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Αθήνα, σήµερα στις 31 Μαρτίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ.ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 30-3-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΙΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Κυριακής
30 Μαρτίου 2014, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 1ης Απριλίου
2014.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 6005/5-2-2014 ερώτηση του Βουλευτή Ιωαννίνων
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλογιάννη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε τους συντελεστές υπολογισµού και επανυπολογισµού του ΦΠΑ µε τις πραγµατικές τιµές συντελεστών
στον οικισµό Αµφιθέας του Δήµου Ιωαννίνων.
2. Η µε αριθµό 5237/8-1-2014 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τους µακροχρόνια άνεργους.
3. Η µε αριθµό 2715/18-2-2014 αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Τµήµα
Πολιτικών Δοµικών Έργων στο ΤΕΙ Ηρακλείου.
4. Η µε αριθµό 6553/25-2-2014 ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την Συνεταιριστική Τράπεζα της
Αχαΐας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 725/26-3-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Χανίων
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της λειτουργίας του Εθνικού Δρυµού Σαµαριάς δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας και
διαγράφεται.

Η δεύτερη µε αριθµό 733/26-3-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό
Εξωτερικών, σχετικά µε την αναζήτηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του εγγράφου στο οποίο περιέχεται το πρωτότυπο σχέδιο του γερµανοκατοχικού δανείου που βρέθηκε σε αρχείο στο
Φράιµπουργκ της Γερµανίας δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του αρµόδιου Υπουργού και διαγράφεται.
Επόµενη είναι η ερώτηση της κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη. Ωστόσο,
υπάρχει ένα πρόβληµα και ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων κ. Χρυσοχοΐδης θα ήθελε να προηγηθεί η δική του
ερώτηση.
Δέχεστε, λοιπόν, κυρία Τσαµπίκα, να προηγηθεί η ερώτηση
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων;
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Δεν έχω κανένα πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε. Ας συζητηθεί δεύτερη η δική µου ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα συζητηθεί, λοιπόν, η τέταρτη µε αριθµό 729/26-3-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα
προβλήµατα υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Κυρία Ξηροτύρη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το θέµα του µετρό Θεσσαλονίκης, νοµίζω ότι εγώ παραµεγαλώνω µαζί µε αυτό και φοβάµαι
πραγµατικά αν θα προλάβω να δω αυτό το έργο να τελειώνει.
Θυµάµαι και σαν µηχανικός αλλά και σαν Νοµάρχης Θεσσαλονίκης, πολύ παλιά, τη µεγάλη διαµάχη σχετικά µε το αν θα είναι
µετρό, αν θα είναι ελαφρύ, αν θα είναι τραµ, το πρόβληµα για
την τρύπα του µετρό τότε κ.οκ.. Μετά, βέβαια, υπήρξε και η µεγάλη απογοήτευσή µας, δεδοµένου ότι αυτό το έργο -ενώ το
µετρό της Αθήνας ήταν δηµόσιο έργο- έγινε έργο παραχώρησης.
Αυτή η διαδικασία απέτυχε, µε αποτέλεσµα να χάσουµε πέντε
έως έξι χρόνια.
Το µετρό Θεσσαλονίκης, λοιπόν, αναδηµοπρατήθηκε ως δηµόσιο έργο και βέβαια έχει πάρα πολλά προβλήµατα, τα οποία
αργούν να επιλυθούν όχι γιατί η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» που έχει αναλάβει και αυτό το έργο δεν είναι µία επιτυχηµένη ανώνυµη εταιρεία του δηµοσίου και δεν έχει κάνει καλά το έργο της, αλλά
πραγµατικά από µακριά µερικές φορές τα προβλήµατα γι’ αυτό
το έργο δεν επιλύονται έγκαιρα όσο και όπως δηλαδή λύθηκαν
και λύνονται τα προβλήµατα του µετρό της Αθήνας.
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Είναι συχνές λοιπόν οι ερωτήσεις µας, πολλά τα προβλήµατα
που κατά καιρούς παρουσιάστηκαν και έχουν σχέση και µε τα
αρχαιολογικά ευρήµατα, τις απαλλοτριώσεις, τη συνεργασία των
υπηρεσιών, τη χρηµατοοικονοµική αδυναµία του αναδόχου, ενώ
και τα αρχαιολογικά ευρήµατα τελευταία στο σταθµό της Βενιζέλου έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ το έργο.
Και τώρα υπάρχει µια νέα εµπλοκή. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η ανάδοχος κοινοπραξία –πολλά προβλήµατα και µε αυτή
την κοινοπραξία το έργο άλλαξε διάφορους αναδόχους, κατασκευαστή- ένα χρόνο µετά λοιπόν την τελευταία επιστολή της µε
την οποία προειδοποιούσε για διακοπή εκτέλεσης του έργου,
υπέβαλε την προηγούµενη βδοµάδα στην «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» ειδική δήλωση διακοπής έργων, µε την οποία καταλογίζει ευθύνες
στην «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» αφ’ ενός για τις καθυστερήσεις και αφ’
ετέρου γιατί δεν παρέδωσε τα εργοτάξια «Βενιζέλου» και «Βούλγαρη». Ανακοινώνει επίσης τον τερµατισµό της ανάµειξης της
στη βασική κατασκευή του έργου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις τόσο της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» όσο και
του Υπουργείου η συγκεκριµένη κίνηση έγινε από πλευράς αναδόχου για να ασκήσει πίεση. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η κοινοπραξία συνεχίζει το έργο και έχει καταθέσει και
τις σχετικές µελέτες.
Στη συνέχεια διάβασα την ανακοίνωση της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ»
που πράγµατι επανέρχεται στο ζήτηµα της απόρριψης της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, δεν κάνει αποδεκτή αυτήν την
αίτηση και σηµειώνει ότι έχει πληρώσει µέχρι τελευταίας δραχµής τον ανάδοχο. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, οι οποίες
όµως δεν χαρακτηρίζουν το όλο έργο, και η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ»
επαναλαµβάνει τη απόλυτη βούληση και ολοκληρωτική της δέσµευση για την πραγµατοποίηση του έργου.
Γι’ αυτό και εγώ σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ, σήµερα: Με δεδοµένο ότι η κατασκευή δεν έχει διακοπεί, µε δεδοµένο ότι το
έργο –το ξέρετε και εσείς, το ξέρω και εγώ, το ξέρουµε όλοιείναι ένα έργο πνοής, είναι ένα έργο ανάσας, είναι ένα τεράστιο
έργο, ένα έργο που δεν έχει σχέση µόνο µε τη Θεσσαλονίκη,
αλλά µε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, πώς λοιπόν εσείς θα αντιµετωπίσετε και τα νέα προβλήµατα, αλλά και όλα τα προβλήµατα τα
οποία έχουν παρουσιαστεί. Πώς θα αντιµετωπίσετε το µεγάλο
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν όλοι οι καταστηµατάρχες κατά
µήκος του άξονα της κατασκευής των «µετρό» που βρίσκονται
σε πλήρη απόγνωση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Από τα επτακόσια είκοσι οκτώ καταστήµατα που υπάρχουν, έχουν αποµείνει µόνον
είκοσι οκτώ εργαζόµενοι, οι άλλοι έχουν απολυθεί, δεν έχουν
δουλειά.
Θέλω λοιπόν να µου πείτε –να τα πούµε καλά, όχι να αντιδικήσουµε αυτή τη στιγµή- τι θα κάνουµε µε αυτό το µεγάλο πρόβληµα. Πρέπει πράγµατι να δώσουµε λύσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για
το ότι προηγήθηκε η ερώτηση γιατί πρέπει να πω σε µια συνάντηση.
Κύριε Πρόεδρε, ευθύς µετά την ανάληψη των καθηκόντων µου
εδώ και οκτώ περίπου µήνες ασχολήθηκα συστηµατικά µε το ζήτηµα του µετρό της Θεσσαλονίκης και τούτο διότι είναι ένα έργο
το οποίο δυστυχώς –όπως είπατε και εσείς- έχει µια πολύχρονη
εκκρεµότητα σε ό,τι αφορά τη κατασκευή του, µε αποτέλεσµα
να µην απολαµβάνουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης ένα έργο, το
οποίο θα εξυπηρετήσει χιλιάδες δηµότες από τη µια άκρη της
πόλης στην άλλη και θα αποτελέσει επίσης λύση ή ένα µέρος της
επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήµατος της πόλης.
Δυστυχώς, υπάρχουν αρκετά προβλήµατα σε όλη αυτήν την
υπόθεση, ξεκινώντας από τον τρόπο µε τον οποίο ξεκίνησε, αλλά
δεν υπάρχει λόγος να κάνουµε παρελθοντολογία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα να πω χαρακτηριστικά ότι προβλέπονταν αρχαιολογικές εργασίες δύο ετών και έχουµε φτάσει στον όγδοο χρόνο
αρχαιολογικών εργασιών, µε αρχικό προϋπολογισµό 15 εκατοµµύρια και σήµερα έχουµε πάει στα 82 εκατοµµύρια από τα 90
που εγκρίθηκαν. Πριν από λίγες µέρες εγκρίθηκαν άλλα 42 εκατοµµύρια για τις αρχαιολογικές έρευνες της περιοχής που γίνονται οι εκσκαφές για το µετρό Θεσσαλονίκης.
Επίσης, να προσθέσω ότι κατά τη γνώµη µου –και πιστεύω και
κατά τη δική σας γνώµη, κυρία συνάδελφε και σας ευχαριστώ
που µου κάνετε την ερώτηση- ότι και το αρχαιολογικό εύρηµα
είναι περιουσία της πόλης, πολύ σηµαντικό απόκτηµα και θα αποτελέσει ένα µνηµείο, το οποίο πραγµατικά θα είναι πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο και πολιτιστικό απόθεµα για την πόλη. Έχουν
γίνει όλες οι ενέργειες, προκειµένου το εύρηµα αυτό να εκτεθεί
µε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είναι όπως ακριβώς βρέθηκε
κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. Συνεπώς πιστεύω ότι κακώς
υπάρχει καυγάς και διαφορά µεταξύ διαφόρων φορέων της
πόλης γύρω από το ζήτηµα των αρχαιοτήτων.
Το δεύτερο ζήτηµα, το οποίο υπάρχει και είναι πολύ µεγάλο –
το είπατε κι εσείς- δυστυχώς έχει να κάνει µε την οικονοµική κατάσταση του αναδόχου, η οποία όλα αυτά τα χρόνια εξελίχθηκε
µε έναν κακό τρόπο. Τώρα, εν όψει πάλι οικονοµικής καχεξίας,
έρχονται διάφορες δηλώσεις περί διακοπής του έργου, οι οποίες
βεβαίως δεν έχουν καµµία απολύτως νοµική βάση και είναι αδικαιολόγητες, απαράδεκτες, είναι µη νόµιµες και άρα απορριπτέες.
Θα καταθέσω στη Βουλή την απάντηση της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ»,
η οποία απαντάει σηµείο προς σηµείο στα ζητήµατα που έχει
θέσει η κοινοπραξία, όπως επίσης και µία σειρά άλλα έγγραφα
τα οποία απαντούν αναλυτικότατα στον τρόπο µε τον οποίο η
«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» αντιµετωπίζει το πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι θα κάνουµε; Αυτό που µπορώ µε βεβαιότητα να σας πω είναι
ότι, πρώτον, θα εφαρµοστεί η σύµβαση και ο νόµος και σε αυτό
δεν υπάρχει καµµία απολύτως υποχώρηση. Άρα δεν δικαιολογούνται ενέργειες όπως το να σταµατούν οι εργασίες. Οι εργασίες συνεχίζονται και ελπίζω ότι δεν θα σταµατήσουν στο άµεσο
µέλλον. Αν τυχόν, όµως, αδικαιολογήτως σταµατήσουν ή αν
τυχόν για οποιοδήποτε λόγο ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στη
σύµβαση, τότε θα εφαρµοστούν όπως πρέπει, όπως προβλέπονται οι ρήτρες της σύµβασης.
Θα επανέλθω, κύριε Πρόεδρε, µετά τη δευτερολογία της κ.
Ξηροτύρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη για τρία λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Δυστυχώς υπάρχει
µία τεράστια αδυναµία του αναδόχου και οικονοµική αλλά και
όλα τα άλλα τα προβλήµατα των καθυστερήσεων των αρχαιολογικών ανασκαφών κ.λπ., τα οποία δηµιουργούν προσχήµατα για
να διεκδικήσει διάφορα θέµατα. Πραγµατικά όµως, όπως το
έργο του µετρό της Αθήνας έτσι και της Θεσσαλονίκης είναι ένα
έργο που συµβιώνει ακριβώς µε τον πολιτισµό µας, µε τα ευρήµατά του. Όπως είπατε τα ευρήµατα στη Θεσσαλονίκη θα αναδείξουν το έργο του µετρό. Έγινε µία µεγάλη διαµάχη για τα
ευρήµατα της Βενιζέλου και νοµίζω βρέθηκε µία χρυσή τοµή και
µε το δήµο και θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε.
Εποµένως, αυτό που µένει είναι να υπάρξει βούληση από το
Υπουργείο και από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» –που όπως βλέπω από
τις ανακοινώσεις υπάρχει- να µην υπάρξει εµπλοκή του έργου
από αυτές τις αδυναµίες που εκφράζει ο ανάδοχος και τις πιέσεις, διότι όπως πραγµατικά διαβάζω η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» έχει
επαναλάβει ότι έχει πληρώσει µέχρι και το τελευταίο ευρώ των
υποχρεώσεών της προς τον ανάδοχο. Έχω διαβάσει αυτό το έγγραφο, το οποίο καταθέσατε που απαντά σε όλα αυτά τα σηµεία.
Από την άλλη πλευρά, είναι και µένα δική µου άποψη ότι το
µετρό της Θεσσαλονίκης θα µπορέσει να συµβιώσει µε τα ευρήµατα της Θεσσαλονίκης και να τα περισώσει και να τα αναδείξει.
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Από την άλλη πλευρά όµως, ως µηχανικός θέλω να πω ότι πρέπει να γίνουν οι κατάλληλοι συµβιβασµοί για το θέµα της βέλτιστης λύσης, για να προχωρήσει το έργο. Το έργο είναι ειδικό.
Δεν µπορεί να αλλάξει άξονα. Δεν µπορεί να έχει µεγάλες καθυστερήσεις. Υπάρχουν και πολλά άλλα σηµεία τα οποία θα πρέπει
να τα λάβουµε υπ’ όψιν, όπως λήφθηκαν υπ’ όψιν και για το
µετρό της Αθήνας.
Θέλω, όµως, να πω κάτι ακόµη. Ξέρετε ότι το µετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς την Καλαµαριά. Το έργο έχει δηµοπρατηθεί και γνωρίζω καλά ότι εκεί δεν θα έχει προβλήµατα.
Όµως, τελευταία ένα µεγάλο µέρος, το µεγαλύτερο ποσό για την
κατασκευή του έργου, έχει µεταφερθεί στα έργα παραχώρησης
και υπάρχει ένα ζήτηµα για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης.
Θέλω λοιπόν και σε αυτό το θέµα, κύριε Υπουργέ, να µου
απαντήσετε και για τον κεντρικό άξονα του µετρό όσα προβλήµατα και υπερβάσεις έχουν δηµιουργηθεί –τα 42 εκατοµµύρια
για τα επιπλέον έργα των αρχαιολογικών ευρηµάτων, άλλα που
θα προκύψουν, γιατί θα υπάρξουν κάποιες πρόσθετες αποζηµιώσεις του αναδόχου λόγω καθυστερήσεων για το κεντρικό τµήµακαι σε σχέση µε το τµήµα προς Καλαµαριά πρέπει να µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε τη χρηµατοδότηση, για να µη σέρνει
το ένα έργο, το κεντρικό και το άλλο προς Καλαµαριά και στο
τέλος να µην έχουµε επί πολλά χρόνια κανένα έργο, µετρό της
Θεσσαλονίκης.
Ξέρετε ότι το έργο του µετρό Θεσσαλονίκης και η καθυστέρησή του έχουν στερήσει την πόλη από οποιοδήποτε άλλο έργο,
για να λύσει το κυκλοφοριακό της πρόβληµα. Το κυκλοφοριακό
χάος της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τα προβλήµατα των πολιτών, αλλά και, όπως είπα, των καταστηµαταρχών κατά µήκος
αυτού του άξονα είναι τεράστια και δεν επιλύονται. Όσοι «σηκώνουν» το έργο λένε «ε, θα προχωρήσει το µετρό και θα δούµε τι
θα γίνει». Όµως, αυτό έχει κρατήσει είκοσι χρόνια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ, για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να επισηµάνω, κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά τα αρχαιολογικά
πως ελπίζω ότι η δηµοτική αρχή µεθαύριο που είναι η συζήτηση
στο Συµβούλιο της Επικρατείας θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν µαζί
µε το Υπουργείο Πολιτισµού και την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ», ούτως
ώστε να κλείσει το θέµα σε ό,τι αφορά το εύρηµα και να αρχίσει
η διαδικασία των εργασιών –πάντα µιλάω σε ό,τι αφορά τα αρχαιολογικά- στη Βενιζέλου, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να
απελευθερωθούν χώροι, για να εργαστεί ο ανάδοχος.
Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι πως δεν υφίσταται, όπως
είπατε και εσείς, ούτε ένα ευρώ οφειλή της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ»
προς τον ανάδοχο, αλλά δεν λείπει ούτε και ένα ευρώ σε ό,τι
αφορά τη χρηµατοδότηση του έργου της Θεσσαλονίκης.
Σε ό,τι αφορά το έργο της Καλαµαριάς, ήδη όπως ξέρετε από
τον κ. Χατζηδάκη ακόµη έχει δοθεί µια προκαταβολή στον ανάδοχο. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβληµα. Το έργο θα είναι
ενταγµένο πλήρως στο νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Συνεπώς
πρόβληµα χρηµατοδότησης δεν έχουµε.
Πρόβληµα περιβαλλοντικών όρων δεν έχουµε. Μιλάω για το
καινούργιο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι µε κάποιες διαπραγµατεύσεις που γίνονται αυτήν τη στιγµή για τη διευκόλυνση του
αναδόχου, έτσι ώστε να αποκτήσει µεγαλύτερο µέτωπο για να
δουλέψει, θα πετύχουµε.
Σας λέω το εξής ως τελική µου θέση και δήλωση, ως πολιτικού
προϊσταµένου της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ»: Θα εφαρµοστούν κατά
γράµµα, µέσα στο πλαίσιο των συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί, οι όροι της σύµβασης. Αυτό θέλω να πω. Εάν τυχόν ο ανάδοχος δεν θέλει να συνεχίσει το έργο, τότε θα εφαρµοστούν οι
πιο αποφασιστικές ρήτρες της σύµβασης που υπάρχουν. Ελπίζω
να µη χρειαστεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι. Με τη σειρά
σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Προηγείται…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή κι η δική µου επίκαιρη
ερώτηση είναι για τον Υπουργό που ετοιµάζεται να αποχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, δεν είναι αρµοδιότητά του. Θα τα πούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, απαντάω µε συνέπεια, µε ευλάβεια και σεβασµό στις ερωτήσεις όλων των συναδέλφων και ξέρετε ότι είµαι κάθε µέρα εδώ. Η συγκεκριµένη ερώτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το ξέρω ότι δεν είναι
αρµοδιότητάς σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων):…ανήκει κατά πλήρη, αποκλειστική αρµοδιότητα
στον κύριο Υφυπουργό, ο οποίος προφανώς έχει κάποιο πρόβληµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι είπαµε, κυρία.
Όταν θα έρθει η ώρα θα σας δώσω τον λόγο, κατά παρέκκλιση
του Κανονισµού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, φεύγει ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ε και τι να κάνουµε;
Όταν θα έρθει η ώρα σας θα µιλήσετε. Σας είπα ότι η ερώτησή
σας είναι αρµοδιότητας άλλου Υπουργού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στον Υπουργό όµως ανοίξατε το
µικρόφωνο, σε µένα όχι. Αυτό δεν είναι σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα συζητηθεί τώρα
η µε αριθµό 722/26-3-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
της Βουλευτού Δωδεκανήσου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Τσαµπίκας (Μίκας) Ιατρίδη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
τα προβλήµατα σε θέµατα υγείας που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των Λειψών και της νότιας Ρόδου.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνιος Μπέζας.
Κυρία Ιατρίδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κύριε Πρόεδρε, είναι πραγµατικά δυσάρεστο να είσαι περιτριγυρισµένος από τη θάλασσα στον τόπο
που αγαπάς και να µην έχεις γιατρό στην περίπτωση που κάτι
πάει στραβά. Είναι πολύ δυσάρεστο το συναίσθηµα αυτό και
µόνον όσοι ζουν στα ακριτικά και ιδιαίτερα τα µικρά νησιά µας,
στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και αλλού, ξέρουν ακριβώς σε
τι πράγµα αναφέροµαι.
Το ίδιο συναίσθηµα είχα και εγώ όταν ήµουν έγκυος στο γιο
µου και πήγαινα από νησί σε νησί γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε
γιατρός αν κάτι πήγαινε στραβά. Το ίδιο συναίσθηµα είχα και εγώ
όταν πριν λίγους µήνες –το προηγούµενο καλοκαίρι που µας πέρασε- αρρώστησε ο γιος µου στους Λειψούς και δεν υπήρχε ούτε
γιατρός ούτε καν φαρµακείο ή φαρµακοποιός προκειµένου να
απευθυνθώ για να τον βοηθήσουν να νιώσει καλύτερα.
Ο αρµόδιος Υπουργός κ. Γεωργιάδης ήρθε στα Δωδεκάνησα
και επισκέφθηκε το Καστελόριζο. Φαίνεται όµως ότι δεν κατάλαβε το συναίσθηµα που περιέγραψα πιο πριν. Ο ελάχιστος χρόνος παραµονής του οδήγησε πολλούς νησιώτες να θεωρήσουν
ότι η επίσκεψή του ήταν περισσότερο τουριστική και επικοινωνιακή παρά ουσιαστική, διότι τα προβλήµατά µας αντί να επιλυθούν, πολλαπλασιάζονται και παραµένουν δυσεπίλυτα.
Κύριε Πρόεδρε, η ουσία είναι ότι οι Λειψοί είναι αυτήν τη στιγµή
χωρίς γιατρό και η κατάσταση αυτή παραµένει η ίδια εδώ και πάρα
πολλούς µήνες, παρά τις εκκλήσεις από το δήµο, παρά τις ερωτήσεις που έχουµε καταθέσει εγκαίρως τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοί µου. Περαιτέρω και οι νοσοκόµες που έχουν
παραµείνει στο νησί αδυνατούν να εξυπηρετήσουν, για προφανείς
λόγους, και βέβαια βρίσκονται και αυτές υπό ασφυκτική πίεση
όταν δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τους αρρώστους.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Οι Έλληνες φορολογούµενοι έχουν πληρώσει περίπου 1 εκατοµµύριο
ευρώ για την κατασκευή του Ιατρείου στους Λειψούς. Έχουµε
κάνει ερώτηση και παλαιότερα για τη στελέχωσή του. Τίποτα δεν
έχει γίνει επί της ουσίας και το ιατρείο µαραζώνει.
Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στη νότια Ρόδο. Και εκεί είναι
σχεδόν ίδια τα προβλήµατα. Έλλειψη γιατρών, εγκατάλειψη του
Ιατρείου στο Γεννάδι, δεν υπάρχει ΕΚΑΒ. Βέβαια, δεν ξέρω αν
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αυτό οφείλεται στη συζήτησή µας απόψε, αλλά τουλάχιστον για
το Κοινοτικό Ιατρείο της Πυλώνας ο Διοικητής του Νοσοκοµείου
Ρόδου έστειλε γιατρό. Το θέµα, βέβαια, είναι να βρεθεί µια οριστική λύση.
Κύριε Πρόεδρε, παρ’ όλο που ο αρµόδιος Υπουργός δεν είναι
παρών για να απαντήσει, εύχοµαι τουλάχιστον η απάντηση του
αρµόδιου Υφυπουργού να γεµίσει µε υπερηφάνεια τους ακρίτες
νησιώτες, αντίστοιχη µε την υπερηφάνεια που είχε ο κ. Γεωργιάδης χθες για την κατάθεση και τη ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου.
Διότι πλέον πρέπει να καταλάβει η Κυβέρνηση ότι για εµάς, για
τους νησιώτες, τα ζητήµατα αυτά είναι θέµατα ζωής και θανάτου.
Μιλάµε για ζωή ή θάνατο και θα πρέπει η Κυβέρνηση να έχει το
θάρρος να µας πει τουλάχιστον την αλήθεια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πάντως ο κύριος
Υπουργός είναι εδώ και η Κυβέρνηση εκπροσωπείται.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Επειδή νοµίζω ότι τα θέµατα της υγείας πρέπει να τα προσεγγίζουµε µε νηφαλιότητα και επειδή, όπως είπε και η κυρία συνάδελφος προηγουµένως, εµείς ως Κυβέρνηση οφείλουµε να λέµε
την αλήθεια, θα πούµε την αλήθεια.
Για να καταλάβετε και εσείς αλλά και όσοι µας ακούνε, το τι
ακριβώς συµβαίνει µε τα νησιά και τα οποία δεν έχουν καµµία
σχέση ούτε µε την τρόικα ούτε µε το µνηµόνιο, όπως αναφέρετε
στη γραπτή επίκαιρη ερώτησή σας, θα σας δώσω πολύ συγκεκριµένα στοιχεία και για τους Λειψούς, για το Περιφερειακό Ιατρείο των Λειψών, αλλά και για τα άλλα περιφερειακά ιατρεία της
νότιας Ρόδου και για το ΕΚΑΒ.
Πρώτον, το Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών, το οποίο είναι αρµοδιότητας του Κέντρου Υγείας Πάτµου, είναι µονοθέσιο. Η θέση
αυτή συµπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην προκήρυξη που έγινε
στις 19 Μαρτίου του 2013, χωρίς όµως να εκδηλωθεί ενδιαφέρον
από υποψήφιο γιατρό. Συµπεριλήφθηκε στη συνέχεια στις προκηρύξεις που έγιναν στις 24-4-2013, στις 10-6-2013 και στις 19-72013 χωρίς πάλι να υπάρξει υποψήφιος γιατρός. Στη συνέχεια
συµπεριλήφθηκε στη νέα προκήρυξη που έκανε το Υπουργείο στις
10-9-2013. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ιατρό υποψήφιο υπηρεσίας υπαίθρου, δηλαδή αγροτικό ιατρό, ο οποίος όµως τελικώς
δεν απεδέχθη το διορισµό του για οικονοµικούς λόγους.
Το Υπουργείο Υγείας, ως όφειλε, συµπεριέλαβε τη θέση αυτή
και στις επόµενες προκηρύξεις οι οποίες έγιναν εντός του 2014,
δηλαδή στην προκήρυξη που έγινε στις 3-1-2014 και στις 18-22014. Παρ’ όλα αυτά, η θέση παρέµεινε κενή και θα συµπεριληφθεί, όπως είναι προφανές και στην επόµενη προκήρυξη την
οποία θα κάνει το Υπουργείο.
Επιπλέον, στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων
από τους πίνακες επικουρικών ιατρών του Φεβρουαρίου του
2014 προκηρύχθηκε και η θέση ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή
Παθολογίας για το Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών, χωρίς όµως να
έχει υπάρξει ενδιαφέρον από υποψήφιους γιατρούς.
Προχωρώ στο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου, αρµοδιότητας
του Κέντρου Υγείας Αρχαγγέλου. Αυτό είναι διθέσιο. Η µία θέση
είναι καλυµµένη από ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής. Η δεύτερη θέση ήταν καλυµµένη από ιατρό επί θητεία µέχρι 7-1-2014,
όπου παραιτήθηκε λόγω έναρξης ειδικότητας. Η θέση αυτή θα
συµπεριληφθεί στην επόµενη προκήρυξη.
Τρίτον, το Περιφερειακό Ιατρείο Απολακιάς, αρµοδιότητας του
Κέντρου Υγείας Αρχαγγέλου, είναι µονοθέσιο. Η θέση είναι καλυµµένη από αγροτικό ιατρό µε ηµεροµηνία ανάληψης 30-6-013.
Υπάρχει ο γιατρός εκεί. Θα συµπεριληφθεί στην επόµενη προκήρυξη.
Το Περιφερειακό Ιατρείο Κατταβιάς, αρµοδιότητας του Κέντρου Υγείας Αρχαγγέλου, είναι µονοθέσιο. Η θέση ήταν καλυµµένη µε αγροτικό ιατρό έως 27-6-2013 που έληξε η θητεία του.
Η θέση αυτή προκηρύχθηκε στις 10-6-2013 και έχει συµπεριληφθεί σε άλλες πέντε προκηρύξεις, χωρίς να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό. Έχει συµπεριληφθεί στην τελευταία
πρόσκληση ενδιαφέροντος που έγινε στις 18 Φεβρουαρίου του
2014 και δεν έχει εκδηλωθεί και σε αυτήν την προκήρυξη ενδια-
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φέρον από υποψήφιο ιατρό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Γιατί τα λέω αυτά; Τα λέω για να αντιληφθούν όλοι -εσείς προφανώς τα γνωρίζετε, αλλά κι αυτοί που µας ακούνε- τη µεγάλη δυσκολία που υπάρχει, προκειµένου να βρεθούν ιατροί να
στελεχώσουν αυτά τα περιφερειακά ιατρεία ή τα κέντρα υγείας
που βρίσκονται σε νησιωτικές αποµονωµένες ή αποµακρυσµένες
περιοχές της χώρας.
Ένα λεπτό θα µου δώσετε ακόµα, κύριε Πρόεδρε, για να αναφερθώ και στο θέµα του ΕΚΑΒ.
Το ΕΚΑΒ στη Ρόδο διαθέτει οκτώ ασθενοφόρα οχήµατα σε
καλή γενική κατάσταση και πενήντα υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι
αυτοί είναι ένας ιατρός, τρεις διοικητικοί υπάλληλοι και σαράντα
έξι υπάλληλοι που είναι διασώστες οδηγοί ασθενοφόρων.
Το ΕΚΑΒ της Ρόδου µε τους υπαλλήλους που διαθέτει καλύπτει
µε ιατρό και τέσσερις υπαλλήλους πληρωµάτων ασθενοφόρου τις
αεροδιακοµιδές της περιοχής µε το ελικόπτερο Super Puma το
οποίο εδρεύει στο νησί. Παράλληλα, στο συντονιστικό ασυρµατικό
κέντρο του ΕΚΑΒ απασχολούνται πέντε υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ
πληρωµάτων ασθενοφόρων.
Ο αριθµός των ασθενοφόρων που έχει τη δυνατότητα το ΕΚΑΒ
σε εικοσιτετράωρη βάση στη Ρόδο ανέρχεται σε τρία: το πρώτο
µε έδρα την πόλη της Ρόδου, το δεύτερο µε έδρα το Κέντρο
Υγείας Αρχαγγέλου για το ανατολικό και νότιο τµήµα του νησιού
και το τρίτο µε έδρα τη Σορωνή για το δυτικό τµήµα του νησιού,
που εξυπηρετεί βέβαια και τις ανάγκες του διεθνούς αεροδροµίου
της Ρόδου.
Κατά τη χειµερινή περίοδο θα έλεγα ότι οι ανάγκες του νησιού
εξυπηρετούνται σχετικά µε επάρκεια και συνεπικουρούν σε αυτήν
τη δραστηριότητα του ΕΚΑΒ ένα ασθενοφόρο του Νοσοκοµείου
της Ρόδου για τα χρόνια περιστατικά και ένα ασθενοφόρο από το
Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου µε πλήρωµα έναν οδηγό του
δήµου.
Βέβαια, την καλοκαιρινή περίοδο η κατάσταση είναι εντελώς
διαφορετική. Ο πληθυσµός της Ρόδου αυξάνει σηµαντικά. Είναι
προφανές ότι µε αυτό το προσωπικό δεν µπορεί να εξυπηρετήσει
το ΕΚΑΒ. Γι’ αυτό ακριβώς και κάθε χρόνο το ΕΚΑΒ κατά την καλοκαιρινή περίοδο προγραµµατίζει ενίσχυση της Ρόδου µε προσωπικό από άλλες περιοχές της χώρας. Το προσωπικό αυτό δεν
κάνει χρήση της κανονικής του άδειας και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νησί. Ο προγραµµατισµός, λοιπόν, του ΕΚΑΒ είναι η
ενίσχυση της Ρόδου µε δέκα άτοµα, την περίοδο από 1 Ιουνίου
έως 30 Σεπτεµβρίου.
Παράλληλα, σύµφωνα µε τη διαβεβαίωση του Δήµου Ρόδου,
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Νοσοκοµείου Ρόδου, διαβεβαίωση η οποία δόθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Αντιπροέδρου του ΕΚΑΒ στο νησί, πρόκειται να καλυφθούν οι ανάγκες του
επιπλέον προσωπικού του ΕΚΑΒ µε διαµονή και διατροφή ως κίνητρο για τη συµµετοχή τους σε αυτό το πρόγραµµα επιπλέον ενίσχυσης, την οποία κάνει το ΕΚΑΒ κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε και τη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Ο προγραµµατισµός του ΕΚΑΒ την καλοκαιρινή περίοδο είναι
να υπάρχουν πέντε ασθενοφόρα. Τρία υπάρχουν τώρα. Όµως την
καλοκαιρινή περίοδο θα υπάρχουν πέντε. Δύο στην πόλη της
Ρόδου, ένα στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, ένα στη Σορωνή και
ένα στη νότια Ρόδο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρία Ιατρίδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός ήλθε σήµερα και µας απάντησε όπως µας απάντησε, όµως θα ήθελα να
πω ότι για µας τους νησιώτες, τους Ροδίτες, τους Λειψιώτες, τους
Δωδεκανήσιους, τους Κυκλαδίτες, όλους τους νησιώτες του Αιγαίου, δεν θα σταµατήσει κανείς, µα κανείς τον αγώνα προκειµένου να υπερασπιζόµαστε το αναφαίρετο δικαίωµά µας σε υψηλού
επιπέδου παροχές υγείας και σε δηµόσια δωρεάν υγεία.
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Νοµίζω ότι τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν τα γνωρίζουµε
ήδη και γι’ αυτό υπάρχει εκλεγµένη Κυβέρνηση και είναι δική της
η ευθύνη προκειµένου να µπορέσει να καλύψει τα κέντρα υγείας
και τα νοσοκοµεία των νησιών µας, παρά τις όποιες δυσκολίες στις
οποίες αναφέρθηκε ο αρµόδιος Υφυπουργός. Οι δικαιολογίες που
ακούστηκαν προ ολίγου και µε τις οποίες έχουµε «χορτάσει» οι νησιώτες από τη µία άκρη του Αιγαίου µέχρι την άλλη, θα πρέπει να
σταµατήσουν. Δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία όταν βλέπεις το
µωρό σου µε οκτώ και εννιά µποφόρ να είναι αποκλεισµένο σ’ ένα
νησί χωρίς παιδίατρο και χωρίς γιατρό. Δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία για το παιδί που βλέπει τον ηλικιωµένο γονιό του, τη µάνα ή
τον πατέρα, να αργοπεθαίνει και να ξεψυχά στα χέρια του χωρίς
να υπάρχει γιατρός για να απευθυνθεί. Δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία για τις ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες ή για τους χρόνια πάσχοντες µόνιµους κατοίκους των νησιών σε σχέση µ’ όλα αυτά τα
οποία ακούστηκαν. Θα πρέπει να βρεθεί µία λύση και η λύση εξαρτάται από την Κυβέρνηση αυτή.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω στον κύριο Υφυπουργό ότι αµέσως
µόλις έφυγε ο κ. Γεωργιάδης από το Καστελόριζο τα περασµένα
Θεοφάνεια, όπου ήλθε για λίγες ώρες µόνο για επικοινωνιακούς
λόγους, είχαµε περιστατικό µε καρδιακή προσβολή και ο συµπατριώτης µου από το Καστελόριζο µεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε
σε νοσοκοµείο της γειτονικής Τουρκίας. Δεν είναι όµως µόνο
εκείνο το περιστατικό. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά καθηµερινά που οι Δωδεκανήσιοι και γενικά οι νησιώτες προσφεύγουν
στα τουρκικά παράλια προκειµένου να βρουν την υγειά τους και
τη λύση στο πρόβληµά τους. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγµατικότητα που ζούµε. Για το θέµα αυτό έχω καταθέσει συνολική ερώτηση στις 9-1-2014 για όλα τα ακριτικά νησιά, όµως το Υπουργείο
δεν µπήκε καν στον κόπο να απαντήσει.
Βέβαια δεν είναι λογικό να λέµε ότι τα νησιά µας καλύπτονται
από άλλα νησιά, διότι τα νησιά µας δεν συνδέονται µε γέφυρες.
Δεν έχουµε τη δυνατότητα που υπάρχει στην ηπειρωτική Ελλάδα
να πάρουµε το αυτοκίνητο και να µεταβούµε από τη µία πόλη στην
άλλη. Πρέπει να αντεπεξέλθουµε σε αντίξοες συνθήκες. Έχουν
αφήσει τα νησιά χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση, χωρίς δοµές, χωρίς
φαρµακεία. Δεν είναι δυνατόν να λαµβάνουµε τέτοιες απαντήσεις.
Θα πρέπει να βρουν οι ίδιοι τα κίνητρα προκειµένου να έλθουν οι
γιατροί στα νησιά µας. Αν η Κυβέρνηση δεν µπορεί να το κάνει
αυτό, τότε είναι ανίκανη να κυβερνήσει και ειδικά σ’ αυτό τον τόσο
σοβαρό τοµέα που αντιµετωπίζουµε τόσα θέµατα.
Το έχουµε πει και θα το ξαναπούµε για άλλη µία φορά: Η νησιωτική Ελλάδα δεν είναι σαν την ηπειρωτική Ελλάδα. Από τη
στιγµή που εφαρµόζεται το µνηµόνιο, εµείς οι νησιώτες βλέπουµε
ότι ο τοµέας της υγείας υποβαθµίζεται σε πολύ µεγάλο και επικίνδυνο βαθµό.
Κύριε Υφυπουργέ, εσείς κατά την πάγια τακτική σας λέτε ότι αν
δεν υπήρχε το µνηµόνιο, η χώρα δεν θα είχε καθόλου υγεία, όµως
η πραγµατικότητα είναι ότι σιγά-σιγά τα νησιά µας ζουν εντός του
µνηµονίου και, σύµφωνα µε τα λεγόµενά σας, θα ζούσαν και εκτός
µνηµονίου. Οι νησιώτες δεν έχουν βασικές υπηρεσίες υγείας και
αυτό θα πρέπει να αλλάξει.
Επιτρέψτε µου να κλείσω µε την επιστολή των µόνιµων κατοίκων
των Λειψών µε την οποία ζητάνε να στελεχωθεί άµεσα το Περιφερειακό Ιατρείο των Λειψών, να υλοποιηθεί το οργανόγραµµα του
περιφερειακού ιατρείου, να καλυφθούν άµεσα µε ευθύνη του κράτους οι ελλείψεις σε ιατροφαρµακευτικό υλικό και να µην τεθεί σε
εφαρµογή το «χαράτσι» του ενός ευρώ που οι ασφαλισµένοι θα
είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν για κάθε ιατρική συνταγή που
θα εκτελείται στα φαρµακεία, διότι µετά από πολλά χρόνια τώρα
βρέθηκε φαρµακοποιός στο νησί, µετά από κίνητρα που έδωσε ο
δήµαρχος κ. Μπενέτος Σπύρου. Τόσο καιρό δεν υπήρχε ούτε φαρµακείο. Πώς είναι δυνατό να συνταγογραφούν και να παίρνουν τα
φάρµακά τους οι επτακόσιοι µόνιµοι κάτοικοι του νησιού χωρίς
γιατρό; Η ευθύνη είναι συλλογική και υπάρχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κυρία συνάδελφε,
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οι δικοί σας αγώνες είναι και δική µας αγωνία και εννοώ δική µας
ως πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Προφανώς και δεν
θέλουµε να υπάρχει µία τέτοια κατάσταση στα νησιά της χώρας,
ούτε στις αποµακρυσµένες, ούτε στις ορεινές περιοχές της
χώρας, γιατί παρόµοια προβλήµατα υπάρχουν και σ’ άλλες περιοχές εκτός από τα νησιά.
Επαναλαµβάνω ότι αυτά δεν έχουν να κάνουν µε το µνηµόνιο.
Αυτά ήταν προβλήµατα τα οποία υπήρχαν στη νησιωτική Ελλάδα
και τα προηγούµενα χρόνια. Αυτά τα οποία εγώ ανέφερα δεν είναι
δικαιολογίες. Είναι µία πραγµατικότητα, την οποία οφείλουµε να
δούµε και να αντιµετωπίσουµε.
Δεν είπατε, όµως, ότι εµείς ως Κυβέρνηση και ως σηµερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ακριβώς επειδή είδαµε
αυτήν την πραγµατικότητα µπροστά µας και µετά από ένα µεγάλο
διάλογο που έγινε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και µε τη συµφωνία της µεγάλης πλειοψηφίας των µελών της
επιτροπής αυτής, θεσµοθετήσαµε πρόσφατα µία σειρά από κίνητρα για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτήν την κατάσταση.
Δεν µπορείς να διατάζεις τους γιατρούς να πηγαίνουν στα
νησιά. Πρέπει να τους δώσεις κίνητρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγµα
υποχρεωτικά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ανέφερα πριν µία σειρά
από ενέργειες, στις οποίες έχει προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας,
προκειµένου να πληρωθούν αυτές οι θέσεις. Συνεχώς στις προκηρύξεις, είτε των αγροτικών ιατρών είτε των επικουρικών ιατρών,
περιλαµβάνονται αυτές οι περιοχές. Όµως η κατάσταση φαίνεται
ότι δεν αντιµετωπίζεται έτσι.
Πώς αντιµετωπίζεται; Πώς πιστεύουµε ότι θα αντιµετωπιστεί;
Πιστεύουµε ότι θα αντιµετωπιστεί µε τα κίνητρα που θεσµοθετήσαµε πρόσφατα, το Νοέµβριο του 2013 και το Δεκέµβριο του
2013. Πιστεύω ότι αυτά τα κίνητρα, καθώς γίνονται γνωστά και
καθώς περιλαµβάνονται στις προκηρύξεις, θα µας δώσουν λύσεις
στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε.
Υπενθυµίζω, λοιπόν, ότι µε το άρθρο 20 του ν. 4213/2013
έχουµε θεσµοθετήσει κίνητρα για τους επικουρικούς γιατρούς
στις άγονες, αποµακρυσµένες, νησιωτικές και προβληµατικές περιοχές της χώρας. Αναφέρω ορισµένα απ’ αυτά τα κίνητρα.
Ενώ η θητεία των επικουρικών γιατρών ήταν ένα έτος, τώρα γίνεται τρία έτη.
Επίσης, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νοµικά
πρόσωπα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –υπήρχε πρόβληµα στο παρελθόν γι’ αυτό- µπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυµα διαµονής για τον τοποθετηµένο
επικουρικό γιατρό. Τους καλύπτουµε νοµικά δηλαδή για να µπορέσουν να συµµετέχουν και αυτοί ως τοπικές κοινωνίες, ως οργανισµοί αυτοδιοίκησης σ’ αυτήν την προσπάθεια.
Επίσης, στην περίπτωση που τοποθετηθεί ένας επικουρικός γιατρός σε µια νησιωτική, άγονη περιοχή και ένας από τους συζύγους
είναι γιατρός, µπορεί κατά παρέκκλιση του καταλόγου των επικουρικών γιατρών να τοποθετηθεί ως επικουρικός γιατρός.
Επίσης, τακτικοί υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, όταν είναι σύζυγοι επικουρικών γιατρών, µπορούν κατά παρέκκλιση να αποσπώνται στην ίδια περιοχή
για να µπορεί το ανδρόγυνο να είναι µαζί.
Επίσης, για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ η προϋπηρεσία του επικουρικού γιατρού σε νησιωτικές περιοχές σαν αυτές
που αναφέρατε, στους Λειψούς, άγονες, αποµακρυσµένες ή προβληµατικές περιοχές, θα υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση µε
την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκοµεία. Αυτά είναι σοβαρά
κίνητρα.
Όπως επίσης µε το άρθρο 22 του ν. 4208/2013 -πρόσφατη νοµοθεσία είναι κι αυτή- στην ουσία κάναµε υποχρεωτική την υπηρεσία υπαίθρου για τους γιατρούς. Τι λέµε µε αυτές τις διατάξεις;
Λέµε ότι, πέρα από τις δεσµεύσεις που υπήρχαν µε το προϋφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, ένας γιατρός για να µπορέσει να αποκτήσει
τον τίτλο της ειδικότητας πρέπει υποχρεωτικά να περάσει από τα
αγροτικά ιατρεία, να κάνει δηλαδή θητεία ιατρού υπαίθρου.
Επίσης στις άγονες ή αποµακρυσµένες ή νησιωτικές ή προβληµατικές περιοχές, εάν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί,
µπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου αγροτικού γιατρού της περιοχής επιπλέον των δώδεκα µηνών που ήταν µέχρι από λίγο
καιρό.
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Επίσης, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι αγροτικοί γιατροί οι
οποίοι καλύπτουν θέσεις σε άγονες, αποµακρυσµένες νησιωτικές
ή προβληµατικές περιοχές θα υπηρετούν µόνο στο περιφερειακό
ιατρείο στο οποίο τοποθετούνται για να µην µπορούν οι διοικητές
των νοσοκοµείων να τους παίρνουν, να τους απασχολούν σε
άλλες περιοχές και να αφήνουν αυτές τις περιοχές ακάλυπτες από
γιατρούς.
Επίσης, για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ ή την
πρόσληψη στον ΕΟΠΥΥ, η προϋπηρεσία του αγροτικού γιατρού
στις άγονες ή αποµακρυσµένες ή νησιωτικές περιοχές αναγνωρίζεται και υπολογίζεται εις πενταπλούν σε σχέση µε την προϋπηρεσία των υπόλοιπων γιατρών. Δηλαδή όταν κάποιος γιατρός πάει
σε µια τέτοια περιοχή και θέλει να προσληφθεί ή στον ΕΟΠΥΥ ή
στο ΕΣΥ, θα έχει πενταπλάσια µόρια απ’ ό,τι έχουν οι άλλοι γιατροί.
Βέβαια αυτά τα κίνητρα, αυτές οι διατάξεις ισχύουν για τους
γιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από την έναρξη ισχύος του
νόµου και µετά. Δεν µπορούσαµε να επιβάλουµε αυτά τα κίνητρα
και αυτούς τους καταναγκασµούς στους γιατρούς που έχουν αποφοιτήσει πριν την έναρξη ισχύος του νόµου. Ισχύουν για τους γιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από την έναρξη ισχύος του νόµου,
δηλαδή στην ουσία για τους γιατρούς που αποφοιτούν από τις
αρχές του 2014 και µετά.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι µε αυτό το πλέγµα κινήτρων που
έχουµε θεσµοθετήσει -και τα θεσµοθέτησε αυτή η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας µετά από συνεννόηση, κατανόηση και συµφωνία της πλειοψηφίας των µελών της Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων- θα δούµε µια καλύτερη κατάσταση σε περιοχές σαν
τη δική σας σε σχέση µε την κάλυψη των αγροτικών ιατρείων, των
περιφερειακών ιατρείων και των κέντρων υγείας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Επίσης, ανακοινώνεται στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Τουριστικά πλοία
και άλλες διατάξεις».
Ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Ψυχάρης ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό, από τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 έως
την Τρίτη 8 Απριλίου 2014. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Η πέµπτη µε αριθµό 737/26-3-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση της τράπεζας θεµάτων
για την Α’ Λυκείου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Βουλευτή και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 726/26-3-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη δηµιουργία
συγκεκριµένων χώρων στάθµευσης αποκλειστικά για δίκυκλα στο
κέντρο της Αθήνας, δεν θα συζητηθεί µετά από συνεννόηση της
ερωτώσας Βουλευτού µε τον αρµόδιο Υπουργό και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 734/26-3-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης στην εταιρεία «DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος
Α.Ε.» για το σύνολο των δικαιωµάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης για δεκαπέντε έτη, δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):Παρακαλώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ζήτησα και προηγουµένως,
όσο ήταν παρών ο κ. Χρυσοχοΐδης, τον λόγο, διότι ενηµερώθηκα
ότι θα ακυρωνόταν η ερώτησή µου αυτή, η οποία αφορά ένα µείζονος σηµασίας ζήτηµα, δηλαδή την εκχώρηση στην εταιρεία
«DIGEA» του συνόλου των ψηφιακών συχνοτήτων και της επικράτειας και της περιφέρειας, αντί προκλητικά χαµηλού τιµήµατος και
ειδικότερα αντί 18 εκατοµµυρίων ευρώ για δεκαπέντε έτη και µάλιστα µε εγγυητική επιστολή µόλις 100.000 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην αναπτύσσετε την
ερώτηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Επιτρέψτε µου, αν έχω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο κατά
κοινοβουλευτική πρακτική…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Ενόσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συγγνώµη, ένα λεπτό.
Δεν θα σας τον στερήσω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κατά κοινοβουλευτική
πρακτική έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, να πείτε την αντίρρησή
σας, αλλά µην αναπτύσσετε τώρα την ερώτησή σας. Εγώ ως Προεδρείο ανακοινώνω το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων και βλέπω
εδώ ότι ο αρµόδιος Υπουργός, όπως µε ενηµέρωσαν, είναι ο Υφυπουργός κ. Παπαδόπουλος. Απουσιάζει στο εξωτερικό και αυτό
οφείλω να κάνω. Τώρα, για ένα λεπτό, όπως σας είπα, κατά παραχώρηση και κατά κοινή κοινοβουλευτική πρακτική, έχετε τον
λόγο να πείτε τη θέση σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς δεν βλάπτει να ακουστεί και να ακούσει το πανελλήνιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, θα τα πείτε, κυρία
Κωνσταντοπούλου, στην ερώτηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, γιατί µε διακόπτετε, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, γιατί, σας είπα.
Παραβιάζετε τον Κανονισµό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Δριβελέγκα, γιατί µε διακόπτετε;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Προσπαθεί να
σας απαντήσει, κυρία συνάδελφε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας δίνω τον λόγο για
ένα λεπτό και σας λέω…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω αυτό το ένα λεπτό ή στο ένα
λεπτό πρέπει να κάνετε σχόλια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, εσείς κάνετε σχόλια, γιατί σας διακόπτω, γιατί αναπτύσσετε την ερώτηση, ενώ δεν
είναι ο Υπουργός. Μη µε φέρνετε σε δύσκολη θέση. Σας λέω ότι
σας δίνω τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κύριος Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν εδώ µέχρι και πριν από δέκα λεπτά. Έφυγε κρυπτόµενος, γιατί δεν θέλει να απαντήσει γιατί η Κυβέρνηση χαρίζει τις
συχνότητες στην «DIGEA», δηλαδή στη σύµπραξη των ιδιωτικών
τηλεοπτικών σταθµών…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
δεν µπορεί να αναπτύσσει την ερώτηση! Πρέπει να σταµατήσει!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ πείτε στον κ. Μπέζα να
µη διακόπτει.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Δεν σας διακόπτω
εγώ. Εσείς µιλάτε παρά τον Κανονισµό για την ερώτησή σας…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έφυγε προφασιζόµενος ότι δεν
είναι αρµόδιος…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Πώς είναι δυνατόν
να αναπτύσσει την ερώτηση παρά τον Κανονισµό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Μπέζα, για λογαριασµό
τίνος κόπτεσθε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, αλλά, κυρία Κωνσταντοπούλου…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Για την «DIGEA»;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Για λογαριασµό
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της Κυβέρνησης!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Για λογαριασµό της «DIGEA»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, µε συγχωρείτε...
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Για λογαριασµό
της Κυβέρνησης, αφού αναπτύσσετε την ερώτησή σας, ενώ δεν
είναι εδώ ο Υπουργός…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, µε συγχωρείτε, κάνετε κρίσεις για τον Υπουργό, που κακώς
και ο ίδιος σας απήντησε ότι δεν είναι αρµόδιος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Υπουργός είναι αρµόδιος κι έχω
το έγγραφο από 14 Οκτωβρίου του 2013. Είναι η πρόσκληση του
Προέδρου της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, ο οποίος µας
κάλεσε να ενηµερωθούµε από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη και να συζητήσουµε σχετικά µε τον επικείµενο τότε διαγωνισµό για την ανάδειξη παρόχου
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):Ωραία. Όµως…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν µπορώ να έχω το ένα λεπτό
χωρίς να µε διακόπτετε, ξέρω ότι είναι του κόµµατός σας ο κ. Χρυσοχοΐδης, αλλά αν έχετε την καλοσύνη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):Ορίστε, τώρα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν έχετε την καλοσύνη, αφήστε
µε ένα λεπτό να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς πόσο λέτε ότι
µιλάτε; Ορίστε, έχετε κι άλλο ένα λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκαέξι δευτερόλεπτα γράφει το
ρολόι.
Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι κρύβεται ο κ. Χρυσοχοΐδης. Να
έρθει εδώ να απαντήσει πώς χαρίζονται οι τηλεοπτικές συχνότητες του ψηφιακού σήµατος αντί πινακίου φακής στους ίδιους και
τους ίδιους, µε τους οποίους διαπλέκεται η Κυβέρνηση και διαπλέκονται τα κόµµατα που συγκροτούν την Κυβέρνηση διαχρονικά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
δεν µπορεί να αναπτύσσει την ερώτηση και να µην υπάρχει απάντηση!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να έρθει να απαντήσει πώς είναι
δυνατόν να κρύβεται τη στιγµή που και το «µαύρο» στην ΕΡΤ
έπεσε ακριβώς για να αποκλειστεί η ΕΡΤ από τον συγκεκριµένο
διαγωνισµό, τον φωτογραφικό, που οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον
έχουµε καταγγείλει ως φωτογραφικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Ολοκληρώσατε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …από τον Ιούνιο του 2013. Να
έρθει επίσης να απαντήσει αν είναι αληθές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Λοιπόν! Με ακούτε;
Ολοκληρώστε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και θα καταθέσω στα Πρακτικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να µην καταγράφονται στα Πρακτικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:…
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου! Παρακαλώ να κλείσει το µικρόφωνο.
Σε ό,τι αφορά τις αρµοδιότητες, δεν τις προσδιορίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαφάνειας, τις προσδιορίζει ο Πρωθυπουργός.
Όπως ξέρετε και σας έχουµε πει και µε έχουν ενηµερώσει, η
αρµοδιότητα αυτή έχει ανατεθεί στον κ. Παπαδόπουλο…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Δεν τις κάνει ο Υπουργός …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):Καθίστε κάτω!
Ο δε κ. Χρυσοχοΐδης…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι χειρονοµίες είναι αυτές, κύριε
Πρόεδρε;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καθίστε κάτω! Δεν
έχετε τον λόγο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Χωρίς χειρονοµίες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι µπλέξιµο έχουµε
πάθει! Λοιπόν, ο κ. Χρυσοχοΐδης…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν έχει απολέσει την αρµοδιότητα του, γι’ αυτό να µην κρύβεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καταλαβαίνετε ότι
µιλάω; Μιλάω εγώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να απαντήσει η Κυβέρνηση και να
µην κρύβεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):Μιλάω εγώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µιλάτε εσείς για την ερώτηση!
Πώς θα µιλήσετε ως Πρόεδρος για την ερώτηση; Δεν έχετε αρµοδιότητα ως Πρόεδρος για την ερώτηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μπορείτε, σας παρακαλώ, το κόµµα σας, να επιβάλετε τουλάχιστον σε κάποιους Βουλευτές να σέβονται ορισµένα πράγµατα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχετε αρµοδιότητα, για να
µην πω ως συγκυβέρνηση, ως Βουλευτής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν απευθύνοµαι σε
εσάς και δεν έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχετε δικαίωµα να κατέχετε
αυτήν τη θέση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):Δεν έχετε τον λόγο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κι εσείς παρατύπως είστε Αντιπρόεδρος! Το θυµάστε αυτό φαντάζοµαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):Ευτυχώς που το λέτε
εσείς!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Το λέει ο Κανονισµός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):Ευτυχώς που το λέτε
εσείς. Και πρέπει να ντρέπεστε για τη συµπεριφορά σας και για
το ήθος σας να προσβάλλετε τη Βουλή!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ να ντρέποµαι; Από µικρό µαθαίνετε την αλήθεια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν κατάλαβα; «Από
µικρό µαθαίνετε την αλήθεια»;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µου δώσετε τον λόγο ή θα µε
προσβάλλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, όχι. Έχουµε τελειώσει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µε προσβάλλετε και δεν θα
µου δώσετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, εντάξει.
Έχετε γίνει γνωστή, αλλά κρίµα για το ήθος σας που λέτε τέτοια
πράγµατα για το Προεδρείο. Κρίµα!
Κακώς σας έδωσα τον λόγο. Και άλλη φορά δεν θα επαναληφθεί, αλλά θα τηρείται αυστηρά ο Κανονισµός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα οφείλετε να µου δώσετε τον
λόγο επί προσωπικού διότι µε προσβάλατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η Τρίτη µε αριθµό
735/26-3-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή
Ευβοίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιστροφή των
ενισχύσεων ύψους ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ που δόθηκαν σε
ελληνικές επιχειρήσεις τα προηγούµενα είκοσι χρόνια, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 738/26-3-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη
νέα εγκατάσταση αιολικού πάρκου στα Ακαρνανικά όρη στην κορυφή του όρους Μπούµστου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Θα διακόψουµε για λίγο σύµφωνα µε το άρθρο 59 παράγραφος
3 του Κανονισµού και θα επανέλθουµε µε τη συζήτηση επί της
προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως µοµφής
κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του κόµµατός του, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 150 του Κανονισµού της Βουλής.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 150 του Κανονισµού της Βουλής σε συνδυασµό και µε ανάλογη εφαρµογή του
άρθρου 97. Θα ολοκληρωθεί σε µία συνεδρίαση και θα περατωθεί
µε ονοµαστική ψηφοφορία, εφαρµόζοντας αναλόγως τη διάταξη
της παραγράφου 7 του άρθρου 142 του Κανονισµού της Βουλής.
Τον λόγο θα λάβουν, καθ’ υπόδειξη των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, πέντε Βουλευτές από τους υπογράφοντες την πρόταση µοµφής, τρεις Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία και δύο από το
ΠΑΣΟΚ, έκαστος για επτά λεπτά, χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας.
Ειδικότερα, πρώτος θα λάβει τον λόγο ένας Βουλευτής από τον
ΣΥΡΙΖΑ, ο δεύτερος οµιλητής θα είναι Βουλευτής από τη Νέα Δηµοκρατία και ο τρίτος οµιλητής θα είναι Βουλευτής από το
ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια οι οµιλητές των ως άνω κοµµάτων θα εναλλάσσονται.
Τις υπόλοιπες Κοινοβουλευτικές Οµάδες θα εκπροσωπήσουν
οι Κοινοβουλευτικοί τους Εκπρόσωποι για δώδεκα λεπτά ο καθένας.
Ο Πρόεδρος της Βουλής, κατά τον οποίο στρέφεται η πρόταση, δικαιούται να µιλήσει, εφόσον το επιθυµεί, έως εξήντα
λεπτά της ώρας.
Ο χρόνος οµιλίας των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων θα είναι ο οριζόµενος στο άρθρο 97 του Κανονισµού της
Βουλής. Δηλαδή, η διάρκεια της αγόρευσης του Πρωθυπουργού
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι µέχρι
είκοσι λεπτά και των Προέδρων των λοιπών Κοινοβουλευτικών
Οµάδων είναι µέχρι δεκαπέντε λεπτά.
Οι Υπουργοί µπορούν να οµιλούν µέχρι δεκαοκτώ λεπτά της
ώρας και να λαµβάνουν τον λόγο όποτε το επιθυµούν, σύµφωνα
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό.
Αφού περατωθεί η συζήτηση επί της ανωτέρω προτάσεως, η
Βουλή θα αποφασίσει µε ονοµαστική ψηφοφορία. Η πρόταση θα
γίνει δεκτή µόνο αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του
όλου αριθµού των Βουλευτών.
Συµφωνεί το Σώµα µε αυτήν τη συνολική πρόταση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς, το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
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 τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνο Καµµένο λάβαµε επιστολή, µε την οποία
ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Γαβριήλ Αβραµίδης.
Από τον Γενικό Γραµµατέα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή λάβαµε επιστολή, στην οποία ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Σερρών κ. Αρτέµιο Ματθαιόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω τους οµιλητές.

Ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς έχει υποδείξει τους
Βουλευτές κυρίους Αλέξη Μητρόπουλο, Θεόδωρο Δρίτσα, Δηµήτριο Παπαδηµούλη, Παναγιώτη Κουρουµπλή και τον Δ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Ιωάννη Δραγασάκη.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει υποδείξει τους Βουλευτές κυρίους
Αναστάσιο Νεράντζη, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και Κωνσταντίνο
Καραγκούνη.
Από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα έχουν υποδειχθεί οι
Βουλευτές κύριοι Παναγιώτης Ρήγας και Ιωάννης Κουτσούκος.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξιος Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Αριστερά δεν συνηθίζει να προσωποποιεί τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Δεν δίνει
µάχη προσώπων. Εξηγεί τις εξελίξεις και τις κοινωνικές µεταβολές µε το διαλεκτικό σχήµα παραγωγικές σχέσεις-κοινωνικές τάξεις ως απότοκες των πρώτων, που θεµελιώνονται τη δεδοµένη
ιστορική στιγµή πάνω στους συγκεκριµένους συσχετισµούς των
συντελεστών της παραγωγής. Έτσι, δεν βρίσκει άλλοθι στις επιθέσεις κατά των προσώπων ούτε ακόµη και αν αυτά εκπροσωπούν θεσµούς του συγκεκριµένου εποικοδοµήµατος του
παρωχηµένου και αντιανθρώπινου, εξτρεµιστικού νεοφιλελευθερισµού που δοµείται σήµερα στην πατρίδα µας µε το τρίτο ολοκληρωτικό και κοινωνιοκτόνο υπερµνηµόνιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µε την πρόταση µοµφής του Προέδρου και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του δεν στοχεύει στο πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη αλλά στη λειτουργία
του Κοινοβουλίου κατά τη σκοτεινή µνηµονιακή περίοδο, όπου η
δηµοκρατία και η κοινοβουλευτική λειτουργία διαρκώς υποβαθµίζονται. Χωρίς να απαξιώνουµε πρόσωπα και υπολήψεις, πάντοτε πρέπει να αναζητούµε µια ευκαιρία, για να προκαλέσουµε
ουσιαστική συζήτηση για τα έργα και τις ηµέρες του ελληνικού
Κοινοβουλίου κατά την περίοδο κυρίως του µνηµονίου, που είναι
µια περίοδος Μεσαίωνα στη µεταµοντέρνα εκδοχή της.
Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιοποιεί την
ευκαιρία που έδωσε η πιο ακραία και βάρβαρη για τον λαό, την
κοινωνία και την υπόσταση της χώρας παρέµβαση των δανειστών
στην πολεµική µας ιστορία και που εξελίσσεται υπό οµαλές, τυπικά δηµοκρατικές συνθήκες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από τον Μάιο 2010 έχουµε τρία
κύρια µνηµόνια, τετρακόσιους δέκα εφαρµοστικούς νόµους, σαράντα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και δεκάδες χιλιάδες
άρθρα που περιέχονται σε διυπουργικές αποφάσεις, προεδρικά
διατάγµατα και ψευδοερµηνευτικές εγκυκλίους. Υπάρχουν ολόκληρες βιβλιοθήκες από συνοδευτικά κείµενα και παραρτήµατα
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που υποτίθεται ότι πέρασαν
από την ελληνική Βουλή. Δεν υπάρχει καµµία χώρα στην ιστορία
του σύγχρονου κόσµου που το Κοινοβούλιο της να έχει καταργήσει σε τόσο λίγο χρόνο όλες τις κοινωνικές κατακτήσεις του
λαού που εκπροσωπεί και να έχει δηµιουργήσει ταυτόχρονα
τόση ανεργία, τόση φτώχεια και τόση εξαθλίωση, να έχει δηλαδή
δανειστεί µε ρήτρα µετατροπής της χώρας σε αποικία και διαρκώς φτωχοποίησης του λαού και να την εµφανίζει ως εθνική επιτυχία.
Έτσι δεν είναι µόνο η υπερπαραγωγή του νοµοθετικού έργου
που δεν έχει προηγούµενο σε καµµία χώρα του πλανήτη αλλά
κυρίως η υποβάθµιση του ελληνικού Κοινοβουλίου, η έλλειψη
ενηµέρωσης επεξεργασίας και ουσιαστικής συζήτησης, η κατάρρευση δηλαδή του κοινοβουλευτικού χρόνου, όπου η συντεταγµένη λειτουργία του δρώντος λαού στις συνθήκες της
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, της ατοµικής ιδιοκτησίας, επιβάλλει της θελήσεις τις ως οργανωµένη βούλησης κοινωνίας.
Είναι η µετάλλαξη της νοµοθετικής λειτουργίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία επιπρόσθετη αλυσίδα, σε ένα βάρος, σε
µία τυραννία για τον πολύπαθο ελληνικό λαό, σε µία θεραπαινίδα
της τριαρχίας των δανειστών, που έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν
µε καθηµερινές χειρουργικές παρεµβάσεις την αρπαγή του
πλούτου του λαού µας και τη διαρκή και µόνιµη απαξίωση του
Ελληνισµού στον ευρωπαϊκό και διεθνή καταµερισµό εργασίας.
Η Βουλή µεταβλήθηκε έτσι σε διεκπεραιωτικό µηχανισµό, οιονεί παράρτηµα του τυπογραφείου της Κυβέρνησης, σε ένα ερ-
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γαστήριο τυποποίησης νόµων, που άλλοι αποφασίζουν µέχρι την
τελευταία τους λεπτοµέρεια.
Εποµένως το βουλευτικό, µε την κυριολεκτική του έννοια,
υπάρχει στο µέτρο που αντιδρά, απορρίπτει ή έστω τροποποιεί
αυτά που εισάγονται προς συζήτηση και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κατάλληλος χρόνος, η τεχνική υποστήριξη
και, βεβαίως, η συνειδητοποίηση από όλους του τι συζητείται και
τι ψηφίζεται.
Παρακάµπτουµε τις πρωτοφανείς βαρβαρικές εκφράσεις των
µνηµονιακών κειµένων µε τις εκατοντάδες επαναλήψεις υποτιµητικών φράσεων για τον λαό και το πολιτικό του προσωπικό. Διαβάζω: «Η Βουλή θα ψηφίσει µέχρι την…», «η Κυβέρνηση θα
αποφασίσει µε το εξής χρονοδιάγραµµα», «η Κυβέρνηση έχει δεσµευθεί». «Παραµένουµε πιστοί στη δέσµευσή µας», έλεγε το
χθεσινό. «Έχουµε δεσµευθεί να πετύχουµε».
Υπάρχουν και φράσεις όπως: «Η εκτέλεση της σύµβασης δεν
είναι αντίθετη µε ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου,
όπως ο ορισµός του Αγγλικού Δικαίου, ως εφαρµοστέου δικαίου,
αποτελεί έγκυρη επιλογή που δεσµεύει την Ελλάδα και την Τράπεζα της Ελλάδος».
Επίσης, «η Ελλάδα και η Τράπεζα της Ελλάδος έχουν υπαχθεί
νόµιµα, αποτελεσµατικά και αµετάκλητα στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου».
Επίσης, έχετε ψηφίσει αυτό που διαβάζω: «Κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά του στοιχεία εξαιρείται λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλον λόγο της δικαιοδοσίας κατάσχεσης, πριν ή
µετά την έκδοση δικαστικής απόφασης, εκτέλεσης σε σχέση µε
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο».
Τέλος, έχει ψηφίσει το ελληνικό Κοινοβούλιο την εξής φράση:
«Σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο το Κοινοβούλιο δεν απαιτείται
να επικυρώσει τις δανειακές συµβάσεις». Αυτές είναι απροσχηµάτιστα προκλητικές και προσβλητικές, ακόµη και για τυπικά κοινοβουλευτική διαδικασία, που δυστυχώς απαντάµε σε
πρωτόκολλα παράδοσης αποικιών του προπερασµένου αιώνα,
αλλά µε συνθήκες που εξασφαλίζουν την τυπική σύµπραξη των
Βουλευτών στην επικύρωση ήδη ειληµµένων αποφάσεων, µε
συνθήκες παραίτησης από την ασυλία µας, λόγω εθνικής κυριαρχίας και κυρίως µε την εσωτερική απεµπόληση της προστασίας
των κανόνων του εσωτερικού, διεθνούς, συνταγµατικού, ανθρωπιστικού αναγκαστικού δικαίου.
Η διαδικασία αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφαιρεί κάθε
ίχνος ουσιαστικής νοµιµοποίησης του Κοινοβουλίου στα µάτια
της κοινής γνώµης. Ως εκ τούτου η ανάγκη ανάκτησης κάποιου
στοιχειώδους κύρους επέβαλε την ευλαβική άσκηση και περαιτέρω ενίσχυση των κοινοβουλευτικών µέσων και δυνατοτήτων
αυτονοµίας του Κοινοβουλίου, που εκφράζεται κυρίως µέσω των
ελαχίστων εντός του πρωθυπουργοκεντρικού συστήµατος δυνατοτήτων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Αντιπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµαντικότερο µέσο άσκησης
της κοινοβουλευτικής αυτονοµίας είναι η πρόταση µοµφής, είτε
κατά της Κυβέρνησης είτε κατά µεµονωµένου Υπουργού. Από το
γράµµα και το πνεύµα του Συντάγµατος, του Κανονισµού της
Βουλής και την κοινοβουλευτική πείρα, είναι σαφές ότι δεν µπορεί κάποια περιστασιακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία να καταργεί ή να παρερµηνεύει το Σύνταγµα.
Η αυθόρµητη αντίδραση άλλωστε του παριστάµενου Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Σταµάτη εκφράζει την αυτονόητη
και βιωµένη κοινοβουλευτική νοµιµότητα. Είτε περίµενε ο κ. Σταµάτης την κατάθεση της πρότασης µοµφής είτε όχι, έδρασε κατά
το κοινοβουλευτικό αυτονόητο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα κάνω χρήση της δευτερολογίας, κύριε Πρόεδρε. Θα τελειώσω σε δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν έχετε δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν υπάρχει δευτερολογία. Ζητήσατε δύο λεπτά. Σας δίνω το ένα λεπτό. Συνεχίστε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλωστε όλοι αντιλαµβάνονται ότι
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η πρόταση µοµφής κατά ενός Υπουργού που πρωτοστατεί στη
δηµόσια οικονοµική πολιτική, υπό διάφορες ιδιότητες ήδη από
το 1974, δηλαδή µετέχει σε όλες τις πολιτικές και οικονοµικές
πλευρές της πολιτικής ζωής, ήταν απαραίτητο να ασκηθεί. Εξάλλου, είναι γνωστή η προσήλωσή του στην εσφαλµένη συνταγή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νέο µνηµόνιο, Κυβέρνηση
και τρόικα µετέτρεψαν τη χώρα σε ένα απέραντο εργατικό Ελντοράντο, χωρίς αρχές, χωρίς κανόνες, χωρίς έλεγχο, χωρίς προστασία, χωρίς κοινωνική νοµιµοποίηση. Στόχος Κυβέρνησης και
δανειστών είναι ο εργαζόµενος είλωτας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας παρακαλέσω
τώρα να ολοκληρώσετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: …ο συνταξιούχος ζητιάνος, ο µικροµεσαίος διωκόµενος, ο αγρότης πένητας. Κυβέρνηση και
τρόικα προωθούν τον πιο ακραίο, επιθετικό, αναχρονιστικό νεοφιλελευθερισµό, στη διοίκηση και τις εργασιακές σχέσεις.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ελληνικό Κοινοβούλιο
πρέπει να ορθώσει το ανάστηµά του και πρέπει να ζητήσει άµεσα
να µη συµπράττει σε αυτές τις άθλιες µεθοδεύσεις κατά του
λαού µας. Πολύ σύντοµα ο νοµικός πολιτισµός, η εθνική υπερηφάνεια, η δηµοκρατία του λαού θα εκφράσουν αποτροπιασµό γι’
αυτά που έγιναν αυτές τις µέρες και η κρίση της ιστορίας θα είναι
αµείλικτη για την Κυβέρνηση και για όσους στηρίζουν αυτό το
άθλιο πρόγραµµα κατά του λαού µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο εκ µέρους της
Νέας Δηµοκρατίας έχει ο συνάδελφος κ. Αναστάσιος Νεράντζης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στα 11,8 λεπτά που παραχωρήθηκαν στον εκλεκτό συνάδελφό
µας, τον οποίο ακούσαµε προηγουµένως, µόνον ένα λεπτό και
κάτι χρονοµέτρησα ότι αφιερώθηκε στο αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο είναι η πρόταση δυσπιστίας προς το σηµερινό Πρόεδρο της Βουλής.
Θέλω να καταστήσω γνωστό στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ
ότι από το 1950 µέχρι σήµερα –το τονίζω- από τον έλεγχο που
έκανα, ελπίζω να είναι ενδελεχής δεν διαπίστωσα να έχει υποβληθεί άλλη αίτηση δυσπιστίας κατά του Προεδρείου. Πρέπει να
αναλογιστεί κανείς τα ταραχώδη χρόνια που µεσολάβησαν, ιδιαίτερα από το 1960 µέχρι το 1967 και παρά ταύτα δεν υπήρξε
υποβολή προτάσεως δυσπιστίας.
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι µετ’ εξαιρετικής φειδούς το πολιτικό σύστηµα της χώρας διαχρονικά αντιµετώπισε τη χρήση
αυτού του διαβήµατος. Εσείς αυτή την πραγµατικότητα την κακοποιήσατε, την παραβιάσατε σκαιά και κατάφωρα. Αντιλαµβάνοµαι τους µικροϋπολογισµούς που σας οδήγησαν σε αυτό το
αδιέξοδο, σε αυτήν την ατραπό, γιατί απλούστατα πάτε να λύσετε εσωτερικά σας προβλήµατα. Δεν µπορούσα, όµως, να αποφύγω τον πειρασµό.
Εγώ, παρά ταύτα, θα παραµείνω στο αυστηρό αντικείµενο της
ηµερήσιας διάταξης: Πρόταση δυσπιστίας κατά του Προέδρου
της Βουλής.
Επειδή, όµως, το θέµα στηρίζεται σε δύο βάσεις, τη βάση τη
συνταγµατική και τη βάση την πολιτική και επειδή η σύνθεση της
Βουλής –και πολύ ορθά- δεν είναι µόνο από νοµικούς, θα αλλάξω
τον τρόπο µε τον οποίο θα προσεγγίσω το θέµα και θα προσλάβω έναν επαγωγικότερο τρόπο, για να µπορούν όλοι να µε παρακολουθήσουν ευκολότερα.
Αρκεί άραγε να ονοµατίσει κανείς ένα κείµενο ως πρόταση δυσπιστίας για να προσλάβει το κείµενο τούτο αυτόν τον χαρακτήρα; Όχι, ασφαλώς. Άκουσα κάποιους συναδέλφους να λένε,
«τι πειράζει, ο Κανονισµός της Βουλής το λέει». Ο Κανονισµός
της Βουλής είναι ιδιότυπος νόµος, η µόνη διαφορά είναι ότι η δηµοσίευση του δεν γίνεται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
αλλά από τον Πρόεδρο της Βουλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ενισχυµένος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑNΤΖΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, γίνατε και νοµικός και εσείς όπως και ο κ. Τσίπρας. Είναι ιδιότυπος νόµος. Αφήστε το «ενισχυµένος». Ενισχυµένος είναι ούτως ή άλλως. Την ίδια
διαδικασία ακολουθεί ο νοµοθέτης και για την Αναθεώρηση του
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Συντάγµατος. Οπότε πάλι είναι ένας ηυξηµένης, για να κάνω το
χατίρι του κ. Λαφαζάνη –και δεν διαφωνώ- ισχύος νόµος.
Ο Κανονισµός, λοιπόν, της Βουλής τάσσει δύο προϋποθέσεις
προκειµένου να χαρακτηριστεί ένα διάβηµα πρόταση δυσπιστίας, είτε κατά της κυβερνήσεως είτε εναντίον κάποιου συγκεκριµένου άλλου φορέα του Προεδρείου.
Ποια είναι η πρώτη και µόνη ουσιαστική προϋπόθεση; Να µνηµονεύονται µέσα τα στοιχεία εκείνα των ενεργειών και παραλείψεων του καθ’ ου –είτε Υπουργός, είτε οτιδήποτε άλλο- τα οποία
θεµελιώνουν αυτήν τη δυσπιστία. Στην πρότασή δυσπιστίας σας
ποιο είναι το στοιχείο αυτό; Η υποβολή του πολυνοµοσχεδίου.
Μα, το πολυνοµοσχέδιο δεν υπεβλήθη από τον Στουρνάρα
µόνον, δεν υπεγράφη από τον Στουρνάρα µόνον, δεν υπεστηρίχθη από τον Στουρνάρα µόνον. Άρα είναι πράξη συλλογική της
Κυβερνήσεως και εποµένως κατά το άρθρο 85 όλη αυτή αφορά.
Ωραία, λοιπόν!
Ποία άλλη είναι η διαδικαστική προϋπόθεση; Να µην έχει προηγηθεί άλλη όµοια, λέει ο Κανονισµός, πρόταση δυσπιστίας το
τελευταίο εξάµηνο. Υπεβλήθη εδώ τέτοια πρόταση; Υπεβλήθη
πρόταση και συνεζητήθη και απερρίφθη τον Νοέµβριο. Είναι η
πρόταση αυτή όµοια; Όχι –λέει ο ΣΥΡΙΖΑ- δεν είναι όµοια, γιατί
αυτή µεν η πρόταση στρέφεται κατά Υπουργού, ενώ εκείνη η
πρόταση στρεφόταν καθ’ ολοκλήρου της Κυβερνήσεως.
Είπαµε, λοιπόν, ότι κατά το άρθρο 85 του Συντάγµατος οι
Υπουργοί είναι συλλογικώς υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής.
Ένας κορυφαίος συνταγµατολόγος που δεν ζει πια –υπάρχει κίνδυνος να εξέλθει εκ του τάφου του διαµαρτυρόµενος- και ο
οποίος ανήκει στη γενικότερη δηµοκρατική παράταξη -πάντως δεν
ήταν ποτέ Νέα Δηµοκρατία, ας τον ονοµάσουµε πάντως- ο Δηµήτρης Τσάτσος λέει –δεν το λέει απλώς, το γράφει στο συνταγµατικό του δίκαιο- ότι σε δύο περιπτώσεις η πρόταση δυσπιστίας
εναντίον ενός προσώπου µπορεί να επιφέρει πτώση της κυβερνήσεως. Η µία περίπτωση είναι όταν στρέφεται κατά του Πρωθυπουργού προσωπικώς, οπότε εάν γίνει δεκτή, πέφτει η κυβέρνηση
και η δεύτερη περίπτωση είναι όταν στρέφεται κατά Υπουργού,
του οποίου όµως τις ενέργειες καλύπτει η κυβέρνηση σύµπασα.
Εποµένως η πρόταση αυτή η οποία υπεβλήθη τότε και η πρόταση η οποία συζητήθηκε µόλις χθες, είναι απολύτως όµοιες και
εποµένως δεν µπορεί η παρούσα να συζητηθεί. Ωραία.
Ποιο είναι το αµέσως επόµενο βήµα; Δεν συζητείται. Εδώ,
όµως, ψάχνουµε τη συµπεριφορά, τη δικονοµική -από πλευράς
κανονισµού- συµπεριφορά του Προέδρου της Βουλής. Βρισκόµαστε, λοιπόν, ενώπιον ενός απαραδέκτου. Τι είναι το απαράδεκτο; Δεν είναι ότι είναι απαράδεκτη η συµπεριφορά σου. Αφήστε
το αυτό. Το απαράδεκτο είναι µορφή του ανίσχυρου που σηµαίνει ότι ο δικαιοδοτών, αυτός που διευθύνει δικαστήριο ή ο πρόεδρος, τι κάνει; Κωλύεται από το να µπει στην εξέταση της
ουσίας της υποθέσεως και τι κάνει; Την απορρίπτει. Η απόρριψη
αυτή είναι για λόγους τυπικούς -όσοι δεν είναι νοµικοί της πρακτικής ξέρουν ότι ανάλογη είναι και η δυνατότητα αναίρεσηςενώ εάν απορριφθεί ως αβάσιµο αυτό το διάβηµα, τότε απορρίπτεται κατ’ ουσίαν. Άλλο απαράδεκτο λοιπόν και άλλο αβάσιµο.
Ο Πρόεδρος, λοιπόν, της Βουλής βρέθηκε προ ενός απαραδέκτου, το οποίο απαράδεκτο τον εµπόδιζε να εξετάσει την
ουσία της υποθέσεως. Ήταν και γαλαντόµος ο κ. Μεϊµαράκης.
Κακώς, κατ’ εµέ. Κανονικά ο ίδιος έπρεπε να αποφασίσει –γιατί
αυτός είναι ο δικαιοδοτών- εάν και κατά πόσο θα µπορούσε να
κρίνει αυτό το διάβηµά σας ως απαράδεκτο. Εκείνος, όµως, το
παρέπεµψε στην Ολοµέλεια από περισσή ευαισθησία. Εποµένως
ορθά ενήργησε.
Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, επειδή έχετε έρθει σε απόγνωση και µπορεί πολύ σύντοµα να υποβάλετε και καινούργια
τέτοια πρόταση. Και δεν αρκούµαι στο ότι ενισχύετε την Κυβέρνηση µε αυτόν τον τρόπο, την ατσαλώνετε, την ενδυναµώνετε,
εξασφαλίζετε πλήρως τη συνοχή της, αλλά εννοώ και κάτι περισσότερο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Το παρατηρήσαµε και χθες.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Μην ενοχλείστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Νεράντζη, περιµένετε µισό λεπτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριοι συνάδελφοι, ο καθηγητής κ. Μητρόπουλος ακούστηκε
µε ευλάβεια. Αρκετοί από εδώ διαφωνούσαν µε αυτά που έλεγε
ο κ. Μητρόπουλος, αλλά δεν αντέδρασαν. Εσείς γιατί αντιδράτε;
Παρακαλώ να κρατήσουµε τη συζήτηση σε ένα επίπεδο.
Συνεχίστε, κύριε Νεράντζη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Πρέπει να ξέρετε αυτό που λέγεται. Θα σας είναι χρήσιµο στα
τυχόν επόµενα διαβήµατά σας. Το Σύνταγµα της χώρας ενισχύει
τη δυνατότητα αποδοχής της προτάσεως εµπιστοσύνης εκ µέρους της κάθε κυβερνήσεως και καθιστά δυσκολότερη την αποδοχή της προτάσεως δυσπιστίας. Γιατί είναι δυσκολότερη; Γιατί
απαιτούνται προϋποθέσεις και γιατί απαιτείται εξαιρετική πλειοψηφία.
Νοµίζετε ότι αυτό είναι ελληνική πατέντα; Αυτό υπάρχει στα
περισσότερα ευρωπαϊκά συντάγµατα. Αναφέρω ενδεικτικά το
Θεµελιώδη Νόµο της Βόννης, της Γερµανίας του 1949 –δεν ξέρω
αν είναι ο κ. Λοβέρδος εδώ, δεν τον βλέπω- ο οποίος καθιερώνει
τη δηµιουργική πρόταση δυσπιστίας που σηµαίνει ότι ο οµοσπονδιακός καγκελάριος µπορεί να δεχθεί πρόταση δυσπιστίας ως
προς το πρόσωπό του, µόνο εφόσον έχει εκλεγεί ο διάδοχός του.
Και συνεχίζει ο κ. Λοβέρδος σε µια εξαιρετική µονογραφία του
προ πολλών ετών, ότι αυτό δεν ισχύει προκειµένου περί µεµονωµένων Υπουργών.
Να ξέρετε, λοιπόν, ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν εδικαιούτο
να εξετάσει την πρότασή σας, διότι έλειπε διαδικαστική προϋπόθεση. Και αφού δεν εδικαιούτο, ορθά ενήργησε και δεν µπήκε
στην ουσία. Θα παρεβίαζε τον νόµο, εάν συνεζητείτο αυτή η
ουσία.
Αυτή, λοιπόν, η περίπτωση µας δίνει να καταλάβουµε ότι
αλλού είχατε εσείς τον σκοπό σας. Θέλετε να «τσιµπήσετε» -φαίνεται- δηµοσκοπικά, θέλετε να συνενώσετε τα πλήθη σας, θέλετε
να τους «ερεθίσετε», να τους εξεγείρετε, νοµίζοντας ότι εµφανίζοντας ένα πρόσωπο σκληρό απέναντι στην Κυβέρνηση, σκληρότερο από το κανονικό, θα πετύχετε κάτι. Τουλάχιστον,
φροντίστε το πρόσωπο αυτό να είναι σκληρό, να παραµείνει
σκληρό και ακόµη σκληρότερο, αλλά να είναι νοµότυπο, έτσι
ώστε να διδάσκονται και οι επόµενοι αυτά που δεν έµαθαν όλες
οι αντιπολιτεύσεις από το ’50 µέχρι σήµερα που δεν υπέβαλαν
τέτοια πρόταση.
Δυσπιστούµε στην πρόταση δυσπιστίας σας. Θεωρούµε ότι
αυτή η πρόταση δυσπιστίας είναι απιστία από πλευράς πολιτικής
απέναντι στην προσπάθεια που κάνει ο τόπος. Αφήστε την Κυβέρνηση, αλλά σκεφθείτε να πήγαινε ο Στουρνάρας και να προήδρευε αυτού του οργάνου καθ’ η στιγµή αµφισβητείτο η
δυνατότητά του να απολαύει της εµπιστοσύνης του Κοινοβουλίου. Λυπούµαι πάρα πολύ! Αιδώς, Αργείοι και Αργείες!
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πάντως, επειδή ο κ. Νεράντζης αναφέρθηκε στο παρελθόν, θα ήθελα να γνωρίσω στο
Σώµα ότι ψάχνοντας και εγώ στο παρελθόν και στα αρχεία, είδα
ότι η τελευταία πρόταση µοµφής…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κατά του Στεφανίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, ήταν Αντιπρόεδρος. Το 1985 ο Στεφανίδης ήταν Αντιπρόεδρος. Η τελευταία
πρόταση µοµφής εναντίον Προέδρου Βουλής έγινε το 1927, πριν
από ογδόντα επτά ολόκληρα χρόνια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ο αείµνηστος Στεφανίδης
ασκούσε καθήκοντα Προέδρου της Βουλής λόγω του ότι ο τότε
Πρόεδρος, ο αείµνηστος Αλευράς, ασκούσε καθήκοντα Προέδρου της Δηµοκρατίας. Έτσι είναι τα πράγµατα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Ρήγας έχει τον
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν µεµονωµένα προβλήµατα ενηλικίωσης. Δυστυχώς, υπάρχει συνολικό πρόβληµα ενηλικίωσης. Υπάρχει
πρόβληµα πολιτικού παλιµπαιδισµού. Παίζουν παιχνιδάκια, αλλά
τα παιχνιδάκια τα παίζουν µε τους θεσµούς και είναι επικίνδυνα.
Είναι επικίνδυνα και αποδείχθηκε από την οµιλία του κ. Μητρόπουλου το εξής παράδοξο. Τι µας είπε; «Εµείς δεν έχουµε τίποτα
µε τον κ. Μεϊµαράκη. Τον υποληπτόµαστε, είναι ένας έντιµος πο-
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λιτικός. Δεν έχουµε τίποτα µαζί του, αλλά υποβάλλουµε πρόταση
δυσπιστίας για όσα συµβαίνουν στο Κοινοβούλιο».
Μετά από αυτό, θέλω να απευθυνθώ στον κ. Νεράντζη και να
του πω, κύριε Νεράντζη, κάνατε µία απόλυτα τεκµηριωµένη παρέµβαση µε νοµικά επιχειρήµατα. Μα, δεν υπήρξαν νοµικά επιχειρήµατα από την πλευρά τους. Εσείς πολύ σωστά το
τεκµηριώσατε. Ακούσατε για ποιον λόγο κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας σε βάρος του Υπουργού; Γιατί –λέει- από το 1974 είναι
εκφραστής µίας συγκεκριµένης πολιτικής και σήµερα υπηρετεί
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ήταν ο λόγος. Φανταστείτε, λοιπόν, πώς ένας νοµικός από τον ΣΥΡΙΖΑ –όχι ένας
άλλος Βουλευτής- τεκµηριώνει την πρόταση που κατέθεσαν και
εναντίον του κ. Στουρνάρα και εναντίον του Προέδρου του Κοινοβουλίου.
Ακούστε, λοιπόν, δεν σας φταίει ούτε το κατεπείγον ούτε οι
διαδικασίες. Φταίει το ότι δεν έχετε πολιτικά επιχειρήµατα. Όσος
χρόνος και να σας εδίδετο, τον µισό θα τον καταναλώνατε σε
διαδικαστικά ζητήµατα, όπως κάνατε πάντοτε. Δηλαδή, έχουµε
το κατεπείγον, έχουµε ελάχιστες ώρες στη διάθεσή µας, µα και
αυτές τις ελάχιστες ώρες τις καταναλώνετε, βγάζοντας διάφορους δεκάρικους λόγους περί πραξικοπηµάτων, περί διαδικαστικών εµπλοκών και µιλώντας ατέρµονα για ζητήµατα διαδικασίας.
Ελάχιστα µπαίνετε στην ουσία και όταν µπαίνετε στην ουσία επαναλαµβάνετε τα ίδια. Το κακό µνηµόνιο που φτωχοποίησε την Ελλάδα και δεν ρωτάτε βέβαια και δεν αναρωτιόσαστε ποια θα ήταν
η θέση της χώρας, αν αυτό το καταραµένο µνηµόνιο και αν αυτή
η καταραµένη αναγκαστική πολιτική αντιµετώπισης µιας πρωτόγνωρης κρίσης δεν είχε εφαρµοστεί.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επιλέξατε να καταθέσετε µία πρόταση δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών σε µία εντελώς ατεκµηρίωτη εκδοχή της πρότασης δυσπιστίας λέγοντας
ότι είναι πρόταση δυσπιστίας εναντίον ενός Υπουργού και βεβαίως δεν είναι όµοια µε την προηγούµενη που αφορούσε την
Κυβέρνηση.
Όµως, αυτό το επιχείρηµα κατερρίφθη, διότι αν ακολουθούσαµε τη δική σας ερµηνεία, τότε απεδείχθη ότι κάθε τρεις και
λίγο, δεν θα επαρκούσε κοινοβουλευτική περίοδος για να µπορέσουµε να «εκδικάζουµε» µοµφές δυσπιστίας σε βάρος των
Υπουργών. Θα παίρνατε ένα-ένα τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου και δεν θα µας επιτρέπατε ποτέ να κάνουµε κοινοβουλευτικό και νοµοθετικό έργο.
Και επειδή µιλάτε για τη νοµοθέτηση την παρούσα περίοδο,
ναι, θα πρέπει να οµολογήσουµε ότι δεν µας τιµά και σίγουρα
δεν µας ικανοποιεί ο τρόπος µε τον οποίο έρχονται πάρα πολλά
νοµοσχέδια να ψηφιστούν. Όµως, την ίδια πάντα περίοδο υπάρχει και έχει ψηφιστεί από αυτήν εδώ τη Βουλή µία διαδικασία
εξαντλητικής εξέτασης των νοµοσχεδίων µε διπλή ανάγνωση, µε
όλα τα απαραίτητα στοιχεία διαβούλευσης και άνεσης χρόνου,
προκειµένου η Βουλή να νοµοθετεί. Και αυτό έγινε τώρα και είναι
µία κατάκτηση για το πώς νοµοθετούµε µε σύγχρονο και καλό
τρόπο.
Βεβαίως, οι περιστάσεις πολλές φορές –κάποιες φορές αδικαιολόγητα και καθ’ υπερβολή- µας υποχρεώνουν να προσερχόµαστε
ή να προσέρχεται η Κυβέρνηση και θα έλεγα, εκτός εισαγωγικών,
πολλές φορές και εκβιαστικά να µπαίνουν ζητήµατα που έχουν να
κάνουν µε την ψήφιση νοµοσχεδίων, γιατί η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέµου. Ναι, πρέπει να το οµολογήσουµε. Και όταν
είσαι σε κατάσταση πολέµου, όταν είσαι σε έκτακτη κατάσταση,
δεν µένεις στα διαδικαστικά. Κάνεις µε τον τρόπο που επιβάλλεται
την εξέταση του νοµοσχεδίου, καταθέτεις τα επιχειρήµατά σου
και δεν απεραντολογείς σε άλλα ζητήµατα.
Άρα δεν σας φταίει ούτε το κατεπείγον, δεν σας φταίνε ούτε
οι κακές διαδικασίες, σας φταίει –επαναλαµβάνω- το ότι δεν
έχετε θέσεις, δεν έχετε άποψη, δεν έχετε τίποτα να συνεισφέρετε σε αυτήν την κρίσιµη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα.
Χθες, στην πιο κρίσιµη, την τελευταία περίοδο, ηµέρα για τη
χώρα µας, όταν ήταν απαραίτητο να προσέλθει στη συνεδρίαση
του Eurogroup ο Υπουργός Οικονοµικών έχοντας ένα όπλο στα
χέρια του, ώστε να επιτραπεί όχι απλά η εκταµίευση της δόσης,
αλλά και η απάντηση στο πρόβληµα των οµολόγων που λήγουν
µέσα στο Μάιο, αυτό δεν σας ενδιέφερε. Και τι έγινε, λέει;. Ας
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λήξουν τα οµόλογα, ας πτωχεύσει η χώρα! Αυτή είναι η ευθύνη
σας, αυτή είναι η συνέπειά σας, αυτή είναι η στάση ευθύνης που
έχετε απέναντι στη χώρα και τον λαό.
Επίσης, επειδή, όπως είπε και ο κ. Νεράντζης, θέλετε να δηµιουργήσετε συνθήκες έντασης, να δείξετε ότι παλεύετε µέχρι τελευταία στιγµή µε ένταση για τα συµφέροντα του λαού, γι’ αυτό
κάνετε αυτά τα απονενοηµένα διαβήµατα, τα οποία δεν πείθουν
κανέναν, απλώς σας εκθέτουν στα µάτια της κοινής γνώµης.
Ο ελληνικός λαός χθες µε οργή –πραγµατικά µε οργή- αντιµετώπισε την πρόταση δυσπιστίας. Και ο λαός δεν ήταν αυτά τα
χίλια άτοµα που µαζέψατε έξω από τη Βουλή –γιατί τόσους µαζέψατε!-που ήταν η λαϊκή εξέγερση που θα γινόταν και ολόκληρη
η Ελλάδα θα κατέβαινε µπροστά στο Σύνταγµα;
Ποιοι κατέβηκαν; Ούτε τα κοµµατικά σας στελέχη. Ούτε τα
κοµµατικά σας µέλη. Με το ζόρι µαζέψατε χίλια άτοµα! Γιατί;
Γιατί φοβήθηκε ο λαός; Όχι, διότι ο λαός είναι πράγµατι γονατισµένος από την κρίση, αγανακτισµένος, οργισµένος. Αλλά δεν
σας εµπιστεύεται, δεν σας ακούει, δεν σας εµπιστεύεται γι’ αυτά
που λέτε και πρωτίστως δεν σας πιστεύει.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το καλύτερο που θα µπορούσατε να κάνετε,
είναι µε όλες τις διαφωνίες, µε όλες τις αντιρρήσεις, να συνεισφέρετε ουσιαστικά στην εθνική προσπάθεια, γιατί η χώρα αυτό
που χρειάζεται σήµερα είναι πολιτική σταθερότητα. Είναι βασική
αρχή του Συντάγµατος η αρχή της πολιτικής και της κυβερνητικής σταθερότητας, την οποία χθες θελήσατε να κλονίσετε.
Εποµένως, αν θέλετε να συνεισφέρετε και να προσφέρετε κάτι
στον τόπο –εκτός από κραυγές και αρνήσεις, οι οποίες ούτε τον
τόπο βοηθούν ούτε και εσάς τους ίδιους- καλό είναι να αντιληφθείτε και να ακολουθήσετε το παράδειγµα όλων των αντιπολιτεύσεων στην Ευρώπη και ειδικότερα στις χώρες που βρίσκονται
σε κρίση. Με σοβαρότητα, µε συνέπεια, οι αντιπολιτεύσεις σε
αυτές τις χώρες της κρίσης άρθρωσαν έναν λόγο σοβαρό. Έβαλαν τις αντιρρήσεις τους. Όµως, όταν υπήρχε η πρόκληση και η
χώρα έπρεπε να περάσει από ένα κρίσιµο σταυροδρόµι, τότε
όλες οι πολιτικές δυνάµεις οµονοούσαν.
Μόνο εδώ στην Ελλάδα, µόνο εδώ σε αυτήν τη χώρα, υπάρχει
µία ανεύθυνη Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία έχει ταυτίσει
τον πολιτικό της λόγο µε τις δυνάµεις εκείνες, µε τις οποίες δεν
έχει βεβαίως καµµία σχέση, δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση να
ταυτιστεί, όµως δυστυχώς δεν φροντίζει ούτε απ’ αυτές τις δυνάµεις να διαφοροποιηθεί.
Αν άκουγε κάποιος χθες την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και την τοποθέτηση Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου κόµµατος το οποίο προσβάλλει µε την παρουσία του
την ελληνική Βουλή, δεν θα έβρισκε καµµία διαφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα ίδια πράγµατα! Το µνηµόνιο, οι αυτοκτονίες, η κατάρρευση
του κόσµου, οι ολιγάρχες, τα ίδια και τα ίδια! Φροντίστε, λοιπόν,
να διαφοροποιήσετε τον πολιτικό σας λόγο και τις πρακτικές
σας, για να µπορέσει ο κόσµος να σας ακούσει.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή σήµερα ως στόχο δεν είχατε να
αναπτύξετε κανένα νοµικό επιχείρηµα, παρά να επαναλάβετε τα
ίδια, δεν µπήκα στον κόπο καν να απαντήσω µε νοµικά επιχειρήµατα σε µία έωλη πρόταση µοµφής, την οποία είχατε καταθέσει.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας λέω ότι τον χρόνο που χάναµε από µία
µη δηµιουργική συζήτηση στη Βουλή, θα σας τον χρεώσουµε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει ζήτηµα να κάνουµε σε καµµία
περίπτωση αποδεκτή την πρόταση µοµφής εναντίον του Προέδρου. Είναι απαράδεκτη έωλη και προσχηµατική.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι λογικό, κύριε Ρήγα, να θεωρείτε ότι µόνο χίλιοι άνθρωποι
ήταν χθες στο Σύνταγµα, γιατί είναι προφανής η απέχθεια
απέναντι στον διαµαρτυρόµενο λαό. Δεν θέλετε ούτε να
κοιτάξετε. Άρα δεν είχατε την ευκαιρία να δείτε τι πλήθος υπήρχε
εκεί.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν ξέρω ποια είναι η ακριβής ηµεροµηνία, αυτή που ανέφερε
ο αγαπητός κ. Νεράντζης ή αυτή που ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος, ο κ. Τραγάκης, σχετικά µε το πότε έχει κατατεθεί ξανά
πρόταση δυσπιστίας εναντίον Προέδρου της Βουλής. Δεν κάθισα
να το µετρήσω και να το δω µε τις λεπτοµέρειές του. Θέλω,
όµως, να επισηµάνω ότι πρέπει να είναι πολύ µεγάλο το διάστηµα.
Και πρέπει να είναι και πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις, όπου
κόµµα της Αξιωµατική Αντιπολίτευσης, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, εγκρίνει
και ψηφίζει ένα Προεδρείο, όπως αυτό το Προεδρείο, στην αρχή
της κοινοβουλευτικής περιόδου, όχι γιατί συµφωνεί µε την
πλειοψηφία αυτή, όχι γιατί εγκρίνει τις πολιτικές, αλλά γιατί
ακριβώς αξιολογεί ότι στην περίοδο αυτή είναι τόσο κρίσιµα τα
πράγµατα που είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσµικοί πυλώνες
της δηµοκρατίας για να αντισταθούν σε κυβερνητικές πολιτικές
που υποβαθµίζουν τη δηµοκρατία, που καταλύουν τους θεσµούς,
που εξουθενώνουν κάθε δικαίωµα και της µειοψηφίας αλλά και
του λαού.
Περί αυτού πρόκειται. Η κυβερνητική πολιτική δεν είναι µία
πολιτική διεξόδου από την κρίση. Η πολιτική των µνηµονίων δεν
είναι µία πολιτική εξόφλησης του χρέους. Είναι µία βίαιη συνεχής
και συστηµατική, µέσω των περίφηµων αναδιαρθρώσεων, βίαιη
αναδιανοµή του πλούτου από τους πολλούς στους πολύ λίγους.
Αυτό συντελείται στη χώρα µας και αυτό συντελέστηκε εχθές
µε την ψήφιση αυτού του περίφηµου νοµοσχεδίου. Δεν ήταν οι
διαφορές της πολιτικής άποψης, ήταν ότι βήµα-βήµα, άρθροάρθρο αυτό το νοµοσχέδιο µετέφερε τεράστιο πλούτο. Είτε στον
αγροτικό χώρο, στην κτηνοτροφία, είτε στα φάρµακα είτε στους
ναυτικούς και στη ναυτιλία, είτε στις τράπεζες είτε σε κάθε
τοµέα, σε κάθε ρύθµιση, σε κάθε φράση αυτού του νοµοσχεδίου,
η συνεπαγωγή ήταν η µεταφορά πλούτου. Ακόµα και οι
τροπολογίες της τελευταίας στιγµής µετέφεραν σε διάφορα
κολέγια τη δυνατότητα να δίνουν άσκηση επαγγέλµατος σε
µηχανικούς και σε δικηγόρους.
Αυτό τι είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Είναι πολιτική ή
είναι εξυπηρέτηση συµφερόντων; Και αυτό ήταν το πνεύµα και
η ουσία της πρότασης δυσπιστίας απέναντι στον Υπουργό
Οικονοµικών, τον «αρχιτέκτονα» όλης αυτής της πολιτικής και
όλου αυτού του νοµοσχεδίου. Φυσικά και ο κ. Χατζηδάκης έχει
τεράστιες ευθύνες. Φυσικά και ο κ. Βρούτσης, ο κ. Γεωργιάδης,
όλοι οι Υπουργοί έχουν ευθύνες αλλά ο «αρχιτέκτων» ήταν
εκείνος και η σύνταξη αυτού του περίφηµου χθεσινού
νοµοσχεδίου δεν ξέρω πού γινόταν, αν γινόταν πράγµατι στα
γραφεία των Υπουργείων ή κάπου αλλού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Έρχεται, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ και διεκδικεί το δικαίωµα να
εκφράσει την ελληνική κοινωνία. Και αυτή ήταν η ουσία της
πρότασής µας, να ταυτιστεί και να συµπορευτεί µε τη λαϊκή
απαίτηση να µην ψηφιστούν τέτοιου είδους νοµοσχέδια και να
µην ασκούνται τέτοιες πολιτικές. Γιατί η αντιλαϊκή πολιτική θέλει
κατάργηση των δηµοκρατικών θεσµών. Αν δεν έχεις κοινωνική
στήριξη, αν δεν έχεις λαϊκή βάση, αν δεν έχεις λαϊκή συναίνεση,
δεν µπορείς παρά να στηριχτείς ή στις ξιφολόγχες και στα τανκς
ή σε τέτοιου είδους µεθοδεύσεις.
Αυτά είναι Αλφαβήτα. Και το κράτος έκτακτης ανάγκης και οι
έκτακτες συνθήκες αυτό ακριβώς καθιερώνουν: την υποβάθµιση
κάθε δηµοκρατικού δικαιώµατος και του Κοινοβουλίου και της
µειοψηφίας και των πολιτών. Κι αυτό υπερασπίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κι έρχεται το Προεδρείο της Βουλής χωρίς να ερευνήσει,
χωρίς να απευθυνθεί στη Νοµική Υπηρεσία, µε ένα επιχείρηµα,
το οποίο –όπως λένε οι νοµικοί- «στασιάζεται», να πάρει θέση.
Ποια θέση; Τη θέση που αναίρεσε η κυβερνητική πλειοψηφία,
ενώ ο εκπρόσωπός της εδώ είχε αποδεχθεί. Γιατί δεν πήρε το
Προεδρείο της Βουλής τη θέση του Υπουργού Επικρατείας της
Κυβέρνησης, όπως δηλώθηκε εδώ; Με ποια επιχειρήµατα, µε
ποια διερεύνηση προχώρησε στην αναίρεση αυτής της θέσης;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Βουλή, η αυτοδιοίκηση, οι δηµοκρατικοί αιρετοί θεσµοί πρέπει να αντισταθούν σε τέτοιου είδους µεθοδεύσεις, που δεν είναι άσκηση πολιτικής, από µια
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πλειοψηφία η οποία προφανέστατα και αδιαµφισβήτητα δεν έχει
λαϊκή συναίνεση και λαϊκή έγκριση, αλλά βρίσκεται σε πλήρη
αναντιστοιχία µε τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Η Αντιπολίτευση πρέπει να έχει τη δυνατότητα σε τόσο κορυφαίες στιγµές να εκφράσει τη λαϊκή βούληση µε πρωτοβουλίες
που εκείνη θα κρίνει και να µην της το απαγορεύει το Προεδρείο
της Βουλής, όταν έχει υποχρέωση αυτό το Προεδρείο -το οποίο
έχουµε στηρίξει, ψηφίζοντάς το κι αναθέτοντάς του ακριβώς
αυτές τις προσδοκίες- να σταθεί όρθιο απέναντι στις µεθοδεύσεις της τρόικας, του κ. Στουρνάρα, του κ. Σαµαρά κι όχι να γίνει
προέκταση της κυβερνητικής βούλησης.
Αυτό ήταν το σηµαντικότερο νόηµα και της πρότασης δυσπιστίας στον κ. Στουρνάρα και της πρότασης δυσπιστίας απέναντι
στον Πρόεδρο και στο Προεδρείο και στον τρόπο που η Βουλή
πρέπει να διεκδικήσει την καταξίωσή της.
Διότι όλες αυτές οι κοινωνικές κατηγορίες που τους αφαιρέθηκε χθες και µε τις διατάξεις του νόµου και µε τις τροπολογίες
της τελευταίας στιγµής σηµαντικό µερίδιο, όχι του πλούτου τους
αλλά της δυνατότητάς τους να ζήσουν και να αφήσουν στα παιδιά τους ένα µέλλον, χάριν ολιγοπωλίων, χάριν µειοψηφιών που
κυριαρχούν, όλες αυτές οι κοινωνικές κατηγορίες, λοιπόν, δεν
είχαν δικαίωµα να µιλήσουν στο ελληνικό Κοινοβούλιο σύµφωνα
µε τις προβλεπόµενες από το Σύνταγµα διαδικασίες, τη διαδικασία της ακρόασης των φορέων.
Έχουν δικαίωµα οι φορείς, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών
οµάδων να έρχονται στο Κοινοβούλιο και τουλάχιστον για πέντε
λεπτά να καταθέτουν τη δική τους οπτική και τη δική τους πραγµατικότητα στο Κοινοβούλιο, που οφείλει να τη λαµβάνει υπ’όψιν
για να νοµοθετεί.
Στο τόσο κορυφαίο και ιστορικό αυτό νοµοσχέδιο, όπως το
είπαν και οι υποστηρικτές του, µε τις αναδιαρθρώσεις –η περίφηµη αυτή µαγική λέξη!- οι φορείς αναγκάζονταν να παρεµβαίνουν στο κυλικείο της Βουλής, συνωθούµενοι διά των
προεδρείων τους και προσπαθώντας να συζητήσουν µε τους
Υπουργούς και τους Βουλευτές. Η θεσµική λειτουργία της ελληνικής δηµοκρατίας δεν τους επέτρεπε να µιλήσουν.
Το Προεδρείο, λοιπόν, ποια καθήκοντα και ποιες αξίες έπρεπε
να υπερασπιστεί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Ποιος είναι ο ρόλος του Προεδρείου; Είναι προέκταση η
Βουλή -και κατά συνέπεια το Προεδρείο της- της εκάστοτε κυβερνητικής βούλησης της κυβερνητικής πλειοψηφίας;
Αυτό δεν µπορεί να το δεχθεί ούτε επιστηµονικά ούτε θεωρητικά ούτε πρακτικά κανείς και νοµίζω ότι κανείς στην Αίθουσα δεν
µπορεί να το διεκδικήσει αυτό ως άποψη.
Αυτό είναι που συζητάµε σήµερα ως συνέχεια της χθεσινής
συζήτησης. Και εκεί πραγµατικά πρέπει να δοθούν απαντήσεις,
όχι για το αν θα δεχθείτε ή δεν θα δεχθείτε την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν θα τελειώσουµε µε αυτές τις ιστορίες,
αν πραγµατικά το Προεδρείο και η Βουλή σύσσωµη θα αναβαθµίσει τον ρόλο της και θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αρνούµενη να υποταχθεί στις τροπολογίες του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, στις τροπολογίες του Υπουργού Υγείας και στην
καθεµιά τροπολογία, που καθεµιά από αυτές ήταν και µερικά
εκατοµµύρια.
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να περιορίσουµε ή να υποβαθµίσουµε τη συζήτηση και τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο
φθηνές επιχειρηµατολογίες ότι δήθεν δεν είχαµε κάτι άλλο να
κάνουµε και πήραµε αυτήν την πρωτοβουλία για να δηµιουργήσουµε εντυπώσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η πρωτοβουλία του
ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του και είναι πάρα πολύ καίρια για την
κρίσιµη περίοδο που περνάει ο τόπος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για την αποκατάσταση βέβαια της ακρίβειας και της αλήθειας, εµένα ως Αντιπρόεδρο δεν µε ψηφίσατε, όχι γιατί είχατε κάτι µε το πρόσωπό µου,
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όπως είπε ο κ. Παπαδηµούλης τοποθετούµενος τότε, αλλά για
πολιτικούς λόγους.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, το πολυνοµοσχέδιο το συζητήσαµε χθες. Σήµερα συζητούµε κάτι άλλο. Το
Κοινοβούλιο και η κοινοβουλευτική διαδικασία έχουν κανόνες.
Αυτούς υποτίθεται ότι υπηρετούµε. Περισσότερα γι’ αυτό θα πω
λίγο παρακάτω.
Μετά το άνευ προηγουµένου, από το 1927 και εντεύθεν τουλάχιστον, κοινοβουλευτικό τερτίπι του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κατά τη χθεσινή συζήτηση, σήµερα συζητούµε
την κατατεθείσα πρόταση µοµφής κατά του Προεδρείου. Δυστυχώς για µια ακόµα φορά ο Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ εξέπληξε δυσάρεστα, κατ’ άλλους λόγω δηµοσκοπικών δυσχερειών, κατ’
άλλους λόγω εσωτερικών τριβών και εντάσεων και κατ’ άλλους
επειδή η Κυβέρνηση δείχνει να περνά τον τελευταίο κάβο στον
δρόµο για την απεξάρτηση της χώρας από δανειακές συµβάσεις
και βαδίζει σε έναν άλλο δρόµο.
Τι µας είπε χθες ο κ. Τσίπρας; Μας είπε: καταθέτω πρόταση
δυσπιστίας κατά του Υπουργού Οικονοµικών. Δεν µε νοιάζουν
κανόνες σαν το εξάµηνο, αυτά είναι «ψιλά γράµµατα» και τα αντιπαρέρχοµαι. Εγώ θέλω να µην ολοκληρωθεί απόψε η συζήτηση
επί του πολυνοµοσχεδίου. Θέλω αύριο –σήµερα Δευτέρα- ο
Υπουργός Οικονοµικών να πάει στο ECOFIN µε άδεια χέρια.
Θέλω να υπονοµεύσω την οριστική θετική απόφαση για την καταβολή της τελευταίας δανειακής δόσης. Θέλω να δηµιουργήσω
σκηνικό έντασης, κλίµα πόλωσης, γιατί η Κυβέρνηση «κινδυνεύει»
να πετύχει. Προς τούτο µηχανεύοµαι την πρόταση δυσπιστίας
κατά του κ. Στουρνάρα και αν, κύριε Πρόεδρε της Βουλής των
Ελλήνων, δεν µου κάνετε το κέφι, τότε σας προειδοποιώ ότι θα
καταθέσω πρόταση µοµφής εναντίον σας.
Αυτά µας είπε χθες ο κ. Τσίπρας, πριν αποχωρήσει βέβαια για
τη φιλικότερη ως προς το ύφος του, όχι ως προς τον θεσµό του
Κοινοβουλίου που υποτίθεται ότι όλοι υπηρετούµε, ατµόσφαιρα
της πλατείας. Υποθέτω ότι αν εµείς λειτουργούσαµε µε το ίδιο
σκεπτικό και του έκανε το κέφι ο κ. Μεϊµαράκης, σήµερα θα
έπρεπε να συζητούµε πρόταση µοµφής κατά του Προεδρείου
της Βουλής από την πλευρά της Συµπολίτευσης.
Εµείς θα διαφωνήσουµε, βέβαια, µε αυτό το σκεπτικό και προσθέτουµε ότι αυτή η στάση δεν παραπέµπει µόνο σε τακτικισµούς επιπέδου φοιτητικού αµφιθεάτρου, που αν δεν σου
βγαίνουν τα χαρτιά, µπορείς πάντα να καταφύγεις ασφαλώς στη
βαβούρα και στους καβγάδες και στον χαβαλέ.
Είναι και κάτι άλλο. Είναι πολλά άλλα. Πρώτον, είναι πρόταση
πολιτικά αφελής, διότι αν υπήρχαν κάποιοι ενδοιασµοί ως προς
την ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου χθες σε συναδέλφους της
Συµπολίτευσης, σας διαβεβαιώ ότι αυτοί οι ενδοιασµοί ξεπεράστηκαν εντελώς µε την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας. Λειτούργησε συσπειρωτικά για την ετυµηγορία της Συµπολίτευσης.
Δεύτερον, είναι προβληµατική και ανεπαρκής στάση στο επίπεδο της στάθµισης των νοµικών επιχειρηµάτων.
Κατ’ αρχάς, διότι κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 150 του Κανονισµού της Βουλής, η συζήτηση πρότασης µοµφής κατά του
Προεδρείου προσδιορίζεται σε επόµενη συνεδρίαση κοινοβουλευτικού ελέγχου, ήτοι σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ηµέρα Δευτέρα και όχι χθες, Κυριακή. Εποµένως είναι άσφαιρα
τα πυρά για την παρεµπόδιση της χθεσινής διαδικασίας. Δεν
ξέρω ποιος είναι ο νοµικός σύµβουλος του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Εγώ θα σκεφτόµουν καθαρά να καταθέσω πρόταση µοµφής εναντίον του!
Τρίτον, διότι ο Πρόεδρος της Βουλής, αποφαινόµενος επί της
πρότασης δυσπιστίας κατά του Υπουργού Οικονοµικών, δεν
έκανε τίποτε άλλο από το να ασκήσει τα καθήκοντά του, όπως
αυτά ορίζονται στα άρθρα 65 εδάφιο 4 του Συντάγµατος, όπου
ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Σώµατος, 84 εδάφιο 2
και 3 περί πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, καθώς
βέβαια και στο άρθρο 42, το σχετικό, του Κανονισµού της Βουλής, µε το γνωστό –λέω εγώ- ακριβοδίκαιο µέχρι παρεξηγήσεως
τρόπο του.
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Τι έκανε ακριβώς ο Πρόεδρος της Βουλής; Εξέτασε από κοινού µε τα υπόλοιπα µέλη του Προεδρείου και µε το Νοµικό
Τµήµα της Βουλής τις προϋποθέσεις του παραδεκτού τής πρότασης δυσπιστίας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κατά του
Υπουργού Οικονοµικών και αφού έκρινε ότι αυτές δεν συντρέχουν, δεν απέρριψε ο ίδιος αυτήν την πρόταση, αλλά την έθεσε
στην κρίση του Σώµατος, εµφορούµενος από περίσσιο –θα
έλεγα εγώ πάλι- δηµοκρατικό συναίσθηµα. Αυτό έκανε.
Ποιο -ρωτάω εγώ- µπορεί να είναι το µεµπτό σηµείο σε όλον
αυτόν τον χειρισµό; Ακόµα και οι πρωτοετείς της Νοµικής γνωρίζουν ότι η κρίση ενός νοµικού επιχειρήµατος εξελίσσεται σε
δύο στάδια: Πρώτον, το στάδιο του παραδεκτού, δηλαδή τυπικές
προϋποθέσεις προβολής του και, δεύτερον, την ουσία του. Αν
κριθεί ότι παραδεκτώς προβάλλεται το επιχείρηµα, τότε η συζήτηση προχωρά και στην ουσιαστική εξέτασή της. Αν όχι, τότε το
επιχείρηµα απορρίπτεται και η συζήτηση σταµατά εκεί και τότε.
Κατά τη χθεσινή και απορριφθείσα πρόταση δυσπιστίας διαπιστώθηκε όντως και ορθώς η πρώτη προϋπόθεση του παραδεκτού της, δηλαδή ότι υπεγράφη από τον ελάχιστο αιτούµενο
αριθµό Βουλευτών, τους πενήντα. Όµως, ως προς τη δεύτερη
προϋπόθεση, τη χρονική, διαπιστώθηκε ότι δεν ικανοποιείται
αυτή, αφού προφανώς δεν έχει παρέλθει εξάµηνο αφότου η
Βουλή απέρριψε την άλλη πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης.
Το επιχείρηµα ότι η χθεσινή πρόταση είναι διαφορετική από
την προηγούµενη, αφού στρεφόταν όχι κατά της Κυβέρνησης
αλλά κατά συγκεκριµένου Υπουργού, δεν ευσταθεί, αφού η λειτουργία της Κυβέρνησης διέπεται από την αρχή της συλλογικότητας των οργάνων της. Κάθε Υπουργός στο πλαίσιο της
εκτέλεσης των υπουργικών του καθηκόντων τεκµαίρεται ότι
εφαρµόζει την κυβερνητική πολιτική.
Άλλωστε, το Σύνταγµα που είναι ο υπέρτατος κανονισµός της
πολιτείας, είναι σαφέστατο σε αυτά που ορίζει στο άρθρο 84
εδάφια 2 και 3: «Πρόταση δυσπιστίας µπορεί να υποβληθεί µόνο
µετά την πάροδο εξαµήνου αφότου η Βουλή απέρριψε προηγούµενη πρότασης δυσπιστίας.» Και, κυρίως, δείτε το εδάφιο 3:
«Κατ’ εξαίρεση µπορεί να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας και
πριν την πάροδο εξαµήνου, εάν είναι υπογεγραµµένη από την
πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών».
Με άλλα λόγια, µία µόνο περίπτωση εξαίρεσης ορίζει το Σύνταγµά µας από το εξάµηνο: να υπογράφουν εκατόν πενήντα Βουλευτές και παραπάνω την πρόταση δυσπιστίας. Μία και
µοναδική! Καµµία άλλη! Είναι καθαρή η θέση και προφανής και
η λογική του συνταγµατικού νοµοθέτη, που δεν είναι άλλη από
το να αποφεύγεται η καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας από µία κακόπιστη Αξιωµατική
Αντιπολίτευση.
Αυτήν την καταχρηστική λογική δεν µπορέσατε να αποφύγετε,
δυστυχώς, συνάδελφοι της Αξιωµατική Αντιπολίτευσης. Κακόπιστοι σταθήκατε ακόµα και σ’ έναν αποδεδειγµένα καθ’ όλα καλόπιστο Πρόεδρο και καλόπιστο Προεδρείο. Γι’ αυτό και, βέβαια,
πάνω στη βάση του σκεπτικού που σας ανέπτυξα, η πρόταση
µοµφής κατά του Προεδρείου θα πρέπει να απορριφθεί, µε την
ίδια λογική που εσείς απορρίπτεστε αργά αλλά σταθερά στην
κρίση του ελληνικού λαού, ως απαράδεκτη.
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
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής (δεύτερο Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µιλήσουµε για την ταµπα-

9556

κιέρα. Χρόνια τώρα, και µε αυτήν την Κυβέρνηση σχεδόν δύο
χρόνια, για να περάσει µια βάρβαρη µνηµονιακή πολιτική µεθοδεύεται συνειδητά, εν ψυχρώ, η πλήρης υποβάθµιση και ο εξευτελισµός του Κοινοβουλίου.
Δεν έχει υπάρξει ξανά στην ιστορία του Κοινοβουλίου περίοδος µε τόσες πολλές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µε
τόσα πολλά κατεπείγοντα, µε τόσες πολλές τροπολογίες της τελευταίας στιγµής -υπουργικές ή δήθεν βουλευτικές- που ευνοούν
συµφέροντα, αθωώνουν µεγαλοτραπεζίτες και προωθούν ένα
colpo grosso δισεκατοµµυρίων.
Αυτά θέλαµε να συζητήσουµε. Και, δυστυχώς, ο Πρόεδρος της
Βουλής, ο οποίος επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του Κοινοβουλίου υπερψηφίστηκε στην έναρξη της θητείας του από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση –κάτι το οποίο δεν είχε τολµήσει ποτέ
να κάνει ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ ως Αξιωµατική
Αντιπολίτευση– ευθυγραµµίστηκε µε τις κυβερνητικές ερµηνείες
και σκοπιµότητες.
Ποιο ήταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, το
βασικό επιχείρηµα της Κυβέρνησης για το κατεπείγον ενός νοµοσχεδίου µε οκτακόσιες πενήντα τρεις ρυθµίσεις και εκατοντάδες σελίδες σε τρία άρθρα; Ότι θα πάρουµε τη δόση την 1η
Απριλίου και πρέπει να το έχουµε ψηφίσει, γιατί αλλιώς θα χάσουµε τη δόση. Ποιο ήταν το βασικό πολιτικό επιχείρηµα µοµφής
εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, όταν καταθέσαµε την πρόταση δυσπιστίας
για τον κ. Στουρνάρα; Ότι θέλουµε να µαταιώσουµε την έλευση
της δόσης που έρχεται την πρωταπριλιά.
Λοιπόν, εσείς φέρατε την πρωταπριλιά δύο µέρες πριν, αυτό
το Σαββατοκύριακο, λέγοντας ένα ψέµα στον ελληνικό λαό. Γιατί,
στα µουλωχτά µε τον κ. Στουρνάρα και σήµερα φανερά διά του
Τύπου αποκαλύφθηκε το ψέµα σας. Γιατί το Εuroworking Group,
που θα εκταµιεύσει τη δόση, θα γίνει στις 17 Απριλίου. Εποµένως
υπήρχε άνετα ο χρόνος να συζητηθούν τα πάντα, µε τη
συµµετοχή των φορέων σε πολλά άρθρα, σε πολλά νοµοσχέδια,
µε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Γιατί πήγατε σαν τον κλέφτη
και τα περάσατε σε λίγες ώρες; Γιατί θέλατε να κρύψετε την
περαιτέρω διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την εξαφάνιση της
µικροµεσαίας
τάξης
προς
όφελος
µιας
αλυσίδας
µεγαλοεισαγωγέων και πολυεθνικών, καθώς και το colpo grosso
που ετοιµάζετε µε την Eurobank. Σε αυτήν την περίπτωση
αγοράσατε 1,25 ευρώ τη µετοχή, µε το νόµο που εσείς ψηφίσατε
τότε να λέει ότι δεν µπορεί το δηµόσιο να πουλήσει κάτω από το
1,25 ευρώ. Και χθες περάσατε µια διάταξη που λέει ότι µπορείτε
να πουλήσετε και κάτω από τη χρηµατιστηριακή τιµή, που είναι
τώρα 0,50 ευρώ, ακόµα και 0,30, όπως προσφέρει µια
κοινοπραξία funds, δηλαδή τέσσερις φορές κάτω, µε κόστος
δισεκατοµµυρίων για το δηµόσιο χρήµα. Αυτό λέει η διάταξη την
οποία αρνήθηκε να ψηφίσει ένας πρώην Πρόεδρος της Βουλής
από την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία και καταψήφισε ένας
πρώην Πρωθυπουργός!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα τον χειροκροτήσετε τώρα και
αυτόν;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτό ακριβώς προσπαθήσατε να κρύψετε µε το ψέµα του κατεπείγοντος. Και δεν σας εγκαλεί µόνον ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Αλµούνια, που είναι της δικής σας
σχολής και φιλοσοφίας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της
Κοµισιόν σάς λέει «προσέξτε, άµα πάτε να πουλήσετε πολύ
φθηνά, ζηµιώνοντας το δηµόσιο συµφέρον προς όφελος ιδιωτών, παραβιάζετε τους κανόνες περί ανταγωνισµού, γιατί πρόκειται για κρατική ενίσχυση ιδιώτη. Και αυτό το mail της
DG.COM, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού, µε ηµεροµηνία
15 Μαρτίου προς το ΤΧΣ το κρύβετε.
Επίσης, το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής στη σελίδα 33
και 34 λέει ότι η ασυλία που δίνετε στο ΤΧΣ να πουλήσει «µπιρ
παρά», «κοψοχρονιά» µε κόστος δισεκατοµµυρίων για το δηµόσιο αντιστρέφει το µαχητό και είναι προβληµατικό συνταγµατικά,
σε σχέση µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
Αυτά θέλατε να κρύψετε στην τούρλα του Σαββατοκύριακου,
λέγοντας ψέµατα ότι θα χάσουµε τη δόση, γιατί δήθεν την 1η
Απριλίου εκταµιεύεται. Θα µου πείτε: και τι έπρεπε να κάνει ο
Πρόεδρος;
Τι έπρεπε να κάνει, από τη στιγµή που υπάρχουν διαφορετικές
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απόψεις και ανάµεσα στους επιστήµονες συνταγµατολόγους και
µέσα στη Βουλή για το αν είναι όµοια ή όχι η πρόταση; Εµείς
λέµε ότι δεν είναι όµοια, διότι η µία απευθύνεται στην Κυβέρνηση, η άλλη σε µέλος της Κυβέρνησης και έχουν και διαφορετικά σκεπτικά. Ο κ. Σταµάτης που είναι επίσης νοµικός –εκτός
από στενός συνεργάτης του κ. Σαµαρά- το δέχθηκε. Τον αδειάσατε και αυτόν.
Τι έπρεπε να κάνει ο Πρόεδρος της Βουλής; Έστω ότι αφού
συσκέφθηκε µε τον κ. Βενιζέλο και πήρε την καινούργια κυβερνητική γραµµή που άδειαζε τον Υπουργό Επικρατείας και κολλητό του κ. Σαµαρά από την εποχή της Πολιτικής Άνοιξης, ήθελε
να την εφαρµόσει.
Αν ήταν ακριβοδίκαιος και θεσµικά σωστός, τι έπρεπε να κάνει;
Να συγκαλέσει τη Διάσκεψη των Προέδρων, ενώπιον όλων να καλέσει και τη Νοµική Υπηρεσία και το Νοµικό Συµβούλιο της Βουλής και να πει «κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει η άποψη Παραρά,
υπάρχει και η άποψη Χρυσόγονου, Καµτσίδου και άλλων. Τι να
κάνουµε;». Δεν το έκανε! Δεν τίµησε την εµπιστοσύνη και της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και της συντριπτικής πλειοψηφίας
των Βουλευτών. Λειτούργησε ως Υπουργός της Κυβέρνησης.
Επιπλέον και µετά την υποβολή της πρότασης µοµφής, ενώ
σύµφωνα και µε τις παραδόσεις και µε τον Κανονισµό έπρεπε να
κατέβει κάτω και να προεδρεύσει ένας Αντιπρόεδρος µέχρις
ότου κριθεί η πρόταση, συνέχισε να προεδρεύει σαν να µην τρέχει κάστανο.
Κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η ουσία του θέµατος, η οποία ελπίζω να αγγίζει και κάποιον από εσάς. Η ουσία είναι ότι χρειαζόµαστε ένα ισχυρό Κοινοβούλιο µε ουσιαστικό ρόλο, µε
ανεξαρτησία απέναντι στην Κυβέρνηση, όχι παρακολουθηµατικό
γαϊτανάκι, χωρίς πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µε σύγχρονους θεσµούς, µε ουσιαστικό διάλογο, µε δυνατότητα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, χωρίς τροπολογίες ύποπτες της τελευταίας
στιγµής, όπως σε πολλά άλλα Κοινοβούλια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου τον ίδιο χρόνο, την ίδια ανοχή, χωρίς αυτό το µηχανηµατάκι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος µίλησε επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μιλώ για τους άλλους συναδέλφους.
Ευχαριστώ.
Και αυτό δεν το έχουµε. Δεν υπάρχει, παρά τις προτάσεις µας,
καµµία πρωτοβουλία και από το σηµερινό Πρόεδρο της Βουλής,
για να προσαρµοστεί ο Κανονισµός της Βουλής στα σύγχρονα
δεδοµένα και µε αυτόν τον τρόπο να ενισχύεται ο ρόλος του Κοινοβουλίου, γιατί αυτό είναι άµυνα απέναντι στους εχθρούς του
κοινοβουλευτισµού και της δηµοκρατίας.
Αποφύγατε χθες µε νοµικισµούς και κοινοβουλευτικές κωλοτούµπες την κοινοβουλευτική µοµφή στον κ. Στουρνάρα. Φάνηκε
γιατί τα κάνατε αυτά. Γιατί την ώρα της ψηφοφορίας είχατε ηχηρές απώλειες από τους κόλπους της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας και σε θέµατα που πονάνε, στο colpo grosso µε τις
τράπεζες, στην εξαφάνιση της µεσαίας τάξης µε την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ που την πλήρωσε ο ελληνικός λαός 1 εκατοµµύριο ευρώ για να τον αφανίσει. Αποφύγατε, λοιπόν, την
κοινοβουλευτική µοµφή στον κ. Στουρνάρα.
Θα αποφύγετε σε λίγες ώρες –γιατί είµαστε ρεαλιστές- και την
κοινοβουλευτική µοµφή στον Πρόεδρο της Βουλής. Αυτό που
δεν θα µπορέσετε να αποφύγετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι η λαϊκή µοµφή στην κάλπη του Μαΐου. Αυτή έρχεται και θα
είναι ηχηρή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μη βιάζεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Ηλείας από το ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλω, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσω µε µία αναφορά
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στη διαδικασία και στον τρόπο που φθάσαµε εδώ µέχρι σήµερα.
Σήµερα –θέλω να το επαναλάβω- δεν συζητάµε τις µνηµονιακές
πολιτικές, δεν συζητάµε τα νοµοσχέδια και τις αποφάσεις που
έχει πάρει η Βουλή, συζητάµε µία συγκεκριµένη πράξη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και αυτή είναι η πρόταση µοµφής κατά
του Προέδρου της Βουλής.
Πώς φτάσαµε µέχρι εδώ;
Από τη µια, φτάσαµε µέσα από µία διαδικασία φορτισµένη πολιτικά, η οποία απεικόνισε µία διαπραγµάτευση επτάµηνης διάρκειας που συµπυκνώθηκε σε ένα σχέδιο νόµου και το οποίο ήρθε
εδώ µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, µε κενά, µε παραλείψεις, µε προχειρότητες, µε µπαλώµατα, παρεµβάσεις της τελευταίας στιγµής και µε µία αντίληψη -εγώ την έχω χαρακτηρίσει
«τύπου Χατζηδάκη»- που βάφτιζε προαπαιτούµενο αποφάσεις
που δεν µπορούσε να τις πάρει µε µία κανονική λειτουργία και
διαδικασία κοινοβουλευτική,προκειµένου για να εκβιάσει την
ψήφο των Βουλευτών.
Από την άλλη, δε, µε µία πολιτική επιλογή της ηγεσίας της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία αντί να µιλήσει επί της ουσίας και να αξιοποιήσει αυτήν την κοινοβουλευτική διαδικασία,
επιχείρησε να µεταθέσει µε αλλεπάλληλες διαδικαστικές µεθοδεύσεις τη λήψη της απόφασης. Το «αλλεπάλληλες», αγαπητοί
συνάδελφοι, σηµαίνει ότι πρώτα υποβλήθηκε η πρόταση µοµφής
κατά του Υπουργού -ο οποίος εκπροσωπούσε την Κυβέρνηση και
άρα σύµφωνα µε την άποψη του Προέδρου η πρόταση µοµφής
δεν ευσταθούσε- και στη συνέχεια, αφού αυτή απερρίφθη, υποβλήθηκε η πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου και µάλιστα µε
έναν εντελώς άκοµψο για το πρόσωπο και το κύρος του Προέδρου, αλλά και εκβιαστικό τρόπο, λέγοντας ότι «εάν ο Πρόεδρος δεν ερµηνεύσει όπως εµείς θέλουµε την πρόταση που
έχουµε υποβάλει, θα καταθέσουµε πρόταση µοµφής κατά του
προσώπου του».
Αυτή είναι, λοιπόν, η διαδικασία µε την οποία φτάσαµε µέχρι
σήµερα εδώ και φυσικά υπάρχει µία προσπάθεια σήµερα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης –εκφράστηκε διά του αξιότιµου
πρώτου οµιλητή, του κ. Μητρόπουλου, και στη συνέχεια διά του
κ. Παπαδηµούλη- να ανασκευάσει τα κατά του Προέδρου µε επιχειρήµατα ότι «δεν έχουµε κάτι προσωπικό», «αξιότιµος ο κύριος
Πρόεδρος».
Εγώ, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να θέσω, απευθυνόµενος όχι µόνο στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά σε
όλους, το εξής ερώτηµα. Τι σηµαίνει σε µία κοινοβουλευτική δηµοκρατία το Προεδρείο της Βουλής; Τι σηµαίνει σε ένα θεσµό
της δηµοκρατίας να έχουµε εµπιστοσύνη σε αυτούς που τους
έχουµε αναθέσει να διευθύνουν τις διαδικασίες και τις αποφάσεις αυτού του θεσµού; Σηµαίνει ότι έχουµε µία ελάχιστη κοινή
πολιτική συµφωνία στη βάση των δηµοκρατικών αρχών που πιστεύουµε, ότι αυτοί τους οποίους έχουµε εκλέξει µε την ψήφο
µας –και µάλιστα αυτό έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία όταν κανένα κόµµα δεν έχει πλειοψηφία να το κάνει- έχουν την εµπιστοσύνη µας, εκφράζουν τη δηµοκρατική νοµιµότητα και κάθε φορά
και ερµηνεύουν, όταν χρειάζεται, τα επίδικα ζητήµατα, για να
έχουµε µία οµαλή λειτουργία του θεσµού.
Τι αµφισβητήθηκε εν προκειµένω; Αµφισβητήθηκε ότι το Προεδρείο της Βουλής και συγκεκριµένα ο Πρόεδρος εξέφραζε
αυτήν την πολιτική µας συµφωνία και συνεννόηση για τη δηµοκρατική λειτουργία του θεσµού.
Απαντώ ευθέως Υπάρχουν προβλήµατα αγαπητοί συνάδελφοι
στη λειτουργία του ελληνικού Κοινοβουλίου; Προφανώς. Είµαι
ένας από τους Βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου, αλλά συνοµιλώντας µε τους συναδέλφους µου πιστεύω ότι είµαστε η πλειοψηφία, που νιώθουµε να συνθλιβόµαστε µεταξύ αντικοινοβουλευτικών πρακτικών που µετέρχεται πολλές φορές η Κυβέρνηση και µάλιστα εκβιαστικά από τη µια µεριά και διαδικαστικών
µεθοδεύσεων από την άλλη που στερούν το νόηµα, την παρουσία
και τον λόγο του Βουλευτή.
Είναι καινούργιο φαινόµενο; Χθες παρουσιάστηκε; Όχι. Αφορά
µόνο τη µνηµονιακή περίοδο; Εγώ θα συµφωνήσω µαζί σας ότι
η κρίση που -διαπερνά το σύνολο του πολιτικού συστήµατος και
των κοινωνικών θεσµών- έχει αποτυπωθεί και στη λειτουργία του
Κοινοβουλίου. Το βλέπουµε άλλωστε. Δεν είναι όµως καινούργιο
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φαινόµενο. Είναι πολύ παλιό φαινόµενο.
Θα έλεγα ότι –απουσιάζει αυτήν τη στιγµή ο πρώην Πρόεδρος
της Βουλής- πάρα πολλά από αυτά τα ζητήµατα προσπάθησε να
τα αντιµετωπίσει ο Κανονισµός, που µε µεγάλη πλειοψηφία και
συναίνεση έχει δώσει τη δυνατότητα στους Βουλευτές µέσω των
επιτροπών, στο Προεδρείο µέσω της δυνατότητας άρνησής του
να δέχεται τροπολογίες άσχετες ή εάν νοθεύεται η γνήσια κοινοβουλευτική διαδικασία να το αντιµετωπίσει. Αυτό, πολλές
φορές έγκειται στη δική µας ευθύνη να το υπερασπίσουµε και
όχι µόνο στο Προεδρείο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, βοηθάει η χθεσινή µοµφή, µε τον τρόπο
που έγινε, στο να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα; Εγώ λέω όχι.
Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι; Γιατί έγινε στη µέση µιας πολιτικής
συζήτησης που ήταν σε εξέλιξη ανεξάρτητα από τις ενστάσεις που
µπορεί να είχε ο καθένας λίγο έως πολύ ή τις πολιτικές του αντιρρήσεις. Θα µπορούσε να γίνει την παραµονή της συζήτησης. Δεν
ξέραµε ότι ο νοµοσχέδιο θα έρθει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος; Θα µπορούσε να γίνει όταν συζητήσαµε το πρώτο ή το
δεύτερο µνηµόνιο, το µεσοπρόθεσµο ή τα άλλα µέτρα.
Τα λέω αυτά για να αποδείξω ότι η πρόταση µοµφής δεν έχει
να κάνει µε την ουσία της ευθύνης του Προεδρείου ως προς τη
διεύθυνση των εργασιών του Κοινοβουλίου και την υποβάθµιση
που εγώ θεωρώ ότι έχει υποστεί το Κοινοβούλιο αλλά ήταν µέρος
ενός πολιτικού σχεδίου για να µεταθέσει τη λήψη της απόφασης.
Πρέπει να είναι πολύ καθαρό. Δεν βλάπτει να το οµολογήσουµε. Στην πολιτική µπορεί ο καθένας να µετέρχεται όποια
όπλα του προσφέρουν ο Κανονισµός, το Σύνταγµα και οι νόµοι.
Προς επίρρωση του επιχειρήµατός µου, λέω ότι, αν όντως η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση ήθελε επί της ουσίας να συζητήσουµε,
θα ήµαστε διατεθειµένοι να συνδράµουµε –και εγώ προσωπικάστο να αντιµετωπίσουµε αυτές τις άθλιες τακτικές, όταν έρχονται
τροπολογίες ολόκληρα νοµοσχέδια την τελευταία ώρα της συζήτησης. Είµαστε διαθέσιµοι να το κάνουµε.
Όµως, θέλω να παραδεχθείτε και εσείς ότι αυτή ήταν µία συγκεκριµένη πολιτική µεθόδευση. Εγώ µάλιστα υποστηρίζω ότι
αυτή δεν βοηθάει στην αναβάθµιση του Κοινοβουλίου αλλά αντίθετα µεταθέτει τη συζήτηση από την ουσία σε ζητήµατα που
µέχρι τώρα έχουν δηµιουργήσει στον ελληνικό λαό µία εικόνα σε
βάρος του Κοινοβουλίου και τα αποτελέσµατα τα βλέπετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω χωρίς να ζητήσω τον παραπάνω
χρόνο που δώσατε στους άλλους συναδέλφους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα µπήκε σε µία καινούργια φάση
µε τις θυσίες και τους κόπους του ελληνικού λαού. Αυτό αποτυπώθηκε σε ένα µέρος των αποφάσεων που πήραµε και χθες και
έχει να κάνει µε το ότι η χώρα έχει για πρώτη φορά πρωτογενές
πλεόνασµα -µετά από κόπους και θυσίες, επαναλαµβάνω- και
τώρα µπορεί να διαπραγµατευθεί.
Στην καινούργια φάση, χρειαζόµαστε ενότητα δυνάµεων και
διαπραγµατευτική δύναµη. Δεν µας περισσεύει η πόλωση και ο
νέος διχασµός. Εγώ έχω πολιτική άποψη για τις εξελίξεις αλλά
φαντάζοµαι πως ούτε και εκείνοι που διεκδικούν την εξουσία ούτε
και οι καινούργιοι µονοµάχοι του µικρού δικοµµατισµού πρέπει να
είναι ευχαριστηµένοι, που τουλάχιστον δηµοσκοπικά είναι κάτω
από το 50%. Στις επόµενες εκλογές, σε εκείνες που ορισµένοι θέλουν και νοµίζουν ότι θα ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό, αθροιστικά δεν θα προσεγγίσουν ή θα ξεπεράσουν το 50%.
Αυτή η πολιτική της ενότητας, της διαπραγµατευτικής δύναµης
της χώρας και των πολιτικών αποφάσεων που πρέπει να πάρουµε
το αµέσως επόµενο διάστηµα, δεν εξυπηρετείται µε αυτές τις διαδικασίες της τεχνητής πόλωσης και της εκµετάλλευσης των κανονισµών και των συνταγµατικών δικαιωµάτων που έχει ο καθένας,
όταν αυτά γίνονται µε εντελώς άκαιρο και άκοµψο τρόπο και εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιµότητες πέραν της ουσίας.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι για εµάς αυτή η πρόταση µοµφής, δεν
µπορεί να γίνει αποδεκτή, πολύ περισσότερο επειδή ο Πρόεδρος
της Βουλής έχει εκλεγεί µε αυτήν τη µεγάλη πλειοψηφία και χαίρει
της εκτίµησης του Σώµατος, την οποία πρέπει να προφυλάξουµε,
γιατί είναι η απεικόνιση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου και εν
τέλει η υπεράσπιση των κανόνων τηςδηµοκρατίας.
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Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
απευθυνόµενος στον καλό συνάδελφο κ. Νεράντζη να πω ότι δεν
είναι το 1950 η εποχή που τελευταία υπήρξε µοµφή κατά Προέδρου της Βουλής, αλλά το 1985 η Νέα Δηµοκρατία…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αφήστε τα, ξέρω καλύτερα από τον καθένα τι ήταν. Υπήρχε ή
δεν υπήρχε Πρόεδρος τότε στη Βουλή, γιατί ο Αλευράς ασκούσε
καθήκοντα Προέδρου Δηµοκρατίας, αν θέλετε να γνωρίζετε. Μην
παρεµβαίνετε, λοιπόν, και µη µου κάνετε διορθώσεις. Τα ξέρω
καλύτερα από πολλούς.
Το δεύτερο που θέλω να πω στον αγαπητό συνάδελφο και σεβαστό Πρόεδρο κ. Τραγάκη, είναι ότι πράγµατι από το 1923, σπάνια υπήρχε πρόταση µοµφής. Θα ήθελα να µου πει, όµως, από
το 1923 ή από το 1950, πόσες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ψήφισε η εκάστοτε Βουλή της Ελλάδος ή πόσες κατεπείγουσες διαδικασίες είχαν προωθηθεί από τους Προέδρους κάθε
φορά της Βουλής των Ελλήνων. Είναι δύο ερωτήµατα στα οποία
πρέπει να απαντήσουν οι αγαπητοί συνάδελφοι.
Τώρα, λοιπόν, ερχόµαστε στο επίδικο.
Κύριε Πρόεδρε, η Αριστερά, µε συνείδηση του ρόλου που έχει
ο θεσµός του Προέδρου της Βουλής, στην εκλογή του Προέδρου πριν από δύο χρόνια έκανε µία µεγάλη υπέρβαση κι έδωσε
ισχυρότατη πλειοψηφία στον σηµερινό Πρόεδρο της Βουλής.
Φοβούµαι ότι µε πράξεις και παραλείψεις, ο σηµερινός Πρόεδρος της Βουλής, έχασε την ευκαιρία να µείνει στα χρονικά του
Κοινοβουλίου ως ένας Πρόεδρος που σε δύσκολες στιγµές για
την ελληνική κοινωνία, σε δύσκολους καιρούς για την ίδια τη δηµοκρατία, θα µπορούσε, πραγµατικά, να αποδειχθεί ένας σηµαντικός ταγός και φρουρός του ναού της δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα σε δύο χρόνια έχουµε
πάνω από είκοσι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µε δεκάδες
διατάξεις που κατεδαφίζουν κοινωνικές κατακτήσεις των τελευταίων πενήντα χρόνων που έγιναν µε αίµα και προσπάθειες του
λαού. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχουµε δέκα περιπτώσεις διαδικασιών κατεπείγουσας ψήφισης διατάξεων πολυσέλιδων νόµων,
όπως το τελευταίο νοµοσχέδιο τριακοσίων σελίδων το οποίο µας
εδόθη στις 02.00’ το πρωί. Δεκαπέντε ώρες δούλευα µε τρεις συνεργάτες µου και δεν µπόρεσα να το διαβάσω.
Μπορείτε να µου πείτε ότι το διαβάσατε, κύριοι συνάδελφοι,
και µπορείτε, µε το χέρι στην καρδιά και µε συνείδηση, να πείτε
στον ελληνικό λαό ότι ψηφίσατε ενσυνείδητα αυτά που διαβάσατε; Να µας το πείτε! Εγώ, λοιπόν, οµολογώ ότι δεν µπόρεσα
να διαβάσω και να γίνω κάτοχος τριακοσίων σελίδων διατάξεων
που η µία καταργούσε την άλλη.
Έρχονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολυσέλιδες τροπολογίες χωρίς να περάσουν από την αρµόδια επιτροπή και ο Πρόεδρος της Βουλής δεν παρεµβαίνει. Υπήρξαν κι άλλες περίοδοι
κατά τις οποίες έρχονταν διατάξεις και υπήρξε µία παρέµβαση,
κάποια αυτοσυγκράτηση στην κυβέρνηση, τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τους εκάστοτε Υπουργούς. Το είδατε να συµβαίνει
αυτήν την περίοδο πουθενά;
Όταν έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων και οι Βουλευτές των
Ελλήνων, οι αντιπρόσωποι του έθνους, οι φρουροί της δηµοκρατίας, οι υπερασπιστές της κοινωνίας και του ελληνικού λαού, ψηφίζουν το Αγγλικό Δίκαιο ως δίκαιο που θα διέπει τα οµόλογα,
ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -ιδιαίτερα οι συνάδελφοι
του ΠΑΣΟΚ- τι θα αναφωνούσε ο Γέρος της Δηµοκρατίας;
Ξέρετε τι είπε το 1965, όταν νοµιµοποίησε την εκτροπή του βασιλικού πραξικοπήµατος ο τότε συνταγµατολόγος, ο κ. Σγουρίτσας, όπως επιχειρήσατε κι εχθές; Υπήρξε και τότε συνταγµατολόγος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που ισχυρίστηκε ότι το πραξικόπηµα εκείνο που ανέτρεψε την λαοπρόβλητη κυβέρνηση του
Γεωργίου Παπανδρέου του 53% ήταν νόµιµο! Και αυτός ήταν κα
θηγητής πανεπιστηµίου! Κι έρχεστε να µας πείτε τι έγινε χθες.
Ξέρετε, λοιπόν, τι αναφώνησε τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου;
«Καταστήσατε τη χώρα κατεχόµενη χώρα και καλούµεθα σε
εθνική αντίσταση». Και τι µας είπατε εχθές; «Ξέρετε, πρέπει να
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ψηφίσουµε γιατί θα χάσουµε τη δόση».
Έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου πάλι: «Δεν υπάρχουν επείγουσες περιπτώσεις, αλλά επειγόµενοι άνθρωποι».
Εχθές, ήσασταν επειγόµενοι, γιατί αυτή ήταν η εντολή της
τρόικας, όχι γιατί κινδύνευε η δόση. Εψεύσθητε ενώπιον του ελληνικού λαού, λέγοντας «αύριο θα γίνει αυτή η διαδικασία». Τι
έχετε να πείτε στον ελληνικό λαό; Σας εξαπάτησαν κι εσάς, βέβαια, αυτοί για τους οποίους καταθέσαµε αίτηση δυσπιστίας
µέσω του κ. Στουρνάρα. Βρήκατε, µάλιστα, νοµικίστικα επιχειρήµατα. Εδώ είµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολιτικό όργανο. Ο κ. Σταµάτης έπρεπε σήµερα να έχει παραιτηθεί, αν είχε
στοιχειώδη ευθύνη απέναντι στον εαυτό του, διότι τον άδειασε
η Κυβέρνηση.
Τον Πρόεδρο της Βουλής, τον ψηφίσαµε και του δώσαµε την
εµπιστοσύνη µας καθ’ υπέρβαση. Πείτε µας πότε το ΠΑΣΟΚ ή η
Νέα Δηµοκρατία προέβη σε µία τέτοια ενέργεια. Και ο κ. Νεράντζης, δεν βρήκε ούτε µία κουβέντα να πει για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Αυτό σηµαίνει επίδειξη επιλεκτικής µνήµης.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στο χθεσινό. Ανεβαίνει στο Βήµα ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και καθυβρίζει µε λέξεις «αργκό» τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Δεν το άκουσε ο κύριος
Πρόεδρος της Βουλής; Ποια θα έπρεπε να ήταν η θέση του; Δεν
έπρεπε να ανακαλέσει τον κύριο Αντιπρόεδρο στην τάξη;
Αντ’ αυτού, αντί να διακόψει και να συγκαλέσει, όπως όφειλε,
τη Διάσκεψη των Προέδρων και να ζητήσει να έρθει µπροστά στη
Διάσκεψη των Προέδρων το Επιστηµονικό Συµβούλιο, µπορεί να
µας πει µε ποιους διασκεπτόταν στο γραφείο του; Έτσι θα δούµε
αν ο Πρόεδρος της Βουλής πρέπει να είναι κοµµατάρχης ή ύψιστος θεσµός της δηµοκρατίας. Βεβαίως, τα κόµµατα είναι θεσµοί
της δηµοκρατίας. Είναι άλλος ο ρόλος ο δικός µου ως Βουλευτής ενός κόµµατος και άλλος ο ρόλος ενός ύψιστου θεσµού της
δηµοκρατίας, όπως είναι ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν εχθές ζητήσαµε να γίνει
µία πιο διευρυµένη συζήτηση, γιατί δεν το υπερασπιστήκατε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, κάποια έγγραφα που καταθέτω στα Πρακτικά, για να διαβάσουν οι
κύριοι συνάδελφοι τι έλεγε το Σεπτέµβριο του 2010 σε ανάλογη
περίπτωση ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Καράογλου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εδώ έχω οµιλίες σε ανάλογες περιπτώσεις του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη το Γενάρη του
2011. Αυτά που εµείς είπαµε και λέµε είναι ψήγµατα µπροστά
στους χαρακτηρισµούς που έκαναν οι εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας για κατεδάφιση του Κοινοβουλίου, για εκτροπή και
ανατροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ να
ολοκληρώσετε, αν έχετε την καλοσύνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε ότι η
δηµοκρατία κινδυνεύει. Μετατρέπεται από αστική δηµοκρατία,
σε αυταρχική δηµοκρατία. Αυτό είναι επικίνδυνο ολίσθηµα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, καλούνται όλοι οι θεσµοί και κυρίως το Προεδρείο της Βουλής, να προστατεύσουν από πειρασµούς αυτού
του είδους, που πραγµατικά πολλές φορές επιδεικνύονται και εκδηλώνονται από τις κυβερνήσεις, την εκτελεστική εξουσία και
έχουν σκοπό να υποβαθµίσουν και να απαξιώσουν τη δηµοκρατία, τους δηµοκρατικούς θεσµούς και κυρίως το Κοινοβούλιο. Το
Κοινοβούλιο, βάλλεται από εξωθεσµικούς παράγοντες που επιχειρούν να απαξιώσουν το Βουλευτή, γιατί θέλουν να µετατρέψουν τη Βουλή σε βουλή των πλουσίων ή των αργόσχολων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε. Είστε ήδη στο εντέκατο λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Γι’ αυτό, λοιπόν, χρειάζεται
εγρήγορση από όλους. Δεν είναι θέµα του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιου
άλλου κόµµατος.
Ας υπερβούµε επιτέλους αυτές τις περιχαρακώσεις και ας
αναλάβουµε την ευθύνη να υπερασπιστούµε τη δηµοκρατία,
διότι σήµερα είναι η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αύριο θα
είναι µια άλλη κυβέρνηση, µεθαύριο µια άλλη και δεν θα λειτουργούµε ανάλογα µε τη θέση που είµαστε αλλά επιτέλους θα κυβερνούµε τη χώρα µε ένα πρόσωπο και όχι προσωπεία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με όλο το σεβασµό,
κύριε Κουρουµπλή, νοµίζω ότι ήσασταν άδικος σε ένα χαρακτηρισµό σας ιδιαίτερα για τον κύριο Πρόεδρο, τον κ. Μεϊµαράκη.
Δεν έδειξε ποτέ στοιχεία κοµµατάρχη ο κ. Μεϊµαράκης καθ’ ον
χρόνον προεδρεύει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν
αναφέρθηκα προσωπικά. Είπα ότι ο θεσµός δεν πρέπει να υποκύπτει σ’ αυτόν τον πειρασµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σωστά. Εντάξει, κύριε
Κουρουµπλή. Χαίροµαι που το λέτε έτσι. Ίσως εγώ να µην το κατάλαβα καλά.
Τον λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Βουλευτής εξ Αιτωλοακαρνανίας –από την ίδια περιφέρεια µε τον κ. Κουρουµπλή- κ. Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ο κ. Κουρουµπλής είναι
από τη Β’ Αθηνών, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να είµαι πάρα
πολύ σύντοµος και θα χωρίσω την τοποθέτησή µου σε δύο µέρη.
Πρώτα θα σας εξηγήσω, τι δεν είναι αυτή η πρόταση µοµφής που
κατέθεσε ο κ. Τσίπρας και µετά βεβαίως θα σας πω τι είναι αυτή
η πρόταση µοµφής.
Δεν είναι µια πρόταση ουσίας, εκτός αν θεωρήσουµε πως κάθε
τι που λέει ο κ. Τσίπρας είναι ορθό και η τυχόν απόκλιση από
αυτό, αποτελεί µη αποδεκτή συµπεριφορά, η οποία µάλιστα θα
έχει και συνέπειες.
Όµως, κύριε Τσίπρα, εδώ έχουµε καθεστώς αστικής δηµοκρατίας. Και θα σας εξηγήσω πώς λειτουργεί αυτό το καθεστώς. Σ’
αυτό, λοιπόν, υπάρχουν πολλές απόψεις. Δεν υπάρχει η έννοια
των αντιφρονούντων και δεν έχουµε πολιτικά γραφεία που ανακοινώνουν το αλάθητο. Εποµένως, µε όλο το σεβασµό και παρά
τον κίνδυνο να θεωρηθώ αντιφρονών, όλα αυτά τα χρόνια που
σας παρακολουθώ, θεωρώ λάθος ό,τι έχετε πει. Μα ό,τι έχετε
πει! Αυτό για σας µπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη ψυχικής ασθένειας, όπως ακριβώς γινόταν παλιά σε κάποια άλλα καθεστώτα.
Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να σκεφτείτε και την άλλη περίπτωση, όπως, για παράδειγµα, ότι απλώς κάνετε λάθος και εποµένως όταν διαφωνούµε µαζί σας, όπως διαφώνησε χθες ο
Πρόεδρος της Βουλής, δεν είµαστε άξιοι ούτε µοµφών ούτε τιµωρίας ούτε εγκλεισµού ούτε βεβαίως άλλων καταναγκασµών.
Μάλιστα, στη συγκεκριµένη περίπτωση, όλος ο ελληνικός λαός
έχει καταλάβει ότι ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε το ορθό και το
εύλογο, δεδοµένου του κανόνα του απαραδέκτου δεύτερης προτάσεως µοµφής εντός εξαµήνου.
Αισθάνοµαι ότι δεν έχω καθόλου την ανάγκη να το εξηγήσω
νοµικά –άλλωστε, το έκαναν µε ιδιαίτερη σαφήνεια και µε πολύ
εξαντλητικό τρόπο οι προλαλήσαντες- αφού είναι τόσο προφανές ότι ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε το απόλυτα εύλογο, ακολουθώντας σειρά επιστηµονικά αδιάβλητων συνταγµατικών
γνωµοδοτήσεων.
Και σαν µην έφτανε αυτό, όλος ο ελληνικός λαός άκουσε ότι
προαναγγείλατε την πρόταση µοµφής µε τρόπο εκβιαστικό και
µε το πνεύµα που είπα προηγουµένως, ότι αν ο Πρόεδρος της
Βουλής, δηλαδή, δεν κάνει αυτό που θέλετε, θα υποβάλετε
αυτήν την πρόταση ως την τιµωρία του. Είναι προφανής, λοιπόν,
η σύγχυσή σας ως προς το πολιτειακό καθεστώς της χώρας.
Καταλάβετε επιτέλους ότι σ’ αυτό το καθεστώς οι θεσµοί δεν
απειλούνται, οι πλειοψηφίες δεν ανατρέπονται και κάθε φορά που
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θα µιλάτε και θα µετέρχεστε αυτά τα µέσα για να εκβιάζετε πολιτικά αποτελέσµατα, αυτό το καθεστώς συνεχώς θα ενισχύεται.
Για να το κλείσω, λοιπόν, όλο αυτό, επιτρέψτε µου απλώς να
δώσω τα συγχαρητήριά µου στον Πρόεδρο της Βουλής για τον
κοινοβουλευτικά υποδειγµατικό τρόπο µε τον οποίο χειρίστηκε
αυτήν την κατάσταση της εκ µέρους σας ανοµίας.
Κλείνω, λοιπόν, το κεφάλαιο έχοντας εξηγήσει τι δεν είναι η
πρότασή σας -δηλαδή πρόταση ουσίας και κοινοβουλευτικής σοβαρότητας- και µπαίνω πολύ σύντοµα στο δεύτερο κεφάλαιο για
να εξηγήσω τι είναι η πρότασή σας.
Τόσο εγώ όσο και ο ελληνικός λαός έχει αντιληφθεί πως ό,τι
είδαµε χθες από την πλευρά σας και ό,τι θα βλέπουµε µέχρι τις
εκλογές, θα πρέπει να ερµηνεύεται µε όρους ψυχολογίας.
Είναι η αντίδραση στην απογοήτευση και στην ψυχρολουσία.
Σαν άνθρωπος, πραγµατικά σας συµπαρίσταµαι. Σαν πολιτικός, εκφράζω την ικανοποίησή µου, διότι, όπως όλα δείχνουν, ο
ελληνικός λαός γυρνάει την πλάτη στο πυροτέχνηµα και στα ξεπερασµένα ιδεολογήµατα του χθες που εκφράζετε. Το έχω πει
σε πάρα πολλές αγορεύσεις µου στη Βουλή. Εκφράζετε το χθες
και τη συντήρηση. Τάξατε στους πάντες τα πάντα, υιοθετώντας
την πιο ακραία µορφή παλαιοκοµµατισµού και πάρα ταύτα, ξέρετε τι δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις.
Θα σας κάνω µια πρόβλεψη, λοιπόν. Τη νύχτα των ευρωεκλογών, κύριε Τσίπρα, δεν θα ξεκινήσετε την πορεία προς την εξουσία, όπως βαυκαλιζόσασταν και όπως, δυστυχώς, συνεχίζετε να
κάνετε και σήµερα αλλά θα γνωρίσετε την εµπειρία της πραγµατικής πρότασης µοµφής, αυτής δηλαδή που θα αντιµετωπίσετε
εντός του κόµµατός σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αν είναι αλλιώς τι θα κάνετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Έχω την εντύπωση ότι σε
κόµµατα σαν το δικό σας, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Κουρουµπλή, αυτές οι µοµφές δεν τελειώνουν ποτέ καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως, φυσικά, αυτό είναι δικό σας θέµα. Εµένα δεν µου πέφτει λόγος.
Απλώς προβλέπω ότι η πρόταση µοµφής που κάνετε σήµερα,
κύριε Πρόεδρε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θα είναι και η
τελευταία που κάνετε σε αυτήν την Αίθουσα. Στην πολιτική, αργά
ή γρήγορα, η πραγµατικότητα µας προσγειώνει όλους. Μου θυµίζει µια φράση του Έλιοτ, ότι «η ανθρωπότητα δεν αντέχει υπερβολική πραγµατικότητα».
Αν σας ήξερε, κύριε Τσίπρα, θα έλεγε ότι ίσως η ανθρωπότητα
δεν αντέχει καθόλου πραγµατικότητα, γιατί, όπως απέδειξε η
συµπεριφορά σας και οι αντιδράσεις σας των τελευταίων ηµερών, δεν την αντέχετε καθόλου.
Επειδή, όµως, εµείς την αντέχουµε, θα κάνουµε σήµερα αυτό
που η πραγµατικότητα επιβάλλει, να τελειώσουµε µε την πρόταση-οπερέτα και να ασχοληθούµε µε τα σοβαρά που έχει
ανάγκη αυτή η χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Δραγασάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, όπως ήδη έχει αναφερθεί από όλους τους οµιλητές µας και όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
µας Οµάδας χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, το έθεσε, ο τίτλος του θέµατος που συζητούµε σήµερα θα µπορούσε να ήταν «Η θέση και
ο ρόλος των κοινοβουλίων στην εποχή µιας µεγάλης και επικίνδυνης κρίσης, στην εποχή των µνηµονίων» -όπως είπε ο Αλέξης
Μητρόπουλος πριν- και από αυτήν τη σκοπιά νοµίζω ότι έχει σηµασία η όλη συζήτηση.
Ποιος ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε µια εποχή συρρίκνωσης
της δηµοκρατίας, αφυδάτωσης της δηµοκρατίας; Υπάρχει κανείς
που δεν θεωρεί ότι αυτό το πρόβληµα είναι σοβαρό σήµερα;
Υπάρχει κανείς σε αυτήν την Αίθουσα, που να θεωρεί ότι αυτό
είναι µία λεπτοµέρεια η οποία πρέπει να προσπερνιέται στο
όνοµα κάποιων σκοπιµοτήτων; Ελπίζω όχι. Τουλάχιστον σε όλη
την Ευρώπη, για να µην πω σε όλο τον κόσµο, αυτό είναι ένα κεντρικό θέµα σήµερα.
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Η δική µας άποψη ήταν και είναι ότι γενικά αλλά και ειδικά σε
τέτοιες περιόδους, η Βουλή πρέπει να είναι οχυρό της δηµοκρατίας, ανάχωµα στις προσπάθειες υπονόµευσης της δηµοκρατίας
ή εκφυλισµού της, από όπου και αν προέρχονται. Αυτό, βεβαίως,
ισχύει γενικά, ισχύει και ειδικά σήµερα για τους συγκεκριµένους
λόγους που αναφέρθηκαν από τους εισηγητές µας, µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου κ.λπ..
Επειδή η Βουλή, όµως, είναι ένας οργανισµός που µε µια έννοια
«διοικείται» -να θέσω εντός εισαγωγικών τη λέξη- και λειτουργεί
µε την ευθύνη του Προεδρείου, τα ερωτήµατα αυτά γίνονται πιο
συγκεκριµένα. Ποια η στάση του Προεδρείου της Βουλής, όταν η
Κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει τη Βουλή Υφυπουργείο; Ή µήπως
δεν συµβαίνει αυτό; Ποια η στάση του Προεδρείου, όταν αγνοείται
στην ουσία, όταν έρχεται προ τετελεσµένων γεγονότων;
Ή µήπως στη Διάσκεψη των Προέδρων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε βρεθεί άπειρες φορές -εδώ βλέπω τον
κύριο Πρόεδρο, τον κ. Κακλαµάνη- µπροστά σε τέτοια αδιέξοδα;
«Κάντε το, όχι επειδή είναι σωστό αλλά επειδή πρέπει, διότι διαφορετικά θα καταρρεύσει η χώρα», και όλα τα άλλα που ακούσαµε.
Για να είναι, όµως, η Βουλή οχυρό της δηµοκρατίας, ανάχωµα
σε προσπάθειες εκφυλισµού της δηµοκρατίας, πρέπει να ανακτήσει έστω τη σχετική αυτονοµία της, αυτή που προβλέπει το
Σύνταγµα, έναντι των κυβερνήσεων και της εκτελεστικής εξουσίας.
Έχω δεν θέλω να προσφέρω εύσηµα σε κανέναν αλλά επειδή
είµαι αρκετά χρόνια µέσα σε αυτήν την Αίθουσα πρέπει να πω
ότι αυτό δεν είναι ανέφικτο. Και ο κ. Απόστολος Κακλαµάνης και
ο κ. Σιούφας, και άλλοι που ενδεχοµένως εγώ δεν είχα την τιµή
ή την ευκαιρία να γνωρίσω, έδιναν αυτήν τη µάχη της διαφύλαξης κάποιου βαθµού αυτονοµίας του Κοινοβουλίου.
Έχω την αίσθηση ότι αυτή η προσπάθεια έχει υποχωρήσει τα
τελευταία χρόνια µε ευθύνη όλων µας. Δεν αποδίδω προσωπική
ευθύνη στον Πρόεδρο γι’ αυτό. Εποµένως, υπάρχει ένα θέµα.
Και όσοι κάνουν ότι δεν το βλέπουν, φοβούµαι ότι δεν είναι ειλικρινείς ούτε µε τον εαυτό τους.
Η ανάγκη αυτονοµίας, εµφανίζεται ιδιαίτερα σε κρίσιµες στιγµές, σε στιγµές που οι αποφάσεις που παίρνουµε έχουν µια ιστορική διάσταση.
Μπορεί να µη συµφωνούµε πάντα για το ποιές είναι αυτές οι
στιγµές αλλά εµείς στον ΣΥΡΙΖΑ, κρίναµε ότι το νοµοσχέδιο που
ήρθε προχθές ήταν µια τέτοια στιγµή. Πρώτον, διότι οι τοµές που
επιβάλλει στην κοινωνία δηµιουργούν ένα νέο καθεστώς, µη αναστρέψιµο εύκολα και δεύτερον, διότι περικλείεται στο νοµοσχέδιο
αυτό ένα θέµα εξαιρετικά σοβαρό το οποίο δεν είχε γίνει γνωστό,
δεν είχε συνειδητοποιηθεί -κι εµείς θέλαµε να γίνει γνωστό και να
συνειδητοποιηθεί- και αυτό είναι το θέµα των τραπεζών µε τρεις
ειδικότερες διαστάσεις. Πρώτον, αποξενώνονται οι τράπεζες από
το δηµόσιο το οποίο ξόδεψε χρήµατα για να διασωθούν.
Εάν δεν αντιδράσουµε τώρα, σε λίγα χρόνια θα µιλάµε για κάποιες τράπεζες που θα έχουν τα κέρδη και για το ελληνικό κράτος και το λαό που θα έχουν τα χρέη, ιδιωτικοποίηση κερδών,
δηλαδή και κοινωνικοποίηση χρεών.
Δεύτερον, όπως γνωρίζετε, οι τράπεζες ακόµη και χρεοκοπηµένες έχουν δύναµη, διότι ελέγχουν την οικονοµία. Άρα, ποιος
θα ελέγχει τις τράπεζες; Ποιος θα ελέγχει την οικονοµία; Εµείς
χαιρόµαστε, διότι νοµίζουµε ότι πετύχαµε, έστω ως έναν βαθµό,
η κοινωνία να καταλάβει ότι κάτι σοβαρό γίνεται.
Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος, ότι αυτό το νοµοσχέδιο -που
άλλοι το είπαν τρίτο µνηµόνιο, άλλοι µνηµόνιο 2α- σηµατοδοτεί
µια µετάβαση σε άλλη φάση.
Θα έχετε κι εσείς διαβάσει τον κ. Βίµερ από τις Βρυξέλλες και
άλλους αξιωµατούχους. Γίνεται µια ανοιχτή συζήτηση. Αυτό που
ο κ. Βενιζέλος µε κάποια υποκρισία λέει «το τέλος των µνηµονίων» και το εµφανίζει ως απειλή προς εµάς, στην ουσία είναι η
αλλαγή του µοντέλου, είναι αυτό που ονοµάζουν οικειοποίηση
των µνηµονίων, εσωτερίκευση των µνηµονίων, καθεστωτικοποίηση του περιεχοµένου των µνηµονίων.
Εµείς θελήσαµε να αντιδράσουµε σε αυτό και προσπαθήσαµε
να αξιοποιήσουµε όλα τα µέσα που µας δίνει ο Κανονισµός της
Βουλής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Κυβέρνηση τι έκανε; Μας είπε ψέµατα, µας είπε ότι επικρέµαται η απειλή να µην πάρουµε τη δόση -δεν µπαίνω στο θέµα
«δόση», αν έπρεπε- πώς πρέπει να γίνει αυτό κ.λπ.. Νοµίζω ότι
είπε ο κ. Παπαδηµούλης, να επαναλάβω κι εγώ γιατί εδώ έχω την
ατζέντα του άτυπου EUROGROUP, ότι δεν προβλέπεται τέτοιο
θέµα αύριο και µεθαύριο, προβλέπεται να συζητηθεί στις 17
Απριλίου.
Το δεύτερο το οποίο έκανε, ήταν ότι έπαιξε µε τον Κανονισµό.
Εγώ θα υποχωρήσω. Δεν θα πω ότι η δική µας ερµηνεία του Κανονισµού είναι απόλυτα ορθή. Θα δεχθώ -για την οικονοµία της
συζήτησης- ότι υπάρχει θέµα ερµηνείας του Κανονισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Θα χρειαστώ δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Και εποµένως, ο Πρόεδρος της Βουλής είχε ένα δίληµµα,
όπως και όποιος να ήταν στη θέση του. Πρέπει να σας αποκαλύψω ότι ρώτησα τον κ. Μεϊµαράκη: «Μόνος σου θα σηκώσεις
το βάρος και την ευθύνη αυτής απόφασης;»
Ο κ. Μεϊµαράκης είχε δύο επιλογές. Πρώτον, να κάνει αυτό
που έκανε, δηλαδή να ενεργήσει µε βάση την κρίση του. Το δεύτερο που µπορούσε να κάνει είναι να επιδιώξει µία συναίνεση.
Να υπάρξει Προεδρείο. Χθες δεν λειτούργησε το Προεδρείο.
Προήδρευσα εγώ για κάποια ώρα. Προήδρευσε η κ. Κόλλια για
κάποια ώρα. Προήδρευσε ο κ. Μεϊµαράκης για κάποια ώρα. Δεν
λειτούργησε συλλογικά το Προεδρείο που, αν γινόταν, είµαι σίγουρος ότι θα οδηγούσε σε καλύτερο αποτέλεσµα.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, στο αρχικό θέµα και στο υπολανθάνον
ερώτηµα. Το τι έγινε χθες είναι η µία όψη του νοµίσµατος. Το τι
θα γίνει από εδώ και πέρα, είναι η δεύτερη και πιο σηµαντική.
Πώς θα προχωρήσουµε, λοιπόν; Θα ανεχόµαστε και στο µέλλον προσπάθειες, η Βουλή να αντιµετωπίζεται ως Υφυπουργείο
της Κυβέρνησης ή θα αντιδρούµε όλοι µαζί ως Προεδρείο και ως
Βουλευτές; Θα δεχθούµε να ακούγονται από το βήµα αυτό φράσεις για «πέµπτη φάλαγγα» σε κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όπως έκανε µε αµετροέπεια ο κ. Βενιζέλος;
Βλέπω τον κ. Ρήγα. Για µια συναίνεση µιλούσατε, κύριε Ρήγα;
Με την «πέµπτη φάλαγγα»; Για την εθνική στρατηγική; Σε ποιο
κέντρο εθνικό χαράχτηκε η εθνική στρατηγική;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Όταν µας αποκαλείτε εγκληµατίες και
προδότες, θα τα ακούτε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Με
ποια δηµοκρατική λαϊκή νοµιµοποίηση εφαρµόζεται αυτή η πολιτική; Τώρα το θέµα δεν είναι η συναίνεση επί της πολιτικής.
Τώρα το θέµα είναι η συναίνεση επί των όρων της αντιπαράθεσης. Αυτό κρίνεται εδώ µέσα. Πώς θα κάνουµε την αντιπαράθεσή
µας; Με συναίνεση; Με διαβούλευση; Με διάλογο; Ή µε µονοµερείς αποφάσεις;
Σας επισηµαίνω πως, αν η επιλογή είναι µε µονοµερείς αποφάσεις, ανατρέπεται όλο το σύστηµα εκλογής και λειτουργίας
των οργάνων της Βουλής. Ο κ. Μεϊµαράκης είναι Πρόεδρος της
Βουλής και από τον ΣΥΡΙΖΑ ψηφισµένος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μυστική είναι η ψηφοφορία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δείτε τα αποτελέσµατα και τις δηλώσεις. Ωραία, εάν το αµφισβητείτε και αυτό, αφήστε µε να ολοκληρώσω.
Και εγώ είµαι Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, ψηφισµένος και
από πολλούς από εσάς και προσπαθώ να συµπεριφέροµαι µε
αυτήν την ιδιότητα.
Εµείς θεωρούµε ότι η επίλυση τέτοιων θεµάτων µε όρους διαλόγου και συναίνεσης µέσα σε αυτήν την Αίθουσα -και επαναλαµβάνω «συναίνεση» όχι για το περιεχόµενο της πολιτικής,
αφού δεν µπορούµε να το κάνουµε αυτό εξ αντικειµένου, αλλά
έστω για τους όρους λειτουργίας του Κοινοβουλίου και διεξαγωγής αντιπαραθέσεων- είναι κάτι στο οποίο αξίζει να επιµείνουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Τελειώνω, λοιπόν, µε το εξής. Νοµίζω ότι η συζήτηση είχε
νόηµα, διότι ακριβώς ανέδειξε προβλήµατα τα οποία δεν αφορούν µόνο στο παρελθόν αλλά αφορούν ίσως και κυρίως στο
µέλλον και τα οποία εάν δεν τα αντιµετωπίσουµε µε νηφαλιότητα
και δηµοκρατικό τρόπο, ενδεχοµένως η κρίση της οικονοµίας, η
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κρίση της κοινωνίας, η κρίση της πολιτικής να πλήξει εντέλει και
την ίδια τη δηµοκρατία.
Η συγκεκριµένη πρόταση µε την οποία ήθελα να κλείσω, που
αφορά το συγκεκριµένο θέµα είναι η εξής. Η Διάσκεψη των Προέδρων µε τη βοήθεια και τη συνεργασία της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, µε τη συνδροµή επιστηµόνων
συνταγµατολόγων ας δει, επιτέλους, αυτό το άρθρο του Κανονισµού της Βουλής. Ας δούµε τι σηµαίνει «όµοια» ή «µη όµοια»
πρόταση. Ας επιλύσουµε το ερώτηµα το οποίο ετέθη εδώ. Δηλαδή επί έξι µήνες, ό,τι και αν συµβεί, δεν θα µπορεί η Βουλή να
ζητήσει να αρθεί η εµπιστοσύνη σε έναν Υπουργό; Ας αρχίσουµε,
λοιπόν, µε αυτά τα συγκεκριµένα ως ένα θετικό αποτέλεσµα
αυτής της διαδικασίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γλέζο, θέλετε τον λόγο για ένα λεπτό; Παρακαλώ, όµως, να περιοριστείτε.
Ευχαριστώ.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Δεν αναιρώ την ψήφο εµπιστοσύνης που
έδωσα στον Πρόεδρο της Βουλής. Εξακολουθώ να του έχω εµπιστοσύνη αλλά θα ήµουν υποκριτής, εάν σήµερα δεν τον ήλεγχα
για δύο λόγους:
Ο πρώτος λόγος αναφέρθηκε. Δεν συγκάλεσε το Προεδρείο.
Ο δεύτερος λόγος είναι ακόµη πιο σηµαντικός. Αποδέχθηκε
τον βιασµό της συνείδησης των Βουλευτών, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε χθες. Το µεγαλύτερο έγκληµα που έγινε χθες ήταν
αυτό. Ο βιασµός της συνείδησης του Βουλευτή και ως απόδειξη
ακολούθησε το «Έχεις διαφωνία µε το κόµµα; Σε διαγράφουµε.».
Τι µεγαλύτερη απόδειξη από αυτόν τον λόγο; Αυτό είναι το µεγαλύτερο έγκληµα που διαπράχθηκε χθες στη Βουλή. Η συντριβή, η αλλοίωση, ο εξαναγκασµός, ο βιασµός της συνείδησης
του Βουλευτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Αθανασίου για δεκαοκτώ λεπτά.
Θα εξαντλήσετε τα δεκαοκτώ λεπτά, κύριε Υπουργέ;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας δίνω, λοιπόν, τον λόγο για δώδεκα λεπτά και βλέπουµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς αισθάνοµαι την ανάγκη να προβώ σε µία
τοποθέτηση.
Ακούω συχνά στη Βουλή ότι το άλφα ζήτηµα είναι πολιτικό και
ότι για το βήτα ζήτηµα απαιτείται πολιτική προσέγγιση. Ζητήµατα, όµως, που άπτονται της εφαρµογής του Συντάγµατος και
σχετίζονται άµεσα µε τη νοµοθετική λειτουργία της Βουλής είναι
πρωτίστως νοµικά –κάτι παρόµοιο είχε πει παλιά και ο αξιότιµος
Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης- και απαιτούν νοµική προσέγγιση, γιατί
ως νοµικά ζητήµατα µε ορθή ερµηνεία και εφαρµογή του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής και η πολιτική προσέγγισή τους γίνεται ασφαλέστερη και η νοµοθετική λειτουργία της
Βουλής καθίσταται αποτελεσµατικότερη.
Ως προς την πρόταση δυσπιστίας των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, µε την οποία σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Κανονισµού,
αποδίδονται πληµµέλειες στον Πρόεδρο της Βουλής και συγκεκριµένα ότι δεν διέκοψε της εργασίες προκειµένου να συζητηθεί
η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Υπουργού Οικονοµικών, δεν θα ασχοληθώ µε την αοριστία της πρότασης –γιατί
είναι αόριστη- για να µη θεωρηθεί ως υπεκφυγή. Επιχειρήµατα,
όµως, δεν άκουσα. Δεν άκουσα, δηλαδή, τι παραβίασε ο Πρόεδρος. Μόνο κριτική κατά του νοµοσχεδίου άκουσα. Πληµµέλειες κατά του Προέδρου, όπως απαιτεί η πρόταση δυσπιστίας
και ο Κανονισµός, δεν άκουσα.
Αντιλαµβάνοµαι το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεστε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ελλείψει επιχειρηµάτων και προσπαθείτε να αποπροσανατολίσετε τη συζήτηση, επιτιθέµενοι
κατά του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Σταµάτη.
Τι είπε ο κ. Σταµάτης ως υπεύθυνος Υπουργός; Αν η πρόταση
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δυσπιστίας είναι νόµιµη, θα το κρίνει η Βουλή. Τι άλλο έπρεπε να
πει ένας υπεύθυνος Υπουργός που σέβεται τους θεσµούς; Εξάλλου ο Υπουργός Επικρατείας αλλά και η Κυβέρνηση, δεν υποκαθιστά τη λειτουργία του Κοινοβουλίου ούτε την ευχέρεια του
Προέδρου της Βουλής να αποφαίνεται σε παρεµπίπτοντα ζητήµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Κανονισµού αλλά ούτε και
το δικαίωµα της Αντιπολίτευσης να προβάλλει αντιρρήσεις κατά
της ανωτέρω απόφασης του Προέδρου, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 67 του Κανονισµού της Βουλής.
Η τοποθέτησή µου θα επικεντρωθεί στα εξής. Στο νοµικό
µέρος του ζητήµατος, στην έννοια της όµοιας πρότασης, στο
πραγµατικό µέρος και θα λήξω µε την πρόταση-συµπέρασµά
µου.
Ως προς το νοµικό µέρος, τι µας λέει το άρθρο 84 παράγραφος 2 του Συντάγµατος; Ότι όταν υποβληθεί µία πρόταση κατά
της κυβέρνησης ή κατά µέλους της Βουλής και απορριφθεί, δεν
µπορεί να υποβληθεί άλλη –δεν έχει τον επιθετικό προσδιορισµό
«όµοια» το Σύνταγµα- πριν περάσει εξάµηνο.
Ο Κανονισµός της Βουλής στο άρθρο 142Α, επαναλαµβάνει τη
διάταξη αυτή αλλά στην παράγραφο 6 τι µας λέει; Προσθέτει τον
επιθετικό προσδιορισµό «όµοια». Τι εννοεί «όµοια»; Ως προς το
πρόσωπο; Δηλαδή το πρόσωπο της κυβέρνησης ως οντότητα ή
το πρόσωπο κάθε µέλους της κυβέρνησης; Ή όµοια κατά περιεχόµενο; Ή και τα δύο;
Ως προς το πρόσωπο, ταυτίζεται το µέλος της κυβέρνησης µε
την κυβέρνηση όταν συνυπογράφει και εισηγείται νοµοσχέδιο
που αποτελεί συναπόφαση της κυβέρνησης, εκφράζοντας κυβερνητική πολιτική. Σαφώς και ταυτίζεται. Το αντίστροφο δεν θα
ίσχυε, δηλαδή πρόταση δυσπιστίας κατά Υπουργού µεµονωµένα
δεν είναι όµοια µε πρόταση κατά της κυβέρνησης. Και εκεί θα
είχε βάση η πρότασή σας.
Όσον αφορά το περιεχόµενο, είναι όµοια κατά το περιεχόµενο; Μα, σαφώς είναι κατά το περιεχόµενο κι αυτή είναι η έννοια
του «όµοια» που έρχεται ως εφαρµοστικός νόµος –δεν είναι ακριβώς εφαρµοστικός νόµος ο Κανονισµός της Βουλής, έχει υψίστη
τυπική ισχύ- και θέλοντας να δώσει έµφαση είναι επιχείρηµα
υπέρ αυτών που λέγονται.
Πράγµατι, η οικονοµική πολιτική ήταν τότε και το αντικείµενο
της πρώτης πρότασης δυσπιστίας πριν παρέλθει το εξάµηνο, Οικονοµική είναι και τώρα. Σε ποια προσωπική πληµµέλεια προέβη
ο κ. Στουρνάρας; Πείτε µας. Πέραν τούτου, έβλαψε τη χώρα και
πως; Δεν ψηφίζει η Βουλή; Μήπως όλα αυτά που λέτε στηρίζονται σε εσφαλµένη προϋπόθεση;
Ας δούµε όµως ως επιχείρηµα τι λέει και το άρθρο 85 του Συντάγµατος. Επιτρέψτε µου να σας το διαβάσω: «Τα µέλη του
Υπουργικού Συµβουλίου, καθώς και Υφυπουργοί είναι συλλογικώς υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της κυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις πράξεις ή παραλείψεις της αρµοδιότητος
του». «Πράξεις ή παραλείψεις που έχουν έννοµες συνέπειες»,
µας λέει η νοµολογία και η επιστήµη. Πώς πλήττεται ένας Υπουργός ή ελέγχεται αν προβεί σε αυτές τις συνέπειες; Εφαρµοστικός
νόµος, ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών, σύµφωνα µε το άρθρο
86 του Συντάγµατος.
Άρα, λοιπόν, εδώ έχουµε µία ταύτιση του συγκεκριµένου
Υπουργού µε την πράξη της κυβερνητικής πολιτικής. Ποιο είναι
το πραγµατικό µέρος; Είναι η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης τότε –πριν παρέλθει το εξάµηνο- και η οικονοµική πολιτική
σήµερα. Άρα, όµοια κατά περιεχόµενο. Αυτό προκύπτει από την
γραµµατική ερµηνεία αλλά και από την τελολογική ερµηνεία του
Συντάγµατος, το σκοπό δηλαδή του Συντάγµατος. Αλλιώς, θα είχαµε παρακώληση της νοµοθετικής λειτουργίας της Βουλής, αν
κάθε τόσο ή κάθε µέρα κάνατε µία πρόταση δυσπιστίας όλων
των Υπουργών, οι οποίοι προσυπέγραψαν το νοµοθέτηµα. Αυτό
θα οδηγούσε σε κατάχρηση και θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί
και από κατάχρηση δικαιώµατος η πρότασή σας αλλά δεν πάµε
εκεί γιατί δεν χρειάζεται.
Άρα η πρόταση δυσπιστίας πάσχει από έλλειψη νόµιµης προϋπόθεσης προς εξέταση της νοµικής και ουσιαστικής βασιµότητάς της. Άρα, είναι απαράδεκτη ελλείψει της προϋπόθεσης
αυτής, την οποία σας ανέφερα. Συνεπώς, ορθώς ως τέτοια απορρίφθηκε από τον Πρόεδρο, εξετάζοντάς την παρεµπιπτόντως
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σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 67. Είναι απορίας
άξιον, πως ενώ είχατε δικαίωµα συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν
προβάλατε αντιρρήσεις κατά της απόφασης του Προέδρου.
Έχετε το δικαίωµα σύµφωνα µε τον Κανονισµό για να τεθεί σε
ψηφοφορία, πράγµα που δεν κάνατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η επιτροπή το έκανε αυτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έρχοµαι τώρα σε
αυτήν καθαυτήν την αιτίαση της πρότασης. Πού στηρίζεται η αιτίαση; Στηρίζεται στο ότι δεν διέκοψε τις εργασίες της ο Πρόεδρος της Βουλής κατά το άρθρο 84 του Συντάγµατος και 142,
προκειµένου να συζητηθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό επικαλέστηκε χθες και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, διαβάζοντας τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 142. Έχω την
εντύπωση, κύριε Πρόεδρε –εγώ δεν σας αδικώ, δεν είστε νοµικός- ότι σας παρέσυραν.
Ας δούµε τι λένε το 142 παράγραφοι 3 και 4 και προσέξτε τις
εκφράσεις. «Αν διαπιστωθεί ότι η πρόταση που υπογράφεται από
ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό Βουλευτών, η Βουλή διακόπτει τις
εργασίες της για δύο ηµέρες, εκτός αν η Κυβέρνηση ζητήσει να
αρχίσει αµέσως τη συζήτηση, κ.λπ.». Το άρθρο 4 λέει: «Με την
επιφύλαξη της ευχέρειας που παρέχει η προηγούµενη παράγραφος στη Κυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας
αρχίζει δύο ηµέρες µετά την υποβολή της πρότασης».
Τι θέλει να πει µε αυτό; Θέλει να πει ότι η πρόταση είναι παραδεκτή. Θα είχε βάση το επιχείρηµά σας, αν η πρόταση ήταν παραδεκτή και θα έπρεπε η Βουλή να εξετάσει τη νοµική βασιµότητα
κατ’ αρχήν και την ουσιαστική βασιµότητα σε δεύτερο χρόνο,
πράγµα που δεν είναι. Σας είπα ότι κάποιος σας παρέσυρε.
Όσον αφορά την πρόταση δυσπιστίας, εγώ έχω τελειώσει
αλλά θέλω να πω κάτι στον κ. Μητρόπουλο, για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις. Κύριε Μητρόπουλε, ξέρετε καµµία διεθνή
σύµβαση είτε διακρατική είτε διεθνή µεταξύ ιδιωτών που να µην
έχει εφαρµοστέο δίκαιο ξένο δίκαιο αλλά κανενός συµβαλλοµένου µέρος; Είναι συνήθης πρακτική στις διεθνείς συµβάσεις, να
εφαρµόζεται ξένο δίκαιο και κατά κανόνα εφαρµόζεται το Αγγλικό Δίκαιο.
Αν δείτε τη δανειακή σύµβαση -όχι το µνηµόνιο αλλά τη δανειακή σύµβαση- όσον αφορά την εκτέλεση, εφαρµόζεται το δίκαιο
της εκτελέσεως, του τόπου της εκτελέσεως. Δεν θα ασχοληθώ
τώρα µ’ αυτό γιατί θα καθυστερήσουµε πάρα πολύ. Οι νοµικοί
ξέρετε τι θέλω να πω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ισχύει αυτό που λέτε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Χωρίς δικαστική απόφαση, κύριε
Υπουργέ…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για την καταγγελία της
σύµβασης του µνηµονίου. Προφανώς δεν εννοείτε την καταγγελία του µνηµονίου, εννοείτε την καταγγελία της δανειακής σύµβασης. Η δανειακή σύµβαση, είναι κατ’ εφαρµογή του µνηµονίου.
Έχετε µπερδέψει τις έννοιες. Δεν αναφέροµαι στον κ. Δραγασάκη ο οποίος ήταν πολύ προσεκτικός, γιατί µίλησε για επανεξέταση του µνηµονίου. Δηλαδή, την καταγγελία πώς την
εννοείτε; Από δω και πέρα, όπως λέµε οι νοµικοί; Μία σύµβαση
δεν διαφέρει σε τίποτα. Εx nunc, για το µέλλον;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αναδροµικά το λέει ο Πρόεδρος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Μητρόπουλε, θα
πάρετε την απάντηση.
Αν την εννοείτε από δω και πέρα, πρέπει να σταµατήσει οποιαδήποτε επαφή –ξέρετε τι σηµαίνει καταγγελία ex nunc- και ούτε
άλλη χρηµατοδότηση να έχουµε και να εξοφλήσουµε αµέσως
όλες τις υποχρεώσεις µας, όλα τα βάρη τα οποία έχουµε αποδεχθεί για να εξυπηρετηθεί η σύµβαση.
Αν εννοείτε ακύρωση της συµβάσεως εξ υπαρχής, δηλαδή
υπαναχώρηση από τη σύµβαση εξ υπαρχής, τότε έχετε αντιληφθεί τι σηµαίνει αυτό για την ελληνική πολιτεία; Ότι πρέπει να
επιστρέψουµε αµέσως ό,τι έχουµε λάβει. Είµαστε σε θέση να τα
αναλάβουµε όλα αυτά; Συνεπώς, θα έπρεπε να είµαστε πολύ πιο
προσεκτικοί όσον αφορά τις έννοιες αυτές και να µην παραπλανάµε τον ελληνικό λαό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Δρίτσα, µία τελευταία απάντηση για σας. Όσον αφορά
στις τροποποιήσεις στις οποίες αναφερθήκατε όσον αφορά και
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, µε συγχωρείτε αλλά νοµίζω ότι δεν
τις διαβάσατε, γιατί «αυστηροποιούµε» το δίκαιο και χτυπάµε τη
διαφθορά τόσο έντονα για πρώτη φορά στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
νοµίζω ότι σ’ αυτήν τη συνεδρίαση, ένα είναι το βασικό θέµα και
τρία τα επιµέρους ζητήµατα. Είναι το ζήτηµα της πρότασης δυσπιστίας προς τον Υπουργό Οικονοµικών που θέλησε να καταθέσει ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η πρόταση
µοµφής που κατέθεσε στη συνέχεια µε τον αναγκαίο αριθµό των
µελών της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας εναντίον του Προέδρου της Βουλής και το συναφές µ’ αυτά θέµα της λειτουργίας
του Σώµατος.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτηµα, έχοντας υπ’ όψιν όχι το τι συνέβη τον προηγούµενο αιώνα αλλά τουλάχιστον τα σαράντα χρόνια που λειτουργεί το Κοινοβούλιο µετά τη Μεταπολίτευση, είναι
προφανές ότι µία φορά το εξάµηνο η Αντιπολίτευση µπορεί να
καταθέσει πρόταση µοµφής κατά της Κυβέρνησης ή µέλους της
Κυβέρνησης και µάλιστα από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, εάν
µία εξ αυτών ασκήσει αυτό το δικαίωµα, τότε αποκλείει την άλλη.
Βέβαια χθες, η κ. Κόλλια-Τσαρουχά που ήταν στο Προεδρείο
και ο Υπουργός Επικρατείας κ. Σταµάτης, διατύπωσαν ορισµένες
θέσεις ή απόψεις. Έχω τη γνώµη ότι θα πρέπει -αρχίζοντας από
σήµερα- να χρησιµοποιούµε περισσότερη καλή πίστη σ’ αυτήν
την Αίθουσα.
Έτσι, αν παραλείψουµε και κάποιες κραυγές, ύβρεις και συκοφαντικού χαρακτήρα πολλές φορές δυσφηµιστικές επιθέσεις,
ίσως µπορέσουµε να αναβαθµίσουµε, πραγµατικά, το κύρος του
Κοινοβουλίου, αφού λίγο ή πολύ όλοι –νοµίζω- διαπιστώνουµε ότι
ισχύει πράγµατι αυτό που το 1993, όσοι ήσαν στην Αίθουσα αυτή,
µε άκουσαν από τη θέση εκείνη του Προέδρου αναλαµβάνοντας
τα καθήκοντά µου να τονίζω, ότι δηλαδή ισχυρά οικονοµικά και εκδοτικά συµφέροντα πολιορκούν ασφυκτικά τη συνείδηση των εκπροσώπων του ελληνικού λαού. Αυτό νοµίζω ότι τόσα χρόνια που
πέρασαν θα έπρεπε να το είχαµε όλοι εµπεδώσει.
Είναι, λοιπόν, αυτά τα συµφέροντα που θέλουν την απαξίωση
του Κοινοβουλίου και φθάνουµε, πράγµατι, πολλές φορές στο
σηµείο –και συνέβη τα τελευταία χρόνια και από εκείνη τη θέση
επανειληµµένως το έχω καταγγείλει- να έχουµε Υπουργούς που
περίπου να σκέφτονται τη Βουλή σαν το πρωτόκολλο στο οποίο
θα περάσουν το νοµοσχέδιό τους.
Προφανώς ο Υπουργός Επικρατείας, θα µπορούσε εκ µέρους
της Κυβέρνησης να απευθύνει µία πρόταση, δηλαδή ότι η Κυβέρνηση µετατρέπει την όποια έγκυρη ή µη πρόταση ή διάθεση
της Αντιπολίτευσης σε πρόταση εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση. Δεν το είπε αυτό. Προφανώς, διότι δεν το ήθελε η Κυβέρνηση και είναι λογικό να µην το ήθελε. Και θα σας έλεγα
υπευθύνως, ως Βουλευτής που στηρίζει αυτήν την Κυβέρνηση,
ότι πιστεύω πως κανείς από τη Συµπολίτευση, από τους Βουλευτές των δύο κοµµάτων δεν θα το ήθελε, ακόµα και αν προσωπικοί
ή οποιοιδήποτε άλλοι λόγοι θα οδηγούσαν σε µια παρέλκυση της
συζήτησης για τρεις ηµέρες, όταν θα ξέρουµε ότι την εποµένη
και την µεθεποµένη, διακυβεύεται αυτό που µε κόστος πολιτικό,
ψυχολογικό, πολλών µορφών κόστος επί χρόνια κάποιοι σηκώνουν µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, για να ακούν από πάνω τις
κραυγές «προδότες», «άνθρωποι της Μέρκελ» και όλα αυτά τα
οποία ακούµε επί τόσα χρόνια.
Η απαξίωση της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ιδιαίτερα της Αντιπολιτεύσεως -χωρίς να παραλείπω να πω ότι αυτό
το χρειαζόµαστε και πολλοί από τη Συµπολίτευση- γνωρίζουµε
όλοι πού οδηγεί. Ας κοιτάζατε όσοι το θέλατε σήµερα τα δελτία
των 8, για να δείτε την προσπάθεια ανασκολόπισης ενός κόµµατος που στέκεται όρθιο τριάµισι χρόνια, όσο και αν αιµορραγεί,
γιατί πιστεύει ότι πρέπει αυτή η χώρα να σταθεί όρθια.
Αυτήν την απαξίωση, νοµίζω ότι δεν είναι κανείς σε αυτήν την
Αίθουσα –είµαι απολύτως βέβαιος σε αυτό- που να µην την αντι-
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λαµβάνεται, τουλάχιστον όπως ανταποκρίνονται σε αυτήν χειραγωγούµενοι οι µυριάδες των πολιτών που υποφέρουν, που είναι
-όπως λέω- σε βαθιά κατάθλιψη. Έχουµε, λοιπόν, καθήκον και το
πρώτο καθήκον είναι της Αντιπολιτεύσεως. Μη σας φανεί παράξενο. Η Κυβέρνηση νοµοθετεί, η Αντιπολίτευση ελέγχει. Και αν
το επίπεδο του ελέγχου κατεβαίνει εκεί που έχει φτάσει αυτά τα
τριάµισι χρόνια, σίγουρα δεν έχουµε καλή Αντιπολίτευση. Όπως
σας είπα χτες το βράδυ, υπάρχουν κυβερνήσεις που δεν είναι
100% κακές ούτε 100% καλές.
Εάν η Αντιπολίτευση είναι καλή, συµβάλλει ώστε να γίνει καλύτερη και η Κυβέρνηση σε ό,τι κάνει καλό.
Αν η Αντιπολίτευση είναι κακή, δυστυχώς αναβαθµίζονται τα
κακά στοιχεία της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτή είναι µια αλήθεια. Είναι µια διαπίστωσή µου, που έχω κάνει σαράντα χρόνια
εδώ µέσα. Θα ήθελα να µείνει έτσι στα Πρακτικά της Βουλής.
Είναι µεγάλη η ευθύνη της Αντιπολίτευσης, γιατί η χώρα βρίσκεται σήµερα σ’ αυτήν την δύσκολη κατάσταση. Ακούγαµε χθες
για το πρωτογενές πλεόνασµα. Θα το είχαµε ήδη από το 2012,
όπως προβλέπετο από τον προϋπολογισµό του 2012, αν δεν
σπαταλούσαµε οκτώ µήνες. Για ποιο λόγο; Το ξέρετε και η Νέα
Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει βάση ώστε να σταθεί µια µοµφή
κατά του Προέδρου της Βουλής, πολλώ µάλλον, που δεν εκφράσατε καν τις αντιρρήσεις σας κατά τον Κανονισµό. Το είπε και ο
Υπουργός Δικαιοσύνης. Να µην εκφραστούν όµως µε κραυγές,
που πολλές φορές δεν ακούγονται, ξέρετε. Όπως έχω πει πολλές φορές, αν δεν δώσει ήχο το Προεδρείο, δεν ακούγεται καν
τι λέει κανείς από κάτω. Θα προβάλλατε αντιρρήσεις, θα ακολουθούσε ο Κανονισµός και θα εκαλείτο το Σώµα να αποφανθεί.
Αυτό λέει ο Κανονισµός. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η Βουλή.
Κλείνω µε το θέµα που και ο κ. Δραγασάκης αλλά και ο κ. Λαφαζάνης, µετέχοντες στη Διάσκεψη των Προέδρων και όλοι µε
άκουσαν την Πέµπτη, προχθές, να αναφέρω.
Σας είπα, κύριοι της Αντιπολιτεύσεως, ότι έχετε πολλά µέσα,
τα οποία δεν χρησιµοποιείτε, ώστε και ο έλεγχος να είναι πιο
αποτελεσµατικός και η Κυβέρνηση να κάνει λιγότερα λάθη και,
αν κάνει κάτι καλό, να το κάνει καλύτερο.
Σας ρωτώ. Πόσες φορές µε έχετε ακούσει όταν έρχονται τα
πακέτα των τροπολογιών να λέω ότι δεν είναι κατάσταση αυτή;
Ο Κανονισµός λέει ότι γίνονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Χθες το
βράδυ µε ακούσατε. Το έλεγα στον Υπουργό Υγείας, που απαξίωνε να απαντήσει στον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο. Εκείνες είναι οι στιγµές -όπως θυµάµαι εγώ, που από νεαρός
παρακολουθούσα το Κοινοβούλιο, πριν από τη δικτατορία, τις
δεκαετίες του 1950 και του 1960- που ορθώνεται η Αντιπολίτευση
και αποχωρεί. Τότε δικαιώνει το ρόλο της η Αντιπολίτευση. Δεν
συµµετέχει σε κάτι που είναι ολοφάνερο ότι παραβιάζει τον Κανονισµό. Όχι διότι πλησιάζουν οι εκλογές του Μαΐου και θα πρέπει πια να βγούµε και στους δρόµους.
Λυπάµαι αλλά εγώ επειδή το είπα, θέλω να είµαι έντιµος και
τώρα που είστε εδώ µπροστά µου. Πιστεύω πως δεν είναι δυνατόν να µη γνωρίζατε, τουλάχιστον οι έµπειροι εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο και όσοι διαβάζετε τον Κανονισµό και το Σύνταγµα, ότι
αυτή η κίνηση δεν µπορούσε να σταθεί. Κατά συνέπεια, κάνατε
µια κίνηση η οποία δεν έβλαψε µόνο εσάς αλλά έβλαψε και το
Κοινοβούλιο. Διότι όλα τα µέσα ενηµέρωσης δείχνουν το θέαµα,
µε χαρακτηρισµούς απαράδεκτους που δεν τιµούν κανέναν από
εµάς. Ξέρουµε όµως ότι το κάνουν, γιατί όσο απαξιώνεται το Κοινοβούλιο τόσο πιο εύκολα, όσοι µέσω της τρόικας φέρνουν
πράγµατα που δεν έχουν καµµία σχέση µε τις δεσµεύσεις της
χώρας, τα περνάνε από εδώ µέσα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μιας και ήταν προλαλήσας ο σεβαστός Πρόεδρος της Βουλής, δεν µπορώ παρά να εκφράσω τη
θετική µου γνώµη για το ότι ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» χθες στο άρθρο 2
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του πολυνοµοσχεδίου. Ήταν µια ψήφος θαρραλέα. Τον τιµά,
κατά τη γνώµη µου και εκφράζει ελεύθερη βούληση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όσοι το εκµεταλλεύονται όµως
αυτό, δεν τους τιµά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν το εκµεταλλεύοµαι. Δεν το
εκµεταλλεύοµαι καθόλου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι εσείς. Δεν µιλάω για εσάς.
Λέω ότι όσοι το εκµεταλλεύονται, δεν τους τιµά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μιλάω ειλικρινέστατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δηλαδή µία καλή κουβέντα
είπα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι εσείς! Είπα όσοι το εκµεταλλεύονται, δεν τους τιµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Συνεχίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το λέω µε κάθε ειλικρίνεια αυτό,
γιατί έτσι είναι και πάντοτε σε κρίσιµες στιγµές, δοκιµάζεται η
δυνατότητα του καθενός να εκφράζεται κατά συνείδηση. Κι είναι
δύσκολο αυτό. Και δεν το λέω παραταξιακά, είναι δύσκολο γενικώς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τον άλλον κ. Κακλαµάνη δεν θα τον
συγχαρείτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα προσθέσω όµως και κάτι
άλλο, για να συνεννοούµεθα. Λένε ότι είναι εθνικής σηµασίας και
δεν θα παίρναµε τη δόση, όµως, αν δεν ψηφιζόταν το νοµοσχέδιο. Αν όλοι ακολουθούσαν τη στάση την οποία τήρησαν ορισµένοι Βουλευτές και δεν ψηφίζανε θετικά, αλλά ψηφίζανε «ΠΑΡΩΝ»
ή και «κατά», όπως έκανε ο κ. Παπανδρέου,…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τον οποίο συγχαίρετε, επίσης!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:…και «ΠΑΡΩΝ» όπως ο κ. Κακλαµάνης, τότε τη δόση θα την παίρναµε; Τη δόση θα την παίρναµε
αν όλοι ψηφίζαµε «ΠΑΡΩΝ» ή «κατά»;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί, λοιπόν, ο εκβιασµός αυτός
δεν ισχύει –και καλώς δεν ισχύει- για την ελεύθερη ψήφο των
Βουλευτών και ισχύει για την πρόταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ,…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ελεύθερη ήταν η ψήφος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:…πρόταση δυσπιστίας, για την
οποία µας είπατε ότι αν αυτή η πρόταση δυσπιστίας πέρναγε και
κάναµε τριήµερη συζήτηση, είµαστε περίπου «εθνικοί προδότες»
διότι θα χάναµε τη δόση; Και κοροϊδεύετε, κύριοι. Κι εδώ υπάρχει
και µία ευθύνη του Προεδρείου. Κοροϊδεύετε απολύτως τον ελληνικό λαό, διότι δεν πρόλαβε να στεγνώσει το µελάνι των όσων
γράφονται και να τελειώσει ο λόγος και οι συνέπειές του -η εκφορά του λόγου- και διαβάζουµε την άλλη µέρα ότι το Ecofin θα
αποφασίσει για τη δόση στις 17 Απριλίου. Στις 17 Απριλίου, κύριοι! Ποιον κοροϊδεύετε; Γιατί αυτή η πρεµούρα; Ξέρετε τι θέλετε
να κάνετε; Είναι απλό.
Ξέρει ο κύριος Υπουργός τι λέω και ξέρει και τις ηµεροµηνίες.
Είναι απλό το γιατί το κάνατε, κύριε Αθανασίου. Θέλατε άρονάρον να τελειώσετε εξευτελίζοντας τη Βουλή, όπως είπαµε. Γιατί
την εξευτελίσατε τη Βουλή, τη διασύρατε. Μη νοµίζετε ότι η
Βουλή είναι κάτι το στεγανό, ότι εδώ είµαστε µεταξύ µας µία µεγάλη παρέα. Υπάρχει ένας λαός από πίσω, που παρακολουθεί τα
τεκταινόµενα. Υπάρχουν επαγγελµατικές κατηγορίες. Υπάρχουν
οι συνταξιούχοι που βλέπουν να κατακρεουργείται η σύνταξή
τους. Υπάρχουν οι µισθωτοί που το νοµοσχέδιό σας σφαγιάζει
τους µισθούς τους. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλµατα που τους βάζετε λουκέτο. Υπάρχουν οι τράπεζες που έχει δώσει λεφτά το
δηµόσιο και βλέπει ο φορολογούµενος, που πληρώνει αφειδώς
για να στηρίξει τις ιδιωτικές τράπεζες, τους ιδιώτες να συνεχίζουν να κάνουν κερδοσκοπία µέσω των τραπεζών και βλέπει από
το νοµοσχέδιο αυτό να τους χαρίζετε ξανά τα λεφτά του δηµοσίου. Όλα αυτά τα βλέπει ένας ολόκληρος λαός. Γι’ αυτό δεν ψήφισαν ίσως και από την παράταξή σας κάποιοι. Δεν ξέρω.
Βλέπω, λοιπόν, ότι νοµίζετε πως είµαστε εδώ πέρα µόνοι µας
και ότι δεν παρακολουθεί ο κόσµος. Νοµίζετε πως δεν βλέπει ότι
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άρον-άρον πάτε να κατεδαφίσετε όλα αυτά, µε τη λογική του κατεπείγοντος, και δεν καλείτε τους φορείς, δεν ανοίγετε κανένα διάλογο, δεν ακούτε καµµία άποψη από κανέναν; Νοµίζετε ότι δεν τα
βλέπει αυτά; Ποιος διασύρει, λοιπόν, το Κοινοβούλιο; Ποιος το
εξευτελίζει; Ποιος είναι αυτός ο οποίος υπονοµεύει τις λειτουργίες
του Κοινοβουλίου; Ποιοι είναι αυτοί που δεν σέβονται τον Κανονισµό και το Σύνταγµα; Εµείς που υποβάλαµε πρόταση δυσπιστίας
σε αυτούς που έκαναν αυτά τα ανοσιουργήµατα ή εσείς που τα
στηρίζετε;
Αυτό είναι το πραγµατικό ερώτηµα, στο οποίο δεν απαντάτε.
Έχετε άχαρο ρόλο, κύριε Αθανασίου. Αλλά τον άχαρο ρόλο εδώ
δεν τον παίξατε και µε κάποια χάρη έστω. Τον κάνατε πιο άχαρο
µε αυτά που είπατε. Διότι εδώ µας κάνατε δικανικές ακροβασίες.
Δικανικές ακροβασίες κάνατε.
(Θυµηδία από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μη χαµογελάτε συγκαταβατικά. Εδώ ο κ. Σταµάτης στη θέση
αυτή καθόταν. Σηκώθηκε ο άνθρωπος δύο φορές, αυθόρµητα –
εγώ φαντάζοµαι– και είπε το αυτονόητο. Μόλις ακούει ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κάνει µοµφή στον Υπουργό Οικονοµικών,
που έπαιξε κεντρικό ρόλο στο νοµοσχέδιο-τέρας, λέει: «Βεβαίως,
κάνουµε δεκτή την πρόταση». Και το επανέλαβε για δεύτερη
φορά, θεωρώντας ότι εµείς δεν το είχαµε καταλάβει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας απάντησε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν απήντησε τίποτα. Δεν απήντησε τίποτα. Δεν µπορεί να απαντήσει, γιατί είναι γραµµένα αυτά.
Είναι εικόνες. Το έβλεπαν όλοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ήταν αρµοδιότητά του.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως µετά λειτούργησε το
«µαγειρείο», το παρασκήνιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
ηρεµήστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: … παρασκήνιο ένθεν, θα έλεγα,
και ένθεν. Γιατί υπάρχουν κι άλλα παρασκήνια, πολλαπλά παρασκήνια, που λειτουργούν σε αυτήν τη Βουλή. Και εδώ το παρασκήνιο είναι γεµάτο κάθε φορά. Δεν ξέρω πώς έρχονται. Εχθές,
αν βλέπατε πίσω από αυτά τα υπουργικά έδρανα, ήταν περίπου
εκατό άτοµα, είχε και ορθίους στα πίσω έδρανα. Είχαν ορθίους
πίσω. Δεν ξέρω πώς µπαίνουν εδώ πέρα. Είναι τιµητικό; Είναι
εξαιρετικό; Είναι προσκλητικό; Εν πάση περιπτώσει, βλέπω πολλούς να κινούνται. Και βλέπω πολλούς που έχουν έναν ειδικό
ρόλο και ειδικό γραφείο µέσα, δίπλα στον Πρωθυπουργό, να έρχονται και να φεύγουν εδώ πέρα –για πρώτη φορά το έχω δει
εδώ στη Βουλή– να µοιράζουν χαρτάκια, να παίρνουν χαρτάκια,
να δίνουν συστάσεις κ.λπ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα. Δεν
είναι λειτουργία αυτή Βουλής. Δεν είναι λειτουργία Κυβέρνησης.
Βεβαίως, είχαµε δει και το θέαµα µιας Κυβέρνησης, να λέει ο
κ. Σταµάτης έτσι, να λέει διαφορετικά, να έρχεται ο Αντιπρόεδρος, για να παίξει το διακριτό ρόλο του –υποτίθεται– το
ΠΑΣΟΚ, να διορθώνει τον κ. Σταµάτη. Την άλλη φορά τι είχαµε
δει, θυµάστε: τον κ. Γρηγοράκο να αποσύρει την τροπολογία,
εσείς, κύριε Μιχελάκη, να ερχόσαστε να λέτε «ισχύει η τροπολογία». Δυο-τρεις φορές έγινε αυτό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κοιτάξτε, µιλάω µε γεγονότα. Μιλάω µε γεγονότα, µιλάω µε
καταστάσεις, τις οποίες βιώνουµε όλοι. Βεβαίως, αν θέλουµε, τις
κρύβουµε κάτω απ’ το χαλί, για να κάνουµε εδώ πέρα ευγένειες,
οι οποίες όµως δεν έχουν καµµία ουσία.
Η Βουλή δεν µπορεί να συνεχίσει έτσι. Δεν είναι δυνατόν να
συνεχίσει έτσι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τα «θα την κλείσετε».
Εσείς, έτσι όπως πάτε, σε λίγο θα την έχετε ανοιχτή, αλλά θα την
έχετε τόσο απαξιώσει, που δεν θα έχει κανένα…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έχει η Χρυσή Αυγή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να µη σχολιάζουµε τον οµιλητή. Παρακαλώ πάρα
πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θα έχει κανένα κύρος στον ελληνικό λαό. Η Βουλή δεν µπορεί να συνεχίσει έτσι, κύριοι. Και δεν
µπορεί να συνεχίσει και µε ευθύνη της Κυβέρνησης και µε ευθύνη
του Προεδρείου.
Επανειληµµένα έχουµε καλέσει το Προεδρείο και ειδικότερα τον
Πρόεδρο να αναλάβει πρωτοβουλίες, να παίξει το ρόλο του, µε
την αυτονοµία που διαθέτει. Γιατί ο Πρόεδρος της Βουλής διαθέτει αυτονοµία. Ο Πρόεδρος της Βουλής οφείλει να κινείται µε
βάση τον Κανονισµό και να επιβάλλει τον Κανονισµό, βεβαίως µε
λογική και µε σύνεση, σε όλες τις κατευθύνσεις, να διασφαλίζει
ότι αυτή η Βουλή λειτουργεί δηµοκρατικά και µπορούν οι Βουλευτές να ασκήσουν το ρόλο τους.
Να ασκήσει το ρόλο της όχι µόνο η Κυβέρνηση ως εκτελεστική
εξουσία και να θεωρεί ότι εδώ έχει ένα διεκπεραιωτικό όργανο,
ένα όχηµα, που θα φέρνει τα νοµοσχέδια και θα τα περνάει έτσι,
άντε, περίπου διά βοής. Αλλά να παίζει το ρόλο της και η Αντιπολίτευση. Και δεν µου λέτε, τι ρόλος είναι αυτός; Τι ρόλος είναι
αυτός;
Φέρνετε τροπολογίες - νοµοσχέδια ολόκληρα Παρασκευή και
τα εισάγετε την Τρίτη για συζήτηση. Φέρνετε τροπολογίες άσχετες εντελώς µε τα νοµοσχέδια, παραβιάζοντας το Σύνταγµα κατάφωρα, τη ρητή αναφορά του Συντάγµατος. Φέρνετε υπουργικές
τροπολογίες εκπρόθεσµες.
Έχετε διαµορφώσει µια καινούργια φάµπρικα για την οποία στο
παρελθόν προς τιµή του -επαναλαµβάνω- ο κ. Κακλαµάνης είχε
αντιδράσει. Έχετε συνδιαµορφώσει µια καινούργια φάµπρικα. Δίνουµε στους Βουλευτές, κάνουν µια τροπολογία βουλευτική, η
βουλευτική τροπολογία αυτή συνήθως είναι και εκπρόθεσµη, την
αφήνουµε στα αζήτητα και βγαίνει ο κύριος Υπουργός φιλεύσπλαχνος και φιλοβουλευτικός στο τέλος της συνεδρίασης και λέει:
«Κάνω δεκτή την τροπολογία».
Αυτό ξέρετε πως λέγεται; Λέγεται υφαρπαγή νοµοθετικών ρυθµίσεων. Άλλο είναι το νόηµα της βουλευτικής τροπολογίας και
άλλο είναι να ερχόσαστε την τελευταία στιγµή µε κατευθυνόµενη
προσπάθεια να την ψηφίζετε. Αυτά όλα τα εκτρώµατα γίνονται.
Θα συνεχίσουµε να τα κάνουµε; Θα συνεχίσει να λειτουργεί έτσι
η Βουλή; Θα συνεχίσει το Προεδρείο να τα ανέχεται αυτά, όταν
παραβιάζουν τον Κανονισµό, όταν παραβιάζουν το Σύνταγµα
ρητά; Θα συνεχίσουµε όλοι µας εδώ -και εσείς εδώ ως Συµπολίτευση- να τα αποδεχόµεθα και να µην µιλάµε και να λέµε όλα «µέλι
γάλα» τη στιγµή που όλα βαδίζουν από το κακό στο χειρότερο µε
τη λειτουργία της Βουλής; Θα το συνεχίσουµε;
Εδώ έχει γίνει το επείγον και το κατεπείγον κανόνας, όχι εξαίρεση και µάλιστα για νοµοσχέδια τα οποία δεν είναι απλώς νοµοσχέδια ενός Υπουργού µε µια αρχή, µέση και τέλος, αλλά
πολυνοµοσχέδια που δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε τέλος και στα
οποία µάλιστα µπαίνουν τροπολογίες της τελευταίας στιγµής σαν
και αυτήν που δέχτηκε µε υπογραφές Βουλευτών ο Υπουργός Οικονοµικών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Του κ. Βορίδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και κλείνουµε και δύο νοσοκοµεία
στο τέλος της συζήτησης.
Και ευτυχώς µετά από αντίδραση της Αντιπολίτευσης δεν απαντάει ο κύριος Υπουργός στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Με
πρωτοβουλία της Αντιπολίτευσης σύσσωµης απ’ ό,τι είδα και λόγω
της αντίδρασής της πάρθηκε πίσω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Λόγω
της Συµπολίτευσης το απέσυρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πάρθηκε πίσω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Και
σίγουρα όχι για εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Μην διακόπτετε τον οµιλητή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αφού
αναφέρθηκε σε εµένα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως, γιατί αντιδρώντας η Αντιπολίτευση…
(Θόρυβος – Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μέχρι τώρα πηγαίναµε µια χαρά. Υπάρχει λόγος τώρα σε αυτό το σηµείο να ξεκινήσουµε τις αντεγκλήσεις; Σας παρακαλώ!
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Κύριε Λαφαζάνη, συνεχίστε. Μην ενδίδετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ να συνεχίσω; Να σταµατήσει ο κ. Γεωργιάδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας αρέσει και
εσάς από την αρχή, το είδα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αντιδρώντας η Αντιπολίτευση βεβαίως και διαµορφώνει καταστάσεις στο χώρο της Συµπολίτευσης και σας αναγκάζει να κάνετε θετικές υποχωρήσεις και αντί
να πείτε «καλώς αντιδράσατε» και καλώς και εµείς υποκύψαµε
στις αντιδράσεις σας, διότι αυτό ήταν το σωστό, ερχόσαστε
τώρα να κάνετε ειρωνικά σχόλια από κάτω. Δεν είναι καλό, αλλά
κάντε το. Αν νοµίζετε ότι αυτό σας βοηθάει, κάντε το.
Αυτήν την ώρα, λοιπόν, εµείς κάναµε πρόταση δυσπιστίας
στον Πρόεδρο. Η πρόταση δυσπιστίας είναι πρώτα απ’ όλα πρόταση για να υπερασπίσουµε τη Βουλή, τις λειτουργίες της, τον
Κανονισµό και το Σύνταγµα. Είναι µια πρόταση - πρόκληση για
να αλλάξουµε τον τρόπο που δουλεύει αυτή η Βουλή και αυτή η
Αίθουσα.
Μπορούµε να τα κάνουµε διαφορετικά. Όλοι ξέρουµε να κάνουµε το σωστό. Όλοι ξέρουµε αυτό το οποίο γίνεται λάθος.
Όλοι ξέρουµε και µέσα µας -πιστεύω- οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν δέχονται αυτό το οποίο γίνεται και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις το εκφράζουν. Πρέπει να το εκφράσουµε εδώ οµόφωνα
όλοι, γιατί η λειτουργία της Βουλής δεν είναι λειτουργία των Βουλευτών αυτής της παρούσας Εθνικής Αντιπροσωπείας. Η λειτουργία της Βουλής είναι λειτουργία της δηµοκρατίας της ίδιας
και η δηµοκρατία πρέπει να µείνει και να γίνει πιο βαθιά και ουσιαστική και όταν εµείς δεν είµαστε σε αυτήν την Αίθουσα.
Εδώ το παράδειγµα που πρέπει να αφήσουµε και η παρακαταθήκη, είναι ότι σε δύσκολες στιγµές κρίσης η Βουλή λειτούργησε, στάθηκε όρθια, είχε Βουλευτές µέσα που υπεράσπισαν το
ρόλο τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ, ήδη έχετε υπερβεί το χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το Προεδρείο, λοιπόν, αντί να
θεωρεί εκβιαστική αυτή την πρόταση, ότι έγινε για να εκβιαστεί,
για να εκβιαστεί η θέληση και η βούλησή του, πρέπει αυτήν την
πρόταση δυσπιστίας να τη δει ως ευκαιρία και ως δυνατότητα
για να προχωρήσει διαφορετικά. Το Προεδρείο µπορεί να κάνει
πολύ περισσότερα για µία Βουλή που θα λειτουργεί πολύ πιο δηµοκρατικά και ουσιαστικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ πάρα πολύ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς αυτό θα το υπερασπιστούµε και θα το υπερασπιστούµε µέχρι τέλους, διότι αυτό επιτάσσει η ανάγκη να βγούµε από την κρίση και πρέπει να βγούµε
από την κρίση µε τη δηµοκρατία όρθια και τη Βουλή ζωντανή και
λειτουργούσα και µε ένα πρόγραµµα, το οποίο να ανταποκρίνεται στο κοινό περί δικαίου αίσθηµα του ελληνικού λαού. Αυτό θα
κάνουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
Κύριε Πρόεδρε, δικαιούστε είκοσι λεπτά. Θα τα εξαντλήσετε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μάλλον δεν
θα τα εξαντλήσω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα εξαρχής να επαναλάβω
αυτό που είπα και εχθές στην τοποθέτησή µου, την ώρα που καταθέταµε την πρόταση µοµφής στον Πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για µία πολιτική επιλογή έκφρασης της δυσαρέσκειάς µας
για τη διαδικασία που επελέγη, της δυσαρέσκειάς µας για την
παραβίαση του Κανονισµού και του Συντάγµατος.
Δεν πρόκειται για µία προσωπική διένεξη αλλά για µία πολιτική
επιλογή αναγκαστική, από τη στιγµή που ο Πρόεδρος επέλεξε
να πάρει πάνω του -ως µη όφειλε, κατά τη γνώµη µας- την απόφαση να αποδεχθεί πλήρως την πρόταση και τις προτροπές του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ο οποίος ήρθε ετεροχρονισµένα
να αλλάξει τη θέση που είχε εκφράσει πρωτύτερα εκ µέρους της
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Κυβέρνησης ο Υπουργός Επικρατείας και να απορρίψει την πρόταση δυσπιστίας που καταθέσαµε στον Υπουργό Οικονοµικών.
Λέω «ως µη όφειλε», δεδοµένου ότι θα µπορούσε να θέσει το
θέµα στην Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, είτε έστω στη
Διάσκεψη των Προέδρων. Δεν έπραξε ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Το ότι δεν πρόκειται για µία, αν θέλετε, προσωπική διένεξη,
µαρτυρά και το γεγονός ότι ο κ. Μεϊµαράκης –αν δεν κάνω
λάθος- είναι από τους λίγους -δεν είναι σύνηθες στα κοινοβουλευτικά χρονικά- Προέδρους της Βουλής που έχει εκλεγεί και µε
την ψήφο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τη δική µας ψήφο.
Υπ’ αυτήν την έννοια έχουµε κι ένα λόγο παραπάνω, αν θέλετε,
να είµαστε περισσότερο αυστηροί και απαιτητικοί.
Χθες, κατά τη γνώµη µας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές -το εκφράσαµε µε έντονο τρόπο- έγινε ένα πρωτοφανές στα χρονικά
κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα, µε ακόµα πιο προφανή πολιτική
σκοπιµότητα. Καταθέσαµε µία συνταγµατικά ορθή πρόταση.
Χθες µάλιστα, άκουσα τον αξιότιµο Πρόεδρο κ. Κακλαµάνη να
µιλάει για χαρακτηρισµούς και ύβρεις.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είπα για χθες, γενικώς
είπα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Από τη δική
µας πλευρά, κύριε Πρόεδρε, δεν υπήρξαν ούτε χαρακτηρισµοί
ούτε ύβρεις. Αντιθέτως, χθες ειδικότερα, δεχθήκαµε καταιγισµό
χαρακτηρισµών και ύβρεων που προσβάλλουν όχι εµάς προσωπικά, αλλά τους θεσµούς που εκπροσωπούµε. Ακούσαµε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να µε κατηγορεί και να λέει ότι ο
Πρόεδρος της Βουλής έφτυσε στα µούτρα τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Δεν είδα να το σχολιάζει κανείς αυτό. Να µας κατηγορεί ότι είµαστε η πέµπτη φάλαγγα, να µας κατηγορεί µε µια απίστευτη
εθνοκαπηλία -που µας πάει σε άλλες εποχές και σε άλλους πολιτικούς χώρους- ότι εµείς καταστρέφουµε τη χώρα την ώρα που
κάποιοι άλλοι σώζουν τη χώρα.
Εµείς δεν καταθέσαµε ούτε ύβρεις ούτε ήρθαµε εδώ µε διάθεση να ανταλλάξουµε χαρακτηρισµούς. Ήρθαµε µε πολιτικά επιχειρήµατα. Βεβαίως, υπήρξε σκληρή πολιτική κριτική. Μιλήσαµε
για πολιτικό έγκληµα και επιµένουµε σ’ αυτό. Φαντάζοµαι ότι ενδεχοµένως ως προς αυτό, κύριε Πρόεδρε, µπορεί να µην έχετε
και πολύ διαφορετική άποψη σε σχέση και µε τη χθεσινή σας
στάση. Γιατί καταλαβαίνω τον διαρκή εκβιασµό που υφίστανται οι
Βουλευτές της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας όλα αυτά τα χρόνια, έναν εκβιασµό που χθες ξεπέρασε τα όρια και µάλιστα µε ψευδείς αναφορές, ότι εάν δεν ψηφισθεί ή εάν καθυστερήσει τρεις
µέρες η κοινοβουλευτική διαδικασία, δεν θα πάρουµε τη δόση, τη
στιγµή που γνώριζε ο κ. Σταµάτης, όταν τα έλεγε αυτά στην πρώτη
του οµιλία -όταν ακόµα, βεβαίως, µας έλεγε ότι είναι καθ’ όλα νόµιµη η πρότασή µας- ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ζήτηµα δόσης
στο Eurogroup στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Οικονοµικών που θα γίνει στη χώρα µας µεθαύριο, αλλά στις 17 του
Απρίλη. Άρα, εδώ πρόκειται για έναν εκβιασµό συνειδητά ψευδή.
Έλεγα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι καταθέσαµε
µια κατά την άποψή µας συνταγµατικά ορθή πρόταση. Και σας
καταθέτω µια σειρά από γνωµοδοτήσεις. Χθες αναφερθήκατε οι
περισσότεροι στη γνωµοδότηση του κ. Χρυσόγονου και µάλιστα
µε περιπαικτικό ύφος: «Δεν µας λέτε ποιοι είναι αυτοί που γνωµοδοτούν». Δεν κατάλαβα δηλαδή: Κρίνετε τους καθηγητές Συνταγµατικού Δικαίου, τους συνταγµατολόγους ανάλογα µε το εάν
έχουν πολιτική προτίµηση ή όχι; Δηλαδή, ο κ. Βενιζέλος που τόσα
χρόνια τον έχετε για έγκριτο συνταγµατολόγο, επειδή είναι
ΠΑΣΟΚ, δεν θα έπρεπε να έχει άποψη.
Καταθέτω, λοιπόν, και τη γνωµοδότηση του κ. Χρυσόγονου,
καθηγητή Συνταγµατικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο και τη γνωµοδότηση του κ. Κατρούγκαλου, καθηγητή Δηµοσίου Δικαίου στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο και τη γνωµοδότηση
του κ. Φιλίππου, επίκουρου καθηγητή Συνταγµατικού Δικαίου στη
Νοµική Σχολή Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Καταθέτω
και απόσπασµα από τη µελέτη της κ. Καµτσίδου, καθηγήτριας
Συνταγµατικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, που µάλιστα έχει γραφεί σε ανύποπτο χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστι-
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κής Αριστεράς κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όλα αυτά αποδεικνύουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η
πρότασή µας έπρεπε να συζητηθεί µε τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισµός και το Σύνταγµα. Η χθεσινή εξέλιξη προσβάλλει
στον πυρήνα της την κοινοβουλευτική αρχή και έρχεται σε αντίθεση µε τον πανθοµολογούµενο διαχωρισµό µεταξύ συλλογικής
ευθύνης της Κυβέρνησης και ατοµικής ευθύνης Υπουργών.
Άκουσα και τον Υπουργό τον κ. Αθανασίου να τοποθετείται επί
µακρόν επ’ αυτού του ζητήµατος.
Διάκριση της ευθύνης σε συλλογική και ατοµική. Βεβαίως, δεν
χρειάζεται να είµαστε ούτε νοµικοί ούτε συνταγµατολόγοι. Αρκεί
µια απλή ανάγνωση να κάνει κάποιος που ξέρει γράµµατα.
Άρθρο 84 παράγραφος 2 του Συντάγµατος. Εγώ το Πολυτεχνείο
έχω τελειώσει, κύριε Αθανασίου. Δεν έχω τελειώσει νοµικά. Εντούτοις, γνωρίζω να διαβάζω ελληνικά. Επ’ ουδενί δεν συνδέεται
ατοµική ευθύνη Υπουργού µε συλλογική ευθύνη Κυβέρνησης,
διότι σε µια τέτοια εκδοχή θα καταλήγαµε στο άτοπο, µοµφή που
γίνεται δεκτή κατά µέλους της Κυβέρνησης να συνεπάγεται και
πτώση της Κυβέρνησης, πράγµα το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν υφίσταται.
Ως εκ τούτου, πώς επαναφέρετε διαρκώς το ζήτηµα του χρονικού ορίου του εξαµήνου, όταν η µία πρόταση είναι κατά συλλογικά της Κυβερνήσεως, η άλλη κατά µέλους της Κυβέρνησης;
Η µία πρόταση, εάν γίνει αποδεκτή, οδηγεί σε πτώση της Κυβέρνησης. Η άλλη πρόταση, οδηγεί σε αναγκαστική παραίτηση
Υπουργού, όχι σε πτώση κυβέρνησης.
Εξ όσων γνωρίζω, βέβαια, και ο κ. Βενιζέλος αποδέχεται το
διαχωρισµό µεταξύ συλλογικής ευθύνης κυβέρνησης και ατοµικής ευθύνης Υπουργών. Αλλά, βεβαίως, ο κ. Βενιζέλος είναι γνωστός µεταξύ των συνταγµατολόγων και για τη συνήθειά του
πολλές φορές, τις γνώσεις του για το Σύνταγµα να τις αξιοποιεί
ως εργαλείο για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιµοτήτων.
Τι συνέβη, όµως, κατά τη διαδικασία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Σταµάτης όχι µία φορά, αλλά
δύο φορές απεδέχθη την πρόταση. Την έκανε αµέσως αποδεκτή.
Και να µην τον παραφράζετε. Υπάρχουν Πρακτικά. Υπάρχει και
το βίντεο που έχει παιχτεί σε όλες τις τηλεοράσεις. Και µάλιστα
επιχειρηµατολόγησε τη δεύτερη φορά, λέγοντας ότι δεν θέτουµε
κανένα θέµα νοµιµότητας της πρότασης που καταθέτετε. Έχετε
δικαίωµα να το κάνετε, αλλά είναι εθνικά επιζήµιο διότι δεν θα
πάρουµε τη δόση.
Η Αντιπρόεδρος της Βουλής, η Προεδρεύουσα, ζήτησε οµιλητές για να ξεκινήσει αµέσως η διαδικασία της συζήτησης της
πρότασης δυσπιστίας. Προσδιόρισε ακόµα και την έναρξη της
συζήτησης. Και ξαφνικά όλα ανετράπησαν από τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης, ο οποίος εχθές θέλησε να λειτουργήσει και ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και ως
Πρόεδρος της Βουλής και ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω εγώ ως τι άλλο.
Σήµερα, όµως, είναι σε όλους –νοµίζω- απολύτως σαφές ποια
ήταν η σκοπιµότητα αυτής της θεαµατικής αλλαγής στάσης της
Κυβέρνησης ανάµεσα στην τοποθέτηση του κ. Σταµάτη και στην
τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου. Η τριήµερη συζήτηση στη Βουλή
για την ουσία της κυβερνητικής πολιτικής, για την ουσία του πολυνοµοσχεδίου, για τις βαρύτατες επιπτώσεις του στην οικονοµία, στην κοινωνία, στην καθηµερινότητα θα ήταν κόλαφος για
την Κυβέρνηση. Ακόµα µεγαλύτερος κόλαφος θα ήταν η αναµενόµενη κρίση των Βουλευτών για τον Υπουργό των Οικονοµικών
κ. Στουρνάρα, έτσι και ετίθετο στην κρίση της Βουλής η πρόταση
δυσπιστίας που καταθέσαµε.
Αυτός ήταν και ο λόγος που καταπιαστήκατε από χθες σκόπιµα, κατά την άποψή µας, σε λανθασµένες νοµικές ερµηνείες
µε µόνο σκοπό να αποφύγετε µια κοινοβουλευτική µάχη. Η Κυβέρνηση χθες φυγοµάχησε, κύριε Αθανασίου. Το µόνο κυβερνητικό σχέδιο χθες κατά τη συζήτηση στη Βουλή ήταν η φυγοµαχία.
Και δυστυχώς, ο Πρόεδρος της Βουλής υπηρέτησε αυτό το κυβερνητικό σχέδιο. Και το Κοινοβούλιο για άλλη µια φορά τραυµατίστηκε προκειµένου να µην στραπατσαριστεί η εικόνα της
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Κυβέρνησης.
Ποιο ήταν το επικοινωνιακό τρικ που ακολουθούσε η Κυβέρνηση εδώ και ένα µήνα; Ότι δήθεν διαπραγµατεύεται σκληρά.
Αυτό το τρικ ο ίδιος ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Υπουργός της Κυβέρνησης, το ξεγύµνωσε, αποδεικνύοντας ότι
δεν υπήρξε καµµία ουσιαστική διαπραγµάτευση, αλλά εκ των
προτέρων ο κ. Χατζηδάκης τα είχε δεχθεί όλα.
Ποιο ήταν το δεύτερο τρικ; Ότι τελείωσε το µνηµόνιο. Αλλά,
αυτό που ψηφίστηκε χθες και πλέον εκ του αποτελέσµατος και
εκ των διαρροών από την κυβερνητική πλειοψηφία µπορούµε
όλοι να συναγάγουµε, ήταν κάτι εξίσου σηµαντικό µε τα προηγούµενα µνηµόνια, αν όχι άλλο ένα µνηµόνιο. Αλλιώς, γιατί
υπήρξαν αυτές οι διαρροές; Πάει, λοιπόν, και αυτό το τρικ.
Τι έµεινε; Έµειναν οι αντάρτες του γάλακτος, οι αντάρτες γάλακτος, οι οποίοι, όπως κάθε φορά, κάνουν φασαρία και στο
τέλος ψηφίζουν τα πάντα σε συνεννόηση, κατά την άποψή µας,
µε την Κυβέρνηση.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Δεν πήραµε εντολή από εσένα όµως.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μη µε διακόπτετε, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Κασσή, παρακαλώ. Εάν κάποιος νοµίζει ότι θίγεται, να
πάρει τον λόγο επί προσωπικού. Παρακαλώ, όµως, να µη διακόπτετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Σε συνεννόηση να ρίχνετε στάχτη στα µάτια του κόσµου, για να µην
καταλάβει η ελληνική κοινωνία –έτσι πιστεύατε- τι εγκλήµατα
κρύβονταν σε αυτές τις οκτακόσιες σελίδες που κατατέθηκαν
στις 3 το πρωί Παρασκευή προς Σάββατο, που έπρεπε το Σάββατο να διαβαστούν από όλους τους Βουλευτές, να συζητηθούν
στην επιτροπή µέσα σε έξι ώρες και σε άλλες έξι ώρες την Κυριακή να καταλήξουµε και να ψηφίσουµε. Αυτή, λοιπόν, τη διαδικασία συγκάλυψης ήθελε να ξεσκεπάσει η πρόταση δυσπιστίας
που κατέθεσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Υπουργού των Οικονοµικών και ταυτόχρονα να αναδείξει τις βαρύτατες πολιτικές ευθύνες του κ. Στουρνάρα, ο οποίος µάλιστα µας δήλωσε ότι είναι
ευτυχής διότι ολοκλήρωσε το έργο του και έβγαλε τη χώρα από
τον τάφο και ετοιµάζεται και για νέα αξιώµατα.
Ήθελε να ξεσκεπάσει, λοιπόν, αυτές τις βαρύτατες πολιτικές
ευθύνες, αλλά και την προσπάθεια –αυτό είναι το αθλιέστερο
όλων- της αυτοαµνήστευσης των εµπλεκοµένων σε πράξεις, που
κατά τη γνώµη µας συνιστούν κακουργηµατική απιστία εις βάρος
του δηµοσίου. Διότι, πώς αλλιώς µπορούµε να χαρακτηρίσουµε
αυτό που γίνεται µε τις τράπεζες, όταν ξαφνικά, για παράδειγµα,
σε µία συστηµική τράπεζα, στη Eurobank, κερδοσκοπικά funds,
ντόπια και ξένα, θα µπορούν µε 2 ή 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ να
αποκτήσουν το 51%, τη στιγµή που το ελληνικό δηµόσιο έχει ήδη
βάλει 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ; Με 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
το ελληνικό δηµόσιο θα έχει το 49% και µε 2 ή 2,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ κερδοσκοπικά funds θα έχουν το 51%. Αυτό για εσάς τι είναι;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό ακριβώς ήθελε η Κυβέρνηση να αποφύγει. Γι’ αυτό και προσπάθησε να αναδείξει διάφορα νοµικίστικα τερτίπια, διότι µε την τριήµερη διαδικασία
ήθελε δεν ήθελε η Κυβέρνηση θα ήταν αναγκασµένη εδώ να απολογηθεί και να µιλήσει γι’ αυτό το έγκληµα εις βάρος της µεσαίας
τάξης, εις βάρος του δηµόσιου πλούτου, για το σκάνδαλο των
τραπεζών που σας είπα πιο πριν. Ήθελε δεν ήθελε θα συζητούσε
και για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, µε τον κόσµο της
µισθωτής σκλαβιάς που οικοδοµεί το καθεστώς του µνηµονίου.
Γιατί ένα καθεστώς φτιάχνετε.
Νοµίζω, όµως, ότι τελικά δεν θα καταφέρετε να αποφύγετε
αυτήν την ουσιαστική συζήτηση. Ήδη το πολυδιαφηµισµένο
«success story» νούµερο δύο µετατράπηκε χθες βράδυ σε ιστορία τρόµου. Τα χαµόγελα πάγωσαν. Προσπαθούν κάποιοι να πανηγυρίσουν στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης αλλά η
πραγµατικότητα είναι ότι µετράτε τα τραύµατά σας. Είστε µία
Κυβέρνηση πολυτραυµατίας.
Και επειδή κάποιοι έσπευσαν να πουν «µέγα λάθος η πρόταση
µοµφής κατά του Υπουργού των Οικονοµικών», ε, ας κάνουµε
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κάθε δύο εβδοµάδες και τέτοια λάθη, για να χάνετε και από δύο
στην κοινοβουλευτική Πλειοψηφία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Χθες βράδυ, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από το
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας νοµίζω και ο τελευταίος Έλληνας
πολίτης κατάλαβε τι προσπαθούσε να αποφύγει η Κυβέρνηση µε
την επίκληση επιχειρηµάτων, ερµηνειών και γνωµοδοτήσεων, σε
σχέση µε την ερµηνεία του Κανονισµού, προκειµένου να µη γίνει
η συζήτηση.
Διότι, όταν σε µια ψηφοφορία µε αυτά τα εκβιαστικά διλήµµατα, µε την τροµοκρατία της δόσης, µε το στανιό της κοµµατικής πειθαρχίας, φτάνετε µε το ζόρι στις εκατόν πενήντα µία, ο κ.
Στουρνάρας όχι εκατόν πενήντα µία δεν θα έπαιρνε, ούτε εκατόν
σαράντα δεν θα έπαιρνε. Και νοµίζω ότι µε αυτόν τον τρόπο, εκθέσατε τον Υπουργό των Οικονοµικών, διότι στην πράξη όχι µόνο
δεν βρεθήκατε ως Κυβέρνηση αλληλέγγυοι απέναντί του, αλλά
φανερώσατε το φόβο σας µπροστά στην επικείµενη διαδικασία
της ψηφοφορίας, βάζοντας ξανά ψεύτικα εκβιαστικά διλήµµατα
σε σχέση µε τη δόση που δεν θα δοθεί, αλλά ξέρετε Πρωταπριλιά έχουµε αύριο, δεν είχαµε χθες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
Επιτρέψτε µου, όµως, κύριε Πρόεδρε, να µου δώσετε τρία
λεπτά να πω και για τα θέµατα που αφορούν την κοινοβουλευτική
διαδικασία, γιατί νοµίζω ότι η σηµερινή συζήτηση, αν θέλετε,
αποτελεί και µια ευκαιρία για έναν ευρύτερο αναστοχασµό πάνω
στο ρόλο του Κοινοβουλίου, στο κύρος των Βουλευτών, στις διαδικασίες και στους θεσµούς. Δεν υπάρχει αµφιβολία, στη συνείδηση της κοινωνίας έχει απαξιωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία
και αυτό που ζούµε τα τελευταία χρόνια εδώ, είναι και µια αφυδάτωση της ίδιας της δηµοκρατίας. Βεβαίως η ιστορία διδάσκει
ότι σε περιόδους κρίσης γιγαντώνεται η υποβάθµιση του Κοινοβουλίου και των θεσµών. Διδάσκει επίσης ότι η αντιλαϊκή πολιτική απαιτεί και επιβάλλει ένα απαξιωµένο Κοινοβούλιο. Αυτά που
ζούµε, όµως, σε αυτό τον τόπο τέσσερα χρόνια τώρα -γιατί κάποιος, νοµίζω Προεδρεύων, ανέτρεξε στο 1927, αν δεν κάνω
λάθος, για να θυµηθεί παλαιότερες προτάσεις δυσπιστίας σε
Πρόεδρο της Βουλής- είναι πρωτοφανή.
Θα σας µιλήσω µε αριθµούς. Τετρακόσιοι εφαρµοστικοί νόµοι
έχουν περάσει εδώ. Εκατόν ογδόντα από αυτούς τα τελευταία
δυο χρόνια. Σαράντα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου έχουν
περάσει. Εννέα νοµοσχέδια µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος,
δηλαδή σε δυο µόνο µέρες, τα τελευταία δυο χρόνια!
Ο Πρωθυπουργός εµφανίζεται µονάχα για την ψηφοφορία.
Δεν έρχεται ουδέποτε στις ερωτήσεις που κατατίθενται από τους
άλλους Αρχηγούς ή Βουλευτές. Κατήργησε την ώρα του Πρωθυπουργού. Τον ακολουθούν στην ίδια τακτική και οι Υπουργοί
της Κυβέρνησης. Η Βουλή πλέον δεν βουλεύεται, δεν συζητά πολιτικά. Έχει αποκτήσει έναν απολύτως διεκπεραιωτικό ρόλο. Εκπρόθεσµες νυχτερινές εν κρυπτώ τροπολογίες. Νοµοσχέδια
εκατοντάδων σελίδων σε ένα άρθρο.
Πριν ξεκινήσει, λοιπόν, η σηµερινή συζήτηση -θα ήσασταν εδώ
νοµίζω- είχε επίκαιρες ερωτήσεις, µόλις δύο. Άλλες φορές δεν
υπάρχει καµµία. Διότι οι Υπουργοί επιλέγουν να απέχουν από τα
κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Λυπάµαι, αλλά η συµµετοχή
στον κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν είναι προαιρετική για τους
Υπουργούς. Και ως προς αυτό, όλοι µας έχουµε ευθύνη, αλλά
πρώτιστη ευθύνη έχει το Προεδρείο και ο Πρόεδρος της Βουλής.
Έχουµε κάνει αλλεπάλληλα διαβήµατα για την ακύρωση επικαίρων ερωτήσεων, τη µη διεξαγωγή προ ηµερησίας διάταξης
συζητήσεων, για τις τροπολογίες που έρχονται από το πουθενά.
Το παράξενο δε είναι ότι όταν αυτά τα συζητάµε κατ’ ιδίαν µε τον
Πρόεδρο τον κ. Μεϊµαράκη, συµφωνεί µαζί µας. Και βεβαίως δεσµεύεται ότι το Προεδρείο θα λάβει µέτρα. Διαπιστώσατε µήπως
να έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια αυτή η κατάσταση;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς έχουµε µια τελείως διαφορετική αντίληψη για το Κοινοβούλιο και τον ρόλο του. Αντίληψη
που θέλει την αποφασιστική ενδυνάµωση του Κοινοβουλίου ως
αυτόνοµου νοµοθετικού και ελεγκτικού θεσµού της εκτελεστικής
εξουσίας, που θέλει τον δραστικό περιορισµό της διαδικασίας
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του κατεπείγοντος.
Οι δικές µας προτάσεις ξεκινούν από τη δυνατότητα υποβολής
νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµου όχι µόνο από την Κυβέρνηση,
αλλά και από συγκεκριµένο αριθµό Βουλευτών µε δεσµευτική
χρονική διαδικασία για την συζήτηση και την ψήφισή τους στην
Ολοµέλεια και καταλήγουν ακόµα και στη δυνατότητα σύστασης
εξεταστικής επιτροπής από µικρότερο αριθµό Βουλευτών, διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος ακόµα και για ψηφισµένο νοµοσχέδιο
µε δικαίωµα πρότασης συγκεκριµένου αριθµού Βουλευτών.
Έχουµε καταθέσει τις προτάσεις µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Αυτές οι αντιλήψεις και οι αρχές µας είναι και οι γενναίες θεσµικές αλλαγές που πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνουν για να αποκτήσει το Κοινοβούλιο ξανά αυτόνοµο ρόλο και παρουσία. Αυτό
που ζητάµε είναι περισσότερη δηµοκρατία, αυτό που απαιτούµε
είναι η τήρηση του Κανονισµού της Βουλής και του Συντάγµατος,
το ακριβώς αντίθετο, λοιπόν, από αυτό που ζούµε τα τελευταία
χρόνια, που ζούµε τη Βουλή του «εγκρίνεται κατά πλειοψηφία»,
τη Βουλή του «ακυρώνεται λόγω κωλύµατος του Υπουργού».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε ό,τι µας αφορά θα υπερασπιστούµε µε όποιο µέσο έχουµε την κοινοβουλευτική διαδικασία
και το Σύνταγµα. Θεωρούµε ότι µε αυτόν τον τρόπο υπερασπιζόµαστε την ίδια τη δηµοκρατία, διότι µία Βουλή διακοσµητική
χωρίς διάλογο και µακριά από την κοινωνία, µε συνεχείς προκλήσεις από τη µεριά της Κυβέρνησης, µία Βουλή που στέκεται διαρκώς απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας και στις αγωνίες της
είναι ό,τι χειρότερο γι’ αυτό που κι εσείς πριν είπατε, κύριε Πρόεδρε, για την απαξίωση της πολιτικής, την απαξίωση των θεσµών
και την απαξίωση της ίδιας της δηµοκρατίας.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ζητήσω να εκλάβετε τη δική µας
πρόταση δυσπιστίας πέρα από την προφανή δυσαρέσκειά µας
για τη χθεσινή διαδικασία και ως µία απόπειρα θεσµικής απάντησης στον ευτελισµό και στην απαξίωση του Κοινοβουλίου, κάτι
το οποίο νοµίζω αφορά όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης.
(Χειροκροτήµατα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είχα
την πρόθεση να µιλήσω, αλλά µετά από όσα άκουσα πάρα πολύ
προσεκτικά και µε σεβασµό, οφείλω να πω -και άκουσα από τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τα µαθήµατα δηµοκρατίας και κοινοβουλευτισµού που µου έκανε- ότι κατ’ αρχάς χαιρετίζω την άποψη ότι δεν υπάρχει κάτι προσωπικό και θεωρώ ότι
δεν είναι προσωπικό. Είναι µία πολιτική επιλογή.
Όµως, η πρόταση τυχαίνει να είναι σε εµένα. Εγώ είµαι το πρόσωπο. Οφείλω να απαντήσω και εγώ –όχι προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, καθόλου προσωπικά- πολιτικά, κοινοβουλευτικά και µε τον
τρόπο που αρµόζει στον Πρόεδρο της Βουλής που απαντά στον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θεσµικά.
Κατ’ αρχάς, για να συνεννοηθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει Πρόεδρος Βουλής και Αντιπρόεδρος, ο οποίος
δεν ανήκει σε έναν κοµµατικό σχηµατισµό και δεν έχει µία ιδεολογία.
Οι Πρόεδροι δεν προέρχονται από το πουθενά. Εκλέγονται µε
βάση ένα πρόγραµµα το οποίο παρουσιάζουν στους Έλληνες πολίτες, έχουν τον σταυρό προτίµησης και εφόσον η Ολοµέλεια, το
Σώµα τούς κάνει την τιµή να τους εκλέξει Προέδρους για να διευθύνουν τις εργασίες του Σώµατος µε βάση τον Κανονισµό, έχουν
µία διττή –έτσι αισθάνοµαι- υπόσταση και ιδιότητα, αφ’ ενός, µεν
του Βουλευτού που ανήκει σε µία πολιτική οικογένεια και δεν µπορεί να απαρνηθεί την πολιτική του οικογένεια και το κόµµα του και
αφ’ ετέρου του Προέδρου της Βουλής, όπου αυτοτελώς πρέπει
να κρίνεται εάν ασκεί τα καθήκοντά του µε τον Κανονισµό της Βουλής, το Σύνταγµα, τους νόµους και τα χρηστά ήθη τα οποία απαιτούνται και µε την αντικειµενικότητα που απαιτείται.
Αν κατάλαβα καλά -χωρίς να αναφέρεστε προσωπικά σε
εµένα- εγώ δεν ασκώ τα καθήκοντά µου σύµφωνα µε τον Κανο-
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νισµό της Βουλής.
Και µάλιστα ελέχθη από τους εκλεκτούς συναδέλφους ότι είναι
και κοµµατικό µακρύ χέρι στο Προεδρείο.
Πρώτον, θέλω να σας ρωτήσω, πολύ φιλικά και όχι προσωπικά,
ο δικός σας Αντιπρόεδρος τι αισθάνεστε ότι είναι; Όταν δηλαδή
κατ’ επανάληψη από την έδρα έχει συµπεριφερθεί µε αντίστοιχο,
ανάλογο τρόπο, εµείς του κάναµε καµµία πρόταση µοµφής; Και
δεν είδα µε τον ίδιο τρόπο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τουλάχιστον επιτρέψτε µου να πω τα γεγονότα, αν θέλετε. Διότι εσείς,
κατά την εκτίµησή σας, κρίνετε ότι εγώ συµπεριφέρθηκα κοµµατικά και εγώ, κατά τη δική µου εκτίµηση, κρίνω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο δικός σας Αντιπρόεδρος συµπεριφέρθηκε κοµµατικά.
Εσείς, δηλαδή, µπορείτε να κρίνετε. Εγώ δεν µπορώ να κρίνω;
Και αν κρίνω, δεν µπορώ να το πω και µάλιστα στην Ολοµέλεια;
Πού πρέπει να πάω να τα πω;
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, σεβασµός
στον Πρόεδρο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Δεν θα τα πω µέσα στην Ολοµέλεια; Έτσι, για να συνεννοηθούµε, δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Και σας παρακαλώ µην µου συµπεριφέρεστε εµένα έτσι. Γιατί
εγώ χθες κύριε Πρόεδρε, θεσµικά, αφελώς, επειδή όποτε είναι
να µιλήσετε εσείς, θέλω να προεδρεύω για να σας τιµώ, από τις
14.00’ ρώτησα τι ώρα θα µιλήσετε. Και ο κ. Βούτσης µας είπε ότι
θα µιλήσετε στις 14.45’ –µην λέω ονόµατα τώρα. Μου είπαν ότι
θα µιλήσετε στις 14.30’, στις 14.45’. Ό,τι ώρα θέλετε να µιλήσετε.
Οφείλω να σας πω ότι ήµουν στο γραφείο µου και περίµενα
να έρθετε να µιλήσετε. Και στις 15.50’ επικοινώνησα µε την Έδρα
και τον κύριο Αντιπρόεδρο και τον ενηµέρωσα ότι θα βγω εκτός
Βουλής για λίγο.
Δεν πρόλαβα να φύγω και ανεβήκατε στο Βήµα. Και καλά
κάνατε. Δικαίωµά σας είναι. Δεν θέλατε να προεδρεύω εγώ, όταν
θα καταθέτατε τη συγκεκριµένη πρόταση. Έτσι εκτιµώ. Μπορεί
να µην κάνατε έτσι ή µπορεί να µην ήταν στις προθέσεις σας. Το
λέω, όµως, γιατί θεωρώ ότι είχα µία εντιµότατη σχέση και
συνεννόηση και συνεργασία µε το Κόµµα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης µε κατ’ επανάληψη προσπάθειες δικές µου και
αναγνωρίζοντας πολλές φορές τις πολιτικές σκοπιµότητες που
εσείς θέτετε και που πολλές φορές κοινοβουλευτικά παίξατε µε
το θεσµό και µε το Κοινοβούλιο.
Και για αυτό ακριβώς δεν έδωσα και ιδιαίτερη σηµασία που
ανεβήκατε στο Βήµα, αφού έφυγα. Και –προσέξτε- ενώ η κ.
Κόλλια ήταν να αντικαταστήσει τον κ. Δραγασάκη, παρότι ήρθε
η κ. Κόλλια, ο κ. Δραγασάκης δεν την άφησε να προεδρεύσει
αµέσως. Αλλά κάθισε δίπλα η κυρία Κόλλια, πήρε την αίτησή σας
και αφού είδε ότι είναι εντάξει, είπε ότι υπάρχει ο απαιτούµενος
αριθµός υπογραφών –χωρίς να αναγνωστούν, ενώ έπρεπε- και
αφού η Κυβέρνηση, χωρίς να διαβάσει την πρότασή σας, µη
κρίνοντας το παραδεκτό νοµικά ή όχι, είπε ότι αν υπάρχει
παραδεκτό νοµικά θα συζητηθεί –γιατί δεν την είχε δει την
πρόταση- τότε η κ. Κόλλια διέκοψε, αφού παρέδωσε ο κ.
Δραγασάκης την πάσα.
Εγώ, καταρχάς, για να τα ξεκαθαρίζουµε, θέλω αυτοτελώς να
κρίνοµαι, όταν είµαι στην Έδρα. Όταν, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν είµαι στην Έδρα, είµαι Νέα Δηµοκρατία, είναι
τιµή µου και υπερηφάνεια µου! Απευθύνοµαι στους πολίτες µε
βάση αυτήν την ιδεολογία και µε αυτήν εκλέγοµαι και µε αυτή θα
ξαναεκλεγώ.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Και αυτό υποθέτω ότι µου το επιτρέπετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας το ευχόµεθα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι µου είπατε ότι το πήρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επάνω µου, ενώ µπορούσα να το πάω στην Διάσκεψη των
Προέδρων. Δηλαδή τι νοµίζατε; Ότι θα υπέκφευγα να το πάω
στην Διάσκεψη των Προέδρων; Γιατί; Δεν έχουµε τη συντριπτική
πλειοψηφία στην Διάσκεψη των Προέδρων; Και τι; Θα ήταν
σωστό; Θα το αποδεχόσασταν; Και µας το λέτε τώρα; Γιατί δεν
µου το λέγατε εκείνη την ώρα; Γιατί δεν µου είπατε: «Πήγαινέ το
στην Διάσκεψη των Προέδρων»; Θα µπορούσαµε να διακόψουµε
για πέντε λεπτά, να συγκαλέσουµε τη Διάσκεψη. Άκουσα τον κ.
Δραγασάκη να λέει γιατί δεν το πήγα στο Προεδρείο. Γιατί; Τι,
θα το έχανα στο Προεδρείο;
Και πρέπει να σας πω ότι επειδή αυτή η Βουλή έχει για πρώτη
φορά οκτώ κόµµατα και επειδή αυτή η Βουλή για πρώτη φορά
έχει συγκυβέρνηση µακράς πνοής και επειδή σε αυτή τη Βουλή
δεν υπάρχει ο απαιτούµενος πολιτικός πολιτισµός που υπήρχε
στις προηγούµενες Βουλές. Διότι δεν είναι ανάγκη να είναι όλα
γραµµένα στον Κανονισµό. Υπάρχουν και οι άγραφοι κανόνες
της δηµοκρατίας, οι άγραφοι κανόνες της ηθικής, τους οποίους
ουδέποτε παραβιάσαµε, γιατί δεν διανοούµεθα να τους
παραβούµε και διότι τους θεωρούσαµε αυτονόητους.
Εάν, λοιπόν, τώρα οι άγραφοι κανόνες δεν είναι αυτονόητοι,
να τους γράψουµε κι αυτούς στον Κανονισµό. Ο πολιτικός πολιτισµός όµως να ξέρετε έχει ήδη πληγεί µε την πρόταση µοµφής
κατά του Προέδρου. Κι αφήστε τα «σας ψηφίσαµε». Κι επειδή µε
ψηφίσατε; Σας ευχαριστώ πολύ. Μήπως δεν ξέρατε τι ψηφίσατε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Έτσι φαίνεται.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Το παίρνετε πίσω τώρα. Μετά χαράς!
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα εξακολουθήσω να ασκώ τα καθήκοντά µου µε τον τρόπο που ορίζει ο Κανονισµός. Διότι εγώ και
τώρα που σας άκουσα κι επειδή διάβασα προσεκτικά και τον κ.
Χρυσόγονο και όλους αυτούς που καταθέτετε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι «όλοι αυτοί». Συνταγµατολόγοι είναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Μάλιστα, µε όλο το σεβασµό. Και αυτόν τον απαιτούµενο σεβασµό να τον δείξετε και στους συνταγµατολόγους που
κι εγώ θα επικαλεστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν τους είπαµε «αυτούς».
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Σας λέω λοιπόν ότι οι ίδιοι κάνουν διάκριση συλλογικής
κυβερνητικής ευθύνης κι ατοµικής ευθύνης, µόνο που η διάκριση
που γίνεται είναι σύµφωνα µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, που δεν είπατε «στην περίπτωση που ασκούν προσωπική πολιτική κι όχι κυβερνητική πολιτική, η οποία έχει εγκριθεί από το Υπουργικό
Συµβούλιο ή από το Κυβερνητικό Συµβούλιο». Αυτό θα παρακαλούσα να το διαβάσατε, γιατί εγώ διάβασα τις γνωµοδοτήσεις.
Επειδή πράγµατι µε ενδιαφέρει να λειτουργήσω όπως ορίζει
το Σύνταγµα και οι νόµοι, πρέπει να σας πω ότι το Σύνταγµα είναι
ο υπέρτατος νόµος και δεν έχει σηµασία αν ο ισχυρός νόµος-Κανονισµός της Βουλής ορίζει το θέµα έτσι. Σηµασία έχει ότι στην
περίπτωση που έχουµε µια τέτοια διαφωνία ή µια τέτοια παρερµηνεία προσφεύγουµε στο Σύνταγµα. Ποιος, λοιπόν, αρνείται το
Σύνταγµα; Εγώ ή εσείς;
Εσείς, κύριε Πρόεδρε, αρνείστε το Σύνταγµα. Το Σύνταγµα δεν
µιλάει πουθενά για ατοµική ευθύνη, όταν υλοποιείς συλλογική
κυβερνητική πολιτική. Πού το βρήκατε αυτό; Σε καµµία από τις
γνωµοδοτήσεις που µου δώσατε δεν υπάρχει.
Όµως, δεν διαβάσατε ούτε εσείς την πρόταση µοµφής που καταθέσατε και θα έλεγα ότι δεν τη διάβασε και κανείς. Καταθέτετε
πρόταση µοµφής κατά του Υπουργού Οικονοµικών για τις διατάξεις που εισάγει στο πολυνοµοσχέδιο για τις τράπεζες. Τίποτε
άλλο. Γι’ αυτό σας είπα από την Έδρα ότι µε τη λογική αυτή θα
µπορούσατε να καταθέτετε προτάσεις µοµφής σε κάθε Υπουργό
που εισάγει διατάξεις.
Εάν από κάτω λέγατε «προσπαθεί να παραπλανήσει µε δόλο
τη Βουλή και να υφαρπάξει την ψήφο της Βουλής και να κάνει
και να ράνει και γι’ αυτό έχει προσωπική ευθύνη» κ.τλ, ίσως –
ίσως!- να έπρεπε να κρίνουµε ότι έχετε δίκιο και να προχωρούσαµε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάστε την πρόταση σας, παρακαλώ πολύ. Διότι εγώ τη διάβασα. Δεν πήρα αβασάνιστα απόφαση ούτε πήρα την απόφαση γιατί έτσι είπε η κυβερνητική
πλειοψηφία. Κι αν έπαιρνα δηλαδή άλλη απόφαση και έλεγα «ναι,
διακόπτουµε», έπρεπε να µου κάνει πρόταση µοµφής η κυβερνητική Πλειοψηφία και να µου έλεγε «α, είσαι το µακρύ χέρι του
ΣΥΡΙΖΑ» ή «είσαι ο Δούρειος Ίππος»;
Ή αποδέχεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεσµικά και νοµικά και συνταγµατικά τι ακριβώς λέει ή όχι. Γιατί δεν είχατε και
δεν τολµήσατε να γράψετε στην πρόταση µοµφής του Υπουργού
Οικονοµικών «εισάγει αυτές τις διατάξεις, κατά τη γνώµη µας, µε
ένα, δύο, τρία, µε δόλο και τα υπόλοιπα»; Διαβάστε την πρότασή
σας. Είναι ατελής. Δεν ξέρω ποιος την έγραψε.
Όµως, είµαι σίγουρος ότι δεν τη διαβάσατε, όπως δεν διαβάσατε και τις γνωµοδοτήσεις που µας καταθέσατε, όπως δεν διαβάσατε και την πρόταση µοµφής στον Πρόεδρο της Βουλής. Διότι,
κύριε Πρόεδρε, η πρόταση µοµφής δεν είναι πρόταση αποδοκιµασίας. Με το άρθρο του Κανονισµού, θεωρείται ότι έχω διαπράξει αξιόποινη πράξη. Εάν, λοιπόν, το κόµµα σας θεωρεί ότι έχω
διαπράξει αξιόποινη πράξη, καλώς µου κάνει πρόταση µοµφής.
Όµως, από τις συζητήσεις που άκουσα µέχρι αυτήν τη στιγµή,
δεν άκουσα κανένα να µου καταλογίζει αξιόποινη πράξη και ειλικρινά µε πόνο ψυχής και µε στεναχώρια σας τα λέω αυτά, διότι
κι εγώ, πράγµατι, δεν περίµενα ότι θα το κάνατε και δεν καταλαβαίνω και γιατί το κάνατε.
Κάποιοι είπαν ότι το κάνατε διότι ούτως ή άλλως θα διέκοπτα
κι άρα το πολυνοµοσχέδιο δεν θα ψηφιζόταν και θα µπορούσατε
να πείτε «να, εγώ σταµάτησα και την ψηφοφορία».
Κι εκεί αδιάβαστοι πιαστήκατε. Δεν καταλάβατε ότι η πρόταση
µοµφής στον Πρόεδρο συζητείται σε ηµέρα κοινοβουλευτικού
ελέγχου και όχι την ώρα που συζητείται το κατεπείγον.
Τέλος, θέλω να σας πω και δύο-τρία πράγµατα. Άκουσα µε
πολλή προσοχή αυτά που είπατε, τα οποία όµως δεν στρέφονται
κατά της Βουλής και του Προέδρου. Είναι αντικυβερνητικά και
θα έλεγα ότι στρέφονται πολλές φορές και κατά του Συντάγµατος. Και για να ξεκαθαρίσουµε: Έχει το δικαίωµα η Κυβέρνηση
να κάνει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ναι ή όχι; Και βέβαια,
λέει το Σύνταγµα, εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις.
Κατά την Κυβέρνηση, περνάµε έκτακτες περιστάσεις αυτήν τη
στιγµή. Το πόσο θα διαρκέσει δεν ξέρω. Τι να κάνουµε; Αν ξέρετε
εσείς, πείτε το. Η Κυβέρνηση θεωρεί…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριε Καπερνάρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Κύριοι συνάδελφοι, δεν αντιπαρατίθεµαι, λέω την
άποψή µου την οποία µε σεβασµό παρακαλώ, όπως σας ακούω,
να την ακούσετε.
Εσείς µε κατηγορείτε και εγώ απολογούµαι στο κάτω-κάτω και
θεωρώ χαρά µου και τιµή µου να απολογούµαι στο Σώµα, γιατί
εγώ έτσι έχω µάθει, τουλάχιστον, σε αυτούς που µε ψηφίζουν
και µε επιλέγουν να απολογούµαι και να απολογούµαι µε επιχειρήµατα.
Και σας λέω, λοιπόν: Το Σύνταγµα επιτρέπει, ναι ή όχι, πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου; Άλλο να πείτε ότι η Κυβέρνηση καθ’
υπερβολή έχει προχωρήσει και όπως µπορεί να έχουµε πει και
εµείς και η ίδια η Κυβέρνηση είµαι σίγουρος ότι δεν το θέλει αυτό
και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι στην καλύτερη δυνατή
θέση. Δεν θα ήθελε να συζητιούνται τα νοµοσχέδια εδώ και πέντε
µέρες; Τι, φοβάται; Όπως είδατε και χθες εκατόν πενήντα τρεις
ψήφους πήρε το νοµοσχέδιο. Δεν πήρε εκατόν σαράντα πέντε ή
εκατόν σαράντα εννέα για να περάσει µε απλή πλειοψηφία. Πήρε
εκατόν πενήντα τρεις ψήφους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πήρε εκατόν πενήντα ένα
ψήφους.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Σταµάτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Κύριοι συνάδελφοι, πήρε την πλειοψηφία, πάνω από
εκατόν πενήντα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Και δύο εκφράσεις ψήφου θετικές!
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Μένουµε σύµφωνοι σε αυτό; Άρα, συµφωνήσατε και
σε αυτό. Τότε, σε τι µε κατηγορείτε; Για να καταλάβω σε τι µε
κατηγορείτε!
Εγώ θεωρώ πράγµατι ότι ήταν µια ευκαιρία να γίνει µια καλή
συζήτηση και να υπήρχαν και προτάσεις και µάλιστα, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω και µια πρόταση, αφού θέλετε και προτάσεις. Εγώ
πιστεύω ότι χθες µε καταχρηστικό τρόπο και µε βάναυσο τρόπο
εσείς παραβήκατε τον Κανονισµό και το Σύνταγµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και θα σας πω, διότι από τη στιγµή που η Κυβέρνηση έχει το
δικαίωµα να καταθέσει ένα νοµοσχέδιο και να το χαρακτηρίσει
κατεπείγον το νοµοσχέδιο και η πλειοψηφία της επιτροπής…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Είναι ο πολιτικός πολιτισµός που λέγαµε προηγουµένως.
Επειδή, λοιπόν, η Κυβέρνηση το χαρακτηρίζει κατεπείγον και
η επιτροπή µε την πλειοψηφία της αποφασίζει αν είναι κατεπείγον ή όχι, άρα πού υπάρχει παράβαση του Κανονισµού; Δεν
υπάρχει.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ακριβώς!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Βεβαίως, µπορεί η Κυβέρνηση να µην έπρεπε να το χαρακτηρίσει κατεπείγον, κατά τη γνώµη σας. Μάλιστα. Η παράβαση του Κανονισµού πού είναι; Για να συνεννοηθούµε.
Ξέρετε πού είναι η δική σας παράβαση; Στο ότι εσείς θέλετε
να αλλοιώσετε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος. Εγώ σας κάνω
και µια πρόταση για να αλλάξουµε τον Κανονισµό, ότι στο κατεπείγον νοµοσχέδιο πρόταση µοµφής κατά της Κυβέρνησης ή
κατά Υπουργού θα συζητείται, αφού ψηφιστεί το κατεπείγον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βεβαίως, αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, να έχουµε άλλη πρόταση.
Είπα και χθες οι τροπολογίες Βουλευτών να µην γίνονται και να
µην κατατίθενται σε κατεπείγοντα νοµοσχέδια. Πρέπει να προσδιορίσουµε την έννοια του κατεπείγοντος, διότι εσείς είπατε ότι
το κατεπείγον –όπως το χαρακτήρισε η Κυβέρνηση- το χαρακτήρισε έτσι γιατί αύριο είχαµε το ECOFIN, ενώ η δόση ήταν να εγκριθεί στις 17 Απριλίου, πράγµα το οποίο αφορά την Κυβέρνηση
και όχι τη Βουλή. Και δεν είναι έτσι, όπως απήντησε η Κυβέρνηση, αλλά δεν έχει σηµασία αυτό για τη Βουλή. Αυτό αφορά την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση και την Κυβέρνηση.
Εγώ µιλάω τώρα διά µέσου της Βουλής και σας λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι όταν προβλέπεται το κατεπείγον, πιστεύω ότι πράγµατι
να είναι κατεπείγον και να ψηφίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία
που ορίζει ο Κανονισµός. Δεν θέλετε; Να αλλάξουµε τον Κανονισµό. Μέχρι να τον αλλάξουµε θα ισχύει αυτός και αν η Κυβέρνηση
ξαναφέρει κατεπείγον, πάλι η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί,
γιατί αυτό λέει ο Κανονισµός και διότι αν δεν µας αρέσει ο Κανονισµός, εδώ είµαστε για να µπορέσουµε να τον αλλάξουµε.
Εγώ θέλω ολοκληρώνοντας να σας πω ότι θεωρώ πως η πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου είναι άδικη. Θέλω να σας πω,
επίσης, προσωπικά ότι τη θεωρώ ως ένα παιχνίδι µε τον θεσµό
του Προέδρου της Βουλής για είσπραξη µικροκοµµατικού οφέλους, όπως το ίδιο θεωρώ και την πρόταση µοµφής στον
Υπουργό Οικονοµικών.
Γιατί, εάν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολιτικά –πέρα από
το θεσµικό και το νοµικό κοµµάτι- χθες η Βουλή έλεγε «δεκτή η
πρόταση» και ξεκινούσαµε τη συζήτηση, θα φτάναµε να ψηφίσουµε την Τρίτη τα µεσάνυχτα. Άρα, την Τρίτη, που το ECOFIN
θα συναντάτο εδώ –όχι στις Βρυξέλλες- ο Έλληνας Υπουργός,
που θα προήδρευε κιόλας, δεν θα είχε την εµπιστοσύνη της Βουλής, θα ήταν στον αέρα. Κι αυτό καλό είναι για εσάς. Για µένα
δεν είναι και για τη χώρα δεν είναι και δεν το θεωρώ και υπεύθυνη στάση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Λυπούµαι, κύριε Πρόεδρε, που δυστυχώς αναφέροµαι σε
αυτά. Λυπούµαι που αυτά τα αναφέρω και τα λέω έτσι όπως πρέπει και όπως τα αισθάνοµαι.
Όµως, πρέπει να σας πω ότι ανεξάρτητα από τις προσπάθειες
που µπορεί να γίνονται για να µην πάρει η χώρα τη χρηµατοδότηση, δεν µπορεί να γίνονται προσπάθειες για να µην ασκήσει
και το θεσµικό ρόλο της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απαγορεύετε τις συγκεντρώσεις
στο κέντρο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Θα µπορούσατε, κύριε Λαφαζάνη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όταν έρχονται οι αποικιοκράτες,
το κέντρο αστυνοµοκρατείται!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Κύριε Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θυµίζουν άλλες εποχές. Δεν είναι
έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ σταµατήστε. Παρακαλώ να σέβεστε τον Πρόεδρο!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Λαφαζάνη, …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τις προάλλες ήρθε κάποιος
άλλος, τώρα το ECOFIN. Αυτά θυµίζουν άλλες εποχές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην απαντάτε, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό δεν το ξέρετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Προσπαθείτε να µε κάνετε κοµµατάρχη και να σας µιλήσω σαν νεοδηµοκράτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν το ξέρετε ότι έχουν απαγορευθεί οι συγκεντρώσεις;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Σας οµιλώ, λοιπόν, σαν νεοδηµοκράτης. Ναι, το πεζοδρόµιο δεν θα το επιτρέψουµε να κάνει κουµάντο στην Αθήνα!
Έτσι; Για να συνεννοούµεθα, κύριε Λαφαζάνη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το πεζοδρόµιο έφερε τη δηµοκρατία!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Για να συνεννοούµεθα! Ακούσατε τι σας λέω;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, το πεζοδρόµιο που το καθυβρίζετε έφερε τη δηµοκρατία, το πεζοδρόµιο στηρίζει τη Βουλή.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Προσπαθεί να δυναµιτίσει το κλίµα. Ας προχωρήσουµε ήρεµα.
Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Όπως είδατε, κύριε Λαφαζάνη, σας οµιλώ σαν Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και όχι σαν Πρόεδρος, γι’ αυτό και δεν
είµαι πάνω στο Προεδρείο, είµαι από κάτω και θα σας πω ότι πάρα
πολλές φορές…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν οµιλείτε ως Πρόεδρος;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Όχι, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Θέλω να ξέρετε, κύριε Λαφαζάνη, ότι πάρα πολλές
φορές έχω αυτοσυγκρατηθεί, έχω αυτοπειθαρχηθεί µπροστά στις
υπερβολές, τις οποίες εσείς κατ’ επανάληψιν έχετε καταγγείλει
και προσωπικά σε µένα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιες είναι οι υπερβολές; Έχουµε
κάνει υπερβολές;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Το ότι αυτά δεν είναι προσωπικά και είναι πολιτικές επιλογές, αυτά θα τα δούµε και τα ξέρετε.
Εγώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω κλείνοντας να
πω ότι η πρόταση µοµφής θεωρώ πως ήταν ένα πολιτικό παιχνίδι
µε τους θεσµούς. Θέλω να σας πω ότι εφόσον η πρόταση µοµφής
δεν περάσει, θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά µου όταν κάθοµαι στην Έδρα ως Πρόεδρος της Βουλής. Όµως, όταν δεν είµαι
στην Έδρα, είµαι και παραµένω ένα στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας, που δίνει τον αγώνα του για να προχωρήσει αυτή η χώρα εµπρός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Όχι από Έδρας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, καθίστε.
Από εδώ, από την Έδρα, ποτέ δεν τίθεται προσωπικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Επί
προσωπικού ζητώ τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Κάτω! Κατεβείτε κάτω!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό. Ηρεµήστε,
παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, δώσατε τονλόγο στον Αντιπρόεδρο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Ναι, ναι, βεβαίως!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Προφανώς, µπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν σας τιµά ούτε εσάς η
αποδοχή αυτής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Ασφαλώς και µπορώ.
Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα
ήθελα τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Μετά την οµιλία µου. Μην απευθύνεστε
σ’ εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Βενιζέλο, έχετε τον
λόγο. Μην απαντάτε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Σας παρακαλώ, ανέβηκα στο Βήµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε τον λόγο, κύριε
Βενιζέλο. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, καθίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Σας παρακαλώ, ανέβηκα στο Βήµα. Δόθηκε ο λόγος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν
καταλαβαίνω, τιµωρούµαι επειδή κάθισα εκεί δηλαδή;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Καθίστε, κύριε Δραγασάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Παρακαλώ!
Γνωρίζετε καλύτερα, κύριε Δραγασάκη, ότι για να ζητήσετε τον
λόγο επί προσωπικού, πρέπει να είστε κάτω. Ποτέ δεν ζητείται ο
λόγος επί προσωπικού από την Έδρα. Ορίστε, κύριε Βενιζέλο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Έθεσα ένα ερώτηµα. Δεν τηρείται ο Κανονισµός για µένα επειδή,
έκανα το λάθος να καθίσω εκεί, ενώ αν καθόµουν εδώ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είχε δοθεί ο λόγος στον
κύριο Βενιζέλο.
Κύριε Βενιζέλο, συνεχίστε. Σας έχω δώσει τον λόγο, σας έχω
ανεβάσει στο Βήµα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ζητήσατε να κατέβει κάτω και κατέβηκε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, προστατέψτε το δικαίωµά µας να µιλήσουµε! Ο κ. Δραγασάκης θα
πάρει τον λόγο αµέσως µετά την οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Ακριβώς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ντροπή! Με ποιο δικαίωµα;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Γιατί µου έδωσε τον λόγο ο Πρόεδρος.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ζητώ από το Προεδρείο µια εξήγηση, σύµφωνα µε το άρθρο 68
του Κανονισµού…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Σεβαστείτε το γεγονός ότι ένας Αρχηγός κόµµατος είναι στο Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Βενιζέλο, έχετε τον
λόγο.
Κύριε Δραγασάκη, δεν µπορείτε να πάρετε τον λόγο επί προσωπικού.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ζητώ από το Προεδρείο εξήγηση, ως µέλος του Κοινοβουλίου,
γιατί στερούµαι τον λόγο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Θα τον πάρει µετά. Τι είναι αυτά τα
πράγµατα; Αφού έχει δοθεί ο λόγος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Βενιζέλο, δεν έχω
βάλει το χρόνο σας.
Οφείλω µια απάντηση, λοιπόν. Καθίστε κάτω, κύριε Πρόεδρε
και θα σας δώσω απάντηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Προφανώς, δεν θα καθίσω! Ζητάω µια εξήγηση από το Προεδρείο,
γιατί στερούµαι τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, πρέπει να καθίσετε.
Εάν δεν καθίσετε θα µε φέρετε σε δύσκολη θέση.
Κύριε Βενιζέλο, έχετε τον λόγο και µόλις ολοκληρώσετε, θα
πάρει τον λόγο επί προσωπικού ο κ. Δραγασάκης.
Ο χρόνος σας µετράει από τώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, έχει ζητήσει τον λόγο ο κ.
Δραγασάκης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο χρόνος σας, κύριε Βενιζέλο µετράει από τώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, έχει ζητήσει τον λόγο ο κ.
Δραγασάκης!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Παρακολουθούµε δυστυχώς, αυτήν την
κατρακύλα…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Είναι αίσχος!
Αθλιότητα! Εάν αυτό θέλετε να είναι κοινοβουλευτική διαδικασία,
ντροπή σας!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Μη µου σηκώνεις τον δάχτυλο εµένα!
Στο καλό….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παραβιάζετε τον Κανονισµό κατάφωρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι ντροπή!
(Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την Αίθουσα η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ διαµαρτυρόµενη έντονα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, σταµατάω το χρόνο σας για ένα λεπτό και µε συγχωρείτε, για να δώσω
µια διευκρίνιση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Τι διευκρίνιση να δώσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θέλω να δώσω την εξής
διευκρίνιση, η οποία είναι αυτονόητη. Δεν µπορεί ο οποιοσδήποτε
που είναι στο Προεδρείο από την Έδρα να ζητήσει τον λόγο επί
προσωπικού. Για να ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού πρέπει να
είναι στα έδρανα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Με
συγχωρείτε για το έγκληµα που διέπραξα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ!
Για να ζητήσετε τον λόγο επί προσωπικού, κύριε Δραγασάκη,
έπρεπε να είστε στο έδρανο.
Πριν κατεβείτε στο έδρανο είχα δώσει τον λόγο στον Πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κ. Βενιζέλο, ο
οποίος έχει τον λόγο.
Ορίστε κύριε Βενιζέλο, ξεκινάω το χρόνο σας.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Λοιπόν, δέχοµαι τη συγγνώµη που
ζήτησε ο κ. Δραγασάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Από εσάς, όχι από το Προεδρείο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ναι, από εµένα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λυπάµαι πραγµατικά για την εντυπωσιακή ευκολία µε την οποία ο Πρόεδρος και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ χρησιµοποιούν το ακραίο µέσο της
αποχώρησης από τη συνεδρίαση της Βουλής. Η αποχώρηση από
τη συνεδρίαση της Βουλής είναι ένα ακραίο γεγονός, το οποίο
συνδέεται µε στιγµές έντασης, που αφορούν την ουσία του δηµοκρατικού και κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος της χώρας.
Όταν ανοίγουµε το δρόµο των θεσµικών τεχνασµάτων, της καταστρατήγησης του Συντάγµατος, προκειµένου να παρεµποδίσουµε τη νοµοθετική λειτουργία της Βουλής, προκειµένου να
καθυστερήσουµε τεχνητά την άσκηση του νοµοθετικού έργου
και να δηµιουργήσουµε πρόβληµα διεθνούς αξιοπιστίας στη
χώρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα δηµοκρατικής λειτουργίας,
κανένα πρόβληµα θεσµών. Κάνουµε µία επιλογή, η οποία είναι
ριψοκίνδυνη για τον τόπο, αλλά και για εµάς τους ίδιους.
Έτσι χθες ο κ. Τσίπρας εγκλωβίστηκε στην επιλογή του, ο εγκλωβισµός αυτός συνεχίστηκε µε την υποβολή πρότασης µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής και συνεχίζεται τώρα, µε
την εκ νέου αποχώρηση από τη Βουλή, επειδή παραβιάζεται ο
Κανονισµός! Γιατί ο Κανονισµός προβλέπει µε ποια σειρά δίνεται
ο λόγος στη Βουλή!
Θα επανέλθω στα όσα είπα χθες πάρα πολύ συνοπτικά, σε
σχέση µε το θεσµικό και νοµικό ζήτηµα, το οποίο ετέθη.
Ο κ. Τσίπρας και οι Βουλευτές του είχαν την ιδέα να χρησιµοποιήσουν το µέσο της πρότασης δυσπιστίας. Δυστυχώς γι’ αυτούς, είχαν την ίδια ιδέα και το Νοέµβριο του 2013. Υπέβαλαν
τότε µία πρόταση δυσπιστίας, προκάλεσαν µία τεχνητή ένταση,
εντέλει διευκόλυναν στην επιβεβαίωση της δεδηλωµένης εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση, επέτρεψαν στην Κυβέρνηση να παρουσιάσει τις πολιτικές της σε µία τριήµερη
συζήτηση και να κερδίσει την ψηφοφορία.
Υπάρχει, όµως, κόστος. Το κόστος το προβλέπει το Σύνταγµα.
Το Σύνταγµα προβλέπει ότι για έξι µήνες δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ίδιο µέσο.
Συνέλαβαν, λοιπόν, την ιδέα της εκ του πλαγίου παραβίασης
του Συντάγµατος. Αυτός είναι ο ορισµός της καταστρατήγησης
του Συντάγµατος, η εκ του πλαγίου παραβίαση µε δήθεν επίκληση του γράµµατος του Συντάγµατος. Μόνο που εδώ και το
γράµµα του Συντάγµατος δεν τους ευνοεί καθόλου, γιατί -δυστυχώς γι’ αυτούς- είναι απολύτως σαφές. Το άρθρο 84 δεν διακρίνει την πρόταση δυσπιστίας ανάµεσα σε πρόταση δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης συλλογικά ή Υπουργού ατοµικά, ανεξαρτήτως αν ο λόγος της πρότασης µοµφής αφορά τη συλλογική
πολιτική της Κυβέρνησης ή ατοµικές επιλογές και ευθύνες του
Υπουργού, ακόµα και αν αφορά ατοµικές ευθύνες και επιλογές.
Και να σας πω πώς αυτό αποδεικνύεται; Ο Πρωθυπουργός
είναι και αυτός µέλος της Κυβέρνησης ή θα µπορούσε ανέτως
να διευθύνει και ένα Υπουργείο. Μπορεί να υποβληθεί ατοµική
πρόταση δυσπιστίας κατά του Πρωθυπουργού ή κατά του Πρωθυπουργού υπό την υπουργική του ιδιότητα; Και αυτό δεν είναι
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης;
Ερµηνεύουµε το Σύνταγµα µε βάση δύο κανόνες ερµηνευτικής.
Ο πρώτος είναι η αναγωγή στις θεµελιώδεις αρχές του πολιτεύµατος. Θεµελιώδης αρχή είναι η δεδηλωµένη και από το 1975 η
κυβερνητική σταθερότητα. Το Σύνταγµα διευκολύνει την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης και δυσκολεύει υπέρµετρα την αποδοχή
πρότασης δυσπιστίας, γιατί θέλει να προστατεύσει ένα βασικό
συνταγµατικό αγαθό, που είναι η κυβερνησιµότητα του τόπου, να
έχει ο τόπος κυβέρνηση, να έχει κατεύθυνση, να έχει κράτος που
λειτουργεί, να έχει ασφάλεια. Το θέλει ο πολίτης, το θέλει η δηµοκρατία. Ο δεύτερος κανόνας ερµηνείας του Συντάγµατος είναι η
συνταγµατική πρακτική, που δεν είναι απλώς δεοντολογία, είναι
συνήθειες που µπορεί να µη συνιστούν έθιµα κοινοβουλευτικά,
αλλά πάντως συνιστούν ερµηνευτικά προηγούµενα.
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Όταν υποβάλλεται πρόταση δυσπιστίας κατά Υπουργού ατοµικά, η πρακτική είναι ότι η Κυβέρνηση υπερασπιζόµενη την κυβερνητική της αλληλεγγύη µετατρέπει την πρόταση δυσπιστίας
κατά Υπουργού σε πρόταση εµπιστοσύνης της Κυβέρνησης.
Έτσι γινόταν πάντα τα τελευταία πολλά χρόνια.
Άρα, κανονικά η Κυβέρνηση έπρεπε να πει χθες: «Ναι, ας πάµε
σε µία πρόταση εµπιστοσύνης, για να διευκολύνουµε τον κ. Τσίπρα να παρεµποδίσει την ψήφιση του νοµοσχεδίου και να µας
σύρει σε καθυστέρηση και σε ευτελισµό, να µην έχουµε κυβέρνηση στο Eurogroup και στο ECOFIN, που διεξάγεται στην Αθήνα
και να µην έχουµε ψηφισµένη τη συµφωνία µε τους εταίρους και
πιστωτές και να πλήξουµε την οικονοµία, να πλήξουµε τον πολίτη, να τον υποβάλουµε σε περισσότερες θυσίες».
Τι είπαµε εµείς πολιτικά; Είπαµε ότι εάν το ζήτηµά σας είναι
αµιγώς πολιτικό και αληθινό µετατρέπουµε την ψήφο για το νοµοσχέδιο σε ψήφο εµπιστοσύνης. Και αυτό έγινε. Και η Κυβέρνηση επιβεβαίωσε την πλειοψηφία της, παρά τις περί του
αντιθέτου λυσσαλέες προσπάθειες και αβυσσαλέες προσδοκίες.
Άρα τι έγινε χθες; Έκανε ο κ. Τσίπρας µία πολύ µεγάλη τρύπα
στο νερό και έπεσε µέσα, µε το κόµµα του.
Επικαλείται ο κ. Τσίπρας γνωµοδοτήσεις. Τον προκάλεσα χθες
να πει τα ονόµατα και τα παραθέµατα. Ναι, δεν είναι κακό να γνωµοδοτούν τα µέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ή οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχουν
και µία πανεπιστηµιακή ιδιότητα.
Ξέρετε τι έχω αντιµετωπίσει στη ζωή µου; Έχω αντιµετωπίσει
πολλούς συνάδελφους µου στο πανεπιστήµιο να ισχυρίζονται ότι
ο Πρόεδρος της Βουλής, που αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, αλλά που είναι Βουλευτής του κόµµατός του –όπως
σωστά και υπερήφανα είπε ο κ. Μεϊµαράκης, ότι είναι Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας- δεν µπορεί να ψηφίζει σε πρόταση δυσπιστίας υπέρ της Κυβέρνησης, γιατί αναπληρώνει τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας. Ήταν η περιβόητη «ψήφος Αλευρά». Και όµως
τότε επιστήµονες έλεγαν ότι θα πέσει η κυβέρνηση, γιατί ο αείµνηστος Αλευράς, ως Πρόεδρος της Βουλής που αναπληρώνει
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, παραιτήθηκε και ως εκ τούτου
µειώνεται η πλειοψηφία της κυβέρνησης στη Βουλή, τεχνητά.
Ήµουν είκοσι επτά χρονών, υφηγητής του Συνταγµατικού Δικαίου, και αντιτάχθηκα στην άποψη αυτήν. Θεωρώ ότι έχω δίκιο.
Το παραδέχτηκε αυτό εκ των υστέρων και η Νέα Δηµοκρατία στις
διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγµατος, που ακολούθησαν.
Ξέρετε τι αντιµετώπισα το 1989; Έγκριτους επιστήµονες της
εποχής να λένε ότι µπορεί διά νόµου να τροποποιηθεί αναδροµικά διάταξη περί ποινικής παραγραφής, που είναι διάταξη ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. Και µόνος µου - νέος ήµουν εκείνη
την εποχή καθηγητής του Συνταγµατικού Δικαίου- έλεγα τότε:
Μα, αστειεύεστε; Το Σύνταγµα επιτρέπει την αναδροµική τροποποίηση επί τα χείρω ουσιαστικού ποινικού νόµου, γιατί η παραγραφή είναι θεσµός του ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου;
Άρα, η πρόβλεψη του Συντάγµατος είναι ότι µεταξύ δύο προτάσεων δυσπιστίας µεσολαβεί προθεσµία διασκέψεως, όπως λέγεται, ωρίµου χρόνου, για να σκεφτόµαστε τι κάνουµε πριν το
κάνουµε –αυτό σηµαίνει «προθεσµία ώριµου χρόνου»- είναι
σωστή. Από το 1927 δεκάδες επιστηµόνων έχουν γράψει για τα
θέµατα αυτά. Κανείς δεν διανοήθηκε ότι µπορείς να µην κάνεις
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, αλλά κατά Υπουργού. Μόνον µία κυρία συνάδελφος, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ συµπτωµατικά, σε µία εργασία της. Δικαίωµά της. Το πιστεύει. Το είπε.
Η Βουλή έχει καµµία υποχρέωση αυτό να το λάβει υπ’ όψιν;
Δεν θέλω να αναφερθώ στο τι έχει πει µε γνωµοδοτήσεις ο καθένας. Θα µπορούσα να πω πολλά για ποιους έχουµε γνωµοδοτήσει κατά καιρούς, τι διαδικασίες έχουµε παρεµποδίσει. Κύριε
Προεδρεύοντα της Βουλής, σας αφορά. Έχετε κάποια ιστορική
σχέση µε το ζήτηµα αυτό, σε σχέση µε τους γνωµοδοτούντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Βεβαίως.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Οι γνωµοδοτήσεις µπορεί να απαγορεύουν, µπορεί να αποτρέπουν κάποιες διαδικασίες αποκάλυψης στοιχείων. Δεν θα προχωρήσω περαιτέρω. Θα τα βρει η
ιστορική έρευνα.
Εάν µαζί µε το άρθρο 84 του Συντάγµατος διαβάσουµε και το
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άρθρο 85, βλέπουµε τι σηµαίνει συµµετοχή στη συλλογική ευθύνη και την κυβερνητική αλληλεγγύη. Γι’ αυτό είναι πραγµατικά
«η δευτέρα πλάνη χείρων της πρώτης», το να κάνεις και µία πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής.
Ξέρετε τι εννοούσε περιχαρής ο κ. Τσίπρας χθες; «Ζήλια, ζήλια
θα σας εµποδίσουµε να ψηφίσετε. Τώρα θα κάνουµε πρόταση
µοµφής κατά του Προέδρου». Δεν είχε πραγµατικά καταλάβει
εκείνη τη στιγµή ότι η πρόταση αυτή δεν συζητείται αµέσως,
αλλά συζητείται σε συνεδρίαση κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Άλλωστε, την άµεση διακοπή των εργασιών της Βουλής, όταν
υποβάλλεται πρόταση δυσπιστίας δεν την προβλέπει το Σύνταγµα. Την προβλέπει ο Κανονισµός. Θα έλεγα ότι δεν είναι και
σωστό αυτό, διότι έτσι παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία του
πολιτεύµατος. Άρα, είναι απόλυτα σωστή η πρόταση του Προέδρου της Βουλής, κ. Μεϊµαράκη, ότι πρέπει να τροποποιηθεί η
σχετική διάταξη του Κανονισµού και να µην παρεµποδίζεται το
νοµοθετικό έργο.
Άρα, λοιπόν, βρισκόµαστε σήµερα µπροστά σε έναν άλλο, νέο
θεσµικό παραλογισµό. Κατηγορούµε τον Πρόεδρο της Βουλής,
όχι προσωπικά, αλλά θεσµικά. Πρόταση µοµφής κατά θεσµού
δεν υπάρχει. Υπάρχει πρόταση µοµφής κατά του προσώπου που
δεν επιτελεί ορθά το θεσµικό του ρόλο. Έτσι δεν είναι; Οι θεσµοί
είναι παγερά αδιάφοροι. Οι θεσµοί επικοινωνούν µε την ιστορία.
Τα πρόσωπα επικοινωνούν µε τους πολίτες, µε την κοινωνία και
µε τους συνοµιλητές τους, όταν καταλαβαινόµαστε επί τη βάσει
των κανόνων της κοινής λογικής.
Γιατί κατηγορείται ο Πρόεδρος της Βουλής; Διότι έθεσε το
ερώτηµα στην Ολοµέλεια του Σώµατος, η οποία και απεφάνθη.
Αν εµφανιζόταν ως Πόντιος Πιλάτος και έλεγε: «δεν θέλω να αποφασίσω, µπορεί να αποφασίσει η Βουλή», εναντίον ποιου θα
στρεφόταν η πρόταση µοµφής; Κατά της Βουλής. Άλλα αντ’
άλλων, δηλαδή, γιατί δεν θέλουµε να µιλήσουµε επί της ουσίας.
Ποιο είναι, λοιπόν, το ουσιαστικό ζήτηµα; Το ουσιαστικό ζήτηµα
είναι η βαθιά ενόχληση του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα προσωπικά,
γιατί αλλάζουµε σελίδα, γιατί η χώρα µπαίνει πραγµατικά στην τελική ευθεία της εξόδου από την κρίση και το µνηµόνιο και γιατί
αυτό πιστοποιείται. Πιστοποιείται από τους εταίρους µας, αλλά
αυτό είναι το λιγότερο. Πιστοποιείται από τις αγορές, από τον ιδιωτικό διεθνή τοµέα. Πιστοποιείται από την ίδια την ελληνική κοινωνία. Πρώτη φορά ανεβαίνει ο δείκτης οικονοµικής ικανοποίησης ή
αισιοδοξίας µετά από χρόνια. Είναι λογικό αυτό. Ο κόσµος διψά
για ένα αισιόδοξο µήνυµα, για µία αλλαγή µετά από επτά χρόνια
ύφεσης, µε τέτοια ανεργία, µε τόσες θυσίες.
Όµως, είπα και χθες ότι σκεφτόµαστε µε βάση τις θυσίες, την
κρίση, τις επιπτώσεις, µετρώντας µε τι; Μετρώντας µε τα δεδοµένα του 2009, µε τα δεδοµένα του 2008. Εάν δεν είχε συµβεί
αυτό που συνέβη, εάν δεν είχαµε ακολουθήσει το δύσκολο
δρόµο και είχαµε πάει στην επιλογή της ασύντακτης χρεοκοπίας,
της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήµατος, εάν τώρα δεν
υπήρχαν καταθέσεις, εάν δεν υπήρχε τίποτε στη χώρα, εάν δεν
είχαµε σώσει το 75% του εισοδήµατος, αλλά είχαµε κρατήσει το
25%, εάν είχαµε φθάσει στις συνθήκες της Ουκρανίας ή της Πολωνίας παλαιότερα, όταν πτώχευσε, θα ήταν καλά;
Πλην Λακεδαιµονίων αγωνίζεται η χώρα. Αγωνίζεται η χώρα
και κάποιοι λυπούνται, γιατί φεύγουν οι βάρβαροι, γιατί ανακτούµε την αξιοπρέπειά µας, την υπερηφάνεια µας, την αυτοδυναµία µας σιγά-σιγά, πόντο-πόντο, σε µία µάχη εκ του συστάδην
και έχουµε αποτελέσµατα. Είναι κρίµα, πραγµατικά κρίµα που
δεν διασφαλίσαµε όλη αυτήν την περίοδο συνθήκες εθνικής ενότητας και κοινωνικής συναίνεσης στα θεµελιώδη, στα στοιχειώδη. Δεν το πετυχαίνουµε ούτε τώρα, αλλά να ξέρετε ότι ακόµη
και όταν επανέλθουµε -που επανερχόµαστε- στην οµαλότητα,
στην κανονικότητα, η χώρα πρέπει να κάνει µία υπερπροσπάθεια,
για να κερδίσει το χαµένο έδαφος. Άρα, χρειαζόµαστε και πάλι
ενότητα, ανεξαρτήτως αποτελέσµατος δηµοτικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών εκλογών. Χρειαζόµαστε εθνική συστράτευση και όχι αυτή την τεχνητή οξύτητα, το διχασµό.
Είπε ο κ. Τσίπρας ότι µιλήσαµε σκληρά και αφού το είπε αυτό,
παραπονούµενος, επειδή του µιλήσαµε σκληρά χθες, είπε ότι
«αυτό που διαπράττετε είναι κακουργηµατική απιστία, θα σας
βάλω φυλακή».
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Είναι καινούργια µόδα αυτή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Υπάρχει η ευκολία µε την οποία µιλούν
µε όρους Ποινικού Δικαίου, οι απειλές, οι εκφοβισµοί, οι εκβιασµοί,
ένα δάχτυλο συνεχώς υψωµένο, ένας ψευτοεισαγγελικός λόγος
του τύπου «θα ακυρώσουµε τις συµβάσεις, θα διώξουµε τους
επενδυτές, θα σας βάλουµε φυλακή, ξανά φυλακή, πιο βαθιά φυλακή».
Και έρχονται εδώ και δεν έχουν να πουν ποτέ τίποτα. Κατατροπώνονται σε όλες τις διαδικασίες και αντί να διδαχθούν από
αυτές τις αλλεπάλληλες ήττες, που είναι ήττες θεσµικές, πολιτικές και ηθικές, επιµένουν στο ίδιο.
Αντιλαµβάνεσθε ποιος καθοδηγεί τον κ. Τσίπρα, ποιο πνεύµα
υπερίπταται; Ένα πνεύµα που ήταν πάντα πιστό σε αυτήν την αντίληψη -το ζήσαµε σε πολλές περιπτώσεις- που νόµιζε και νοµίζει
ότι απειλώντας µε ποινικοποίηση, µε φυλακή θα λύσει το πολιτικό
πρόβληµα της Αριστεράς, µια κατάρα της Αριστεράς που την καθήλωσε επί χρόνια και τώρα η κρίση έδωσε συγκυριακά την ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ -από ένα µικρό κόµµα- να εκφράσει τη
δυσαρέσκεια του ελληνικού λαού, αλλά κυρίως να εκφράσει τη
δυσαρέσκεια των κοινωνικών στρωµάτων που συνδέονται παραδοσιακά µε το ΠΑΣΟΚ και ως κλασικοί µικροµέγαλοι νοµίζουν ότι
κάτι κάνουν τώρα, ότι έχουν αποκτήσει και ρίζες, ενώ δεν έχουν
καµµία ρίζα. Πού είναι η ρίζα; Σε ποιο δήµο; Σε ποια περιφέρεια;
Σε ποιο σωµατείο; Σε ποιο επιµελητήριο; Σε ποιο συνδικάτο; Σε
ποια οµοσπονδία; Είναι µια ψευδαίσθηση.
Υπάρχει, λοιπόν, η απειλή εναντίον των επενδύσεων, εναντίον
της ανάκαµψης, εναντίον της ελπίδας, εναντίον της απασχόλησης. Εις πείσµα αυτής της άποψης η χώρα ανακάµπτει και διαµορφώνονται πέντε πυλώνες της ανάκαµψης.
Ο πρώτος πυλώνας είναι θεσµικός, η πολιτική σταθερότητα,
γιατί χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει τίποτα ούτε ανάκαµψη ούτε ανάκτηση του χαµένου εδάφους. Σταθερότητα δεν
γίνεται µε συµπαθητικά λόγια ούτε µε θεωρίες συνωµοσίας ούτε
µε κραυγές ούτε µε δηµαγωγίες ούτε µε χτυπήµατα στην πλάτη.
Θέλει αποφάσεις επώδυνες, σκληρές και µε κόστος. Το αναλαµβάνουµε και µε το παραπάνω, ιδίως εµείς το έχουµε αναλάβει
δυσανάλογα πολύ.
Δεύτερος πυλώνας είναι ο δηµοσιονοµικός. Επιβεβαιώνεται η
βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους. Όλα αυτά που φαντασιώνεται ο κ. Τσίπρας για το κούρεµα, για τη διαπραγµάτευση, τα
έχουµε κάνει. Έχουµε κουρέψει το χρέος, όσο δεν έχει κουρευτεί ποτέ στα παγκόσµια χρονικά χρέος, εξήντα πέντε µονάδες
του ΑΕΠ, 130 δισεκατοµµύρια το έχουµε αναδιαρθρώσει.
Όλοι αντιλαµβάνονται ότι µε πολύ εύκολες παραµετρικές αλλαγές επιβεβαιώνεται η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.
Εκτός αγοράς είναι άλλωστε το ελληνικό χρέος. Το 80% δεν είναι
διαπραγµατεύσιµο στη διεθνή αγορά, δεν είναι επιθετικό χρέος,
δεν το κατέχουν κερδοσκόποι, το κατέχουν θεσµοί.
Τρίτος πυλώνας είναι ο αναπτυξιακός, που περνάει βέβαια σε
πολύ µεγάλο βαθµό µέσα από τις τράπεζες, όχι τους τραπεζίτες,
τις τράπεζες οι οποίες τελούν υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του κράτους, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –όχι µόνο του κράτουςγιατί µας δάνεισαν για να κάνουµε την ανακεφαλαιοποίηση.
Προσέξτε όµως τι είναι αυτό που τους ενοχλεί. Πήραµε 50 δισεκατοµµύρια για να ανακεφαλαιοποιήσουµε τις τράπεζες, δηλαδή για να προστατέψουµε τις καταθέσεις των Ελλήνων και την
προοπτική δανείων και επενδύσεων. Έχουµε χρησιµοποιήσει
µέχρι στιγµής 25 δισεκατοµµύρια για την ανακεφαλαιοποίηση
των συστηµικών τραπεζών, των τεσσάρων µεγάλων τραπεζών και
το κράτος θα τα πάρει πίσω όλα αυτά και ακόµη παραπάνω.
Ήδη µε τη σηµερινή χρηµατιστηριακή αξία –που είµαστε
ακόµη στην αρχή της εξόδου- οι µετοχές που κατέχουµε αξίζουν
22 δισεκατοµµύρια. Σε λίγους µήνες θα έχουµε κατά πολύ υπερβεί τα 25 δισεκατοµµύρια που έχουµε δώσει.
Δεν είναι κερδοσκοπική η επένδυσή µας. Είναι µια επένδυση
θεσµική. Δεν είναι κερδοσκόπος το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας, είναι εγγυητικός µηχανισµός µε ευρωπαϊκά
λεφτά. Στο απόθεµα είναι 12 δισεκατοµµύρια. Είναι καβάτζα.
Και τώρα, για τη νέα φάση της ανακεφαλαιοποίησης δεν δίνουµε ούτε ευρώ. Αυτά µένουν. Άρα, διαγράφονται από το
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χρέος, όπως θα διαγραφούν και τα παραπάνω από εικοσιπέντε,
που θα ανακτήσουµε. Θα µείνουν τελικά λιγότερο από δώδεκα,
µε τα οποία χρηµατοδοτήθηκε όχι η ανακεφαλαιοποίηση, αλλά
η εκκαθάριση των τραπεζών, που δεν µπορούσαν να αντέξουν,
των µικρότερων τραπεζών.
Και υπάρχει αυτός ο µύθος ότι ευνοούµε τους τραπεζίτες. Ποιους τραπεζίτες; Τους νέους που θα έρθουν για να µπουν στην
«Eurobank». Αυτό είναι όλο το θέµα. Διότι δεν υπάρχει ζήτηµα
ανακεφαλαιοποίησης τώρα για καµµία άλλη τράπεζα, µόνο για
την «Eurobank» που ανήκει πράγµατι 100% στο κράτος, αλλά
που έχει µέσα της και το «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο».
Και φυσικά, θα µπορούσε το κράτος να κάνει την επιλογή να
βάλει κι άλλα λεφτά από τα 12 δισεκατοµµύρια που έχει, αλλά
λέει ο κ. Αλµούνια και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: «Μα, δεν
ενεργείτε εµπορικά. Εσάς σας ενδιαφέρει η εθνική σας οικονοµία. Φέρτε ξένους επενδυτές, ανεβάστε το χρηµατιστήριό σας,
ανεβάστε το θετικό κλίµα αισιοδοξίας, πάρτε 3 δισεκατοµµύρια
από τη διεθνή αγορά και θα ανακτήσετε αυτά που έχετε βάλει
για τις συστηµικές τράπεζες ούτως ή άλλως -και από την «Eurobank»- µε την άνοδο του οικονοµικού ρεύµατος». Γιατί πόσο
είναι η απόσταση από τα 22 δισεκατοµµύρια που αξίζουν τώρα
οι µετοχές µέχρι τα 25 -30 σας λέω εγώ- ώστε να έχουµε και ένα
µικρό κέρδος από αυτή την επένδυση;
Αυτό ζήτησε το ΤΧΣ, να µπει το ίδιο επενδυτής στην «Eurobank», στην ανακεφαλαιοποίηση. Και η απάντηση ήταν -κι
έπρεπε να κάνουµε µία διαπραγµάτευση- «Εσείς είστε back stop,
είστε ένας µηχανισµός τελικής εγγύησης. Δεν είστε επενδυτικό
fund. Πρέπει να σκέφτεστε την οικονοµία σας, τους πολίτες σας
και το µέγεθος του δηµοσίου χρέους». Αυτή είναι όλη η ουσία.
Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είναι εκτός θέµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού
Εξωτερικών)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ο τέταρτος πυλώνας είναι ο κοινωνικός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και µε αυτόν τον πυλώνα κλείστε, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): …τώρα που θα κατανείµουµε το πρωτογενές πλεόνασµα στον φτωχό κόσµο, τους άνεργους, που θα δώσουµε ασφάλιση στους ανασφάλιστους, που θα στηρίξουµε τους
υπερήλικες, τώρα θα φανεί η αποκατάσταση των αδικιών.
Ο πέµπτος πυλώνας είναι η αποκατάσταση της ευρωπαϊκής και
διεθνούς θέσης της χώρας, γιατί, χωρίς ισχυρή οικονοµία, έχεις
πρόβληµα και εθνικής ισχύος. Ε, λοιπόν αυτό είναι που ενοχλεί.
Και αυτό µετατρέπεται σε πρόταση δήθεν δυσπιστίας κατά του
Υπουργού Οικονοµικών και σε πρόταση δήθεν µοµφής κατά του
Προέδρου της Βουλής. Αυτός είναι ο σχολικός ορισµός της υποβάθµισης και της καταστρατήγησης του Συντάγµατος, το λιγότερο. Αυτό είναι το ανάγλυφο παράδειγµα του πολιτικού
αδιεξόδου.
Τι έχει συµβεί τώρα; Η απαξίωση της πολιτικής αρχίζει και
στρέφεται κατά της Αντιπολίτευσης. Μπορεί ο καθένας να εµφανίζεται εύκολα ως ανανεωτής της πολιτικής και να λέει «Ναι, εγώ
εκφράζω το νέο, το αντισυµβατικό». Ποιοι εκφράζουν το παλιό;
Τα κόµµατα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
Δηµοκρατία. Καλά, το ΠΑΣΟΚ είναι «ο αµνός ο αίρων τας αµαρτίας του κόσµου», αδικείται κατάφωρα. Και είναι λογικό γιατί έχει
εκφράσει το πνεύµα και τη δυναµική της Μεταπολίτευσης. Άρα,
µας καταλογίζουν τα σφάλµατα της Μεταπολίτευσης- όποιος και
να τα έχει κάνει- πολιτικά, λαϊκά, κοινωνικά, αναπτυξιακά, ηθικά,
ιδεολογικά, όλα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τα καλά έγιναν µε αυτόµατο
πιλότο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Άρα, λοιπόν, κανείς δεν εξετάζει
ποιος έκανε τι. Μόνο τα τελευταία, µόνον συγκυριακά, µόνον επιφανειακά. Αλλά τώρα σου λέει ότι στο συµβατικό και το παλιό
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είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Θα εµφανιστούν τα άλλα κόµµατα τώρα, τα οποία δεν έχουν ευθύνη. Δεν έχουν ευθύνη για τη διακυβέρνηση και τις δύσκολες
αποφάσεις. Δεν έχουν ευθύνη ούτε καν για την Αντιπολίτευση,
τίποτα. Είναι άνευ οποιασδήποτε ευθύνης.
Άρα ιδού ο εκνευρισµός. Ο εκνευρισµός οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής προγραµµατικής πρότασης, στην αποτυχία της
στρατηγικής εφόδου από τα αποδυτήρια. Δεν βγαίνει το σενάριο
εκλογών δηµοψηφίσµατος. Δεν βγαίνει το σενάριο ούτε για τις
δηµοτικές ούτε για τις περιφερειακές ούτε για τις ευρωπαϊκές
εκλογές. Δεν βγαίνει στον κ. Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκ τούτου,
να έρθουµε να δηµιουργήσουµε προβλήµατα στη λειτουργία της
Κυβέρνησης και της Βουλής και άρα, στη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, έχετε
πάρει και το µεγαλύτερο µέρος της δευτερολογίας σας. Παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Δηλαδή τι κάνουµε τώρα; Κάνουµε
ασκήσεις επαναστατικής γυµναστικής, ασκήσεις πυκνής τάξεως
στη Βουλή.
Μα, θέλει κότσια για να το κάνεις αυτό. Πρέπει να ξέρεις, να
µπορείς. Πρέπει, όταν κάνεις ένα βήµα, να ξέρεις το επόµενο.
Αλλιώς, απλώς εµφανίζεσαι να µην µπορείς να διαχειριστείς τίποτα ούτε τους θεσµούς ούτε τη δηµαγωγία.
Αυτό είναι ο ορισµός της απόλυτης πολιτικής αποτυχίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Σας βλέπω, βεβαίως, κύριε Δραγασάκη. Κατ’ αρχάς, για να
κλείσουµε αυτό το θέµα –και θα το κλείσουµε- επί της ουσίας ο
Πρόεδρος, ο κ. Βενιζέλος, ζήτησε πρώτος τον λόγο. Αµέσως
µετά µπήκε ο Πρόεδρος της Βουλής. Ζήτησε και ο Πρόεδρος
της Βουλής τον λόγο. Ρωτώ τον κ. Βενιζέλο: «Να δώσω πρώτα
τον λόγο στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής;». Μου κάνει νεύµα,
λέγοντάς µου «ναι». Δίνω τον λόγο, λοιπόν, στον κύριο Πρόεδρο
της Βουλής και µετά θα έδινα τον λόγο στον κ. Βενιζέλο.
Εσείς, από εδώ, από την Έδρα, ζητήσατε να λάβετε τον λόγο
επί προσωπικού. Σας υπενθύµισα ότι δεν µπορείτε να λάβετε τον
λόγο επί προσωπικού από την Έδρα, αλλά πρέπει να κατεβείτε
κάτω στα Έδρανα και να ζητήσετε τον λόγο επί προσωπικού. Συγχρόνως, έδωσα τον λόγο και στον κ. Βενιζέλο. Αυτή είναι η ουσία.
Τώρα, για τους τύπους, επειδή ξέρω ότι είστε πολύ µελετηρός,
θα αναγνώσω την παράγραφο 2 του άρθρου 68, που αφορά τα
προσωπικά ζητήµατα. Λέει, λοιπόν, το εξής: «Η επίκληση και αντιµετώπιση του προσωπικού ζητήµατος γίνεται στην ίδια συνεδρίαση, στην οποία δηµιουργήθηκε». Άρα, στην ίδια συνεδρίαση
που δηµιουργήθηκε, µπορώ να σας δώσω τον λόγο.
Συνεχίζει παρακάτω ,όµως, και λέει ότι ο Πρόεδρος µπορεί να
µη δώσει τον λόγο, αν κρίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό ζήτηµα.
Έχω την αίσθηση ότι ζητάτε τον λόγο για τις αναφορές που
έκανε ο σεβαστός Πρόεδρος της Βουλής στο όνοµά σας. Εσείς
νοµίζετε ότι υπάρχει προσωπικό θέµα. Έχω δύο επιλογές, δηλαδή την επιλογή να ζητήσω από το Σώµα να κρίνει αν υπάρχει
προσωπικό –που αν το ζητήσω, θα πει «όχι»- και την επιλογή να
σας δώσω για ένα λεπτό τον λόγο, προκειµένου να εξηγήσετε σε
τι συνίσταται το προσωπικό.
Σας δίνω, λοιπόν, τον λόγο για ένα λεπτό, για να µας εξηγήσετε σε τι συνίσταται το προσωπικό σας θέµα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν
θέλω ένα λεπτό.
Ακούστηκαν ανακρίβειες από τον κ. Μεϊµαράκη σε ό,τι αφορά
την άσκηση των καθηκόντων µου και θέλω να αποκαταστήσω την
αλήθεια, όπως εγώ την αντιλαµβάνοµαι.
Έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είπατε ποιο είναι το προσωπικό θέµα. Εγώ θα σας δώσω τον λόγο, αν και κρίνω ότι δεν
υπάρχει προσωπικό θέµα. Αν υπήρχε, όµως, θα έπρεπε πολλοί
από εδώ µέσα –και πρωτίστως ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής,
γιατί έγιναν αρκετές αναφορές στο όνοµά του- να ζητούν τον λόγο
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επί προσωπικού. Όταν γίνονται αναφορές σε ονόµατα συναδέλφων, αυτό δεν σηµαίνει ότι δηµιουργείται και προσωπικό θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν
µίλησα για αναφορές. Μίλησα για ανακρίβειες. Κάντε και εσείς
µία προσπάθεια. Μίλησα για ανακρίβειες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
Εγώ θα σας δώσω τον λόγο, για να εξηγήσετε το προσωπικό
θέµα, σχετικά µε τις ανακρίβειες, οι οποίες υπήρξαν.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Συγγνώµη, έχω τον λόγο για να εξηγήσω ποιο είναι το προσωπικό
θέµα; Δηλαδή, έχω ένα λεπτό ή πέντε λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας δίνω –κατά παραχώρηση βέβαια- πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αντιδικήσω µαζί σας. Ήταν µία κακιά
στιγµή. Το µόνο δικαίωµα που έχουµε ως Βουλευτές εδώ µέσα
είναι το περιβόητο «επί προσωπικού».
Έχουµε και έναν άτυπο κανόνα όσοι προεδρεύουµε. Ζητά κάποιος Βουλευτής τον λόγο επί προσωπικού, του δίνουµε ένα
λεπτό, λέει κάτι, καταγράφεται και προχωρούµε.
Ήταν µία άτυχη στιγµή για σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και για σας...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Η
ατυχία µου ήταν ότι καθόµουν εκεί πάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): …γιατί ήσασταν από την
Έδρα, όπως λέτε. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να σηκώσω το
χέρι µου και να πω «τίθεται θέµα επί προσωπικού». Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, µου στερείτε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, έχει κι αυτό το ενδιαφέρον του. Εγώ τώρα έµαθα
ότι όταν κάθεται κανείς εκεί, δεν έχει αυτό το δικαίωµα. Όµως,
βάζω τελεία σ’ αυτό και αναφέροµαι στην ουσία.
Είπε ο Πρόεδρος, ο κ. Μεϊµαράκης –ή άφησε την εντύπωσηότι σκόπιµα εγώ, ως προεδρεύων, δηµιούργησα ασάφεια –ή και
απέκρυψα- για το τι ώρα θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρας.
Τα πραγµατικά γεγονότα έχουν ως εξής: Μιλήσαµε µε τον
κύριο Πρόεδρο και τον ενηµέρωσα ότι η ενηµέρωσή µου είναι
πως θα έρθει µετά τις 15.30’. Υπήρξαν δύο και τρία επανειληµµένα τηλεφωνήµατα επ’ αυτού του θέµατος. Δεν είχα, λοιπόν,
ουδένα λόγο. Στο ερώτηµα αν πρέπει να παρευρίσκεται ως εκδήλωση τιµής, για να τιµήσει δηλαδή µε την παρουσία του την
οµιλία του κ. Τσίπρα, είπα «δεν νοµίζω ότι τίθεται τέτοιο θέµα».
Βάζω τελεία. Κλείνει κι αυτό το θέµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Άρα, µε επιβεβαιώνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Μεϊµαράκη, δεν θα αντιδικήσω ούτε µε εσάς. Ούτε µε
εσάς!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Δεν αντιδικώ, τα γεγονότα λέω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Καταθέτω τα γεγονότα και γι’ αυτό έµεινα εδώ, συµφωνώντας µε
την απόφαση των συναδέλφων µου, για να γραφτούν στα Πρακτικά αυτά τα οποία έχω να πω.
Δεύτερο γεγονός. Αφήσατε την εντύπωση ότι, ενώ ήρθε η
κυρία Κόλλια να µε αντικαταστήσει, εγώ σκόπιµα δεν της έδωσα
την Έδρα. Είθισται όταν προεδρεύουµε και είναι σε εξέλιξη ένα
αντικείµενο, το οποίο ο νέος Προεδρεύων ενδεχοµένως να µην
γνωρίζει στη λεπτοµέρειά του, να ολοκληρώνεται το αντικείµενο
και µετά να παραχωρούµε την Έδρα. Αυτό έγινε και µε την κυρία
Κόλλια, η οποία άλλωστε προήδρευσε και χειρίστηκε το θέµα
άψογα. Άρα, προς τι όλη αυτή η θεωρία συνοµωσίας;
Τρίτη ανακρίβεια: ανέφερε ο κ. Μεϊµαράκης ότι έπρεπε να αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων. Αυτό δεν προβλέπεται
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από το άρθρο 142 του Κανονισµού, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα,
επειδή δεν ήµουν βέβαιος, ρώτησα τους παράγοντες της Βουλής
που µας συµβουλεύουν και ουδείς, αλλά ούτε και εγώ είδα στο
άρθρο 142 ότι έπρεπε να διαβάσω τα ονόµατα. Εποµένως, λυπούµαι γι’ αυτές τις ανακρίβειες.
Το επόµενο σηµείο που θέλω να θέσω είναι το εξής: Άκουσα
µε ενδιαφέρον την οµιλία του κ. Μεϊµαράκη. Αντιλαµβάνοµαι ότι
έπρεπε να απαντήσει σε κάποια θέµατα. Οµολογώ ότι δεν κατανόησα την οµιλία του. Δεν κατάλαβα, κύριε Μεϊµαράκη την οµιλία
σας. Επιφυλάσσοµαι να τη µελετήσω και επιφυλάσσοµαι να συµπεράνω αν µπορούµε να συνεργαζόµαστε στο έργο για το οποίο
έχουµε εκλεγεί εδώ. Διότι δεν κατανοώ µε τον ίδιο τρόπο τη θεωρία των δύο ταυτοτήτων. Βεβαίως και εγώ είµαι στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και κάνω οµιλίες, βεβαίως και έχω κοµµατικές
ιδιότητες. Όµως, θεωρώ ότι ο ρόλος δηµιουργεί συνολική ευθύνη. Όταν ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ανήκει σε ένα κόµµα,
δεν είναι κάποιες ώρες κόµµα και κάποιες ώρες Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας. Όταν, λοιπόν, κάποιος είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της Βουλής, δεν είναι κάποιες ώρες έτσι…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Θα µε ακούσετε; Αν δεν θέλετε να ακούσετε, κάντε υποµονή,
γιατί θέλω να γραφτούν στα Πρακτικά αυτά τα οποία λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ασφαλώς και θα ακουστείτε.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Άρα, έχω άλλη αντίληψη επί αυτού του θέµατος. Και γι’ αυτό
προσέξτε τι λέω. Θέλω να µελετήσω την οµιλία του κ. Μεϊµαράκη, να την αξιολογήσω και ενδεχοµένως να ανταλλάξουµε και
σκέψεις, για να καταλάβω πώς αντιλαµβάνεται τη λειτουργία της
Βουλής από εδώ και πέρα.
Έρχοµαι στο τελευταίο σηµείο. Προσωπικά, κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα είπα στην οµιλία µου ισχύουν
στο ακέραιο. Και αν µιλούσα τώρα, θα µιλούσα ακόµα πιο έντονα
για την ανάγκη οικοδόµησης συναίνεσης όχι στην πολιτική, αλλά
στον τρόπο άσκησης της αντιπαράθεσης γύρω από την πολιτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μοµφή υποστηρίζετε, κύριε Πρόεδρε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κάνετε κουράγιο να ακούσετε αυτά τα οποία λέει κάποιος. Βρείτε
τα µετά...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άκουσα πάρα πολύ καλά! Μοµφή
υποστηρίξατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, σας
παρακαλώ!
Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να πάρετε τον λόγο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Δεν θα µακρηγορήσω και δεν θα κάνω, όπως και στην
αρχική µου τοποθέτηση, χρήση του χρόνου µου.
Κατ’ αρχάς, θέλω να τονίσω ότι ο κ. Δραγασάκης επιβεβαίωσε
αυτά που είπα. Και εγώ αυτό είπα. Είπα ότι τον πήρα τηλέφωνο.
Εγώ, παρά το γεγονός ότι δεν το αναφέρει ο Κανονισµός, αντιλαµβάνοµαι το θεσµικό µου ρόλο ως εξής: Να είµαι στην Έδρα
όταν µιλάει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και
όταν µιλούν οι Αρχηγοί των κοµµάτων. Αν µε µέµφεστε και γι’
αυτό, τότε έχουµε παραλογιστεί. Γι’ αυτό ακριβώς και χαίροµαι
που το επιβεβαιώνετε. Σας πήρα τηλέφωνο στην Έδρα, να ρωτήσω µε σεβασµό τι ώρα θα µιλήσει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και εκ των υστέρων, κύριε Δραγασάκη, αισθάνοµαι πράγµατι -διότι δεν µπορούσα να φανταστώ ότι στις 16.00’
θα µιλήσει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αν δεν
έχει κάτι ιδιαίτερο να πει- ότι τελικά έπρεπε να µου πείτε ότι θα
µιλήσει στις 16.00’ και να µη φύγω. Διότι εγώ ούτε λίγο ούτε πολύ
ήταν σαν να σας ζητάω και την άδεια να φύγω.
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Δεύτερον, δεν κατάλαβα τι δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε ότι
έχουµε διπλό ρόλο; Δηλαδή, εσείς θα υπογράφετε την πρόταση
µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής και θα είστε ένας από
τους πέντε οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρόεδρος της Βουλής δεν
θα µπορεί να απαντήσει ως Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν το κατάλαβα! Πώς τα φαντάζεστε, δηλαδή, αυτά;
Εγώ, κύριε Δραγασάκη, σας λέω ειλικρινά –και το γνωρίζετεότι δεν είχα διάθεση να µιλήσω ούτε είχα και πρόθεση µάλιστα
να έρθω σε µία δηµόσια τέτοια συζήτηση µε τον Αντιπρόεδρο.
Εγώ θα περιµένω να διαβάσετε την οµιλία µου, να δω αν θα
την καταλάβετε -γιατί σας θεωρώ έξυπνο άνθρωπο- και αφού την
καταλάβετε να έρθετε να τη συζητήσουµε. Αν δεν την καταλάβετε, εγώ και ιδιαιτέρως θα σας τα ξαναπώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Δραγασάκη, δεν
χρειάζεται να έχετε τον τελευταίο λόγο. Επειδή αντιλαµβάνοµαι,
όµως, ότι θα βάλετε τα πράγµατα στη θέση τους, σας δίνω τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ο
κύριος Πρόεδρος έκανε µία πρόταση την οποία θα αξιοποιήσω.
Διότι, κύριε Πρόεδρε, είπατε και κάποια άλλα, που δεν τα σχολίασα. Εγώ, το ότι από εκεί πάνω λειτουργώ ως κοµµατικό στέλεχος, το έχω ακούσει µόνο από µία πλευρά µέχρι τώρα. Το
είπατε και εσείς σήµερα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Και εγώ το ίδιο. Και πρόταση µοµφής δεν περίµενα ότι
εσείς θα υπογράψετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Από εµένα δεν το ακούσατε.
Προχωρούµε τώρα, λοιπόν, και θα αξιοποιήσω την πρόταση
του κ. Μεϊµαράκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Αυτό που εννοώ ότι δεν καταλαβαίνω είναι τα όρια της πόλωσης
την οποία θέλει να δηµιουργήσει αυτή η παράταξη. Τελεία!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό να το σκεφτόσασταν!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών κατέθεσαν σήµερα σχέδιο νόµου: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας».
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Αβραµίδης.
Μετά τον κ. Αβραµίδη θα µιλήσουν άλλοι δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και θα πάµε στην ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Αβραµίδη.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολούθησα µέχρι τώρα µία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση µε επιχειρήµατα και ενδεχοµένως αυτή η συζήτηση να είχε
γίνει µε διαφορετικό τρόπο, εάν υπήρχε µία πρόταση του Προεδρείου -λόγου χάρη- από καιρό για τον Κανονισµό της Βουλής,
που θα έθετε και τα ζητήµατα λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
Θα ήθελα να διαβάσω το άρθρο 60, το πρώτο εδάφιο, µιας και
αναφέρθηκε ο σεβαστός συνάδελφος κ. Γλέζος γι’ αυτό το οποίο
προέκυψε χθες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
Οι κύριοι συνάδελφοι που είναι στο διάδροµο εάν θέλουν να
αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν ήσυχα και ήρεµα. Έχουµε οµιλητή στο Βήµα, στον οποίο οφείλουµε σεβασµό. Σας παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε. Τα δεκαπέντε δευτερόλεπτα που
σας «στέρησα», θα σας τα αφήσω.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ανεφέρθη, λοιπόν, ο κ. Γλέζος και το σηµείωσε αρνητικά στη
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διαγραφή που υπήρξε από τη χθεσινή διαδικασία, που προέκυψε,
του κ. Κακλαµάνη.
Επειδή ως νεοεκλεγείς Βουλευτής πήρα αυτό που πήραν όλοι
οι συνάδελφοι και οι παλαιότεροι και οι νεότεροι στο Κοινοβούλιο, τον Κανονισµό της Βουλής των Ελλήνων και το Σύνταγµα της
Ελλάδας, το Σύνταγµά µας λοιπόν στο άρθρο 60 λέγει το εξής:
«Οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της γνώµης και
ψήφου κατά συνείδηση». Αυτό λέει το Σύνταγµα. Και για την
ψήφο κατά συνείδηση ενός συναδέλφου χθες υπήρξε διαγραφή.
Για ψήφο συναδέλφων άλλου κόµµατος δεν υπήρξε διαγραφή,
παρ’ όλο που ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ ονόµασε τη χθεσινή ψηφοφορία «ψήφο εµπιστοσύνης». Είπε: «Μετατρέπουµε την ψηφοφορία αυτή σε ψήφο εµπιστοσύνης». Ενδεχοµένως, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είτε ήθελε να
εκθέσει τον κ. Σαµαρά, τον συνέταιρο του στην Κυβέρνηση οφείλω να ερµηνεύσω τα γεγονότα- είτε δεν µπόρεσε να προχωρήσει στη διαγραφή, τη στιγµή που υπήρχε ο πρώην Πρόεδρος
και πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, σε αυτούς που δεν
ψήφισαν το πολυνοµοσχέδιο.
Να έρθουµε, όµως, στο θέµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Έχω εδώ -γιατί νοµίζω ότι αξίζει να το διαβάσουµε- τι συζητούµε:
Με βάση την ηµερήσια διάταξη, λοιπόν, είναι: «Συζήτηση και
λήψη απόφασης επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου
της Βουλής» είτε είναι πλήρης είτε δεν είναι πλήρης, ποια είναι
η πρόταση να την υπενθυµίσουµε.
Πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής την οποία
υπέγραψαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
«Στις 30 Μαρτίου 2014 κατά τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας
της Βουλής κατατέθηκε από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πρόταση δυσπιστίας κατά του Υπουργού Οικονοµικών της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του
Κανονισµού της Βουλής.
Μετά την κατάθεση της πρότασης και όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 3 του τελευταίου άρθρου διακόπηκε η συζήτηση.
Στη συνέχεια και µετά την επανέναρξη της συζήτησης στην Ολοµέλεια ο Πρόεδρος της Βουλής κατά παράβαση του άρθρου 84
του Συντάγµατος και του άρθρου 142 του Κανονισµού δεν διέκοψε τις εργασίες, προκειµένου να συζητηθεί …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ησυχία!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό, ένα λεπτό!
Καθίστε κάτω, κύριε Κουίκ. Εκφράσεις τέτοιου είδους δεν επιτρέπονται.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Με συγχωρείτε, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αποχωρούσαν οι συνάδελφοι.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Περίπτερο το έχουν
κάνει! Να δείξουν λίγο σεβασµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Υπάρχει νεοορκισµένος
Υπουργός και τον συνεχάρησαν. Ακολουθήστε και εσείς µία τακτική.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Όχι, εδώ το έχουν
κάνει κιόσκι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, συνεχίστε.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Εγώ πάντως, έχω την αντοχή να συνεχίσω και δεν µε σταµατούν οι όποιες φωνές, συζητήσεις και
φωνασκίες. Άλλωστε, υπάρχει και το καφενείο της Βουλής για
όσους θέλουν να πάνε.
Και συνεχίζω: «…προκειµένου, λοιπόν, να συζητηθεί η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Υπουργού Οικονοµικών
και την παρέπεµψε, χωρίς να έχει την αντίστοιχη αρµοδιότητα
στο Σώµα.
Για τους λόγους αυτούς οι υποβάλλοντες Βουλευτές κατ’
εφαρµογήν της διάταξης του άρθρου 150 του Κανονισµού της
Βουλής καταθέτουν την παρούσα µοµφή κατά του Προέδρου
της Βουλής Ευάγγελου Μεϊµαράκη.
Οι υπογράφοντες Βουλευτές».»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την πρόταση δυ-
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σπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων έρχεται
ως λογικό επόµενο και ως φυσική εξέλιξη στον κοινοβουλευτικό
κατήφορο, που σύρει τη χώρα και τον λαό µας η Κυβέρνηση των
κ.κ. Σαµαρά και Βενιζέλου. Το success story και τα επεισόδια που
σκαρφίζεται ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Οικονοµικών
µε τους συνεργάτες τους στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχουν
ξεπεράσει τα όρια αποτυχίας µιας επικοινωνιακής εκστρατείας.
Έχουν συντριβεί υπό το βάρος της οικτρής πραγµατικότητας της
ελληνικής οικονοµίας και των συνεπειών τους για το λαό.
Η Κυβέρνηση, εν όψει των εκλογικών αναµετρήσεων του
Μαΐου και υπό τον τρόµο ολικής κατάρρευσης, προσπαθεί µάταια να πείσει ότι µετά τη συµφωνία µε την τρόικα επέρχεται το
τέλος του µνηµονίου.
Η πραγµατικότητα απέχει µακριά απ’ όσα ισχυρίζεται η Κυβέρνηση. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος, η έξοδος στις
αγορές και η µη λήψη νέου δανείου συντηρεί εις βάρος ενός ολόκληρου λαού µια επίπλαστη αφήγηση, αποκρύπτοντας την αλήθεια που επιφέρει πολλαπλές ακόµη δοκιµασίες και στερήσεις.
Μπορεί άραγε κανείς από την Κυβέρνηση να µας απαντήσει
ευθέως πόσες δόσεις υπολείπονται ακόµη από τους Ευρωπαίους
εταίρους και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και κατά πόσο θα
συνεχίσει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να παρεµβαίνει στην
εσωτερική πολιτική της χώρας µας; Ας σταµατήσουν, λοιπόν, τα
ψέµατα εδώ!
Η όποια επίτευξη πλεονάσµατος δεν σηµατοδοτεί το τέλος
των µνηµονίων, αλλά αντίθετα τα προεόρτια για το τι έπεται. Και
εδώ θέλω να αναφερθώ, µια που έγιναν αναφορές και από τον
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης στους
ανασφάλιστους υπερήλικες, για τους οποίους έχει γίνει λόγος
και άλλοτε από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλο, επειδή την
Πέµπτη σε επίκαιρη ερώτηση που έθεσα στον Υπουργό Εργασίας –ήταν ο κ. Κεγκέρογλου που απήντησε εδώ και είπε ότι είναι
στις προθέσεις του Υπουργείου να φέρουν το ζήτηµα αυτόαπάντησε ότι δεν είναι µόνο δικό τους ζήτηµα, αλλά είναι και ζήτηµα του κ. Στουρνάρα, δηλαδή του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Άρα, υπάρχουν ζητήµατα και ευθύνες, τη στιγµή που
σαράντα χιλιάδες συµπολίτες µας είτε Ελλαδίτες είτε οµογενείς
Πόντιοι από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Βορειοηπειρώτες και πεντακόσιοι Κωνσταντινουπολίτες οµογενείς, που
δεν έχουν κανένα εισόδηµα δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν.
Υπάρχουν, λοιπόν, και συντελούνται εδώ εγκλήµατα, εγκλήµατα ζωής και εγκλήµατα κατά της αξιοπρέπειας ανθρώπων, που
δεν έχουν τον στοιχειώδη πόρο. Και µπορούµε εµείς να κοιµόµαστε ήσυχοι και να λέµε ότι όλα είναι καλά, τη στιγµή που υπάρχει µία τραγωδία;
Η Κυβέρνηση διαρρηγνύει τα ιµάτιά της, λέγοντας πως δεν
χρειάζεται νέο δάνειο, ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα διαθέσιµα
κεφάλαια ύψους δισεκατοµµυρίων.
Από την άλλη, η κλιµάκωση των κόκκινων δανείων και η αδυναµία ουσιαστικών εργαλείων ρύθµισής τους, η κατάρρευση
στην πράξη του ασφαλιστικού συστήµατος και του κράτους πρόνοιας, το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας είναι ζητήµατα
που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή και απασχολούν την κοινωνία.
Η σηµερινή µονότονη επανάληψη από στελέχη της συγκυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξουν νέα µέτρα δεν έχει καµµία σχέση µε
την πραγµατικότητα, τη στιγµή που η υφεσιακή εικόνα συνεχίζεται στην οικονοµία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χθεσινή µέρα ψήφισης του
πολυνοµοσχεδίου αποτελεί µια ακόµα µαύρη ηµέρα για τον κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία στη χώρα µας, µε το δεδοµένο
που σηµειώσαµε και της διαγραφής, όταν υπάρχει ψήφος συνείδησης. Και εµείς το σηµειώνουµε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, είναι
κατοχυρωµένο σε εµάς και πάντοτε ψηφίζουµε κατά συνείδηση.
Βεβαίως, η Κοινοβουλευτική Οµάδα έχει θέση, την οποία διατυπώνει και θα διατυπώσει εδώ.
Δεν συνιστά υπερβολή µετά από όσα έλαβαν χώρα εχθές σε
ετούτη την Αίθουσα να µιλήσουµε για κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα, όπως χαρακτηρίστηκε εδώ. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη
φορά. Κάθε φορά, όµως, τα τραύµατα στο σώµα της ελληνικής
δηµοκρατίας είναι όλο και πιο βαθειά.
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Μετά την υιοθέτηση σε πάγια τακτική νοµοθέτησης µέσω των
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, προς αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήµατος για την Κυβέρνηση, αλλά και την αδυναµία
εναντίωσης του Προέδρου της Βουλής σε αυτήν την προσάρτηση πολλών άσχετων τροπολογιών, φτάσαµε στο σηµείο να
απορρίπτεται µια πρόταση µοµφής, θεωρούµε εµείς, µε προσχηµατικό τρόπο.
Η πρόταση µοµφής κατά του Υπουργού Οικονοµικών κ. Στουρνάρα αποτέλεσε µία κίνηση αµφισβήτησης της ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής, όντως, και της πολιτικής που επιβάλλουν οι
δανειστές, που ο ίδιος υιοθετεί, δίχως αντιρρήσεις και χωρίς ενστάσεις, κατά του ελληνικού λαού.
Η επιστηµονική γνωµοδότηση της αρµόδιας Νοµικής Υπηρεσίας
της Βουλής δεν εµφανίστηκε ποτέ στην Αίθουσα της Ολοµέλειας.
Έχω τα Πρακτικά από την τοποθέτηση εδώ, στην Ολοµέλεια, του
Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο οποίος λέει απευθυνόµενος στον Πρόεδρο της Βουλής: «Κύριε Πρόεδρε, µέσα στα
λόγια που διάβασε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είναι σαφές
ότι θα ερωτηθεί η Νοµική Επιτροπή της Βουλής. Ζητώ τώρα να
αναγνώσετε την απόφαση της Νοµικής Επιτροπής της Βουλής επί
του θέµατος. Υπάρχει ή δεν υπάρχει;».
Και στη συνέχεια πάλι ο κ. Καµµένος: «Συνεστήθη η Νοµική
Επιτροπή της Βουλής και σας έδωσε έγγραφο; Να µας το αναγνώσετε». «Θα σας απαντήσω, κύριε Πρόεδρε», ήταν η απάντηση
του Προέδρου της Βουλής.
Το επιχείρηµα που εκφράστηκε διά του στόµατος του Προέδρου της Βουλής αναφορικά µε την εξοµοίωση ενός µέλους της
Κυβέρνησης και της πρότασης δυσπιστίας εναντίον του µε όλη
την Κυβέρνηση, βάσει απόψεων που έλαβε προφορικώς, όπως
είπε χαρακτηριστικά, βεβαίως σε τελική ανάλυση µπορεί να είναι
θέση, αλλά εξυπηρετούσε την Κυβέρνηση.
Η επίκληση του χρονικού ορίου του εξαµήνου από προηγούµενη πρόταση, όπως καταγράφεται στην παράγραφο 6 του ιδίου
άρθρου του Κανονισµού της Βουλής, λειτουργεί προς επίρρωση
του νοµίµου αιτήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας.
Έχω από την εφηµερίδα «ΕΘΝΟΣ» ένα σηµείωµα, ένα µικρό
αρθρίδιο, του συνταγµατολόγου Γιώργου Κατρούγκαλου, που
λέει βεβαίως ότι η διάταξη είναι δεκτική δύο ερµηνειών και, επίσης, ότι η άποψη που υποστηρίχθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη ότι αυτό ισχύει µεν, αλλά µόνο εάν
επρόκειτο για την προσωπική ζωή του Υπουργού, είναι απολύτως
αβάσιµη, γιατί το άρθρο 84 αφορά αποκλειστικά στην πολιτική
και κοινοβουλευτική ευθύνη των µελών της Κυβέρνησης. Στην
περίπτωση ποινικής ευθύνης των Υπουργών έχει έδαφος εφαρµογής το άρθρο 86 του Συντάγµατος, κατά συνέπεια εσφαλµένα
δεν έγινε δεκτή από το Προεδρείο της Βουλής η πρόταση µοµφής κατά του Υπουργού Οικονοµικών. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν
υπάρχουν επιχειρήµατα και από τη µία και από την άλλη πλευρά
και ότι δεν µπορούµε να συζητούµε ήρεµα και καθαρά.
Είναι κοινός τόπος –και κλείνω σε λίγο- πως η Κυβέρνηση νοµοθετεί µε έξωθεν εντολές σηµαντικότατες αλλαγές για την ελληνική οικονοµία, εξυπηρετώντας ξένα επιχειρηµατικά πλάνα για
την έξοδο από την οικονοµική κρίση. Παραδίδει αµαχητί την
εθνική κυριαρχία, δεν προβάλλει καµµία αντίσταση στα πολυεθνικά συµφέροντα, χαµηλώνοντας ακόµα περισσότερο τις προσδοκίες της µικροµεσαίας ελληνικής επιχειρηµατικότητας, που
πλήττεται και καταστρέφεται µε την πολιτική αυτή.
Δεν θα κάνω αναφορά για τον Υπουργό Επικρατείας κ. Σταµάτη. Ο καθένας µπορεί να βγάλει τα συµπεράσµατά του. Ως
Ανεξάρτητοι Έλληνες αποδεικνύουµε και µε τη σηµερινή µας
στάση την πεποίθησή µας πως η τελική νίκη του λαού θα επέλθει
µέσα σε κλίµα συναίνεσης και συνεργασίας όλων των δυνάµεων
που αντιστρατεύονται τη διάλυση της χώρας και την παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Η πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής είναι αλήθεια ένα ακραίο κοινοβουλευτικό
εργαλείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και µ’ αυτό ολοκληρώστε.
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ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Όµως, συµβαίνει και ασκήθηκε σε
ακραίες καταστάσεις για τη χώρα και τον λαό, τη στιγµή που
έχουµε πεντέµισι χιλιάδες αυτοκτονίες, δύο εκατοµµύρια ανέργους και έχουµε πληττόµενες ολόκληρες τάξεις της ελληνικής
κοινωνίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν τα ξέρετε τα νούµερα. Τα νούµερα είναι πολύ ψευδή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, εδώ δεν
κρίνεται το «προφανώς ηγέρθησαν οι περισσότεροι», το οποίο
ήταν καταφανώς αντίθετο µε την πραγµατικότητα σε µία ψηφοφορία στην οποία συµµετείχαµε και την είδαµε. Εδώ µπορεί να
υπάρχει το δικαίωµα της ευθύνης και της γνώµης και της απόφασης. Εποµένως για εµάς τους Ανεξάρτητους Έλληνες η θέση
είναι υπερψήφιση της πρότασης µοµφής που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ξαδέλφια είστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στο ίδιο τόξο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι ώρα θα γίνει η ψηφοφορία,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ πολύ!
Υπάρχουν ακόµα δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ο κ. Ματθαιόπουλος και ο κ. Τσούκαλης, κλείνουµε και αρχίζει αµέσως η
ονοµαστική ψηφοφορία.
Τον λόγο έχει ο κ. Ματθαιόπουλος.
Κύριε Ματθαιόπουλε, θα εξαντλήσετε όλο τον χρόνο σας; Και
τα δώδεκα λεπτά;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
Δεν θα σχολιάσω την εικόνα που παρουσιάζει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε την απόφασή της να αποχωρήσει από την Ολοµέλεια. Θα σχολιάσω τη γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει το
Κοινοβούλιο, το οποίο δυστυχώς διατηρεί ένα επίπεδο ανάλογο
αυτό του γηπέδου, µιας λαϊκής αγοράς. Πριν είδαµε Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας να χτυπούν τα έδρανα, να φωνάζουν συνθήµατα, να χρησιµοποιούν υβριστικές εκφράσεις, θέλοντας µε
αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι κέρδισαν τις εντυπώσεις και ότι
µία ακόµη µάχη για το θεαθήναι έχει κερδηθεί από µεριάς τους.
Δυστυχώς, όλα αυτά γίνονται τη στιγµή που ο ελληνικός λαός
πεθαίνει από την πείνα, που τα προβλήµατα τα οποία έχει προκαλέσει το µνηµόνιο δεν έχουν λυθεί. Κι όµως κάποιοι εδώ µέσα
έχουν το θράσος να χαµογελούν και να πανηγυρίζουν. Αυτήν την
εικόνα, λοιπόν, ας τη βλέπει ο ελληνικός λαός, τον οποίο εσείς
εξαθλιώσατε και µε τα µνηµονιακά σας µέτρα τον οδηγήσατε
στην καταστροφή.
Ακούγοντας πριν τους αποχωρήσαντες από το Βήµα οµιλητές
και συγκεκριµένα τον Πρόεδρο της Βουλής, αντιλήφθηκα ότι
υπάρχει µία τυπολατρική προσήλωση στον Κανονισµό της Βουλής, στο Σύνταγµα, στους νόµους, λες και όλα αυτά τα συνταγµατικά αίσχη που έχουν διαπραχθεί εναντίον της Χρυσής Αυγής
και εναντίον των Βουλευτών της ήταν τελικά ένα κακό όνειρο.
Λες και όλες αυτές οι συνταγµατικές εκτροπές που συντελέστηκαν εδώ και έξι ακριβώς µήνες δεν έγιναν ποτέ. Γι’ αυτά, όµως,
δεν είπε λέξη ο Πρόεδρος της Βουλής, διότι πράγµατι έχει και
προσωπικές ευθύνες. Θα αναφερθώ αργότερα στη θεσµική του
ιδιότητα, την οποία πολλές φορές χρησιµοποιεί για να πλήξει τη
Χρυσή Αυγή.
Ασφαλώς και -το λέω εξαρχής- στηρίζουµε την πρόταση µοµφής απέναντι στο Προεδρείο της Βουλής που έχει καταθέσει η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όχι όµως επειδή συντασσόµαστε µε
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, γιατί βλέπω ότι κάποιοι κάνουν
νεύµατα. Υπάρχει πολύ µεγάλη, χαοτική διαφορά ανάµεσα σε
εµάς και σε αυτούς, διότι εµείς, όποτε µιλάµε, µιλάµε µε στοιχεία, καταγγέλλουµε µε ονόµατα και είµαστε ακριβείς. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόµο
και ας την κρίνουν οι ψηφοφόροι της. Όµως δεν κάνουµε στείρα
αντιπολίτευση, µιλάµε µε στοιχεία και έχουµε κάθε λόγο να στηρίζουµε µία τέτοια πρόταση, γιατί µόνο η Χρυσή Αυγή έχει πέσει
θύµα µιας κατ’ επίφασιν δηµοκρατίας και ενός Κοινοβουλίου το
οποίο λειτουργεί παράνοµα και αντισυνταγµατικά.
Προηγουµένως µίλησε ο εκπρόσωπος του 0%, ο Πρόεδρος
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του ΠΑΣΟΚ ή ο Πρόεδρος της Ελιάς, πείτε το όπως θέλετε, και
µας έκανε µαθήµατα κοινοβουλευτικού ήθους, φτάνοντας µέχρι
το σηµείο να µας πει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος Βουλευτής να απαξιώνει τον θεσµό, πρέπει να απαξιώνει το πρόσωπο και ότι οι θεσµοί είναι απρόσωποι, είναι αδιάφοροι. Εγώ θα
του υπενθυµίσω και να του µεταφερθεί ότι η ποιότητα των θεσµών έχει να κάνει και µε την ποιότητα των ανθρώπων που τους
υπηρετούν. Ένας τίµιος και έντιµος πρωθυπουργός έχει µία έντιµη κυβέρνηση. Ένας ψεύτης πρωθυπουργός έχει µία κυβέρνηση ανίκανων, έχει µία Κυβέρνηση σαν τη σηµερινή, η οποία
κυριολεκτικά έχει διαλύσει τον ελληνικό λαό.
Εποµένως στηρίζουµε την πρόταση αυτή.
Έχουν ακουστεί κάποια πράγµατα στα οποία πρέπει να τοποθετηθούµε. Ίσως είναι λεπτοµέρειες, αλλά είναι σηµαντικά. Πριν
από την πρόταση µοµφής απέναντι στο Προεδρείο είχε κατατεθεί µία πρόταση εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, για λόγους που δεν είναι της παρούσης να εξετάσουµε. Ο Πρόεδρος
της Βουλής κατά τη χθεσινή συνεδρίαση είπε ότι κάτι τέτοιο θα
µπορούσε να γίνει στην περίπτωση που ο Υπουργός λειτουργούσε έξω από το κυβερνητικό πλαίσιο, για παράδειγµα εάν ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας έκανε κάτι χωρίς να του
δοθεί εντολή από τον Σαµαρά ή από την Κυβέρνηση γενικότερα.
Δεν είναι αυτό το πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονοµικών λειτουργούν ενάντια στη
βούληση και τη θέληση του ελληνικού λαού. Όση συγκατάθεση
κι αν έχει ο Υπουργός Οικονοµικών εν όψει της αυριανής συνεδρίασης του ECOFIN, του Eurogroup, δεν έχει καµµία νοµιµοποίηση, όσο ο ελληνικός λαός δεν στηρίζει τη µνηµονιακή πολιτική
και την Κυβέρνηση, στην οποία εδώ και τέσσερα χρόνια δεν
έχουν δώσει τη συγκατάθεσή του οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν
φτάσει σ’ ένα σηµείο πριν από την καταστροφή. Αυτό είναι ένα
µεγάλο ζήτηµα, µία λεπτοµέρεια, την οποία κανείς δεν είχε την
ευθιξία να θίξει.
Τα συµφέροντα που εξυπηρετούνται εδώ πέρα είναι συγκεκριµένα. Επειδή ο Πρόεδρος της Βουλής δεν είναι εδώ για να ακούσει την εισήγησή µου, θα επαναλάβω κάτι που εµένα προσωπικά
µε ενοχλεί και θα έπρεπε να ενοχλεί και όλους τους υπόλοιπους
Βουλευτές, διότι πολλές φορές γίνονται παρατηρήσεις που
έχουν να κάνουν µε ζητήµατα έξω από την ουσία των πραγµάτων. Δεν µπορεί Πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου –είναι
ένα από τα πολλά παραδείγµατα που θα αναφέρω- να έχει ως
επισκέπτη στο ελληνικό Κοινοβούλιο έναν θεσµικό από τα Σκόπια, ο οποίος είχε το θράσος να αποκαλέσει τη χώρα του «Μακεδονία». Δεν είχε την τυπική, την ελάχιστη ευθιξία να βγάλει
έστω µία ανακοίνωση, να συντάξει µία επιστολή, για να καταδικάσει αυτό το αίσχος απέναντι στην ιστορία και το όνοµα της Μακεδονίας. Και µετά κάποιοι λένε ότι πρέπει να σεβόµαστε τους
θεσµούς, το Προεδρείο, το Σύνταγµα και τους νόµους. Όταν οι
ίδιοι δεν σέβονται τους εαυτούς τους, όταν δεν σέβονται τον ελληνικό λαό, τι µένει σε µας να πράξουµε πέρα απ’ αυτό;
Τα εγκλήµατα που έχουν διαπραχθεί από το Προεδρείο µε
σειρά σηµαντικότητας είναι τα εξής:
Πρώτον και πιο σηµαντικό, η παρούσα σύνθεση της Βουλής
είναι εξ ορισµού παράνοµη. Έχει καταργηθεί η λαϊκή κυριαρχία.
Όσοι γνωρίζουν τα νοµικά και τα συνταγµατικά, ξέρουν ότι η
Βουλή οφείλει να λειτουργεί επί τριακοσίων Βουλευτών. Μετά
τις παράνοµες προφυλακίσεις, µετά από µία άθλια σκευωρία η
οποία στήθηκε εις βάρος µας, οδηγήθηκαν έξι Βουλευτές στη
φυλακή και όλα τα νέα ανθελληνικά µνηµονιακά µέτρα περνάνε
µε µειωµένη πλειοψηφία. Η Βουλή λειτουργεί µε διακόσιους ενενήντα τέσσερις Βουλευτές και αν αύριο –ο µη γένοιτο- οδηγηθεί
και όλη η υπόλοιπη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής Αυγής
στη φυλακή, ο αριθµός αυτός θα είναι µειωµένος.
Δεύτερον, οι Βουλευτές που βρίσκονται στη φυλακή δεν έχουν
στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι, πέρα από το δικαίωµα, έχουν το καθήκον να παρευρίσκονται στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σηµαντικές ή όχι. Θα
υπενθυµίσω ότι είχε συζητηθεί πρόταση µοµφής εναντίον της Κυβέρνησης, ότι είχε γίνει η συζήτηση επί του προϋπολογισµού, ότι
είχαν γίνει οι συζητήσεις για τα µνηµόνια κ.ο.κ..
Οι Βουλευτές έχουν καθήκον να παρευρεθούν στη Βουλή και
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να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν για όλα αυτά τα ζητήµατα.
Επειδή, όµως, οι ευθύνες µετατίθενται από τη Βουλή στις δικαστικές αρχές, έχουµε ακούσει το εξής εξωφρενικό, ότι δηλαδή η
Βουλή δεν µπορεί να κάνει τίποτα, διότι η δικαιοσύνη θα διερευνήσει το αν επιτρέπεται ένας Βουλευτής να ασκήσει τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.
Είπε µάλιστα ο Μεϊµαράκης –το ενθυµούµαι σαν να είναι χθεςότι, αν κάποιος θέλει να ψηφίσει, µπορεί να το κάνει. Αν θέλει να
απόσχει από την ψηφοφορία, είναι πάλι δικό του προσωπικό πρόβληµα. Μόνο που κατά τη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει ανωτέρα βία και µάλιστα φτάσαµε στο κατάπτυστο σηµείο ένας
δικαστικός λειτουργός, ένας διευθυντής φυλακών να ερµηνεύει
το πολίτευµα κατά τη δική του κρίση, να αποφασίζει αυτός κατά
πόσον οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες είναι σηµαντικές ή όχι.
Αναφέροµαι στις περιπτώσεις εκείνες όπου η δικαστική λειτουργός έχει αρνηθεί τη µετάβαση των προφυλακισµένων Βουλευτών
από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Βουλή για να ψηφίσουν ή να
τοποθετηθούν επί σηµαντικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
Με όλα αυτά, λοιπόν, οδηγηθήκαµε σε µία Βουλή των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων Βουλευτών, σε µία Βουλή παράνοµη
και αντισυνταγµατική, διότι έχει καταργηθεί στην ουσία η λαϊκή
κυριαρχία.
Με αυτές τις πρακτικές, όµως, ζήσαµε και άλλα. Μεθαύριο θα
απολογηθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας πέντε Βουλευτές
από τη Χρυσή Αυγή. Αργότερα, όσο διαρκέσει η διαδικασία, θα
απολογηθεί και η υπόλοιπη Κοινοβουλευτική Οµάδα του κινήµατος. Το παράξενο –που σε µας δεν προκαλεί πλέον καµµία εντύπωση, γιατί έχουµε µάθει µε ποιον τρόπο κινείστε εναντίον µαςείναι ότι πολλοί από τους απολογούµενους στην επιτροπή δεν
περιλαµβάνονται καν στη δικογραφία.
Με απλά λόγια, απλά κατανοητά ελληνικά, δεν υπάρχει έγκληµα, δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Υπάρχει, όµως, ποινική
δίωξη από την Επιτροπή Δεοντολογίας στην οποία συµµετέχει
κατήγορος της Χρυσής Αυγής.
Συγκεκριµένα, ο κ. Ρήγας από το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στις
δικαστικές αρχές εναντίον της Χρυσής Αυγής και όµως παρευρίσκεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας για να µας κρίνει. Αυτό
είναι δικονοµική εκτροπή, είναι ανήθικο. Το καταγγέλλω και πρέπει επιτέλους το Προεδρείο να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα, για
να διασφαλιστεί –αν µη τι άλλο- η αµεροληψία της επιτροπής,
γιατί στην ουσία η επιτροπή δίνει το πράσινο φως για την άσκηση
ποινικής δίωξης στα όσα µέλη απολογούνται.
Από εκεί και πέρα, γνωρίζαµε ότι θα αντιµετωπίσουµε σύσσωµο το αντικοινοβουλευτικό τόξο και αναφέροµαι στις πρώτες
µέρες που, κατόπιν εντολής του ελληνικού λαού, εισήλθαµε στην
ελληνική Βουλή, όταν πεντακόσιες χιλιάδες Έλληνες πολίτες µάς
τίµησαν µε την ψήφο τους και είχαµε το δικαίωµα να εκλέξουµε
τον Ζ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής. Συγκεκριµένα, είχαµε προτείνει
τον συναγωνιστή Πολύβιο Ζησιµόπουλο, αλλά για κάποιον λόγο,
χωρίς να µας εξηγηθεί ποτέ το γιατί, δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο.
Επιπλέον, όλες οι προτάσεις νόµου που έχουν προταθεί από
τη Χρυσή Αυγή –και συγκεκριµένα είναι τρεις στον αριθµό- σε
ό,τι αφορά την κατάργηση της χρηµατοδότησης στα κόµµατα,
σε ό,τι αφορά τη µη απόδοση ιθαγένειας στους αλλοδαπούς και
την οριοθέτηση και θέσπιση αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης,
ποτέ τα ζητήµατα αυτά δεν συζητήθηκαν στην επιτροπή, όπως
προβλέπει ο ίδιος ο Κανονισµός της Βουλής. Για κάποιον ανεξήγητον λόγο δεν ήθελε το Προεδρείο, ο Πρόεδρος της Βουλής να
συζητηθούν σηµαντικά νοµοσχέδια. Γιατί αν έρχονταν τα θέµατα
αυτά στη Βουλή και έβλεπε ο ελληνικός λαός ότι σύσσωµο το
κοινοβουλευτικό τόξο –όπως το αποκαλείτε- θα ψήφιζε αρνητικά
στη κατάργηση της χρηµατοδότησης των κοµµάτων, τότε θα είχατε εκτεθεί ανεπανόρθωτα.
Η υποκρισία έγκειται στο γεγονός ότι, όταν εµείς καταθέσαµε
την πρόταση νόµου συγκεκριµένα για τη χρηµατοδότηση των
κοµµάτων, είχαµε ακούσει το επιχείρηµα ότι δεν προβλέπεται
από το Σύνταγµα και για τον λόγο αυτό συµµορφωθήκαµε και είπαµε να προτείνουµε τη µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης,
µια µείωση της τάξης του 80%. Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αλλά
πού να φανταζόµασταν ότι, κάποιους µήνες αργότερα, αυτοί που
µας έλεγαν µε νοµικά επιχειρήµατα ότι κάτι τέτοιο είναι παρά-
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νοµο, θα µας ανέστειλαν την κρατική χρηµατοδότηση, χωρίς να
έχει τελεσιδικήσει η ελληνική δικαιοσύνη εις ό,τι αφορά την υπόθεση της Χρυσής Αυγής!
Όλα αυτά τα υποκριτικά, λοιπόν, έχετε µεταχειριστεί εις βάρος
µας και µετά έχετε το θράσος να µας υποδεικνύετε ποιοι είναι οι
κοινοβουλευτικοί θεσµοί.
Κλείνω λέγοντας ότι –αν και είναι ήσσονος σηµασίας- το ήθος
και το ύφος ορισµένων ανθρώπων εδώ µέσα κατά τη διάρκεια
των Ολοµελειών είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που πολεµούν τη Χρυσή Αυγή. Εµείς επανειληµµένως έχουµε ζητήσει από
το Προεδρείο και τον κάθε Προεδρεύοντα να διαγράφονται από
τα Πρακτικά υβριστικοί χαρακτηρισµοί που έχουν να κάνουν µε
τα γνωστά που µας αποδίδουν διάφοροι, δηλαδή ότι είµαστε νεοναζί, ότι είµαστε δολοφόνοι, ότι είµαστε µαχαιροβγάλτες. Δεν
έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο.
Αντιθέτως, έχουµε δει Προεδρεύοντα στο Προεδρείο της Βουλής, τον κ. Δραγασάκη, να χαρακτηρίζει τη Χρυσή Αυγή ως εγκληµατική οργάνωση. Με ποιο δικαίωµα µεταχειρίζεται τέτοιες
υβριστικές εκφράσεις, χωρίς µάλιστα να διαγράφονται από τα
Πρακτικά τέτοιες άθλιες εκφράσεις εις βάρος µας;
Όµως, όταν η Χρυσή Αυγή µιλάει και λέει τη γλώσσα της αλήθειας, όταν, για παράδειγµα, επιβάλλεται πρόστιµο σε Βουλευτή
µας ύψους 1.500 ευρώ επειδή µεταχειρίστηκε µία έκφραση και
αποκάλεσε «κλέφτες» τους κλέφτες και «αλήτες» τους αλήτες,
το Προεδρείο εξάντλησε όλη την αυστηρότητά του. Επέβαλε
πρόστιµο, αλλά έκλεισε τα αυτιά του, έκλεισε τα µάτια του, δεν
διάβασε τον Κανονισµό της Βουλής σε αντίστοιχες παρόµοιες
περιπτώσεις Βουλευτών άλλων κοµµάτων, που έχουν χρησιµοποιήσει πολύ χειρότερες εκφράσεις.
Με αυτά και µε αυτά, λοιπόν, φτάσαµε σήµερα να συζητούµε
τα αυτονόητα. Έχει καταλάβει ολόκληρος ο ελληνικός λαός ότι
οι διώξεις εις βάρος µας είναι µόνο πολιτικές και όχι δικαστικές.
Κλείνω µε την τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής κ. Μεϊµαράκη, ο οποίος έθεσε το θέµα στη σωστή του βάση, λέγοντας
ότι πέρα από τον θεσµικό του ρόλο, είναι ταυτόχρονα και Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας. Πράγµατι έτσι είναι, γιατί πολλές
φορές ως Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας χρησιµοποιεί τις
ίδιες βρόµικες τακτικές του κόµµατός του για να πλήξει ένα νόµιµο πολιτικό κόµµα..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: ...για να βουλιάξει στα ψέµατα το νόµιµο πολιτικό αγώνα του κινήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν, λοιπόν –και κλείνω µε
αυτό- ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό.
Μόνος σας είπατε προηγουµένως ότι πολλά από αυτά που λέγονται εις βάρος της Χρυσής Αυγής πρέπει να διαγράφονται. Και
πολλά από αυτά που είπατε εσείς σήµερα από το Βήµα της Βουλής πρέπει να διαγραφούν. Παρακαλώ, κλείστε.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το αφήσω αυτό στην
κρίση του ελληνικού λαού.
Γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, µε κάθε σεβασµό απέναντι σε εσάς και στον θεσµικό σας ρόλο ότι µιλάω σε ένα ακροατήριο κουφό. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κάθε φορά που
µιλάει η Χρυσή Αυγή απ’ όλα τα κόµµατα φεύγουν από την Αίθουσα, για να µην ακούσουν αλήθειες. Θα ήθελα πάρα πολύ να
είναι παρών στη σηµερινή συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Βουλής, για να του µεταφερθούν από εµένα τον ίδιο τα ζητήµατα
που έχω θέσει.
Κλείνω λέγοντας ότι, εφόσον επικαλείται την κοµµατική του
ιδιότητα, ως τέτοιος άγεται και φέρεται για να χτυπήσει τη Χρυσή
Αυγή. Αυτό το αίσχος θα λήξει στις εκλογές του Μαΐου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κλείνουµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Τσούκαλη και µετά θα αρχίσει η ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν δηµιουργήθηκε η Δηµοκρατική Αριστερά, µέσα στο µάτι του κυκλώνα, µέσα στο µάτι
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της κρίσης, στον πυρήνα της κρίσης, χρησιµοποιήσαµε ένα σύνθηµα το οποίο θέλαµε να µετουσιώσουµε και σε ουσία: Η δηµοσιονοµική και οικονοµική κρίση να µη µετατραπεί σε κρίση
δηµοκρατίας. Παλεύαµε και εξακολουθούµε να παλεύουµε, θεωρώντας ότι η κρίση αντιµετωπίζεται πιο αποτελεσµατικά µε την
ενίσχυση της δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα χάσαµε µια πολύ καλή
ευκαιρία, µια χρυσή ευκαιρία να κάνουµε µια συζήτηση επί της
ουσίας και µάλιστα µια συζήτηση επί της ουσίας στο κορυφαίο
επίπεδο, που είναι το Κοινοβούλιο, η κορυφαία έκφραση της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας µέσα σε αυτόν εδώ τον χώρο. Προσέξτε γιατί έχουµε χάσει την έννοια των οριοθετήσεων και των
όρων γενικότερα.
Η διαδικασία που ακολουθούµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια διαδικασία που αφορά αποκλειστικά και µόνο
αυτόν εδώ τον χώρο, αυτόν εδώ τον θεσµό. Είναι η µοναδική
ίσως µορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου που αφορά αποκλειστικά
και µόνο εµάς. Δεν αφορά κανέναν άλλον. Κάνουµε µια συζήτηση
για να τακτοποιήσουµε, να συζητήσουµε και να προβληµατιστούµε για τα του οίκου µας.
Σε αυτήν τη συνεδρίαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –µοναδική ίσως συνεδρίαση και διαδικασία- δεν θα έπρεπε να είναι παρούσα η εκτελεστική εξουσία. Είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά
εµάς. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει τοποθέτηση από κανένα µέλος
της Κυβέρνησης. Θα χρησιµοποιήσω δυο αναφορές του κ. Δραγασάκη, τις οποίες έκανε σκόπιµα, γιατί προέρχεται από την Αντιπολίτευση που προκάλεσε και τη συγκεκριµένη διαδικασία. Είπε
ότι η κατάντια στην οποία έχουµε φτάσει µας αφορά όλους. Είπε,
επίσης, ότι είµαστε και συνυπεύθυνοι, ότι λίγο πολύ όλοι συµβάλλουµε σε όλα αυτά τα οποία διαδραµατίζονται. Μάλιστα προσδιόρισε λέγοντας –και έτσι θα έπρεπε να είναι- να κάνουµε µια
συζήτηση επιτέλους. Ποιος είναι ο ρόλος ενός Κοινοβουλίου σε
περίοδο κρίσης και κυρίως πώς θα οργανώσουµε τις δυνάµεις,
πώς θα το οχυρώσουµε µε τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να αποκρούουµε ανοµολόγητες επιθυµίες και επιδιώξεις της εκτελεστικής εξουσίας;
Απευθύνοµαι τώρα σε εσάς. Μακάρι να ήταν περισσότεροι, για
να κάνουµε µια ειλικρινή συζήτηση. Απευθύνοµαι στην ιδιότητα
του Βουλευτή, που έχει αποκλειστικό σκοπό να υπηρετήσει
αυτόν εδώ τον χώρο. Πολλές φορές ενάντια στην Κυβέρνηση
που πιθανόν να προέρχεται από το ίδιο το κόµµα πρέπει να προασπίσει αυτόν εδώ τον χώρο ως προπύργιο, ως ανάχωµα σε
οποιεσδήποτε ανοµολόγητες επιδιώξεις.
Αυτή η συζήτηση, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
χάθηκε. Αυτή η δυνατότητα να συζητήσουµε. Εξακολουθούµε,
όµως, να µην είµαστε ειλικρινείς.
Όσο ήµασταν στην Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είχαµε πάρα πολλές ευκαιρίες να διαχειριστούµε τα τεράστια
προβλήµατα που είχαν ανακύψει σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και
επ’ ευκαιρία συζήτησης νοµοσχεδίων.
Ο κύριος Πρόεδρος εύχοµαι να παρακολουθεί από το εσωτερικό µόνιτορ, για να του υπενθυµίσω ότι µεταφέροντας την αγωνία του κόµµατός µας, ως µέλος της τρικοµµατικής κυβέρνησης,
του είχα εκµυστηρευθεί ότι δυστυχώς υπάρχουν µέλη της κυβέρνησης που θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο είναι βάρος, όσον αφορά
στην αποτελεσµατικότητα του κυβερνητικού έργου.
Θεωρούν πάρεργη τη διαδικασία του Κοινοβουλίου και αυτό
συµβαίνει επειδή έχουν αναγάγει σε ύψιστη προτεραιότητα την
αποτελεσµατικότητα, αδιαφορώντας για τη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να οµολογήσουµε ότι το
µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας είναι το πολιτικό και όχι το δηµοσιονοµικό, γιατί δυστυχώς οι επιπτώσεις από το πολιτικό πρόβληµα είναι διαχρονικές και δυστυχώς πολύ δύσκολα
επουλώσιµες. Και αν δεν το οµολογήσουµε, δεν πρόκειται να συµφωνήσουµε σε τίποτα.
Είπε ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής ότι βιώνουµε µία µόνιµη
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάποιοι τη χρησιµοποιούν
αυτή, προκειµένου να µεθοδεύουν διαδικασίες είτε πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου –σε σαράντα αναφέρθηκε, µπορεί να
είναι λίγο λιγότερες, αλλά περίπου τόσες είναι- είτε διαδικασίες
κατεπείγοντος είτε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής χωρίς
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επεξεργασία, χωρίς οτιδήποτε άλλο.
Είναι συµβατές µε τον Κανονισµό της Βουλής όλες αυτές οι
διαδικασίες; Βεβαίως είναι συµβατές. Όµως, ξέρετε, υπάρχει και
η αρχή και η άποψη ότι ακόµα και η κατάχρηση συνταγµατικών
αρχών είναι στρέβλωση της δηµοκρατίας.
Δεύτερη περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Ποιος αποφασίζει την κυβερνητική πολιτική; Σύµφωνα µε το άρθρο 82 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, η Κυβέρνηση καθορίζει την
κυβερνητική πολιτική και διευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας.
Στην Ελλάδα ποιος καθορίζει την κυβερνητική πολιτική, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι; Την καθορίζει, δυστυχώς, ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί βασικό όργανο καθορισµού της κυβερνητικής
πολιτικής είναι το Υπουργικό Συµβούλιο. Έχει συνεδριάσει µία
φορά το Υπουργικό Συµβούλιο; Δυστυχώς, δεν έχει συνεδριάσει.
Αυτή, λοιπόν, είναι στρέβλωση της δηµοκρατίας.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο πρέπει πάση θυσία όλοι να υπερασπιστούµε σε κάθε µας βήµα είναι η υπεράσπιση της νοµιµότητας
και η προστασία του Συντάγµατος. Γιατί το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µία
διαδικασία διαδικαστική, δεν είναι διαδικαστικό ζήτηµα, δεν είναι
νοµικίστικο, όπως ακούστηκε. Είναι πρωτίστως πολιτικό.
Επειδή, όµως, έχουµε να απαντήσουµε σε µία πρόταση µοµφής, θέλω να θυµίσω τη βασική τοποθέτηση των εισηγητών της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της Κυβέρνησης τον
Νοέµβριο του 2013. Ο βασικός πυρήνας εκείνης της τοποθέτησης ήταν ότι µε την πρόταση την οποία καταθέτετε, δίνετε φιλί
της ζωής µέχρι τις ευρωεκλογές στην Κυβέρνηση, δεν θα µπορέσετε να την ξαναχρησιµοποιήσετε και προσέξτε πώς θα τη
χρησιµοποιήσετε.
Αυτό ακριβώς το επιχείρηµα της Δηµοκρατικής Αριστεράς εµφανίστηκε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς δεν µπορεί να το αντιµετωπίσει και δεν φτάνει µόνο αυτό, αλλά –προκειµένου να
καλύψει ακριβώς αυτό το πρόβληµα το οποίο αντιµετώπισε- υπέβαλε πρόταση µοµφής στον Πρόεδρο της Βουλής.
Επειδή, λοιπόν, ακούσαµε πάρα πολλά από τους εισηγητές του
ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση µε την έννοια αυτής της διαδικασίας και της πρότασης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µοµφή δεν υποβάλλεται
κατά αντικειµένου ούτε κατά θεσµού. Μοµφή υποβάλλεται κατά
προσώπου. Όταν, λοιπόν, ακούγονται τα επιχειρήµατα ότι δεν
έχουµε κάτι προσωπικό, ότι θέλουµε να διασφαλίσουµε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και ότι θέλουµε να διασφαλίσουµε και
να ενισχύσουµε τον θεσµό, αυτά είναι δυστυχώς λαθεµένα πράγµατα.
Αυτές οι τοποθετήσεις δεν βοηθούν όσον αφορά στην εξέλιξη
της συζήτησης και αυτό το οποίο επιδιώκουµε.
Επειδή είµαι ο τελευταίος οµιλητής και καταλαβαίνω ότι θέλετε
να τελειώσουµε µια ώρα αρχύτερα και λόγω της κούρασης,
επειδή ετέθη ένα θέµα στην αρχή της όλης συζήτησης σε σχέση
µε το πότε συζητήθηκε η τελευταία πρόταση µοµφής κατά Προέδρου της Βουλής, σας λέω ότι κατά Προέδρου Βουλής ήταν η
µοµφή κατά του τότε Προέδρου Μιχάλη Στεφανίδη, που αναπλήρωνε τον Αλευρά. Τότε ήταν η τελευταία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι συµβολικό: η συζήτηση
εκείνης της πρότασης ξεκίνησε –η πρώτη µέρα– την 1η Απριλίου
του 1985. Σαν σήµερα, για λίγες ώρες, έχουν συµπληρωθεί είκοσι εννέα χρόνια. Ήταν 1η Απριλίου και τότε.
Ήθελα να έχω µπροστά µου τον Μανώλη τον Γλέζο. Μία από
τις πιο ουσιαστικές τοποθετήσεις στο θέµα της πρότασης µοµφής ήταν του Μανώλη του Γλέζου, ως Βουλευτή Επικρατείας του
ΠΑΣΟΚ τότε. Με την επιχειρηµατολογία τη µεστή ουσιαστικά δεν
υπερψήφισε και δικαιολόγησε για ποιον λόγο δεν έπρεπε να ψηφιστεί. Πολύ θα ήθελα την ίδια τοποθέτηση να την κάνει σήµερα
εδώ, προκειµένου να γίνουµε ακόµα σοφότεροι και για να πειστούµε γιατί δεν έχει βάση η συγκεκριµένη πρόταση µοµφής.
Εκεί όµως όπου θα σταθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και
τελειώνω µε αυτό, αλλά το έχω ανάγκη να το αναφέρω– είναι η
στάση που τήρησε σε εκείνη τη συνεδρίαση το Κοµµουνιστικό
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Κόµµα. Ήταν το τρίτο κόµµα της Βουλής τότε. Ήταν πρόταση
την οποία υπέβαλε η Νέα Δηµοκρατία κατά του ΠΑΣΟΚ για τα
γνωστά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στη Βουλή εκείνη την
περίοδο, µε τα έγχρωµα ψηφοδέλτια, µε τις φωταψίες, µε τις κάµερες που κυκλοφορούσαν ανάµεσα στα έδρανα κ.λπ..
Στην τοποθέτηση, λοιπόν, του εκπροσώπου, του Βουλευτή
τότε, του αείµνηστου Κώστα Κάππου –ήθελα να είναι παρόντες
τα µέλη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, γιατί την αναφορά την
κάνω µόνο και µόνο για να αναφερθώ στο ήθος που είχε η Αριστερά κάποια χρόνια πριν– αναφέρεται, σε ένα απόσπασµα της
οµιλίας του: «Όσον αφορά τώρα τον αγαπητό Προεδρεύοντα της
Βουλής, συνάδελφο Μιχαήλ Στεφανίδη, έχω να πω ότι θα τον
αναφέρει και θα τον καταγράψει η ιστορία όχι γιατί του κάνατε
µοµφή» -και αυτό αναφέρεται στη Νέα Δηµοκρατία, γιατί η Νέα
Δηµοκρατία είχε κάνει τη µοµφή τότε– «αλλά γιατί µέσα σε δύσκολες συνθήκες διαδικασίας και µε όλη αυτή τη µεθοδευµένη
προσπάθεια, την προσχεδιασµένη, ώστε να εµποδιστεί η κανονική ψηφοφορία, κατάφερε και διεξήγαγε τις εκλογές ενός υποψηφίου της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γι’
αυτό και θα τον καταγράψει η ιστορία.». Και από κάτω βεβαίως
υπάρχουν και τα χειροκροτήµατα του ΠΑΣΟΚ τότε, στην τοποθέτηση αυτή του αείµνηστου Κώστα Κάππου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και µε αυτό κλείνετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό, λοιπόν, το οποίο πρέπει να
κάνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πρέπει να το οργανώσουµε και είναι ευθύνη του Προεδρείου της Βουλής, είναι το
πώς θα οχυρώσουµε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, πώς θα
χτίσουµε εκείνους τους τοίχους αντιστήριξης, ούτως ώστε να
αποκρούσουµε τις επιθέσεις ή τις ανοµολόγητες προσπάθειες
της εκτελεστικής εξουσίας. Εµείς πρέπει να το αποφασίσουµε,
όχι η εκτελεστική εξουσία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα και από εβδοµήντα Βουλευτές του κόµµατός του, σύµφωνα µε το άρθρο 150
του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ακολουθήσει ονοµαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Κανονισµού της
Βουλής.
Οι αποδεχόµενοι την πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου
της Βουλής λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου
της Βουλής λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω ότι στο Προεδρείο έχουν περιέλθει, επίσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, επιστολές συναδέλφων Βουλευτών ευρισκόµενων σε αποστολή της
Βουλής στο εξωτερικό, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους. Οι ψήφοι αυτές θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση
που θα ακολουθήσει.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ)
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και η κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): 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 και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές Βουλευτών οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου. Αυτές οι
επιστολές δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων
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και θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα και να καταγραφεί
και στα Πρακτικά ότι αύριο, όπως γνωρίζετε, έχουµε το πολιτικό
µνηµόσυνο του συναδέλφου και Αντιπροέδρου της Βουλής Αθανασίου Νάκου. Το πολιτικό µνηµόσυνο θα γίνει στις 20.00’ η ώρα
για το κλείσιµο ενός χρόνου από τον ξαφνικό θάνατό του. Θα µιλήσει κάποιος εκ µέρους του Προεδρείου και ένας εκπρόσωπος
απ’ όλα τα κόµµατα από τρία λεπτά, όπως αποφασίστηκε στη
Διάσκεψη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
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(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 241 Βουλευτές.
Υπέρ της πρότασης µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής,
δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 76 Βουλευτές.
Κατά της πρότασης µοµφής δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 165 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» δεν ψήφισε κανείς Βουλευτής, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο της ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η πρόταση
µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
απορρίπτεται γιατί, για να γινόταν δεκτή, απαιτούνταν 151 θετικές ψήφοι.
Με τη σηµερινή ψηφοφορία η Ολοµέλεια έκρινε ότι ο Πρόεδρος της Βουλής ορθά ερµήνευσε το άρθρο 84 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και τα άρθρα 142 και 67 του Κανονισµού της
Βουλής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για την πρόταση µοµφής έκρινε.
Δεν έκρινε πώς ερµήνευσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.31’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και αναφορά στη µνήµη του
αειµνήστου συναδέλφου Αθανασίου Νάκου και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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