίοδο 2000-2009, η «HDW» θα εξακολουθήσει τη συνεργασία µε τις γερµανικές δικαστικές αρχές και θα υποστηρίξει επίσης την ΕΝ Α.Ε. στην αντίστοιχη συνεργασία µε τις ελληνικές
δικαστικές αρχές ή το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Το κυριότερο, µε έγγραφό µου στο Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους, στις 15 Σεπτεµβρίου, ζητώ να δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του κ. Τσοχατζόπουλου. Με έγγραφό µου
στις 7 Απριλίου του 2010 προς τον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου ζητώ όλα τα στοιχεία σε σχέση µε τις έρευνες που κάνει
η δικαιοσύνη, δηλώνω την παράσταση πολιτικής αγωγής και τους
διαβιβάζω στοιχεία που έχουµε βρει από τις δικές µας έρευνες.
Το ίδιο στις 3-5-2010 προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
που του διαβιβάζω όλα τα δηµοσιεύµατα που έχουµε συγκεντρώσει για τις παράνοµες πληρωµές µέσω των αντισταθµιστικών
ωφεληµάτων.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να τα καταθέσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ναι, τα καταθέτω. Τα έχετε πάρει
άπειρες φορές. Τα έχετε ζητήσει ξανά. Repetitio mater studiorum.
Η σύµβαση προβλέπει ότι το Δίκαιο που την διέπει είναι το Ελληνικό. Για πρώτη φορά σε σύµβαση τέτοιου είδους διέπεται η
σύµβαση από Ελληνικό Δίκαιο. Άρα, η νέα προσφυγή θα δικαστεί
µε βάση το ελληνικό δίκαιο και η Βουλή των Ελλήνων µπορεί να
διαµορφώσει το ελληνικό δίκαιο. Όλα αυτά τα έκανε η Επιτροπή
Εξοπλισµών, την σύσταση της οποίας πρότεινα εγώ στον Πρόεδρο της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Την ίδια εποχή, στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης είχαµε την οριστική ρύθµιση για τα αντισταθµιστικά, την κατάργηση µε βάση
την κοινοτική οδηγία, το νέο νόµο περί εξοπλισµών και τη ριζική
εκλογίκευση του προγράµµατος εξοπλισµών. Όσα συνεισέφεραν
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οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι το 2010 στο πρόγραµµα προσαρµογής, συνεισέφερε µόνο του το Υπουργείο Αµύνης από τη µείωση των αµυντικών δαπανών.
Όµως, πράγµατι, τον Απρίλιο του 2011 εµφανίζονται τα προβλήµατα. Ποια είναι τα προβλήµατα; Η σύγκρουση των Αράβων
µε τους Γερµανούς. Προσέξτε γιατί έγινε η σύγκρουση αυτή. Η
σύγκρουση αυτή έγινε γιατί συνέβη το εξής καταπληκτικό. Στο
µεσοδιάστηµα µεταξύ της υπογραφής της σύµβασης και της εγκατάστασης της «PRIVINVEST», τη διοίκηση των ναυπηγείων την
ασκούσαν οι Γερµανοί, η «HDW». Η «HDW» ως διοίκηση των ναυπηγείων υπέγραψε µε τον εαυτό της ως υποκατασκευαστή τη
νέα σύµβαση υποκατασκευαστή, καταπλεονεκτική υπέρ της
«HDW» και κατά των ΕΝ Α.Ε.. Αυτό όταν το κατάλαβαν οι Άραβες,
πέρασαν σε σύγκρουση µε τους Γερµανούς, χωρίς φυσικά ευθύνη του ελληνικού δηµοσίου. Άσκησε ο ΟΣΕ αγωγή, ζητώντας
δεκάδες εκατοµµύρια για την υπόθεση της «SIEMENS». Εκδόθηκε η δικαστική απόφαση που είπε ότι οι εργαζόµενοι στην Εταιρεία Τροχαίου Υλικού είναι εργαζόµενοι των ναυπηγείων και άρα,
πρέπει να τους πληρώνει η νέα ιδιοκτησία. Έτσι, φτάσαµε σε µία
σύγκρουση, η οποία τροφοδοτήθηκε και από το γεγονός ότι οι
Άραβες ιδιοκτήτες, ενώ µετείχαν στη διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήξεραν τους περιορισµούς, δεν συµµορφώθηκαν µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν
διαχώρισαν τη δεξαµενή υπ’ αριθµόν 5 και άλλα στοιχεία, τα
οποία τελικώς διαχωρίστηκαν πριν από µερικούς µήνες µε νόµο,
µε πρωτοβουλία του κ. Χατζηδάκη.
Τους προτείναµε λύσεις σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας και βεβαίως,
καταβάλαµε τεράστια προσπάθεια να υπάρξει συµφωνία συνεργασίας µε προοπτική συγχώνευσης µεταξύ Σκαραµαγκά και
Ελευσίνας, ώστε να λυθούν όλα τα προβλήµατα, και έγινε η κυβερνητική αλλαγή. Είχα διακόψει µε εντολή µου τις πληρωµές,
µόλις µας ενηµέρωσαν ότι έχουµε σύγκρουση µε τους Γερµανούς και αδυναµία εκπλήρωσης της σύµβασης. Ο κ. Μπεγλίτης
στη συνέχεια κατέβαλε 12,5 εκατοµµύρια για να µην υπάρξει
λόγος καταγγελίας, να στερήσει το πρόσχηµα.
Δυστυχώς, όµως, ο χρόνος πέρασε και φτάσαµε στο σηµείο
οι Άραβες, η ιδιοκτησία της ΕΝΑΕ, να έχουν κάνει προσφυγή
πάλι στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο αρχικά κατά ελληνικού
δηµοσίου και Γερµανών. Μετά συµφώνησαν µε τους Γερµανούς
και έµεινε η προσφυγή κατά του ελληνικού δηµοσίου. Προσέξτε,
όµως. Ήταν µόνο προσφυγή, όχι καταγγελία της σύµβασης. Και
βεβαίως, τώρα έχει περάσει πολύς χρόνος. Πρέπει να κινούµαστε µε πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα.
Βλέπω τώρα τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και κλείνω. Τώρα, όµως, είναι
το πιο ωραίο.
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ –το είπε ευθαρσώς ο κ. Τσίπρας- ότι είναι καλύτερες οι αρχικές συµβάσεις. Ξέρω ότι έχετε υιοθετήσει στο ΣΥΡΙΖΑ και την οµάδα Τσοχατζόπουλου.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Ποιες;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Καλύτερες οι αρχικές συµβάσεις
του 2000.
Όµως, η καταπληκτική ιστορία είναι τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα. Είναι λάτρεις των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων.
Υπάρχει ένας εκ των πραγµάτων εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βαξεβάνης. Το ξέρετε αυτό. Στο περιοδικό του το Μάρτιο δηµοσιεύεται ένα µεγάλο αφιέρωµα για το πόσο άθλια είναι
τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα. Πόσο άθλια είναι; «Δισεκατοµµύρια για αντισταθµιστικά που ποτέ δεν έγιναν ωφελήµατα».
Αυτά το Μάρτιο, πριν να δηµιουργηθεί το πρόβληµα, η αυτοανάφλεξη σε σχέση µε τα ναυπηγεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Όταν λέω εγώ ότι τα αντισταθµιστικά είναι αγωγός παράνοµων
πληρωµών, εξαπολύει το twitter. Βενιζέλος: «Γι’ αυτό καταργήσαµε τα αντισταθµιστικά, γιατί ήταν αµαρτωλά». Τα αντισταθµι-
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στικά ήταν η µόνο επιστροφή χρηµάτων. Αυτά καθάρισε.
Αυτά γράφει ο κ. Βαξεβάνης. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Δεν ακούσατε τίποτα. Χειροκροτάτε αδίκως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν χειροκροτάνε και πολλοί.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Λέω σε κάποια στιγµή στον κ. Τσίπρα: Εξυπηρετείτε οφσετάδες. Εξυπηρετείτε επαγγελµατίες των
αντισταθµιστικών ωφεληµάτων.
Ο υπεύθυνος του Τοµέα Άµυνας του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος Βουλευτής Γρεβενών, απόστρατος αξιωµατικός της Αεροπορίας, κ.
Ιωάννης Ταφύλλης, ο οποίος συνόδευε τον κ. Τσίπρα στην επίσκεψη στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, είναι άνθρωπος µε µακρά
δραστηριότητα στο χώρο των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μπράβο …
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Και έχει πολύ µεγάλη αντιδικία µε
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, διότι έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορες εταιρείες, οι οποίες ετοίµαζαν ένα λογισµικό για την αεροπορία.
Ο κ. Νταβρής που µίλησε ως εισηγητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που είναι απόστρατος ανώτατος αξιωµατικός της Αεροπορίας, έχει µια προσωπική γνώση. Αλλά είναι άλλο το να έχω
µια προσωπική γνώση και άλλο να διαπιστώνω ότι ο υπεύθυνος
του Τοµέα Άµυνας και συνοδός του κ. Τσίπρα είναι άνθρωπος
των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων. Δεν λέω ότι έχει κάνει κάτι
κακό, παράνοµο. Πάντως, είναι µια διαβολική σύµπτωση.
Υπάρχει και συνέχεια. Σε κάποιες από τις αποστροφές του
λόγου του κ. Τσίπρα όλον αυτόν τον καιρό και σε δελτία Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα ερώτηµα «Ποιος ήταν Υπουργός Ανάπτυξης το 1999;». Ήµουν εγώ το 1999-2000. Τότε τα ναυπηγεία
ανήκαν κατά 51% στην ΕΤΒΑ και κατά 49% στους εργαζόµενους.
Χθες, λοιπόν, κυκλοφορεί πάλι το «Κουτί της Πανδώρας» του
κ. Βαξεβάνη µε ένα δηµοσίευµα του έγκριτου δηµοσιογράφου κ.
Βαγγέλη Τριάντη που λέει: Εδώ έχει συµβεί κάτι το φοβερό. Το
1999 η εταιρεία «BRAWN & ROOT» που ασκούσε το management
του Σκαραµαγκά παίρνοντας το 5% του τζίρου ως αµοιβή και 500
εκατοµµύρια δραχµές το χρόνο εφάπαξ, είχε στείλει ένα έγγραφο στους Υπουργούς Ανάπτυξης, Αµύνης και Οικονοµικών
λέγοντάς τους «ξέρετε, υπάρχει µια εταιρεία αµερικανική, η
«PRATT & WHITNEY», η οποία ενδιαφέρεται να παραγγείλει δύο
κοντέινερ στο Σκαραµαγκά». Τι θα µας ένοιαζε; Αυτός θα τα
έπαιρνε. Αυτός ήταν ο διευθύνων σύµβουλος.
Προσέξτε την κατάληξη του εγγράφου που δηµοσιεύει χθες ο
κ. Βαξεβάνης, αυτού του 1999: «Υπό την προϋπόθεση επιβεβαίωσης τιµής, η εταιρεία «PRATT AND WHITNEY» θα µας αναθέσει
το έργο, ασχέτως εάν της ανατεθούν αµυντικά έργα».
Ξαφνικά, πάµε στα αµυντικά έργα!
««Εν όψει της θετικής αντιµετώπισής τους και υποστήριξης
του ναυπηγείου, τους υποσχέθηκα πως θα ενηµέρωνα σχετικά
τους αρµοδίους Υπουργούς Ανάπτυξης, Οικονοµίας και Εθνικής
Άµυνας, ώστε να εκτιµηθούν πλήρως τα µελλοντικά ωφελήµατα
από την ανάθεση αµυντικού προγράµµατος στην εταιρεία
«PRATT AND WHITNEY»».
Προσέξτε τώρα. Αυτό το χαρτί έρχεται από το αρχείο των ναυπηγείων ή της «PRATT AND WHITNEY» στα χέρια του γνωστού
δηµοσιογράφου, επιλέκτου στελέχους του ραδιοσταθµού «ΣΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ» κ.λπ.. Το καταθέτω για να το έχετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε τι είναι αυτή η εταιρεία; Είναι η εταιρεία που κατασκευάζει τους κινητήρες των F16. Το 1999 ήταν ανοιχτός ο διαγωνισµός για την επιλογή τύπου αεροσκάφους τέταρτης γενιάς
της Πολεµικής Αεροπορίας µεταξύ του F16 και του F18. Έχουµε
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ανοιχτές συµβάσεις αυτήν τη στιγµή πολλών εκατοντάδων εκατοµµυρίων δολαρίων µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και για
ανεκτέλεστα τµήµατα της κύριας σύµβασης και για ανεξέλεγκτα
αντισταθµιστικά.
Στα ανεκτέλεστα αντισταθµιστικά που είναι παλαιά και ισχύουν
περιλαµβάνεται ναυπηγικό έργο 150 εκατοµµυρίων δολαρίων
στο Σκαραµαγκά, που αρνούνται να το εκτελέσουν και ο Σκαραµαγκάς έχει προσφύγει µε αγωγή στη δικαιοσύνη κατά της εταιρείας αυτής, η οποία πήγε και βρήκε τον αγωγό για να το
δηµοσιεύσουν και να ρωτήσουν εµένα.
Τους ρωτώ εγώ, λοιπόν, για να απαντήσουν σε αυτά. Άλλωστε,
έχουµε να απαντήσουµε για την Ελευσίνα. Πώς είναι δυνατόν να
λένε «ΠΑΡΩΝ» στην Ελευσίνα για τον ίδιο νόµο. Είναι ίδιας λογικής νόµος. Είναι επανάληψη µε µικρότερες διαστάσεις του ίδιου
νόµου. Οι νόµοι για την Ελευσίνα και το Νεώριο που τους στήριξε
ο ΣΥΡΙΖΑ...
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δική σας πρόταση ήταν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Δική µας πρόταση ήταν αλλά τη
στηρίξατε όλως τυχαίως, χωρίς να σκεφτείτε τι έχει γίνει και πώς
φτάσαµε στον καταλογισµό των κρατικών ενισχύσεων, γιατί αρνούνται να συγχωνευτούν και γιατί έχουµε αυτήν την εµπλοκή.
Όταν το ελληνικό δηµόσιο έκανε και υπέγραφε διακρατική σύµβαση µε τη Γαλλία ότι θα κατασκευάσει η Ελευσίνα τις φρεγάτες,
που ήταν ένα πρόγραµµα 6 δισεκατοµµυρίων, ήταν καλά. Δεν είχαµε πρόβληµα!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ο Σαρκοζί ήρθε εδώ και έκανε το deal
παρουσίας σας. Τι λέτε τώρα;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Θα σας πω και το καλύτερο. Αναφέρετε τι λέει ο κ. Αβραµόπουλος, τι έχει πει ο κ. Μιχελάκης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά από την αλληλογραφία µου µε τον κ.
Αβραµόπουλο, που την έχετε πάρει, γιατί τη ζητήσατε, ότι όταν
προεκλογικά τον Απρίλιο του 2012 ο κ. Μιχελάκης δήλωσε κάτι
µέσα στο κλίµα της αντιπαράθεσης παλαιού τύπου των κοµµάτων, έστειλα αποστολή στον κ. Αβραµόπουλο ως Υπουργό Αµύνης και του λέω: Τι γίνεται, κύριε Υπουργέ; Τι εφαρµόζουµε; Το
νόµο του 2010.
Το νόµο του 2010 πρέπει να εφαρµόσουµε και επί τη βάσει
αυτού να υπερασπιστούµε τα συµφέροντα του δηµοσίου, γιατί
αυτά που λέτε εδώ µέσα, κύριε Τσίπρα, θα χρησιµοποιηθούν εις
βάρος του ελληνικού δηµοσίου από τους αντιδίκους µας στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο. Αυτό που πρέπει να γίνει το ταχύτερο –γιατί πρέπει να παίρνουµε αποφάσεις και να µπαίνουµε
στη φωτιά- είναι, πρώτον προστασία, ολοκλήρωση και παραλαβή
των υποβρυχίων που είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δηµοσίου και
τα έχει πληρώσει, δηλαδή τα τρία καινούργια και τον εκσυγχρονισµένο ΩΚΕΑΝΟ.
Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει νοµική αντίκρουση των αξιώσεων
των αντισυµβαλλοµένων, προβολή των αξιώσεων του ελληνικού
δηµοσίου και ταυτόχρονη έναρξη συζητήσεων για την εξεύρεση
λύσης, χωρίς αναγκαστικά να περιµένουµε µετά από χρόνια µία
απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου µε τα ναυπηγεία, τα υποβρύχια και τους εργαζόµενους σε αιχµαλωσία, ώστε να διασώσουµε
και τα ναυπηγεία και όσο γίνεται περισσότερες θέσεις εργασίας.
Τρίτον, επαναφορά του σχεδίου συνεργασίας µεταξύ Σκαραµαγκά και Ελευσίνας και, ει δυνατόν, συγχώνευση µε άδεια της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ει δυνατόν, µε συµµετοχή ελληνικών
εφοπλιστικών κεφαλαίων.
Τέταρτον, συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να καταστεί σαφές ότι τα ξένα πολεµικά πλοία δεν είναι εµπορικές
δραστηριότητες, αλλά πολεµικές και η Ελλάδα θα συνάπτει διµερείς αµυντικές συνεργασίες µε άλλες χώρες, αν πρόκειται να
ανατεθούν.
Βεβαίως, ει δυνατόν, να υπάρξει επαναφορά στο σηµείο στο
οποίο προέκυψε η εµπλοκή τον Απρίλιο-Μάιο του 2011, γιατί δεν
θα υπάρξει ποτέ καλύτερο πλαίσιο από το πλαίσιο του νόµου του
2010.
Όµως, παραµένει το µείζον ηθικό και πολιτικό ζήτηµα του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα. Δεν θα θυµίσω ούτε τη «DEUTSCHE AEOLIAN» ούτε το λάθος ‘Ακερµαν ούτε το τι λένε για τις τράπεζες
και το PSI. Βλάφθηκαν οι τράπεζες από το PSI!
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Υπερασπιζόµαστε τώρα, κύριε Τσίπρα, τα δικαιώµατα των τραπεζιτών, έτσι δεν είναι;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Ναι, βέβαια!
Γνωστοί υπερασπιστές των τραπεζών!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Έχουµε διαδροµές. Μακάρι, να
µπορέσετε να αντεπεξέλθετε σε παρόµοιες προκλήσεις.
Έχετε, λοιπόν, «ηθικό πλεονέκτηµα». Ακούστε πιο είναι το
ηθικό πλεονέκτηµα του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, γιατί έχει µεγάλο ενδιαφέρον για τα νέα παιδιά, για την κοινωνία που µας ακούει.
Λέει, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας «Έχουµε ηθικό πλεονέκτηµα, γιατί
δεν έχουµε ασκήσει εξουσία αλλά διεκδικούµε µε πάθος την
εξουσία, για να χάσουµε το ηθικό µας πλεονέκτηµα. Και επειδή
βιαζόµαστε, το χάνουµε καθ’ οδόν ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση».
Κύριε Τσίπρα, κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια και προσφέρεστε
στην απώλεια του δήθεν ηθικού πλεονεκτήµατος, το οποίο διαπραγµατεύεστε και εκποιείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, απ’ ό,τι γνωρίζετε, οµόφωνα έχουµε αποφασίσει στις 16.30’
να τελειώσει η συζήτηση...
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
Σας παρακαλώ πολύ.
Είθισται πάντοτε σε αυτές τις συζητήσεις τελευταίος να οµιλεί
εκείνος κατά του οποίου κυρίως στρέφεται η πρόταση. Γι’ αυτόν
το λόγο, έχει ζητήσει το λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας. Θα του δώσω το λόγο και εάν
ζητήσει εν συνεχεία ο κ. Βενιζέλος το λόγο ως τελευταίος, θα
οµιλήσει δι’ ολίγον, αλλά δεν θα δώσω το λόγο σε κανέναν
άλλον, διότι πρέπει να ακολουθήσει ψηφοφορία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Τσίπρα, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτη φορά βλέπω µία οµιλία εβδοµήντα δύο
λεπτών και την κατάθεση διαδοχικών εγγράφων στα Πρακτικά
χωρίς ο οµιλών να πει τίποτα το ουσιαστικό για την ταµπακιέρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ναι, ναι!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Τίποτα! Ούτε
κουβέντα.
Εγώ θα καταθέσω λίγα στα Πρακτικά, κύριε Βενιζέλο, αλλά θα
ήθελα να σας ρωτήσω ειλικρινά το εξής: Υπερασπιστήκατε µε
πάθος το νόµο του 2010 που κύρωσε το σχέδιο σύµβασης το
οποίο εσείς διαπραγµατευτήκατε. Είστε περήφανος γι’ αυτό;
Είστε περήφανος για το αποτέλεσµα του σχεδίου σύµβασης, του
νόµου που ψηφίσατε και της τροπολογίας που εσείς φέρατε, σε
σχέση µε το αποτέλεσµα που υπάρχει σήµερα;
Είστε περήφανος που δόθηκαν 360 εκατοµµύρια ευρώ σε
καιρό κρίσης σε κάποιους που δεν ξέρουµε πού βρίσκονται
αυτήν τη στιγµή, που τέσσερα υποβρύχια παραµένουν µισοτελειωµένα, αλλά δεν παραδίδονται στο Πολεµικό Ναυτικό, που χίλιοι διακόσιοι εργαζόµενοι δεν έχουν να κάνουν Χριστούγεννα
και που µας εγκαλούν και από πάνω στα διεθνή δικαστήρια για
αποζηµίωση άλλου ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ;
Είστε περήφανος γι’ αυτό το κατόρθωµα το οποίο έχετε επιφέρει; Μιλήσατε εβδοµήντα δύο λεπτά, για να το υπερασπιστείτε. Όµως, πολλά από τα λεπτά τα οποία χρειαστήκατε εδώ,
χωρίς όµως να δώσετε ούτε µία απάντηση για την ταµπακιέρα,
ήταν για άλλη µία φορά για να αφήσετε αήθη υπονοούµενα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, στους συνεργάτες του, στη στρατηγική του,
στις στοχεύσεις του. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ήρθατε εδώ να µας
κατηγορήσετε ότι εµείς αναδεικνύουµε το µείζον αυτό εθνικό
θέµα, γιατί αφορά το Πολεµικό Ναυτικό και την εθνική ασφάλεια,
διότι –λέει- µας υποκινούν τα ανταγωνιστικά συµφέροντα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε ποιους αναφέρεστε; Στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας.
Πρώτα και κύρια, µάλλον για τον κ. Ταβουλάρη θα έπρεπε να
απευθυνθείτε στον κύριο Πρωθυπουργό. Όπως γνωρίζετε, ήταν
στενός του συνεργάτης στην Πολιτική Άνοιξη. Λάθος πόρτες χτυπάτε.
Δεύτερον, αυτήν την τροπολογία –όχι νόµο- για τα Ναυπηγεία
της Ελευσίνας εσείς την ψηφίσατε. Θέλετε να εντάξετε και το
θέµα της Ελευσίνας; Βεβαίως, να ενταχθεί στην υπό εξέταση
πρόταση για εξεταστική, να την ψηφίσουµε µαζί.
Τρίτο –και σηµαντικότερο- ποιος είναι αυτός που στην πραγµατικότητα δουλεύει για τη διευκόλυνση αυτών των ανταγωνιστικών συµφερόντων των Ναυπηγείων της Ελευσίνας; Μα,
προφανώς εσείς που διαλύσατε τα Ναυπηγεία του Σκαραµαγκά!
Όχι εµείς που ζητούµε να υπάρξει επόµενη µέρα για τα Ναυπηγεία του Σκαραµαγκά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Αφήσατε αήθη υπονοούµενα για έναν εξαίρετο αξιωµατικό των
Ενόπλων Δυνάµεων, αεροπόρο, τον Γιάννη Ταφύλλη, που µας τιµάει η παρουσία του στο τµήµα Ενόπλων Δυνάµεων του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί άραγε; Διότι ο κ. Ταφύλλης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος
όντας αξιωµατικός της Αεροπορίας έφερε στην επιφάνεια τα περιβόητα προβλήµατα της αγοράς του αιώνα, δηλαδή τα «Μιράζ
2000», τα προβλήµατα του ραντάρ, την υπόθεση «τυφλά Μιράζ»,
όπως ονοµάστηκε αργότερα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε οποιοδήποτε συγκεκριµένο
στοιχείο, να το καταθέσετε εκεί που πρέπει. Φαντάζοµαι ότι ο κ.
Ταφύλλης και όλοι όσοι για τους οποίους αφήνετε τέτοιου είδους
υπονοούµενα θα υπερασπιστούν τον εαυτό τους µε κάθε ένδικο
µέσο που έχουν.
Ας έρθουµε, όµως, τώρα στο θέµα των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων. Αλήθεια, κύριε Βενιζέλο, πότε λέτε την αλήθεια και
πότε λέτε ψέµατα για αυτό το θέµα;
Το 2005, στο πόρισµα του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή
για τα εξοπλιστικά προγράµµατα µε δική σας πρώτη υπογραφή,
λέγατε. Ο θεσµός των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων έχει, όπως
προέκυψε, εθνική σηµασία για την οικονοµία, κυρίως όταν το αντικείµενο των προγραµµάτων είναι η µεταφορά προωθηµένης τεχνολογίας στον αµυντικό τοµέα και σε άλλους τοµείς –πόρισµα
του ΠΑΣΟΚ το 2005. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αργότερα αλλάξατε άποψη και ισχυριστήκατε ότι µε την κατάργηση των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων ωφελήθηκε το δηµόσιο. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι µέσα από τα
αντισταθµιστικά ωφελήµατα υπήρξαν ύποπτοι και παράνοµοι δίαυλοι µαύρου χρήµατος.
Όµως, έρχεται το ΣΔΟΕ και οι ελεγκτές του που αξιολογούν
τα ποσά των συµβάσεων και των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων
που δεν υλοποιήθηκαν –όχι αυτά που υλοποιήθηκαν µε τον
τρόπο που υλοποιήθηκαν και ούτε αυτά µπορούµε να τα ελέγξουµε- και έρχεστε µε την τροπολογία αυτήν και τα χαρίζετε
στους Γερµανούς, δηλαδή 264 εκατοµµύρια ευρώ.
Είναι η ίδια «αµαρτωλή» τροπολογία που ένα µήνα µετά την
ψήφιση νόµου στη Βουλή που αφορούσε ως αντισυµβαλλόµενους µε το ελληνικό δηµόσιο την «ABU DHABI MAR», για την
οποία είχε γνωµοδοτήσει και η «LAZARD» και άρα ήταν αξιόχρεη
και άρα επείσθη η Ολοµέλεια –όπως επείσθη τότε η πλειοψηφία
ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ, όχι άλλα κόµµατα-, και αλλάζετε την «ABU
DHABI MAR» µε την «PRIVINVEST» και ταυτόχρονα δίνετε δώρο
τα 264 εκατοµµύρια ευρώ που το ΣΔΟΕ έχει προσδιορίσει ως
οφειλές.
Μας είπατε πριν από λίγο ότι δεν είχε προκληθεί καµµία κοινοβουλευτική δραστηριότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε και αναρωτηθήκατε: Πώς ξαφνικά τώρα το θυµηθήκατε το θέµα;»
Έχω να σας καταθέσω την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Παναγιώτη Λαφαζάνη, στην Ολοµέλεια, στις 2-11-2010. Αναφέρει, λοιπόν:
«Πρέπει να εκφράσω τη λύπη µου διότι αυτά που συµβαίνουν
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µε δύο τροπολογίες συνιστούν ένα µείζον κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα. Ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία, η πλειοψηφία της
Κυβέρνησης, µια συµφωνία που µεταβίβαζε τα ναυπηγεία από
την HDW σε µια εταιρεία αραβικών συµφερόντων, την «ABU
DHABI MAR» και άφηνε ανοικτό το ενδεχόµενο, το οποίο στηλιτεύσαµε βεβαίως, να υπάρχει στο µέλλον και συνδεδεµένη εταιρεία. Και ξαφνικά, δεν στέγνωσε το µελάνι από την υπογραφή
της συµφωνίας, και η «ABU DHABI MAR» µετατράπηκε σε «PRIVINVEST», δηλαδή µια άλλη εταιρεία όχι από το Άµπου Ντάµπι,
αλλά από το Λίβανο.»
Και παρακάτω έλεγε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης: «Υπάρχουν
φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες έχουν εντοπιστεί από το
ΣΔΟΕ και έρχεται µια ρύθµιση εδώ για να παραγραφούν, να διαγραφούν µε µιας, µονοκονδυλιά. Μπορούν να γίνονται αυτά τα
πράγµατα;», διερωτάτο. «Θα ήθελα να µας απαντήσετε, να δώσετε µια εξήγηση». Ευγενικός πάντα ο κ. Λαφαζάνης, αλλά δεν
χρειάζεται κανείς να είναι αγενής για να λέει τα πράγµατα µε το
όνοµά τους. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι, όµως, στην ουσία όσων δεν απαντήσατε, παρά τα 72
και πλέον λεπτά χρόνου οµιλίας που σας διέθεσε ευγενικά το
Προεδρείο.
Κύριε Βενιζέλο, επτά µέρες πριν από την κύρωση της συµφωνίας στη Βουλή έχουµε τη µεταβίβαση του 75% των µετοχών της
ΕΝΑΕ στην εταιρεία µε την επωνυµία «HERN». Ιδού το µητρώο
των µετοχών, το οποίο καταγράφει την πράξη στις 22-9-2010. Το
75% των µετοχών των ΕΝ Α.Ε. περνάει τελικά πριν τη ψήφιση –
προσέξτε!- όχι στην «PRIVINVEST», για την οποία εσείς φέρατε
τροπολογία στη Βουλή, αλλά σε µία εταιρεία «HERN 2». Θυµίζω
ότι η «HERN» ήταν η πρώτη εταιρεία που κατείχε τα ΕΝ Α.Ε., των
Γερµανών. Τώρα είναι «HERN 2». Είναι των ίδιων; Λέω ίσως, δεν
ξέρω. Να µας πείτε. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ψηφίζεται ο νόµος και στις 20 Οκτωβρίου του 2010, προκειµένου να εκτελεστεί η σύµβαση, η «ABU DHABI MAR» και η «HDW»
στέλνουν στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης επιστολή, κατά την
οποία αναφέρουν: «Οι όροι ολοκλήρωσης, closing conditions,
από τη δική µας πλευρά έχουν εκπληρωθεί». Ποιοι είναι αυτοί οι
όροι; «Η «ABU DHABI MAR» ή µια εταιρεία συνδεδεµένη µε την
«ABU DHABI MAR» να αποκτήσει το 75,1% των µετοχών των ΕΝ
Α.Ε.. Προς το σκοπό πληροφόρησης το αποκτών µέρος είναι η
εταιρεία «PRIVINVEST».
Αυτό σας το στείλανε διότι ήταν όρος της σύµβασης. Το µετοχολόγιο λέει «HERN». Ο όρος της σύµβασης, η επιστολή λέει
«PRIVINVEST». Εδώ είναι απάτη. Είναι απάτη προς το ελληνικό
δηµόσιο. Τη γνωρίζατε; Ερώτηµα είναι, αλλά δεν απαντήσατε. Ή
το ένα έγγραφο που καταθέτω είναι πλαστό ή το άλλο έγγραφο
που σας έστειλαν είναι πλαστό. Δεν µπορεί να ισχύουν και τα
δύο. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης επιµένει, διότι υπάρχει η αγωγή των
εργαζόµενων, για τους οποίους τόσο κόπτεστε –δεν µας αγαπάνε εµάς, αλλά εσάς, τους προστάτες τους- προς τα ΕΝΑΕ.
Η αγωγή έγινε 5 Ιανουαρίου 2011 και το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών εκδίδει απόφαση, στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρει: «Η ΕΝΑΕ µεταβιβάστηκε στις 22-9-2010 το 75% των µετοχών
της εναγοµένης στην εταιρεία µε την επωνυµία «Hoern», η οποία
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εν συνεχεία αγοράστηκε από την «PRININVEST» στο πλαίσιο της
µεταβίβασης πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας. Κατ’ ακολουθίαν, σήµερα η εταιρεία «HOERN» είναι κύρια κάτοχος του 75,1%
των µετοχών των ΕΝΑΕ».
Έθεσα κάποια ερωτήµατα και προς τον Υπουργό και προς
εσάς. Σε ποιον ανήκουν τα ναυπηγεία σήµερα; Με ποιον σκιαµαχείτε; Δεν ξιφοµαχείτε στις µονοµαχίες. Δεν είναι µε εµένα η µονοµαχία, µε αυτούς είναι η µονοµαχία για την υπεράσπιση του
δηµόσιου συµφέροντος.
Καταθέτω την απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχεται, όµως, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στις 20-1-2011 και
σας καταθέτει γραπτή ερώτηση, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε, µε θέµα «Οι καταγγελίες για µαϊµού µεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά από την «THYSSENKRUPP» στον εαυτό
της», όπου αναφέρεται στις καταγγελίες των εργαζοµένων και
ρωτά αν αληθεύει τελικά ότι τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά µεταβιβάστηκαν από την «THYSSENKRUPP» σε θυγατρική της και εποµένως στον εαυτό της. Να το colpo grosso! Μην ψάχνετε το
µυστικό στον κόλπο, βορειότερα να το ψάξετε, πάνω από το Ρήνο.
Τι απαντάτε, κύριε Αντιπρόεδρε, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο;
«Είναι λυπηρό και παράδοξο το γεγονός ότι ο κύριος ερωτών
Βουλευτής που συµµετείχε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του κόµµατός του στη συζήτηση και ψήφιση του ν. 3885/2010 µεταφέρει µε τη µορφή ερώτησης καταγγελίες συνδικαλιστικής παράταξης». Και παρακάτω λέτε ότι η µεταβίβαση της πλειοψηφίας
των µετοχών των ΕΝΑΕ τον Οκτώβριο του 2010 έγινε στο Όµιλο
«ABU DHABI MAR». Αυτά απαντάτε.
Το καταθέτω κι αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ερώτηµα. Ξέρατε τι απαντάτε ή ήσασταν παραπλανηµένος;
Και δεύτερο ερώτηµα. Αξίζει τον κόπο να γίνει, κύριοι της
ΔΗΜΑΡ, εξεταστική επιτροπή γι’ αυτά ή είναι πόλωση; Κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, είναι πόλωση;
Πάµε, λοιπόν, παρακάτω. Μας είπατε ότι εφόσον υπάρχει
νόµος, πρέπει να τελειώσει εδώ η κουβέντα. Το είπατε στα δέκα
λεπτά και θα ήµασταν ευτυχείς, αλλά δεν τελείωσε στα δέκα
λεπτά η κουβέντα. Εφόσον υπάρχει νόµος είπατε, ο κάθε Υπουργός που δεν τον εφαρµόζει παρανοµεί. Αλήθεια, γι’ αυτό στείλατε επιστολή στις 17 Απριλίου 2012 στον κ. Αβραµόπουλο να
εφαρµόσει το νόµο επειδή παρανοµούσε που δεν τον εφήρµοζε;
Μετά την εκταµίευση 360 εκατοµµυρίων ευρώ, έπρεπε να εκταµιευθούν και άλλα; Είναι λίγο µετά απ’ όταν ο κ. Μιχελάκης βγήκε
και κατήγγειλε και του λέτε: «Είχα διαµορφώσει την πεποίθηση
ότι κοινός σκοπός µας ήταν η πλήρης και υπέρ των συµφερόντων
του δηµοσίου, αναµφίβολα, εφαρµογή του ισχύοντος νόµου».
Η Νέα Δηµοκρατία –λέγατε τότε µε τις δηλώσεις σας αυτέςπαρεµποδίζει την εφαρµογή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου θέτοντας σε κίνδυνο τα συµφέροντα του δηµοσίου βέβαια, γιατί
πάντα αυτό µας νοιάζει και χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Και συνεχίζετε: «Είµαι βέβαιος φυσικά ότι η δήλωση αυτή ήταν
ακριβής και υπηρετεί απλώς µικροκοµµατικές επικοινωνιακές
σκοπιµότητες. Είµαι βέβαιος ότι εσείς ως αρµόδιος και υπεύθυνος Υπουργός αγωνίζεσθε για την πλήρη και ορθή εφαρµογή του
ισχύοντος νοµικού πλαισίου». Γιατί αυτή η πρεµούρα για την
εφαρµογή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου και από τον τότε
Υπουργό της κυβέρνησης Παπαδήµου, τον κ. Αβραµόπουλο, δηλαδή για την εκταµίευση και άλλων πληρωµών; Το καταθέτω για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
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προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
συντοµεύετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Ναι, θα συντοµεύσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς καταθέτουµε ένα µεγάλο
ερωτηµατικό για το αν ισχύει το γεγονός ότι οι Γερµανοί βρήκαν
ένα παρένθετο, έβαλαν µέσα το brand name «ABU DHABI MAR»
προκειµένου να ξεγελαστεί η ελληνική Βουλή και να ψηφίσει, για
να συνεχίσουν και να πάρουν παραγγελία ακόµη ενός δισεκατοµµυρίου, να γλιτώσουν από αντισταθµιστικά ωφελήµατα, από
φορολογικές παραβάσεις, από τόκους υπερηµερίας, προκειµένου όµως στο τέλος αφού πάρουν και άλλα τόσα 360 εκατοµµύρια, να αφήσουν διά του κ. Σάφα τα υποβρύχια να σκουριάζουν.
Όλα αυτά τα διαχειρίστηκαν, κάποιοι έχουν την ευθύνη.
Ή ήσασταν και εσείς θύµα, κύριε Βενιζέλο, του colpo grosso
και άρα πρέπει να ζητήσετε από τον ελληνικό λαό συγγνώµη για
την αφέλειά σας ή ήσασταν και εσείς στο κόλπο. Επειδή, όµως,
όλοι εσείς που θα ψηφίσετε σε λίγο προφανώς και δεν ήσασταν
στο κόλπο, σας καλώ να ξανασκεφθείτε την ψήφο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
από το 3ο Γυµνάσιο Άργους.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πράγµατι έκανα µία µακρά και ελπίζω ενδιαφέρουσα οµιλία και θα περίµενα µια απάντηση από τον κ. Τσίπρα. Αν η απάντηση στα όσα
είπα σε όλες µου τις αναφορές και καταγγελίες είναι η δευτερολογία του κ. Τσίπρα, τότε, πραγµατικά, έχουµε ανατρέψει πλήρως την κοινή λογική.
Λέει ο κ. Τσίπρας: «Κάνατε αήθη υπονοούµενα εναντίον του
ΣΥΡΙΖΑ». Εσείς χυδαιολογείτε, συκοφαντείτε, υβρίζετε µέχρι και
τώρα. Μέχρι και τώρα µε απύθµενο κοινοβουλευτικό θράσος ήρθατε και είπατε: «Μήπως είστε µέσα στο κόλπο»;
Σας παρέθεσα πολλά στοιχεία και αναµένω εξηγήσεις και δεν
τις είδα τις εξηγήσεις. Δεν άκουσα καµµία απάντηση και οφείλετε
να δώσετε απαντήσεις, κύριε Τσίπρα, και για τους Βουλευτές
σας και για τα στελέχη σας, γιατί αυτά τα χειρίζεστε εσείς µε
έναν πολύ µικρό κύκλο ανθρώπων.
Ξέρετε ποια είναι η πραγµατική θέση των Βουλευτών σας;
Είναι αυτή που είπε ο κ. Δρίτσας σε µία πολύ πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του. Λέει ο κ. Δρίτσας: «Το 2010 ο κ. Βενιζέλος ως τότε Υπουργός Άµυνας επιχείρησε να ξεµπλέξει αυτό το
κουβάρι που είχε φέρει το ελληνικό δηµόσιο µε την πλάτη στον
τοίχο, έρµαιο των εκβιασµών των κατασκευαστικών εταιρειών».
Και συνεχίζει: «Εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αποσύρουµε αύριο
κιόλας την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, αν η Κυβέρνηση
έρθει, όπως έχει υποσχεθεί ο κ. Σαµαράς ότι θα έκανε µέχρι 3112-2013, µε µία λύση για τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, για παραλαβή των υποβρυχίων και εξασφάλιση των θέσεων εργασίας».
Αυτή είναι η ανύποπτη θέση του αρµοδίου στελέχους σας, ή
για να ακριβολογήσω, η διατυπωµένη σε ανύποπτο χρόνο.
Και έρχεστε, λοιπόν, τώρα και µου λέτε για αήθη υπονοούµενα, εσείς που έχετε στήσει ένα χορό εξυπηρετώντας πολύ
συγκεκριµένους στόχους; Είναι, λοιπόν, µείζον εθνικό θέµα, ε;
Βεβαίως, είναι µείζον εθνικό θέµα και γι’ αυτό επιµένω ότι πρέπει να εφαρµοστεί ο νόµος και πρέπει να γυρίσουν όλα στο σηµείο που ήσαν τον Απρίλιο του 2011. Διότι µόνο µε τον τρόπο
που περιέγραψα προηγουµένως, τελειώνοντας την οµιλία µου,
µπορεί να βρεθεί λύση που υπερασπίζεται το δηµόσιο συµφέρον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και χαίροµαι γιατί ο κ. Αβραµόπουλος, στην τοποθέτησή του,
υιοθέτησε ακριβώς αυτήν τη λύση. Ο χρόνος όµως τρέχει και η
κατάσταση περιπλέκεται λόγω της παρόδου του χρόνου.
Πώς διεκόπησαν οι πληρωµές; Από µόνες τους; Ποιος Υπουργός διέταξε τη διακοπή των πληρωµών, όταν υπήρξε η σύγκρουση µεταξύ Αράβων και Γερµανών και άρα εµπλοκή στην
εκτέλεση του νόµου. Εγώ, ο οµιλών. Με δική µου εντολή διεκόπησαν οι πληρωµές και εγώ ζήτησα από τα ναυπηγεία να µεταφερθούν οι προκαταβολές για τα νέα υποβρύχια και να
λογισθούν στο πρόγραµµα των τεσσάρων αρχικών υποβρυχίων
τύπου «214», ώστε να απεµπλακούµε και να προχωρήσουµε.
Τώρα µου λέτε ότι ψηφίσαµε εµείς την τροπολογία για την
Ελευσίνα και εσείς ψηφίσατε «ΠΑΡΩΝ». Δεν συνιστά αυτό κατά
την κοινοβουλευτική πρακτική αποδοχή και διευκόλυνση; Δεν συνιστά διαφοροποιηµένη στάση; Εργαζόµενοι υπάρχουν µόνο
στην Ελευσίνα και δεν υπάρχουν στο Σκαραµαγκά;
Πάµε τώρα στα αντισταθµιστικά ωφελήµατα. Μα, καταλαβαίνω
από τη δευτερολογία σας µετά από όλα όσα είπαµε ότι ή δεν
έχετε καταλάβει ή δεν θέλετε να καταλάβετε ποια είναι η λογική
των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων. Βγαίνετε και λέτε από το
Βήµα- Αρχηγός της Αντιπολίτευσης και υποψήφιος για τη θέση
του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- ότι χαρίσαµε στους
Γερµανούς αντισταθµιστικά ωφελήµατα 264 εκατοµµυρίων; Μα
αυτά είναι λογιστικές αξίες, είναι αριθµοί, δεν είναι χρήµατα.
Αυτά αντιστοιχούν σε ποσά ίσα µε το 10%, σε 26 εκατοµµύρια
πραγµατική επένδυση, για να πάρουµε ποιο αντάλλαγµα; Για να
πάρουµε ως αντάλλαγµα τη σταθερή τιµή, για να µην επιβαρυνθεί η τιµή λόγω δήθεν αντιπροσφοράς αντισταθµιστικών ωφεληµάτων. Ούτε αυτό έγινε κατανοητό; Δεν µπόρεσα να σας δώσω
να καταλάβετε ότι είναι σκανδαλώδες –πράγµατι- να ξοδεύει το
δηµόσιο 400 εκατοµµύρια για τον ατελή εκσυγχρονισµό του υποβρυχίου «ΩΚΕΑΝΟΣ» και είναι µεγάλη επιτυχία να επιτυγχάνει
τιµή 500 εκατοµµυρίων για νέα υποβρύχια, σταθερά, αµετάβλητα
για τα επόµενα δέκα χρόνια; Γιατί σε δέκα χρόνια θα τα εξοφλούσε και θα τα εξοφλήσει αυτά τα υποβρύχια το ελληνικό δηµόσιο. Στην πραγµατικότητα, η ετήσια καταβολή είναι ελάχιστη.
Επανέρχεστε στο ζήτηµα των εταιρικών µορφών. Έχετε κάνει
πολύ µεγάλη σύγχυση. Οι Γερµανοί είναι ένας κολοσσός. Η
«THYSSENKRUPP» είναι η µεγαλύτερη γερµανική εταιρεία, η µεγαλύτερη σε όλους τους κλάδους. Τα υποβρύχιά της θέλει να
είναι αξιόπιστα, αξιόπλοα, επιχειρησιακά ανταγωνιστικά. Εάν δεν
πετύχει το «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και τα τρία άλλα ελληνικά υποβρύχια, καταρρέει όλο το πρόγραµµα των υποβρυχίων διεθνώς.
Οι Γερµανοί θέλουν να παραδώσουν τα υποβρύχια, θέλουν να
συνεργαστούν. Βεβαίως, δεν είναι οι ευκολότεροι συνέταιροι.
Είναι πολύ δύσκολοι και απέναντί µας και απέναντι στους Άραβες. Και έχουν αντιδικίες, γιατί ο κάθε επιχειρηµατίας προωθεί
και διεκδικεί τα συµφέροντά του. Το θέµα είναι η υπεράσπιση
του δηµοσίου συµφέροντος.
Τι είναι η «PRIVINVEST», κανένα ταχυδροµικό κουτί, καµµιά εικονική εταιρεία; Είναι µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες µε παρουσία ναυπηγείων σε δεκαεπτά χώρες. Η «HOERN», όλες οι
εταιρείες χρησιµοποιούν εταιρικά σχήµατα χαρτοφυλακίου που
τα έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους ακριβώς για να είναι εφικτή η
µεταβίβαση µετοχών όταν χρειάζεται. Αντί να κάνουν µεταβίβαση
των µετοχών ως αξιογράφου, µεταβιβάζουν ένα νοµικό πρόσωπο. Αυτή είναι η συνήθης εµπορική πρακτική. Άρα, πρέπει να
έχεις ασχοληθεί µε κάτι στην κοινωνία, στην οικονοµία, στην
αγορά, να έχεις διοικήσει κάτι, να έχεις κάνει κάτι στη ζωή σου
για να καταλαβαίνεις πώς διαµορφώνονται οι πρακτικές -οι εµπορικές, οι συναλλακτικές- και µάλιστα διεθνώς.
Επανέρχεστε στις πληρωµές. Πώς θα παίρναµε τον «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ»; Γιατί είχαµε φτάσει στην καταγγελία του 2009 και βρέθηκε το δηµόσιο µε την πλάτη στον τοίχο; Διότι, παρ’ ότι είχε
δώσει 100 εκατοµµύρια λίγες ηµέρες πριν, δεν είχε καταφέρει
να εκπληρώσει τους νοµικούς όρους, ώστε να µπορεί να κάνει
το δηµόσιο την καταγγελία. Αφήστε που η καταγγελία, ούτως ή
άλλως, στρεφόταν εναντίον του δηµοσίου λόγω των κακών ρυθµίσεων των συµβάσεων. Άρα, εµείς κάναµε τις πληρωµές ακριβώς για να µπορέσουµε να πάρουµε τον «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ», να
πάρουµε την κυριότητα των τριών υποβρυχίων και να αρχίσει η
λειτουργία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΡΩΙ)

Τα ανταλλάγµατα; Για τα 100 εκατοµµύρια ήταν ο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και τα υποβρύχια, για τα άλλα 100 ήταν τα υλικά που
χρησιµοποιεί ο στόλος για τα υφιστάµενα υποβρύχια «209» και
τα 110 ήταν η προκαταβολή για τα δυο υποβρύχια. Η µικρότερη
στα χρονικά που κατεβλήθη όλη ουσιαστικά πλην 12 εκατοµµυρίων ευρώ µια µέρα, στις 27 Οκτωβρίου 2010, µε την υπογραφή
της σύµβασης για να αρχίσει η λειτουργία των ναυπηγείων. Δεν
είχαµε περιθώριο να κρίνουµε εάν θα ανταπεξέλθουν.
Είναι πολύ δυσάρεστο ότι επήλθε σύγκρουση µεταξύ Αράβων
και Γερµανών. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο ότι οι Γερµανοί συνήψαν σύµβαση µε τον εαυτό τους ως ιδιοκτήτες των ΕΝΑΕ και
υποκατασκευαστές ερήµην των Αράβων. Αλλά έχω πει πολλές
φορές στη γερµανική κυβέρνηση ότι έχουµε πικρή εµπειρία από
τη συναλλαγή µε γερµανικές εταιρείες, πικρή εµπειρία από την
HDW, πικρή εµπειρία από την «FERROSTAAL», πικρή εµπειρία
από την «MAR», πικρή εµπειρία από τη «SIEMENS». Το έχω πει
σε όλους τους Γερµανούς συνοµιλητές µου όλων των πολιτικών
επιπέδων. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι οι Έλληνες είναι τα «µαύρα
πρόβατα» της Ευρώπης και οι Γερµανοί ή οι Ολλανδοί ή οι Άγγλοι είναι οι καλοί. Αλλά εσείς δεν ασχολείστε µε την υπεράσπιση
των συµφερόντων του δηµοσίου. Ασχολείστε µε τη συκοφάντηση, την υπονόµευση και τροφοδοτείτε µε επιχειρήµατα τους
αντιδίκους µας.
Ο κ. Αβραµόπουλος, ο οποίος έχει ζήσει την υπόθεση αυτή
δύο φορές -µια φορά ως Υπουργός Αµύνης της κυβέρνηση Παπαδήµου και µια δεύτερη φορά ως Υπουργός Αµύνης της Κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου, όπως αρέσκεστε να λέτε, ξέρει
πάρα πολύ καλά ότι βεβαίως η επιδίωξη ήταν να ξαναρχίσουν οι
πληρωµές, να επανέλθουµε στην οµαλότητα. Και τώρα η επιδίωξη είναι πάλι να ξεµπλέξουµε και να επανέλθουµε στην οµαλότητα.
Έχετε καµµία άλλη λύση; Ξέρετε ποια είναι η λύση που έχετε
προτείνει σε όλες τις διαδικασίες, την οποία δεν τη λέτε ευθαρσώς, ενώ το ΚΚΕ τη λέει ευθαρσώς; Η µόνη λύση που έχετε προτείνει είναι η λύση της κρατικοποίησης των ναυπηγείων. Αυτό
λέγατε πάντα. Το άριστο, ο στόχος είναι να ξαναγίνουν κρατικά
τα ναυπηγεία και ει δυνατόν δηµόσιοι υπάλληλοι οι εργαζόµενοι
στα ναυπηγεία. Ε, αυτό δεν µπορούσε να γίνει και δεν µπορεί να
γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Θέλετε να συµβάλετε στη διαµόρφωση µιας λύσης η οποία θα µπορούσε να συµφωνηθεί;
Πρέπει να είναι, κύριε Τσίπρα, µια λύση, η οποία θα ψηφιστεί
από τη Βουλή των Ελλήνων και θα έπρεπε να την ψηφίσετε και
εσείς τη λύση αυτή. Αλλά η λύση αυτή θα έχει ως βάση το νόµο
του 2010, γιατί δεν υπάρχει ασφαλέστερη βάση και καλύτερη για
το δηµόσιο από το νόµο του 2010.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εάν, λοιπόν, θέλετε να αντλήσετε τα δικά σας διδάγµατα από
την περιπέτεια αυτή στην οποία µπήκατε, επιτιθέµενος εναντίον
µου, πρέπει να αντλήσετε το συµπέρασµα ότι δεν περνούν πλέον
αυτές οι πρακτικές. Το καταπληκτικό σας επιχείρηµα –καταπληκτικό, λόγω του απροσδόκητου σταλινισµού του- ήταν το επιχείρηµά σας ότι ο κ. Βενιζέλος αντιδρά γιατί νιώθει ένοχος.
Διαµαρτύρεται, εξανίσταται. Ναι, διαµαρτύροµαι και εξανίσταµαι.
Γιατί νιώθω ένοχος; Γιατί είναι αδιανόητο, απαράδεκτο, ανυπόφορο για το δηµόσιο βίο της χώρας να στρέφεστε εναντίον του
µόνου προσώπου που έκανε προσπάθεια να αντιµετωπιστεί ο
γόρδιος δεσµός και να βρεθεί µια λύση. Όταν θα λύσετε ένα
πρόβληµα, κύριε Τσίπρα, υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος –ένα
πρόβληµα δηµοσίου συµφέροντος- και µας το φέρετε να το αξιολογήσουµε, τότε θα µετρηθούµε. Προς το παρόν η στάση σας
υπονοµεύει το δηµόσιο συµφέρον σε όλα τα θέµατα, στο µείζον
θέµα της τύχης της χώρας και της εξόδου από την κρίση και το
µνηµόνιο, αλλά και στο ειδικότερο θέµα των ναυπηγείων και σε
όλα τα συναφή θέµατα. Αυτή είναι η διαφορά µας. Τι να κάνουµε,
φαίνεται ότι κάποιοι έχουµε έρθει εδώ για να λύνουµε προβλή-
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µατα και κάποιοι άλλοι µόνο για να δηµιουργούν µε την ευκολία
της δηµαγωγίας, του ψεύδους και της συκοφαντίας.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί θέλετε τον
λόγο;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Ζητάει συνάδελφος το λόγο, µπορώ να µην τον ρωτήσω…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Συνέχεια το λόγο ζητάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ποιο προσωπικό, κύριε συνάδελφε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα σας εξηγήσω αµέσως.
Ο κύριος Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε σ’ εµένα αποσπώντας
από µια συνολική µου τοποθέτηση ένα τµήµα και µε εµφάνισε να
δικαιολογώ την πολιτική του. Αυτό δεν αποτελεί στοιχείο της
δικής µου ταυτότητας και οφείλω να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ως προς τη δεύτερη επισήµανση, αναφορικά µε το αν θα αποσύρουµε την πρόταση εάν η Κυβέρνηση
δώσει λύση, έχω ήδη απαντήσει προ δύο ωρών περίπου, όταν το
ίδιο επιχείρηµα πρόβαλε η Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κ. Γιαννακάκη.
Αλλά ως προς το αν παρέλαβε πράγµατι δύσκολη κατάσταση …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα τι είναι αυτά
που λέτε τώρα; Αυτό είναι προσωπικό;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η δική µου θέση εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ. έχει αποτυπωθεί στο πόρισµα της εξεταστικής
επιτροπής και λέει τα εξής: Ο ν. 3885/2010 δεν επιλύει το πρόβληµα κ.λπ., αλλά επαναλαµβάνει και αναβιβάζει σε νόµο του
κράτους τις ίδιες αδυναµίες. Δεν εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα
των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, αλλά ούτε και την παραλαβή των
υποβρυχίων...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώσατε,
κύριε Δρίτσα, ευχαριστώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό από το 2011. Αυτή είναι η θέση
του ΣΥΡΙΖΑ και ας µη δηµιουργούµε ψεύτικες εντυπώσεις.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Τον λόγο παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται.
Ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έχει τον λόγο για τρία
λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μετά, εν συνεχεία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα απαντήσετε συνολικά, κύριε Βενιζέλο.
Μετά τις τελευταίες….
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτή δεν είναι
διαδικασία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μετά από εβδοµήντα λεπτά του Αρχηγού σας, κύριε Κακλαµάνη, νοµίζω ότι πρέπει να ακούσετε για δέκα λεπτά τους
υπολοίπους. Μετά τα εβδοµήντα λεπτά δικαιούται να µιλήσει για
δέκα λεπτά και η Αντιπολίτευση. Θα είµαι πολύ σύντοµος, δεν θα
χρησιµοποιήσω ούτε τα δέκα λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν σας αρκούν αυτά που είπε
ο κ. Τσίπρας; Θέλουν ενίσχυση;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Επιτέλους σεβαστείτε τη Βουλή. Επιτέλους! Εσείς θεωρείτε επαρκές να σας καλύπτει ο κ. Βορίδης, κύριε Κακλαµάνη.
Εσάς σας καλύπτει ο πρώην Πρόεδρος της ΕΠΕΝ. Αυτή είναι η
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κατάντια του ΠΑΣΟΚ σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ο πρώην Πρόεδρος της ΕΠΕΝ καλύπτει τον κ. Απόστολο Κακλαµάνη. Δεν το περίµενα ποτέ να καλύπτει τον Απόστολο Κακλαµάνη ο Αρχηγός της ΕΠΕΝ, της χούντας. Αυτό είναι το
ΠΑΣΟΚ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εκθέτετε τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Συνεχίστε να διακόπτετε.
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, επί
του θέµατος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μπορώ να έχω το χρόνο να µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή τον Αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Αυτά τα οποία είπε ο κ. Βενιζέλος
δείχνουν ότι είναι ακόµα πιο σηµαντικό τώρα να αρχίσει αυτή η
εξεταστική επιτροπή και να διερευνήσει πού φτάσαµε.
Πρώτον, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, έψαξα όλα τα
Πρακτικά της Επιτροπής Άµυνας και όλα τα Πρακτικά που κατέθεσε το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης τότε στην επιτροπή εξοπλισµών. Για την «ABU DHABI MAR» υπάρχει αξιολόγηση. Και η
αξιολόγηση αυτή πραγµατικά εγκρίνει την «ABU DHABI MAR».
Για το θέµα της «PRIVINVEST» σας ρωτήσαµε και απαντήσατε
ως εξής. Ότι η «LAZARD», αφού έχει εξετάσει την «ABU DHABI
MAR», παράλληλα ισχύει η εξέταση και για τη συνδεόµενη εταιρεία.
Βάσει, λοιπόν, του Ελληνικού Δικαίου, που πολύ σωστά είπατε
και ισχύει, αυτός ο νόµος που ισχύει περί ανωνύµων εταιρειών,
είναι ο ν. 2190. Ο ν. 2190, λοιπόν, ορίζει σαφέστατα ότι συνδεόµενη εταιρεία είναι µόνο εκείνη της οποίας η µητρική κατέχει το
20%. Από το µετοχολόγιο της «PRIVINVEST» δεν προκύπτει πουθενά ότι κατέχει η «ABU DHABI MAR» ή αντίθετα το 20%. Άρα,
δεν είναι συνδεόµενη εταιρεία και δεν υπάρχει πουθενά κατατεθειµένη η έκθεση της «LAZARD». Αυτό σηµαίνει ακυρότητα του
συνόλου της συµβάσεως.
Δεύτερον, µιλήσατε µε ιδιαίτερη προσοχή και αφήσατε υπονοούµενα. Τα υπονοούµενα πρέπει να τελειώσουν. Εάν υπάρχουν καταγγελίες για το ποιοι έχουν εµπλακεί, να τους βρούµε
και να τους ξέρουµε.
Είπατε για το αεροπλάνο που ήταν ο κ. Παµπούκης και η κ.
Κατσέλη, πριν καν γίνει η σύµβαση, πριν καν υπάρξει ο διαγωνισµός. Ήταν και ένας άλλος µέσα, ο κ. Νίκος Παπανδρέου, αλλά
µασήσατε το λόγια σας. Τι έκανε ο κ. Νίκος Παπανδρέου, ο αδερφός του τότε Πρωθυπουργού, µε το κυβερνητικό αεροσκάφος
που πλήρωνε ο ελληνικός λαός; Με ποιον συνεννοήθηκε; Τι συµφώνησε και τι σας έφερε έτοιµο να υπογράψετε; Διότι εδώ το
θέµα αυτό πράγµατι χρειάζεται διερεύνηση. Τη διερεύνηση αυτή
για το συγκεκριµένο θέµα την είχε ζητήσει και ο σηµερινός Πρωθυπουργός από το Βήµα της Βουλής, ο κ. Σαµαράς.
Και ερωτώ την Κυβέρνηση. Παραιτείται αυτής της διερεύνησης που ζήτησε τότε ο Πρωθυπουργός; Τι ισχύει; Αυτά που
έλεγε ο κ. Μεϊµαράκης και ο κ. Τασούλας ή αυτά που λέτε σήµερα για να καλύψετε τον κ. Βενιζέλο;
Μιλήσατε για το τι πρέπει να γίνει σήµερα σε σχέση µε τη σύµβαση. Ακούστε, λοιπόν. Υπάρχουν δύο αποφάσεις του γερµανικού δικαστηρίου. Μια εξ αυτών την καταθέσατε και εσείς από το
δηµοσίευµα της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» της 1ης Μαΐου του 2010 και
αναφέρεται για τις µίζες της «FERROSTAAL».
Το Γερµανικό Δίκαιο, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από εµένα
λόγω της ιδιότητάς σας, είναι ξεκάθαρο. Εµείς το µάθαµε στην
εξεταστική της «SIEMENS». Όταν υπάρχει σύµβαση που αποδεικνύεται ότι υπάρχει δωροδοκία, κατά το Γερµανικό Δίκαιο θεωρείται σύµβαση ως µηδέποτε καταρτισθείσα.
Δηλαδή, οι Γερµανοί βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Από τη
στιγµή που πλήρωσαν µίζες σε Έλληνες αξιωµατούχους, πολιτικούς, στρατιωτικούς ή πολιτικό προσωπικό, µπορούµε να καταγγείλουµε τη σύµβαση λόγω της δωροδοκίας και να επιστρέψουν
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το σύνολο των χρηµάτων.
Το ίδιο σας λέει και ο πρώην νοµικός σύµβουλος του ΥΠΕΘΑ
κ. Δηµοσθένης Μπακόπουλος στην έκθεση που έχετε στα χέρια
σας. Γράφει ουσιαστικά: «Κατά τη διάρκεια αυτής της καθυστέρησης» -δηλαδή των δυόµισι ετών από το νόµο- «δεν εφαρµόστηκαν ούτε οι διατάξεις του ν.3885/2010, δεδοµένου ότι στις 27
Μαρτίου 2012 το ελληνικό δηµόσιο θεµελίωσε δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης Β12/00 και στις 27 Ιουνίου 2012 δικαίωµα
καταγγελίας της σύµβασης Β21/02».
Και συνεχίζει ο κ. Μπακόπουλος: «Τα αποτελέσµατα του
ν.3885/2010 διά της παρατεταµένης ατολµίας του ελληνικού δηµοσίου µετά το καλοκαίρι του 2011 ήταν το Πολεµικό Ναυτικό να
µην παραλαµβάνει υποβρύχια τα οποία χρειάζεται η σηµαντικότερη ίσως ναυπηγική µονάδα της Μεσογείου και να παρακµάζει
µε χίλιους διακόσιους εργαζόµενους που είναι στην ανέχεια». Το
καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πότε θα τελειώσουµε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα ψηφίσετε υπέρ του κ. Βενιζέλου, κύριε Γιακουµάτο, µη
βιάζεστε. Θα τον καλύψετε τον κ. Βενιζέλο, µην ανησυχείτε. Μαζί
σας οι ψηφοφόροι σας της Β’ Αθηνών ζητούν να καλύψετε το
ΠΑΣΟΚ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι, θα καθόµαστε να ακούµε
αυτά που λέτε. Τελείωνε, να φύγουµε, έχουµε να πάµε και γήπεδο!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Γήπεδο θα πάτε όποτε θέλετε, αλλά εδώ έχετε κάνει γήπεδο τη Βουλή των Ελλήνων.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι, θα καθόµαστε να ακούµε
αυτά που λέτε, αυτές τις µπούρδες!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αυτό είναι το επίπεδό σας, λυπάµαι! Ψηφίζετε υπέρ του κ.
Βενιζέλου και πηγαίνετε στο γήπεδο. Γήπεδο την κάνατε την Νέα
Δηµοκρατία!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι, θα ακούµε αυτά που λέτε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο κ. Αβραµόπουλος είπε µία φράση, «δεν είµαι εγώ ως
Υπουργός Άµυνας παρά µόνο ο πελάτης». Είναι αλήθεια. Και
αποχώρησε ο κ. Αβραµόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Παρών!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εκεί που πρέπει να ψάξει κανείς είναι στην ευθύνη των
Υπουργείων Ανάπτυξης και στους Υπουργούς Οικονοµικών, διότι
και οι προκάτοχοί σας, κύριε Αβραµόπουλε, και ο κ. Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος και ο κ. Βαγγέλης Μεϊµαράκης, ο Πρόεδρος της
Βουλής, αρνήθηκαν να πληρώσουν τους Γερµανούς και εκείνη
τη στιγµή υπήρξε Υπουργός των Οικονοµικών, ο κ. Παπαθανασίου, που µε δική του πρωτοβουλία πλήρωσε δόση χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Άµυνας, µε αιχµές τότε του ΠΑΣΟΚ και
συγκεκριµένα του κ. Καρχιµάκη για το ρόλο που έπαιζαν ο κ. Πατεράκης και η κ. Μαθιοπούλου. Δεν πρέπει, λοιπόν, να διερευνήσουν η Βουλή και η εξεταστική επιτροπή ποιος είναι ο ρόλος
αυτών των µεσαζόντων των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων, που
χαρίστηκαν µε τη συγκεκριµένη νοµοθεσία;
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι ναι, γιατί αυτήν τη στιγµή, παραµένουν
κλειστά τα ναυπηγεία και οι εργαζόµενοι που σήµερα παραµένουν, ζητούν να εργαστούν. Όµως, οι παλιοί εργαζόµενοι, τους
οποίους επικαλέστηκα και προσεβλήθησαν κάποια στελέχη της
ΔΑΚΕ, που ζήτησαν τότε τη διαγραφή µου γιατί ψάχναµε το
σκάνδαλο, θα σας πω ότι είχαν πολλές απολαβές. Ο συνέταιρος
στο ΠΑΣΟΚ κ. Μίχας ως στέλεχος του διοικητικού συµβουλίου
στους εργαζόµενους…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι µαζί µας, τον
διαγράψαµε.
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ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τον διαγράψατε; Έφυγε µόνος του...
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μην κάνετε διάλογο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο κ. Μίχας, λοιπόν, τότε της ΠΑΣΚΕ, είχε µέχρι προσφάτως
αυτοκίνητο από τα ΕΝΑΕ, από τους Γερµανούς και µισθό. Αυτή
είναι η αλήθεια. Αυτοί οι εργαζόµενοι µαζί µε τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το 45% από την ΕΤΒΑ. Αυτά πρέπει να
εξετάσει η εξεταστική επιτροπή και πρέπει επιτέλους η Κυβέρνηση να απαντήσει. Θέλετε να ψάξετε την υπόθεση των µιζών
στα υποβρύχια ή θέλετε να κουκουλωθεί για ακόµη µία φορά;
Ψηφίστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
σας δίνω το λόγο για δύο λεπτά, για να µιλήσετε από τη θέση
σας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας): Έλεος!
Τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Δικαιούται να απαντήσει ο κ. Βενιζέλος. Ξέρετε γιατί.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ήθελα να παρεµβληθώ για ένα
λεπτό πριν από τον κ. Καµµένο, αλλά δεν µου το επέτρεψε. Καταθέτω την επίσηµη αποµαγνητοφώνηση που έχει δώσει στη δηµοσιότητα ο σταθµός «ΑΘΗΝΑ 9,84» µε τη συνέντευξη του κ.
Δρίτσα την Πέµπτη 28-11-2013 και ώρα 13.35’.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Πολύ καλή είναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Πολύ καλή, από τις καλύτερες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Από τις καλύτερες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ακριβώς επειδή ήταν µία από τις
καλύτερες συνεντεύξεις, είπα να καταστεί τµήµα της κοινοβουλευτικής ιστορίας µε την κατάθεσή της στα Πρακτικά της Βουλής.
Θέλω να πω µία λέξη σε σχέση µε αυτά που είπε ο κ. Καµµένος.
Κατ’ αρχάς, όλα όσα ζητά να διερευνηθούν, πολλά από τα
οποία ορθώς ζητά να διερευνηθούν, έχουν διερευνηθεί εις βάθος
και από την προκαταρκτική επιτροπή και από την επιτροπή εξοπλισµών ως εξεταστική. Η οποία διερεύνησε όλα αυτά τα ζητήµατα και όπου θα µπορούσε να είχε θέσει όλα τα θέµατα που
θέλει, όπως τα έθετε σε εµένα, ζητώντας από εµένα απαντήσεις,
να διερευνήσω εγώ δηλαδή –και ορθώς το έθετε- και να του
δώσω απαντήσεις εκ µέρους της Κυβέρνησης. Και το έκανα
αυτό.
Δεύτερον, πρέπει να διευκρινίσω για πολλοστή φορά ότι ακριβώς επειδή η «FERROSTAAL» συνελήφθη µε παράνοµες πληρωµές, απεβλήθη από τη σύµβαση του 2010 και το νόµο. Δεν είναι
µέρος της σύµβασης ακριβώς ως εταιρεία εµπλεκόµενη σε παράνοµες πληρωµές.
Επίσης, για να µην υπάρχει καµµία αχλή µυστηρίου, το ποια
εταιρεία είναι συνδεδεµένη µε άλλη εταιρεία, πράγµατι, είναι ένα
ζήτηµα του Εταιρικού Δικαίου και αυτό λένε οι πέντε γνωµοδοτήσεις που είχαµε καταθέσει από τότε στη Βουλή, ότι είναι συνδεδεµένη εταιρεία. Θα αρκούσε, πράγµατι, αυτό που είπε ο κ.
Καµµένος και το είχα πει στη Βουλή, ότι η «ABU DHABI MAR»
είναι αντισυµβαλλόµενή µας και έχει ευθύνη συµβατική για οτιδήποτε σχετίζεται µε την «PRIVINVEST», αλλά η «PRIVINVEST»
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από µόνη της επειδή είναι µέτοχος της «ABU DHABI MAR», ένας
από τους δύο µαζί µε την βασιλική οικογένεια, είναι συνδεδεµένη
µε την «ABU DHABI MAR». Αυτό λένε πέντε καθηγητές. Και η
«LAZARD» έχοντας διερευνήσει την «ABU DHABI MAR» διερεύνησε και τους µετόχους της και έχει και την πλήρη εικόνα της
«PRIVINVEST». Το µετοχολόγιο που σας έδωσα της «ABU DHABI
MAR» αναδεικνύει το ρόλο της «PRIVINVEST».
Εν πάση περιπτώσει, για πρώτη και µόνη φορά στα χρονικά
του Κοινοβουλίου πήρα την πρωτοβουλία και έφερα ενώπιον της
Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής τον εκπρόσωπο και διευθύνοντα σύµβουλο της HDW, της «THYSSENKRUPP» «MARINE
SYSTEMS», τον κ. Ατζπόντιεν και τον ιδιοκτήτη και διευθύνοντα
σύµβουλο και της «ABU DHABI MAR» και της «PRIVINVEST», που
είναι ο κ. Ινσταντάρ Σάφα. Σας τους έφερα ενώπιον της επιτροπής και σας είπα «ρωτήστε, αποκαλύψτε, πιέστε, µην έρθετε
µετά να πείτε ότι δεν ρώτησα αυτά που ήθελα». Και όταν είδα τη
δυστοκία της Αντιπολίτευσης τότε να υποβάλουν συγκεκριµένες
ερωτήσεις, πιεστικές, αιχµηρές, λέω, «θα τις κάνω εγώ τις ερωτήσεις να απαντήσετε στη Βουλή τι πρόκειται να κάνετε, ποιοι
είστε, τι έχετε κάνει».
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
κλείστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Άρα, έχετε δει τα πρόσωπα, ξέρετε
ποιοι είναι, θα µπορούσατε να έχετε διερευνήσει τα πάντα και
µπορείτε να κάνετε όλες τις ερωτήσεις σας µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Η εξεταστική επιτροπή τι είναι; Η εξεταστική επιτροπή είναι το
θεσµικό όχηµα, για να πει ο κ. Τσίπρας ότι, ξέρετε, έχουµε θέσει
υπό έλεγχο την Κυβέρνηση, έχουµε θέσει υπό έλεγχο το ΠΑΣΟΚ,
έχουµε θέσει υπό έλεγχο τον εφιάλτη µας, τον κ. Βενιζέλο. Αυτό
είναι το θέµα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Φωτίου,
συνεχώς διακόπτετε. Σας παρατηρώ τόση ώρα. Παρακαλώ!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν διέκοψα, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ
προνοµιακή αυτή η συµπεριφορά!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Μην ασχολείστε, κύριε Πρόεδρε.
Όπως απέτυχε η στρατηγική της εφόδου το 2012 λόγω του
ΠΑΣΟΚ και χάρις στο ΠΑΣΟΚ, έτσι θα αποτύχει και στο µέλλον.
Δεν έχει περιθώριο άλλο αυτή η στρατηγική. Χωνέψτε το!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της προτάσεως
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που
σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και
Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke – Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε
µε τον ν. 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το
µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.» και, τέλος, µε την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των
υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Κανονισµού της Βουλής.
Οι αποδεχόµενοι την πρόταση λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την πρόταση λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και η κ. Ηρώ Διώτη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επι-
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στολές συναδέλφων Βουλευτών ευρισκοµένων σε αποστολή της
Βουλής στο εξωτερικό σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους
επί της προτάσεως. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να γίνουν και οι δύο ψηφοφορίες
µαζί.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ο κ. Τσίπρας θέλει να µας τιµωρήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, µας αγνοείτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ν’ αποφασίσει το Σώµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε, τη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι εύκολο να γίνουν και οι δύο ψηφοφορίες µαζί. Γι’ αυτό, σας παρα-
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καλώ να παραµείνετε, διότι θ’ ακολουθήσει δεύτερη ψηφοφορία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δεύτερη ψηφοφορία θα ξεκινήσει άµεσα.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του;
Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. Ειρήνης Δούρου, κ. Γεωργίου
Σταθάκη, κ. Νικόλαου Καραθανασόπουλου και κ. Χρήστου Κα-
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τσώτη, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι εάν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΝΑΙ».
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία σύµφωνα µε το
άρθρο 7 Α’ του ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το
άρθρο 23 του ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης
του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος – Χρυσή Αυγή», κατόπιν υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της
Τρίτης 17ης Δεκεµβρίου 2013.
Οι αποδεχόµενοι την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης
και της οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος
– Χρυσή Αυγή», λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης και της οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος – Χρυσή Αυγή», λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Δηµήτριος Τσουµάνης από
τη Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Ιωάννης Ζερδελής από το ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του Κανονι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους
για το εάν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της κρατικής
χρηµατοδότησης και της οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος
«Λαϊκός Σύνδεσµος – Χρυσή Αυγή». Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα
ακολουθήσει.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει καταµέτρηση των
ψήφων και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας θα καταχωριστεί στα
Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
Το Σώµα εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα ενέκρινε
οµοφώνως.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Καλαντζής): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του;
Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο του 70Α’ του Κανονισµού
της Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. Ειρήνης Δούρου, κ. Γεωργίου
Σταθάκη, κ. Νικόλαου Καραθανασόπουλου και κ. Χρήστου Κα-
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τσώτη, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι εάν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΝΑΙ».
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας σχετικά µε τη σύσταση
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εξεταστικής επιτροπής για τα γεγονότα που σχετίζονται µε τις
επιζήµιες για τα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» συµβάσεις.
Εψήφισαν συνολικά 287 Βουλευτές.
Υπέρ της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 120 Βουλευτές.
Κατά της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 167 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, η πρόταση
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του κόµµατός του για
σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχερηµατικά συµφέροντα, µε
τις επιζήµιες για τα «Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ» συµβάσεις Β12/00
και Β21/02 και µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα
στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε
µε το ν. 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το
µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των
υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού, απορρίπτεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί
της προτάσεως για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα
γεγονότα που σχετίζονται µε τις επιζήµιες για τα «Ελληνικά Ναυ-
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πηγεία Α.Ε.» συµβάσεις και αναµένουµε το αποτέλεσµα της δεύτερης διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας για το αν συντρέχει ή µη
περίπτωση αναστολής κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή»,
κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
Ψήφισαν συνολικά 271 Βουλευτές.
Υπέρ της αναστολής κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος «Λαικός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή»
δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 239 Βουλευτές.
Κατά της αναστολής κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος «Λαικός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή»
δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 27 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» 5, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η Βουλή
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη γνώµη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας Σχετικά µε την αναστολή της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή» αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης και
οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή
Αυγή» σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του ν. 3023/2002 και τα άρθρα
83 και 83Α του Κανονισµού της Βουλής.
Παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής
και ως προς την ψήφιση της απόφασης αναστολής της κρατικής
χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς 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 19.43’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 18 Δεκεµβρίου 2013 και ώρα 19.45’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία,
µόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού: «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης»,
σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

