ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 293
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Κουκοδήµου, Σ.
Αναστασιάδη και Μ. Αντωνίου, σελ. 551
3. Ενηµέρωση από την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά µε τη συνάντηση της µε τον Πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας,
κ. Γιαννάκη Οµήρου, σελ. 293
4. Ανακοινώνονται οι αποφάσεις της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά µε τη σύσταση των
προβλεποµένων κατά το άρθρο 31 του Κανονισµού της Βουλής Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής για την
Α’ Σύνοδο της ΙΣΤ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου και τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων τους, σελ. 293-304
5. Ανακοινώνεται ότι ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Αθανασίου, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, ποινικές δικογραφίες που
αφορούν:
α) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη, σελ. 305
β) τους τέως, Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη και Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Γεώργιο Ντόλιο, σελ.
305
6. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν:
α) τον πρώην Υφυπουργό Υγείας κ. Αντώνιο Μπέζα, σελ.
305
β) τους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άµυνας ΑπόστολοΑθανάσιο Τσοχατζόπουλο, Γιάννο Παπαντωνίου, Ευάγγελο
Μεϊµαράκη και Ευάγγελο Βενιζέλο, σελ. 305
γ) τον τέως υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη,
σελ. 305
7. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για την αίτηση άρσης ασυλίας του Βουλευτού
κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη, σελ. 306-322
8. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
9. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 309,310, 312, 313, 314
10. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αίτησης άρσης ασυλίας, σελ. 320-550
11. Επιστολική ψήφος επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 320-321
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,

σελ. 293-320, 322-551

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ι. ,

σελ. 320-322

Α. Επί των αδειών απουσίας των Βουλευτών:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 551
Β. Επί της σύστασης των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 293
Γ. Επί της διαβίβασης των ποινικών δικογραφιών:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 305
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 307
Δ. Επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 318
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 306,319
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 306
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 306, 317, 319, 322
ΣΥΡΙΓΟΣ Α. ,
σελ. 317, 318
ΧΑΪΚΑΛΗΣ Π. ,
σελ. 319
Ε. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΒΑΓΕΝΑ Ά. ,
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
ΖΑΡΟΥΛΙΑ Ε. ,
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
ΣΥΡΙΓΟΣ Α. ,
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
ΣΤ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,

σελ. 312, 313, 314, 315,
318
σελ. 317
σελ. 309, 315, 316
σελ. 307
σελ. 315
σελ. 314, 315
σελ. 306, 309, 316
σελ. 308
σελ. 308
σελ. 314
σελ. 308, 310, 316
σελ. 306, 313
σελ. 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316,
317, 319, 320
σελ. 307, 311, 312, 316
σελ. 307
σελ. 307, 311, 312, 315
σελ. 308, 309, 310, 312,
313, 314, 315, 316
σελ. 308, 312, 313
σελ. 310, 317
σελ. 307, 311, 316
σελ. 310, 316
σελ. 310
σελ. 317
σελ. 308, 309, 316
σελ. 310, 313, 314
σελ. 312
σελ. 309, 310, 312, 313,
314

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 24 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 18.59’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 18-2-2015
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Ζ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης 18
Φεβρουαρίου 2015, σε ό,τι αφορά την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας)
Επιτρέψτε µου, πριν εισέλθουµε στα προ ηµερησίας διατάξεως ζητήµατα, να σας ενηµερώσω ότι σήµερα το µεσηµέρι υποδέχθηκα τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της
Κυπριακής Δηµοκρατίας, τον κ. Γιαννάκη Οµήρου. Του εξέφρασα
τα αδιαπραγµάτευτα και αταλάντευτα αισθήµατα αλληλεγγύης
και του ελληνικού Κοινοβουλίου απέναντι στα δίκαια του κυπριακού λαού και ταυτόχρονα είχαµε την ευκαιρία να συζητήσουµε
ζητήµατα κοινοβουλευτικής διπλωµατίας και ενεργοποίησης των
κοινοβουλίων όλης της Ευρώπης προς την κατεύθυνση της προστασίας της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας που τόσο πολύ κινδυνεύουν στο πλαίσιο συρρίκνωσης
των δηµοκρατικών διαδικασιών, µέσα από το καθεστώς των µνηµονίων που έχει σε πολλές χώρες επιβληθεί.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, η οποία αφορά το ειδικό ζήτηµα άρσης ασυλίας Βουλευτού, θα ήθελα να σας κάνω
κάποιες ανακοινώσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής.
Αν θέλετε οι συνάδελφοι να εισέλθετε στην Αίθουσα, γιατί σας
αφορούν οι ανακοινώσεις και πιστεύω ότι σας ενδιαφέρουν.
Η πρώτη ανακοίνωση είναι ότι εκδόθηκε και έχει αναρτηθεί
στην «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» η απόφασή µου περί συστάσεως και περί καθορισµού αρµοδιοτήτων των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής. Αποφασίσθηκε, λοιπόν, στις 20 Φεβρουαρίου
του 2015, η σύσταση των προβλεποµένων κατά το άρθρο 31 του
Κανονισµού της Βουλής Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Α’ Σύνοδο αυτής της ΙΣΤ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου και συστάθηκαν οι εξής Διαρκείς Επιτροπές: Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Εθνικής
Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων,
Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Επειδή, όπως ίσως γνωρίζετε και όπως πρέπει να σας ενηµερώσω, όταν υπάρχει συγχώνευση Υπουργείων ή δηµιουργία
νέων Υπουργείων απαιτείται και ο καθορισµός εκ νέου των αρ-

µοδιοτήτων των Διαρκών Επιτροπών σάς ενηµερώνω ότι η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων είναι αρµόδια επί θεµάτων του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων είναι αρµόδια επί θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
και του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων είναι αρµόδια
επί θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργού Επικρατείας για την καταπολέµηση της διαφθοράς και τη δίωξη του
οικονοµικού εγκλήµατος.
Σε αυτό το κοµµάτι σάς επισηµαίνω ότι υπάρχει συναρµοδιότητα, συντρέχουσα αρµοδιότητα, και µε τη Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρµόδια επί
θεµάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης είναι αρµόδια επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του
Υπουργού Επικρατείας για την καταπολέµηση της διαφθοράς,
όπως προειπώθηκε, καθώς επίσης του Υπουργού Επικρατείας,
στον οποίο υπάγονται οι Γενικές Γραµµατείες Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας και Προβολής.
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου ορίζεται αρµόδια για τα θέµατα του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σύµφωνα µε τις επιστολές που απέστειλαν οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες των κοµµάτων, προσκληθείσες εµπροθέσµως και νοµίµως, έχει γίνει και η συγκρότηση των επιτροπών. Οφείλω να
ανακοινώσω ωστόσο ότι µετά τη συγκρότηση, η οποία έγινε µε
την υπ’ αριθµόν 2428/1523 απόφαση από 21 Φεβρουαρίου 2015
και η οποία έχει επίσης αναρτηθεί στην «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» -η προηγούµενη απόφαση είναι η 2427/1522 της 20ης Φεβρουαρίου 2015- η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας απέστειλε σήµερα ένα έγγραφο διορθωτικό της σύνθεσης
την οποία επιθυµεί για τις επιτροπές, οπότε θα καταβληθεί η
προσπάθεια ούτως ώστε να ξαναεκδοθούν οι αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών και να υπάρξει µια τελική συγκρότηση
των επιτροπών αύριο, οπότε και προσκαλούνται οι Βουλευτές για
την εκλογή των Προεδρείων.
(Οι προαναφερθείσες υπ’ αριθµόν 2427/1522/20-2-2015 και
2428/1523/21-2-2015 αποφάσεις της Προέδρου της Βουλής
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεύτερο θέµα προ
ηµερησίας διατάξεως, το οποίο οφείλω να σας ανακοινώσω -σας
αφορά και µας αφορά- είναι ότι υπάρχουν διαβιβασθείσες στη
Βουλή δικογραφίες κατά πρώην και τέως Υπουργών.
Ειδικότερα, στις 30-12-2014 είχε διαβιβασθεί από τον τέως
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
κ. Αθανασίου, στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών», ποινική
δικογραφία που αφορά τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ.
Παναγιώτη Μπεγλίτη.
Στις 20 Γενάρη 2015 από τον ίδιο, τέως Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Αθανασίου, είχε διαβιβασθεί ποινική δικογραφία που αφορά
τους τέως, Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη και Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Γεώργιο Ντόλιο. Αυτές οι δικογραφίες
δεν ανακοινώθηκαν στη Βουλή, διότι η Βουλή είχε ήδη διαλυθεί
κατά τη διαβίβασή τους.
Επίσης, από τη συγκρότηση της Βουλής, µε την τρέχουσα σύνθεσή της, έχουν διαβιβασθεί τρεις ποινικές δικογραφίες και ειδικότερα, από τον νυν Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, τον κ. Νίκο Παρασκευόπουλο.
Ειδικότερα, έχει διαβιβασθεί ποινική δικογραφία, η οποία σχηµατίστηκε κατόπιν της από 3-6-2014 µηνυτήριας αναφοράς του
νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ», που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Υγείας κ.
Αντώνιο Μπέζα, αναφορικά µε την τέλεση του πληµµελήµατος
της παράβασης καθήκοντος που φέρεται τελεσθέν από αυτόν
κατά την άσκηση των καθηκόντων του είτε µε την έκδοση εγκυκλίων του προς τους διοικητές όλων των υγειονοµικών περιφερειών. Η δικογραφία αυτή διαβιβάστηκε στις 11 Φεβρουαρίου
2015.
Επίσης, διαβιβάστηκε ποινική δικογραφία κατά την ίδια ηµεροµηνία, 11 Φεβρουαρίου 2015, η οποία αφορά τους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άµυνας Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο,
Γιάννο Παπαντωνίου, Ευάγγελο Μεϊµαράκη και Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά µε τη διερεύνηση καταγγελιών που έλαβαν χώρα
στις 21-1-2014 στην τηλεοπτική εκποµπή «Απαγορευµένη Ζώνη»
του τηλεοπτικού σταθµού «EPSILON TV», αναφορικά µε τις διαδικασίες προµήθειας οπλικών συστηµάτων εξοπλισµών για τις
Ένοπλες Δυνάµεις.
Επίσης, στις 20 Φεβρουαρίου 2015 διαβιβάστηκε ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 16 Δεκεµβρίου 2014
ανώνυµης αναφοράς, η οποία φέρει ως αποστολέα τη ΔΟΥ Γλυφάδας και αφορά τον τέως Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο
Μαυραγάνη, για ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες σε σχέση µε όσα
εκτίθενται στην εν λόγω αναφορά.
Σας θέτω υπ’ όψιν ότι αυτές οι ποινικές δικογραφίες διαβιβάζονται στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος, το
οποίο ρητώς ορίζει ότι µόνο η Βουλή έχει την αρµοδιότητα να
ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν µέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, για ποινικά αδικήµατα που τέλεσαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ο νόµος ορίζει.
Σχετικός είναι ο ν. 3126/19-3-2003. «Απαγορεύεται η θέσπιση
ιδιωνύµων υπουργικών αδικηµάτων, δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα
αδικήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται
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χωρίς προηγούµενη απόφαση της Βουλής, κατά την παράγραφο
3. Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα
οποία σχετίζονται µε τα πρόσωπα και τα αδικήµατα της προηγούµενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αµελλητί στη Βουλή από
αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα, τουλάχιστον, Βουλευτές. Η Βουλή, µε απόφασή της, που λαµβάνεται µε
την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται
ως προδήλως αβάσιµη.
Το πόρισµα της επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου εισάγεται στην Ολοµέλεια της Βουλής, η οποία αποφασίζει για την
άσκηση ή µη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα σας παρακαλούσα να είστε λιγότερο θορυβώδεις. Οι παλαιοί µπορεί να έχετε µακρά εµπειρία και δικογραφιών και διαβιβάσεων, οι νεότεροι όµως δεν έχουν. Καλό είναι να είµαστε
απολύτως εντάξει και διαφανείς στις διαδικασίες που ακολουθούµε, για θέµατα τα οποία αφορούν την άσκηση της δικαστικής
αρµοδιότητας της Βουλής.
«Η Βουλή µπορεί να ασκήσει την, κατά την παράγραφο 1, αρµοδιότητά της µέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής Συνόδου
της Βουλευτικής Περιόδου που αρχίζει µετά την τέλεση του αδικήµατος.
Μετά τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου αυτής, η Βουλή µπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία
ή την κύρια διαδικασία».
Και συνεχίζεται η περιγραφή εν σχέσει µε την επ’ ακροατηρίω
διαδικασία. Γνωρίζετε ότι αύριο για πρώτη φορά συνέρχεται το
Ειδικό Δικαστήριο για τέτοιο θέµα, µετά από πάρα πολλά χρόνια.
Θέλω να σας θέσω υπ’ όψιν ότι µολονότι το Σύνταγµα αποδίδει
στη Βουλή µίαν ιδιαίτερης σηµασίας αρµοδιότητα και ευθύνη,
από τον Κανονισµό της Βουλής και από την πρακτική των προηγούµενων ετών είχε προκύψει κενό ανεπίτρεπτο, σε σχέση µε
τον χειρισµό αυτών των υποθέσεων.
Οι δικογραφίες ανακοινώνονταν συνοπτικά στην Ολοµέλεια
χωρίς την ειδική αναφορά -πολλές φορές- ούτε των καθ’ ων
Υπουργών και εν συνεχεία διαβιβάζονταν στη νοµοθετική υπηρεσία απ’ όπου, συνήθως, κατά σύστηµα δεν δίνονταν αντίγραφα
των ποινικών δικογραφιών. Αυτό, στην πραγµατικότητα, παρήγαγε την ουσιαστική παραγραφή ή επιχειρήµατα παραγραφής,
δεδοµένων των πολύ στενών προθεσµιών.
Θα θέσω το ζήτηµα αυτό στην Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής διότι η Βουλή στην οποία διαβιβάζονται από την εισαγγελική
αρχή, δηλαδή τη δικαστική εξουσία, µέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης, δηλαδή την εκτελεστική εξουσία, δικογραφίες, προκειµένου να ασκήσει την αρµοδιότητά της, δεν επιτρέπεται να αδρανεί
και να µην αποφαίνεται.
Άρα είναι αναγκαίο να προβλέψουµε τη διαδικασία εκείνη µε
την οποία θα αντιµετωπίζονται οι ποινικές δικογραφίες που διαβιβάζονται στη Βουλή από τη δικαιοσύνη και δεν θα πέφτουν σε
ένα µαύρο πηγάδι.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62 του
Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για την αίτηση
άρσης ασυλίας του Βουλευτού κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη. Θα ήθελα να σας θέσω υπ’ όψιν το εξής, το οποίο είναι
και ο λόγος για τον οποίο υπήρξε αυτή η καθυστέρηση έναρξης
της συνεδρίασης.
Μολονότι έχει διαβιβαστεί πρόσκληση στους Βουλευτές-µέλη
του Κοινοβουλίου, που είναι κρατούµενοι προσωρινώς, προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας, από
την εισαγγελική αρχή δεν εδόθη άδεια, χωρίς, όµως, κάποια ειδική αιτιολογία η οποία να µπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Βουλή.
Ειδικότερα γίνεται µία µνεία ότι η παρουσία τους στο Κοινοβούλιο δεν συνιστά έκτακτη και απρόβλεπτη, εξαιρετικού χαρακτήρα ανάγκη των προσωρινώς κρατουµένων.
Με δεδοµένο ότι η µέχρι σήµερα πρακτική της εισαγγελικής
αρχής σε ολόκληρη την περίοδο αυτή δεν ήταν η αντιµετώπιση
των κοινοβουλευτικών καθηκόντων ως ήσσονος σηµασίας και µε
δεδοµένο ότι ανάλογη ήταν και η διαδικασία στον τελευταίο τουλάχιστον µήνα της προηγούµενης κοινοβουλευτικής περιόδου,
αφού συζητήσαµε το θέµα στο Προεδρείο της Βουλής µε τη συµµετοχή όλων των Αντιπροέδρων, αποφασίσαµε ότι αποτελεί αυτό
το γεγονός λόγο για µία σύντοµη αναβολή της συζήτησης για
αύριο, ώρα 18.30’.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επιτρέψτε µου. Θα
σας δώσω τον λόγο, κύριε Γεωργιάδη.
Αποφασίσαµε, λοιπόν, ότι αυτό το γεγονός αποτελεί λόγο για
µία σύντοµη αναβολή της συζήτησης για αύριο ώρα 18.30’, προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι
οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν το καθήκον τους κατά τη
διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Αυτή είναι η εισήγηση συνεπώς συνολικά του Προεδρείου
προς την Ολοµέλεια και βεβαίως η Ολοµέλεια κυριαρχικά θα
αποφασίσει για την αναβολή ή µη της συνεδρίασης.
Κύριε Γεωργιάδη, ως καθ’ ου η διαδικασία έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω το Σώµα να αποφασίσει να συνεχιστεί η διαδικασία για τον εξής λόγο. Για µία
υπόθεση –θα εξηγήσω στη συνέχεια περί τίνος πρόκειται- ταλαιπωρούµαι κατά τρόπο ανεπίτρεπτο.
Κατά την προηγούµενη σύνθεση της Βουλής λόγω ασθένειας
του κ. Μαρκογιαννάκη αναβλήθηκε η συζήτηση για µία εβδοµάδα. Μετά, λόγω της διάλυσης της Βουλής εξαιτίας του θέµατος του Προέδρου της Δηµοκρατίας δεν συζητήθηκε κατά την
ηµέρα που έπρεπε να συζητηθεί. Τώρα έρχοµαι σήµερα εδώ.
Όλο αυτό το διάστηµα πρέπει να απαντώ σε δηµοσιεύµατα,
σε σχόλια, σε κρίσεις, σε διάφορα τα οποία αφορούν µία υπόθεση η οποία µε προσβάλλει προσωπικά. Και αύριο εγώ δεν µπορώ
να είµαι εδώ. Θα γίνει η συνεδρίαση χωρίς εµένα διότι έχω κανονίσει υποχρεώσεις, εφόσον µε είχατε καλέσει να είµαι παρών
σήµερα.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αντιλαµβάνοµαι τους λόγους που
θέτετε, αλλά θέλω να παρακαλέσω τους κυρίους συναδέλφους
να ψηφίσει το Σώµα να συνεχιστεί η διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατ’ αρχάς η ψηφοφορία διά βοής γίνεται όταν ξεκινά τέτοια διαδικασία. Οπότε όσοι
θέλετε να τοποθετηθείτε διά βοής, αν γίνει διαδικασία τοποθέτησης διά βοής, θα εκδηλώσετε µε αυτόν τον τρόπο τη θέση σας.
Κύριε Γεωργιάδη, αυτά τα οποία εκθέτετε είναι σεβαστά.
Ωστόσο οφείλω να πω, και προς το Σώµα συνολικά, ότι αυτή είναι

όντως µία υπόθεση που εκκρεµεί από την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο. Είναι µια υπόθεση η οποία διαβιβάστηκε
στις 9 Οκτωβρίου του 2014, επέστρεψε στον εισαγγελέα στις 10
Οκτωβρίου και επανήλθε στις 21 Οκτωβρίου. Από τις 21 Οκτωβρίου, δυστυχώς, η επιτροπή της προηγούµενης περιόδου συνεδρίασε στις 18 Δεκεµβρίου του 2014, αφού δόθηκε αναβολή
στις 10 Δεκεµβρίου του 2014. Διαλύθηκε η Βουλή στις 31 Δεκεµβρίου και διεκόπησαν εντεύθεν οι προθεσµίες, οι οποίες είναι
πολύ συγκεκριµένες -είναι τρίµηνο- πράγµα που σηµαίνει ότι και
αυτή εδώ η Βουλή είχε πάρα πολύ σύντοµα πλαίσια για να ολοκληρώσει µια διαδικασία, αλλά και ότι επίσης οι Βουλευτές αυτής
εδώ της Κοινοβουλευτικής Συνόδου και Περιόδου για πρώτη
φορά καλούνται για το θέµα αυτό.
Το δε εύλογο ζήτηµα που θέτετε και θα σας παρακαλέσω να
το επανεξετάσετε µε εξάντληση των δυνατοτήτων ευελιξίας σας,
είναι άλλης τάξεως και άλλης φύσεως ζήτηµα από την ανάγκη
το Κοινοβούλιο να λειτουργεί µε όλους του τους Βουλευτές,
εφόσον επιθυµούν να ασκούν τα καθήκοντά τους. Είναι άλλης
φύσεως το ζήτηµα το οποίο θέτετε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, ζητώ τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Έχει ζητήσει τον λόγο και άλλος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχει ζητήσει τον λόγο
κι ο κ. Κουτσούκος.
Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, όσα αναφέρατε είναι πραγµατικά περιστατικά, αλλά θέλω να ενηµερώσω
τους κυρίους συναδέλφους ότι κανένα δεν είναι από δική µου
υπαιτιότητα. Δεν ευθύνοµαι για τίποτα απ’ όσα είπατε. Έχω υποστεί διασυρµό από τον Τύπο για µια υπόθεση για την οποία η
προηγούµενη αρµόδια επιτροπή οµοφώνως, πλην της Χρυσής
Αυγής που ψήφισε «παρών», ψήφισε «όχι» στην άρση ασυλίας
µου, και έρχοµαι εδώ και µου λέτε να αναβληθεί και µάλιστα για
αύριο που εγώ δεν θα µπορώ να είµαι παρών;
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αν αύριο δηλαδή ο εισαγγελέας πάλι αρνηθεί να έρθουν οι συνάδελφοι της Χρυσής Αυγής
θα πρέπει εγώ να συνεχίσω να διασύροµαι;
Θέλω να παρακαλέσω το Σώµα –το Σώµα είναι το κυρίαρχονα αποφασίσει να συνεχιστεί η διαδικασία. Εγώ δεν είπα να µην
ψηφίσουν οι Βουλευτές. Να ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Όµως αυτή η
ιστορία πρέπει να τελειώνει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εγώ, εκείνο που σας
µεταφέρω, κύριε Γεωργιάδη, -και απευθύνοµαι σε όλο το Σώµαείναι η οµόφωνη απόφαση του Προεδρείου, συµπεριλαµβανοµένου του Αντιπροέδρου που προέρχεται από τη Νέα Δηµοκρατία,
να µην αποδεχθεί η Βουλή µια ad hoc περιστολή της σύνθεσής
της.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Κουτσούκος. Κύριε Κουτσούκο, ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ζητάτε τον λόγο;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ.
Επί των ανακοινώσεων σας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να σηµειώσω ότι οφείλουµε να γνωρίζουµε και γνωρίζουµε τις αρµοδιότητές σας. Δεν είναι ανάγκη να µας τις υπενθυµίζετε κάθε φορά.
Θέλω να σας παρακαλέσω να ακολουθήσετε την πρακτική και
των προηγούµενων Προέδρων, δηλαδή επί ζητηµάτων που αφορούν τον προγραµµατισµό των εργασιών να συµβουλεύεστε τη
Διάσκεψη των Προέδρων. Η Διάσκεψη των Προέδρων δεν έχει
συνέλθει εδώ και ένα µήνα, η Βουλή δεν λειτουργεί, άρα θεωρώ
ότι είναι µια υποχρέωσή σας αυτή επί του προγραµµατισµού.
Δεύτερον, επί της ηµερήσιας διάταξης της άρσης ασυλίας,
κυρία Πρόεδρε, σέβοµαι την ευαισθησία σας, όπως επίσης σέβοµαι το αίτηµα του συναδέλφου ο οποίος καταταλαιπωρείται
και ενδεχόµενα κατασυκοφαντείται, διότι όταν γίνονται συζητήσεις περί άρσης ασυλίας, γράφονται διάφορα.
Εγώ, κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας παρακαλέσω να µας πείτε
την άποψή σας -για να σταθµίσουµε και την ψήφο µας- κατά
πόσον θεωρείτε ότι η Βουλή πρέπει να είναι δέσµια των αποφάσεων των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών οργάνων
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κάθε φορά. Διότι αύριο, παραδείγµατος χάριν, µπορεί να µην ξαναδώσουν άδεια ή µεθαύριο µπορεί να καταδικαστεί ένας συνάδελφος και να είναι στη φυλακή. Η Βουλή θα είναι δέσµια των
αποφάσεων της δικαιοσύνης; Αυτό πρέπει να µας το ξεκαθαρίσετε, για να σταθµίσουµε και την ψήφο µας. Επαναλαµβάνω ότι
το λέω µε σεβασµό και στην ευαισθησία σας και στο αίτηµα του
συναδέλφου.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατ’ αρχάς, κύριε
Κουτσούκο, να σας ενηµερώσω για κάτι, γιατί ίσως έχει διαλάθει
την προσοχή σας, αλλά δεν πειράζει. Καλό είναι, όµως, να µην
σπεύδουµε να ρίξουµε ανάθεµα, αν δεν είµαστε ενήµεροι. Να
σας ενηµερώσω, λοιπόν, ότι η Διάσκεψη των Προέδρων συγκροτείται εκ του Κανονισµού, πέραν του Προεδρείου της Βουλής,
από τους Προέδρους των Ειδικών Επιτροπών, οι οποίοι εκλέγονται αύριο, και επίσης από τους Προέδρους Ειδικών Επιτροπών
που δεν έχουν εκλεγεί.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ)
Συνεπώς είναι άνευ αντικειµένου η σύστασή σας για τη συµµετοχή και λήψη απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων. Είναι
αυτονόητο ότι η Διάσκεψη των Προέδρων µε το που συγκροτηθεί
θα συνεδριάσει. Ασφαλώς, όµως, φαντάζοµαι ότι είναι µακράν
της επιθυµίας σας και της σύστασής σας, µέχρι να συγκροτηθεί
η Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία για πρώτη φορά συγκροτείται τόσο γρήγορα και για πρώτη φορά εκλέγονται επιτροπές
τόσο σύντοµα µετά την συγκρότηση της Βουλής, η βούληση να
µην λειτουργεί κανένα συλλογικό όργανο στη Βουλή και να µη
συνεδριάζει ούτε το Προεδρείο.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ)
Εγώ, µε σεβασµό στις συλλογικές διαδικασίες, µέχρι να συγκροτηθεί η Διάσκεψη των Προέδρων, για όλα τα ζητήµατα ενηµερώνω τους Αντιπροέδρους της Βουλής και όλους τους εκπροσώπους των κοµµάτων.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ενηµερώθηκαν τα κόµµατα για την
αναβολή;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το δικό µας δεν το ενηµερώσατε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας παρακαλούσα
όποιος θέλει τον λόγο -έχει αυτή τη δυνατότητα, κύριε Λοβέρδονα ζητεί τον λόγο. Υπάρχει διαδικασία.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Χρυσής Αυγής κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το άρθρο 52 του Συντάγµατος λέει: «H ελεύθερη και ανόθευτη
εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της πολιτείας,
που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση.
Nόµος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής.»
Η Βουλή λειτουργεί µε τριακόσιους Βουλευτές. Δεν λειτουργεί
µε διακόσιους ενενήντα τέσσερις. Ξέρουµε ότι µας αντιπαθείτε,
µας σιχαίνεστε και δεν θα µας θέλατε εδώ καθ’ οιονδήποτε
τρόπο. Από τη στιγµή, όµως, που ο ελληνικός λαός, µε µια πολύ
νωπή λαϊκή εντολή, µας έχει κατατάξει ως τρίτη πολιτική δύναµη,
θα πρέπει να το σεβαστείτε και δεν είναι δυνατόν ένας χαµηλόβαθµος εισαγγελέας να αλλάζει όλο το πολίτευµα. Αυτό ζητάµε
και τίποτα άλλο!
Ζητούµε συγγνώµη για την καταταλαιπώρηση του κ. Άδωνη
Γεωργιάδη και άλλων, αλλά σκεφτείτε ότι και κάποιοι άνθρωποι
είναι δεκαοκτώ µήνες προσωρινά φυλακισµένοι, χωρίς να υπάρχει επί της ουσίας καµµία κατηγορία, κάτι που το λέτε οι περισσότεροι στα πηγαδάκια µεταξύ σας.
Ευχαριστώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
θα ήθελα τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο τέως Πρόεδρος της
Βουλής κ. Μεϊµαράκης έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
κατ’ αρχάς θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις από την
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αρχή που πήρατε τον λόγο.
Πρώτον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι
βάσει του Κανονισµού το Προεδρείο υποχρεούται να ανακοινώσει τις υποθέσεις και τους φακέλους που µας έρχονται από την
εισαγγελία, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτό κάναµε όλοι οι
Πρόεδροι των Κοινοβουλίων πάντα, το ανακοινώναµε και άρα δεν
είναι κάτι που συµβαίνει πρώτη φορά. Το λέω αυτό, για να κλείσω
το πρώτο θέµα και να τελειώνουµε.
Δεύτερον, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι το Σώµα έχει πάρει
απόφαση ότι µπορεί να λειτουργεί µε τους παριστάµενους Βουλευτάς. Δεν είναι υποχρεωτικό να είµαστε και οι τριακόσιοι στην
Αίθουσα. Ο Κανονισµός ορίζει µε βάση ποιον αριθµό λαµβάνονται οι αποφάσεις. Γι’ αυτό και ορίζει ότι λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των παρόντων ή µε την πλειοψηφία των τριακοσίων ή µε
τα 3/5 ή µε τα 2/3 ανεξαρτήτως, δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -µιας και η κυρία Πρόεδρος επικαλείται τους νεότερους
συναδέλφους- του πόσοι θα ήµασταν παρόντες. Για παράδειγµα,
στην ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, έπρεπε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας να πάρει διακόσιες
ψήφους. Ας ψήφιζαν διακόσιοι ένας, ας ψήφιζαν διακόσιοι πέντε.
Δεν ήταν απαραίτητο να ήµασταν τριακόσιοι.
Επίσης, ο Κανονισµός δεν εξετάζει γιατί κάποιος απουσιάζει,
γιατί είναι άρρωστος ή γιατί είναι στο εξωτερικό ή γιατί είναι στη
φυλακή ή γιατί δεν του έδωσε άδεια ο εισαγγελέας για οποιονδήποτε λόγο ή γιατί το παιδί του κάτι έχει. Ουδέποτε έγιναν οι
ψηφοφορίες, πολύ περισσότερο για άρσεις ασυλιών, που να
ήµασταν εδώ και οι τριακόσιοι. Πάντα λείπαµε κάποιοι και πάντα
υπήρχαν απουσίες και πάντα κατά πλειοψηφία επί των παρόντων
έβγαινε η απόφαση, που συνήθως ακολουθούσαµε το δεδικασµένο να ψηφίζουµε την εισήγηση που µας έκανε η Επιτροπή Δεοντολογίας.
Τρίτο θέµα: Κυρία Πρόεδρε, και βέβαια δεν υπάρχει Διάσκεψη
Προέδρων και δεν υπάρχουν οι Πρόεδροι των Επιτροπών. Υπάρχουν, όµως, οι Γραµµατείς των κοµµάτων και το Προεδρείο. Το
Προεδρείο δεν είναι µόνο του. Το Σώµα είναι κυρίαρχο. Η Αίθουσα είναι κυρίαρχη κατά πλειοψηφία.
Άρα δεν πάει να αποφάσισε το Προεδρείο! Το Προεδρείο δεν
αποφασίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε. Το
Προεδρείο εισηγείται στο Σώµα και το Σώµα πρέπει να πάρει
απόφαση, εάν θέλουµε να τηρήσουµε τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αυτά να τα λέγατε, όταν ήσασταν Πρόεδρος!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη,
πείτε τα και εσείς!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Όταν σας τα
έλεγα εγώ, µου λέγατε όχι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Γιατί εδώ όλες οι
αποφάσεις της Βουλής, που είχαν ληφθεί κατά πλειοψηφία, όπου
κάποιοι συνάδελφοι δεν µπορούσαν να έρθουν, στο τέλος θα
βγουν αποφάσεις οι οποίες δεν ισχύουν!
Για να ολοκληρώνουµε, κυρία Πρόεδρε, εγώ πιστεύω, πρώτον,
ότι εφόσον εσείς υπογράψατε την ηµερήσια διάταξη για σήµερα,
δεν µπορείτε να αυτοαναιρείστε και να µας καλείτε για αύριο το
απόγευµα. Την Τετάρτη το απόγευµα συνήθως δεν έχουµε συνεδρίαση και οι περισσότεροι συνάδελφοι, επειδή δεν θα είχαµε
και την Πέµπτη, πιθανόν να είναι στις εκλογικές τους περιφέρειες
και όλα τα σχετικά.
Τέλος, αφ’ ης στιγµής το Σώµα είναι παρόν και µπορεί να αποφασίσει και µπορούµε να πάρουµε απόφαση για την άρση της
ασυλίας του συναδέλφου ή όχι, εφόσον υπάρχει εδώ και η εισήγηση της επιτροπής και την έχουµε όλοι διαβάσει, θεωρώ ότι το
Σώµα, χωρίς άλλες παρεµβάσεις, πρέπει να ψηφίσει αν δέχεται
ή όχι να µην εφαρµοστεί η σηµερινή ηµερήσια διάταξη, την οποία
η κυρία Πρόεδρος έχει υπογράψει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να διευκρινίσω τα
εξής:
Κύριε Μεϊµαράκη, µάλλον δεν µε ακούσατε από την αρχή.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προφανώς το Προεδρείο εισηγείται στο Σώµα και αυτήν την
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οµόφωνη εισήγηση µετέφερα στο Σώµα και χαίροµαι που συµµερίζεστε αυτήν την αρχή.
Εν σχέσει µε το ζήτηµα που ετέθη, κατ’ αρχάς να σας πω ότι
δεν συµµερίζοµαι την άποψη ότι µπορεί η Βουλή να αποφασίζει
χωρίς τους Βουλευτές, ούτε ότι οι Βουλευτές µπορούν άλλοτε
να έρχονται και άλλοτε να µην έρχονται. Όµως, εδώ δεν έχουµε
να κάνουµε µε εκούσια απουσία. Εδώ έχουµε να κάνουµε µε εµπόδιο στη συµµετοχή. Στην πραγµατικότητα αυτό που η Βουλή
καλείται να αποφασίσει είναι εάν θα µπορεί κατά περίπτωση να
αλλάζει η σύνθεση της Βουλής µε βάση µη εξειδικευόµενα κριτήρια, αν δηλαδή η συµµετοχή σε διαδικασίες κοινοβουλευτικές
άλλοτε θα αποτελεί λόγο άδειας από την εισαγγελική αρχή και
άλλοτε δεν θα αποτελεί.
Η άποψή µου, για να απαντήσω και στον κ. Κουτσούκο προς
διαλεύκανση της θέσεως τουλάχιστον της Προέδρου –και έχω
την αίσθηση όλου του Προεδρείου, µε βάση όλα όσα συζητήσαµε και αποφασίσαµε- είναι ότι η σύνθεση της Βουλής δεν µπορεί να επηρεάζεται από άλλα όργανα, από άλλες λειτουργίες του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως, µε δεδοµένο ότι εδόθησαν οι άδειες σε όλο το προηγούµενο διάστηµα
και δεν αναφέρεται κάποιος λόγος στην απόφαση τη συγκεκριµένη που να εξειδικεύει τη µη χορήγηση, αλλά γενικά συρρικνώνεται η κοινοβουλευτική λειτουργία, κατά την άποψη του Προεδρείου, τίθεται ζήτηµα συγκρότησης της Βουλής. Μέχρι εκεί.
Νοµίζω ότι σας κάλυψα, κύριε Κουτσούκο, ως προς την ερώτησή σας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Αυτή είναι η άποψη της Προέδρου, όχι της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εν σχέσει δε µε τους
Γραµµατείς των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, να σας ενηµερώσω
ότι είναι όλοι ενήµεροι εν σχέσει µε τη διαδικασία. Ως προς το
θέµα αυτό το οποίο ανέκυψε στις 17.00’ η ώρα το απόγευµα, ενηµερώθηκαν οι Αντιπρόεδροι της Βουλής και ο Αντιπρόεδρος που
προέρχεται από το κόµµα σας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κατ’ αρχάς θέλω να σας ενηµερώσω ότι µε βάση την ειδική
ηµερήσια διάταξη και µε βάση µια αναλογική εφαρµογή που ακολουθήσαµε για τη συνεδρίαση αυτή ορίστηκαν δύο ειδικοί αγορητές, όπως ορίζει ο Κανονισµός. Από την πλευρά της Πλειοψηφίας, δηλαδή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ορίστηκε ο κ. Συρίγος και από την πλευρά της Μειοψηφίας ο κ. Γεωργαντάς. Εννοείται ότι µπορούν να ζητήσουν και να πάρουν τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Άλλα κόµµατα δεν υπάρχουν;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
σύµφωνα µε τη γνώµη σας, η Βουλή δεν θα λειτουργήσει ποτέ,
εφόσον ο εισαγγελέας δεν θα δώσει την άδεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εν των µεταξύ, έχουν
ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Φίλης και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μητσοτάκης.
Παρακαλώ, κύριε Φίλη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αντιλαµβάνοµαι την ευαισθησία σας να µην υπάρξει καµµία ένσταση ότι εµποδίζεται η έκφραση γνώµης Βουλευτών, οι οποίοι τελούν υπό τις ειδικές
περιστάσεις. Το γνωρίζουµε όλοι.
Καταλαβαίνω, επίσης, ότι και ο κ. Γεωργιάδης προβάλλει τα
επιχειρήµατά του και κυρίως την ταλαιπωρία, όπως λέει -αν και
δεν την καταλαβαίνω ακριβώς την ταλαιπωρία- και, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει κάποιο πρόβληµα µε την αυριανή συνεδρίαση.
Νοµίζω ότι µπορεί να γίνει η συνεδρίαση κάποια άλλη µέρα αντί
για αύριο, αν δεν µπορεί ο κ. Γεωργιάδης. Μπορούµε να αναβάλουµε για κάποια άλλη ηµέρα, έτσι ώστε και το θέµα που θέσατε
εσείς -της λειτουργίας µε ακέραιο τρόπο της Ολοµέλειας- και το
θέµα της ταλαιπωρίας που έθεσε ο κ. Γεωργιάδης να λυθούν
χωρίς περαιτέρω µεγάλη συζήτηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το ζήτηµα είναι
πολύ πιο ουσιαστικό και σοβαρό από το να παράσχουµε µια διευκόλυνση στον κ. Γεωργιάδη, για να µπορέσει να υπερασπιστεί
ο ίδιος τον εαυτό του.
Τι είναι αυτό το οποίο διαφοροποιεί αυτή τη συγκεκριµένη ψηφοφορία από οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του Κοινοβουλίου;
Με τη δική σας λογική το Κοινοβούλιο δεν θα µπορεί να λειτουργήσει, δεν θα µπορούν να εκλεγούν αύριο οι Πρόεδροι των Διαρκών Επιτροπών, εάν ο εισαγγελέας δεν δώσει άδεια στους
προφυλακισµένους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής να παρευρεθούν. Κατά συνέπεια θα είναι η Βουλή όµηρος της δικαστικής
εξουσίας και του πότε αυτή θα επιλέξει να χορηγήσει τη σχετική
άδεια.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν µπορεί να γίνει δεκτό από το
Σώµα. Είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει στις πρακτικές της προηγούµενης Βουλής και σε καµµία περίπτωση η Νέα Δηµοκρατία δεν
µπορεί να υπερασπιστεί αυτήν την πρακτική. Νοµίζω ότι ανοίγουµε µια κερκόπορτα εξαιρετικά επικίνδυνη για τον τρόπο µε
τον οποίον λειτουργεί το ίδιο το Κοινοβούλιο, εάν θεωρούµε απαραίτητη σε κάθε περίπτωση και σε κάθε κοινοβουλευτική δράση
την παρουσία των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής, όπως ο εισαγγελέας κρίνει κατά περίπτωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο από τη
Νέα Δηµοκρατία δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επιτρέψτε µου να σας
πω ότι σηµασία έχει και το αντίστροφο, εάν πιστεύουµε δηλαδή
ότι το Κοινοβούλιο µπορεί να λειτουργεί χωρίς την πλήρη σύνθεσή του. Και αν είµαστε…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως και µπορεί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Οι παλαιότεροι να επιτρέψετε να υπάρχουν και άλλες απόψεις.
Το σίγουρο πάντως, κύριε Μητσοτάκη, είναι ότι αυτή εδώ η
Βουλή δεν θα εφαρµόσει πρακτικές…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Μπακογιάννη,
θα σας δώσω τον λόγο. Φωνάζετε την ώρα που µιλάει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος, ο κ. Μητσοτάκης και µε βάζετε
και σε ένα δίληµµα στο οποίο δεν πρέπει να µε βάζετε. Έχετε
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και θα σας δώσω και τον λόγο, κάτι
που δεν έκαναν ποτέ σε καµµία προηγούµενη περίοδο για κανέναν Βουλευτή Αντιπρόεδροι του κόµµατός σας. Θα σας δώσω
τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, εµένα δεν θα
µου δώσετε τον λόγο;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επειδή βλέπω ότι
υπάρχουν πάρα πολλοί Βουλευτές που ζητούν τον λόγο και
επειδή έχει το ζήτηµα τεθεί εξ αρχής, ενώ στο Προεδρείο της
Βουλής όπου εκπροσωπήθηκε το κόµµα σας, κύριε Μητσοτάκη,
η απόφαση ήταν οµόφωνη, αυτό το οποίο θα πρότεινα στο Σώµα
είναι να κάνουµε µια δεκάλεπτη διακοπή, προκειµένου να υπάρξει συνεννόηση των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και του
Προεδρείου.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διακόπτουµε για δέκα
λεπτά.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επειδή δεν κατέστη
εφικτή η εξεύρεση οµόφωνα αποδεκτής λύσης στο Προεδρείο
και µε τη συµµετοχή των εκπροσώπων των κοµµάτων, και
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ειδικότερα, ενώ υπήρχε µία οµόφωνα δεκτή λύση, τελικώς ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας απέσυρε
τη στήριξή του σε αυτή την οµόφωνη πρόταση…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, δεν υπήρξε οµοφωνία! Να
µην τα λέτε αυτά! Σας παρακαλώ, ζητώ τον λόγο! Δεν θα βάζετε
στο στόµα µου λόγια τα οποία δεν έχω πει!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στον διάδροµο, κύριε
Μητσοτάκη, αφού είχαµε εξέλθει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να το ανακαλέσετε παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με δεδοµένο λοιπόν…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να το ανακαλέσετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα ζητήσετε τον λόγο
και θα σας δώσω τον λόγο. Μην εξάπτεστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα ζητήσω αµέσως τον λόγο και
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με δεδοµένο, λοιπόν,
ότι δεν υπήρξε οµόφωνα αποδεκτή λύση, προκειµένου αυτή να
προταθεί στο Σώµα, θα διεξαχθεί για το ζήτηµα αυτό ψηφοφορία
για να αποφασίσει το Σώµα.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε, έχω ζητήσει εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας είδα, κύριε Βενιζέλο. Σας είδα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Προηγούνται οι Πρόεδροι των κοµµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον λόγο. Θα προηγηθείτε. Σας είδα. Σας έκανα και νεύµα ότι σας είδα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν είµαι εξοικειωµένος στην κινησιολογία σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Προσπαθήστε να εξοικειωθείτε µε την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΠΑΣΟΚ και υπάρχει επίσης ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Ποταµιού, που είχε ζητήσει από πριν τον λόγο,
και υπάρχουν και συνάδελφοι Βουλευτές…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Παφίλης είναι µετά,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
Υπάρχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Υπάρχουν και δύο Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, η κ. Μπακογιάννη και ο κ. Αθανασίου, που τύποις δεν δικαιούνται να λάβουν τον λόγο, αλλά, εν
πάση περιπτώσει, χάριν της διαδικασίας θα τους δώσουµε τον
λόγο.
Κύριε Βενιζέλο, έχετε τον λόγο ως Προέδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε, άκουσα από το κλειστό
τηλεοπτικό κύκλωµα της Βουλής την άποψη που διατυπώσατε
προηγουµένως για το πώς συγκροτείται το Σώµα και για το αν
έπραξε ορθά ή εσφαλµένα ο αρµόδιος εισαγγελέας, αρνούµενος
να χορηγήσει άδεια παρουσίας στη σηµερινή συνεδρίαση σε
Βουλευτές που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης.
Η άποψη που διατυπώσατε είναι κραυγαλέα αντιθεσµική, αντίθετη στο Σύνταγµα και παραβιάζει κατά τρόπο βάναυσο την
αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
Επιχειρήσατε µε την άποψη που διατυπώσατε, να υπαγορεύσετε κατά τρόπο αθέµιτο θεσµικά την πολιτική σας βούληση στον
αρµόδιο εισαγγελέα, δηλαδή σε έναν ανεξάρτητο ισόβιο δικαστικό λειτουργό που κρίνει δικανικά. Εσείς παραβιάσατε κατά
τρόπο ασύστολο την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Διότι αν
η άποψη της Προέδρου της Βουλής είναι ότι όταν δεν χορηγείται
άδεια σε προσωρινώς κρατούµενους Βουλευτές, δεν συγκροτείται νόµιµα το Σώµα, τότε εκβιάζετε τη δικαιοσύνη να αποφασίζει
µε έναν τρόπο τέτοιο που καθιστά νόµιµη –δήθεν- τη συγκρό-
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τηση της Βουλής.
Θέσατε, δε, εκ του πλαγίου ζήτηµα νόµιµης συγκρότησης και
άρα νόµιµης λήψης αποφάσεων και για το παρελθόν. Ευτυχώς
η νοµολογία και η θεωρία του Συνταγµατικού Δικαίου κρίνει ότι
τα εσωτερικά ζητήµατα της Βουλής, ακόµη κι αυτή καθ’ αυτή η
συγκρότησή της ως interna corporis, δεν ελέγχονται δικαστικά.
Βεβαίως, όµως, τίποτα δεν αποκλείει µία αλλαγή της νοµολογίας.
Το δε Ελεγκτικό Συνέδριο για τα δικά του θέµατα θεωρεί ότι και
τα θέµατα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής αφορούν τον έλεγχο της συνταγµατικότητας.
Άρα, επειδή είστε εκλεγµένη και µε την ψήφο µας ως θεµατοφύλακας του κοινοβουλευτισµού, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά τη Βουλή και τις λειτουργίες της,
θέλω να σας παρακαλέσω να ανακαλέσετε αυτά που είπατε, να
αρθείτε στο ύψος της Έδρας σας, διότι διαφορετικά οφείλω να
σας επισηµάνω ότι χρησιµοποιείτε ένα θεσµικό λειτούργηµα, το
οποίο ασκείτε στο όνοµα της Βουλής ως ουδέτερη Πρόεδρος,
προκειµένου να διοχετεύσετε τις πολιτικές απόψεις του κόµµατος, από το οποίο προέρχεστε και προκειµένου να παραβλάψετε
την ισορροπία της διάκρισης των εξουσιών.
Πρόκειται για ένα φαινόµενο πρωτοφανές. Πρόκειται για µία
προσβολή της συνταγµατικής τάξης στον πυρήνα της, που είναι
το κράτος δικαίου, που είναι σπουδαιότερο και από τη δηµοκρατική αρχή και από την κοινοβουλευτική αρχή. Στην πραγµατικότητα, θέλετε να ασκήσετε πίεση προς τη δικαιοσύνη να άρει την
προσωρινή κράτηση. Επηρεάζετε την επικείµενη δικαστική κρίση
στο θέµα της Χρυσής Αυγής. Έχετε τώρα την ύστατη ευκαιρία
να αποκαταστήσετε τη συνταγµατική τάξη και το δηµοκρατικό
κύρος του Σώµατος αλλά και του κόµµατος της Πλειοψηφίας,
από το οποίο προέρχεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ολοκληρώσατε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φίλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σιγά-σιγά το θέµα λαµβάνει διαστάσεις µε πρωτοβουλία –είναι αλήθεια- κοµµάτων της Αντιπολίτευσης που ούτε στη δική σας πρόθεση ήσαν, ούτε και στη
δική µας είναι.
Κανείς δεν ζητάει να παραβιαστεί η ισορροπία της διάκρισης
των εξουσιών. Κανείς δεν καταφεύγει σε νοµολογίες, σε θεωρίες
Συνταγµατικού Δικαίου, σε προσπάθεια να αλλάξει η ποινική αντιµετώπιση των υποδίκων της Χρυσής Αυγής κ.λ.π.. Τίποτε από
όλα αυτά δεν συµβαίνει. Ζητούµε το αυτονόητο. Και φάνηκε
προς στιγµή, εκεί που µπορεί να επικρατήσει η κοινή λογική εννοώ στην περιορισµένη σύνθεση της Διάσκεψης του Προεδρείου- ότι µπορούσε να υπάρξει µία οµόφωνη κατάληξη.
Η κατάληξη ήταν οµόφωνη προς στιγµήν πρέπει να πω, δυστυχώς, και ο διάδροµος, παρ’ ότι µικρός, είναι σε µήκος από εδώ
µέχρι εκεί, φάνηκε ότι είναι αρκετά µεγάλος. Ήταν, λοιπόν, η
οµόφωνη κατάληξη προς στιγµήν: Πρώτον, να επισηµάνουµε
οµοφώνως, ως Βουλή, ότι η απόφαση του εισαγγελέα µε την
οποία παρεµποδίστηκε η συµµετοχή σήµερα και δεν δόθηκε
άδεια να έρθουν οι Βουλευτές εδώ να ψηφίσουν, δεν είναι επαρκώς αιτιολογηµένη. Ένα είναι αυτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Έλεος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Βενιζέλο! Μερικές
φορές δεν είναι δυνατόν η συνταγµατολογία εδώ πέρα να υπέρκειται της πολιτικής συζητήσεως. Αφήστε λίγο τώρα. Ούτε
«έλεος», ούτε τίποτα. Ήταν οµόφωνη τοποθέτηση προς στιγµήν,
όλων των κοµµάτων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν ήταν οµόφωνη. Παρακαλώ,
θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Εντάξει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει το δικαίωµα
να πει ότι δεν ήταν οµόφωνη. Ήµασταν όλοι παρόντες εκεί και
ακούσαµε.
Δεύτερον, εάν αυτό γίνει δεκτό -και προτείνουµε να γίνει δεκτό
από τη Βουλή- να προχωρήσουµε σήµερα στη διαδικασία της αιτήσεως για την άρση ασυλίας του κ. Γεωργιάδη. Αυτή είναι η
πρόταση που κάνουµε και παρακαλούµε, µετά από µια συζήτηση
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σύντοµη, να τεθεί σε ψηφοφορία στο Σώµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επί προσωπικού, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Φίλη.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Θεοχάρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος Το Ποτάµι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Προηγείται το προσωπικό βάσει
του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη, αν
θεωρείτε ότι έχετε προσωπικό, θα σας δοθεί ο λόγος εν συνεχεία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον
λόγο από πριν, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν αντελήφθην να
υπάρχει προσωπικό. Θα σας δώσω, όµως, τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μήπως πρέπει να ελέγξετε την
ακοή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην ανησυχείτε θα
σας δώσω τον λόγο. Τις ιατρικές συµβουλές καλό είναι να τις περιορίσετε εκεί όπου γίνονται αποδεκτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τι είναι αυτά τα πράγµατα, κυρία
Πρόεδρε, που λέτε για ιατρικές συµβουλές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο Κοινοβουλευτικός
σας Εκπρόσωπος, κύριε Σκρέκα, παρέδωσε ιατρικές συµβουλές.
Να τον ανακαλέσετε, λοιπόν, εκείνον και να µη φωνασκείτε. Και
αν έχετε το θάρρος της γνώµης και της φωνής σας, µπορείτε να
ζητήσετε τον λόγο.
Κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι η αρχή της διάκρισης των εξουσιών εδώ,
θα πρέπει να οδηγήσει τις θέσεις µας. Κατά την άποψή µας, η
Βουλή δεν µπορεί να είναι όµηρος των αποφάσεων ενός εισαγγελέα και συνεπώς, δεν θα πρέπει να αποφασίσει την αναβολή
της σηµερινής συνεδρίασης.
Από την άλλη, είναι προφανές ότι και οι εισαγγελείς όταν παίρνουν αποφάσεις οι οποίες άπτονται της λειτουργίας της Βουλής,
αν θέλετε, θα πρέπει να σκεφτούν τα θέµατα δύο φορές και η αιτιολόγησή τους να είναι ακόµη πιο επαρκής από ό,τι συνήθως.
Σε άλλες περιπτώσεις το κάνουν.
Εµείς, λοιπόν, αυτό που πιστεύουµε, είναι ότι θα πρέπει να
τεθεί το ζήτηµα σε ψηφοφορία το συντοµότερο δυνατόν, αφού
τοποθετηθούν όλα τα κόµµατα και να ψηφίσουµε τη συνέχιση
της διαδικασίας, εφόσον και ο καθ ου έχει συµφωνήσει και ζητάει
τη συνέχιση της διαδικασίας, να ολοκληρωθεί σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχει ζητήσει τον λόγο
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, ο κ. Παφίλης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πάλι δεν ακούσατε το προσωπικό,
κυρία Πρόεδρε; Πάλι δεν το ακούσατε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δώστε του τον λόγο. Δεν υπάρχει
πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη. Σας είπα ότι θα σας δώσω τον λόγο. Ούτε ο καθ ου η
διαδικασία δεν έχει τόση προσωπική εµπλοκή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι βάσει
του Κανονισµού, πρέπει να δίνετε τον λόγο αµέσως επί προσωπικού και επειδή προφανώς υπάρχει προσωπικό ζήτηµα, όταν βάζετε στο στόµα µου λόγια τα οποία δεν είπα, οφείλω να επισηµάνω στο Σώµα τι ακριβώς συζητήθηκε στη Διάσκεψη.
Η άποψη της Νέας Δηµοκρατίας ήταν ξεκάθαρη ότι η ψηφοφορία πρέπει να γίνει σήµερα και ότι δεν είναι δυνατόν το Σώµα,
να προβεί σε οποιαδήποτε νουθεσία ή παρότρυνση προς τη δικαστική εξουσία, για απόφαση την οποία έλαβε βάσει νόµου τον
οποίο η ίδια η Βουλή έχει ψηφίσει.
Κατά συνέπεια, εγώ προσωπικά συντάσσοµαι απόλυτα µε τις
απόψεις του κ. Βενιζέλου -φαντάζοµαι ότι εκφράζει και τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ- ότι σε καµµία περίπτωση δεν υπάρχει οµόφωνη
άποψη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Το ξέρουµε αυτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Περιµένετε, κύριε Λαφαζάνη.
Σας ενοχλεί αυτό. Περιµένετε. Θα µιλήσετε κι εσείς.
Η άποψη της Νέας Δηµοκρατίας, λοιπόν, είναι απολύτως
σαφής. Η ψηφοφορία πρέπει να διεξαχθεί σήµερα και σε καµµία
περίπτωση δεν δικαιολογείται αναβολή, πόσω µάλλον µε το σκεπτικό, το οποίο εσείς εκθέσατε.
Σε καµµία περίπτωση η Νέα Δηµοκρατία δεν πρόκειται να συναινέσει σε οποιαδήποτε οµόφωνη παρότρυνση του Σώµατος
προς την ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, για το πως αυτή ασκεί
τα καθήκοντά της. Αυτά είχα να πω, προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξηγήσεως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εµείς τοποθετηθήκαµε και ό,τι είπαµε στη Διάσκεψη το λέµε και εδώ, ότι δηλαδή
αυτή η συζήτηση, δεν µπορεί να γίνει παρεµπιπτόντως στο συνολικό θέµα. Υπάρχει µια πρακτική µέχρι τώρα το πως θα αντιµετωπιζόταν. Το εάν αυτή θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξει, δεν
µπορεί να λυθεί παρεµπιπτόντως, όπως είµαστε εδώ τώρα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, λέµε να προχωρήσουµε και να καθορίσουµε
σε κάποιο χρονικό διάστηµα να γίνει αυτή η γενική συζήτηση και
να τοποθετηθεί κάθε κόµµα, να πάρει συνολικά τις ευθύνες, του
για το πως χειριζόµαστε όλα αυτά τα θέµατα, αλλά τώρα να µην
καθυστερήσουµε. Γι’ αυτό συµφωνήσαµε και δεν ελπίζαµε ότι θα
γινόταν όλη αυτή η συζήτηση.
Επιµένουµε, λοιπόν, να προχωρήσουµε και να τελειώνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχει ζητήσει τον λόγο
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και
εν συνεχεία ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής
και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βούτσης.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εµείς, οι απλοί Βουλευτές, όχι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Μπακογιάννη,
όπως είπα και πριν, εσείς και ο κ. Αθανασίου έχετε ζητήσει τον
λόγο. Τύποις δεν προβλέπεται αυτό αλλά εάν επιµείνετε, θα σας
δώσω τον λόγο. Δεν υπάρχει αντίρρηση.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Επιµένω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχάς
νιώθω την ανάγκη, γιατί συµµετείχα, να πληροφορήσω τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους, για όσα ειπώθηκαν πριν από
λίγα λεπτά στο γραφείο σας.
Πράγµατι, λοιπόν, εντέλει, οι πάντες συµφώνησαν ότι υπάρχει
ένα ζήτηµα και γι’ αυτό, όλοι µαζί, είπαµε ότι αυτό το ζήτηµα
εσείς θα το θέσετε, πριν προχωρήσετε στην ψηφοφορία και θα
πείτε, ότι κανένας δεν θέλει βεβαίως να παρέµβει στις αποφάσεις
της δικαιοσύνης αλλά πως είναι υποχρέωσή µας, να ζητάµε να
είναι επαρκώς αιτιολογηµένη –αυτή ακριβώς ήταν και η διατύπωση- η απόφαση.
Δεν ήταν άποψη της Προέδρου ή ενός εκ των εκπροσώπων
των κοµµάτων. Και πιστέψαµε όλοι ότι έτσι ένα θέµα που υφίσταται θα το συζητήσουµε, ενδεχοµένως σε άλλη στιγµή, όπως είπε
το Κοµµουνιστικό Κόµµα, για να δούµε εάν όντως, µπορεί να
απουσιάζουν συνάδελφοι Βουλευτές µε ψήφο του λαού σε ψηφοφορίες τέτοιες, όπου κάποιες φορές, ενδεχοµένως, τα όσα
υπαινίχθη -ή έτσι εγώ κατάλαβα- ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να
αφορούν και ιδιοτέλειες, να αφορούν και υπολογισµούς για το
εάν παραπεµφθεί, εάν «θα κάτσει στο σκαµνί» κάποιος άλλος κατηγορούµενος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Πρόεδρε, γι’ αυτό, λοιπόν, πιστεύουµε ότι όντως πρέπει
να προχωρήσουµε σήµερα στην ψηφοφορία. Αλλά θα πρέπει να
ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι εδώ ότι άλλαξε αυτή η οµόφωνη απόφαση, παρουσία και άλλων συναδέλφων Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, του κ. Μεϊµαράκη παρόντος και του Αντιπροέδρου
της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαµάνη, ότι έξω από το γραφείο
της Προέδρου και ενώ είχαµε φύγει, ο κ. Μητσοτάκης άλλαξε
γνώµη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε! Διέκοψε τη συζήτηση η κυρία Πρόεδρος και αποχώρησε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω εάν είχε συνεννοηθεί
µε τον κ. Βενιζέλο κάπως, γιατί άκουσα ότι συνέπεσαν εντελώς
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τυχαία και συντάχθηκαν. Δεν το ξέρω και ούτε µε αφορά.
Γι’ αυτό, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλούµε πολύ να προχωρήσουµε σήµερα στην ψηφοφορία. Ήδη, εκφράστηκε αυτό που
έπρεπε να εκφραστεί από τα χείλη πολλών Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και πιστεύω, ότι αυτό που είπαµε εν τη απουσία των
συναδέλφων, το είπαµε και εδώ, εν τη παρουσία τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Από πλευράς δικαιωµένων κατά προτεραιότητα, νοµίζω ότι µας µένει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο Υπουργός Εσωτερικών
και οι δύο Βουλευτές.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής έχει τον
λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Προς ενηµέρωση του Σώµατος, η αιτιολογία του αναπληρωτή εισαγγελέα για την απόρριψη -γιατί ο
εισαγγελέας υπηρεσίας δεν ήταν στη θέση του- είναι η εξής: «Οι
κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις, δεν εµπίπτουν στην έννοια των
επαγγελµατικών αναγκών των κρατουµένων Βουλευτών». Αν
αυτό τιµά το Κοινοβούλιο και όλους εσάς που είστε Βουλευτές,
τότε µπορείτε να προχωρήσετε στην οποιαδήποτε ψήφιση οποιασδήποτε άρσης ή οποιουδήποτε άλλου θέµατος.
Όσο για τα όσα ακούστηκαν πριν, θα σχολιάσουµε ότι είναι τιµητές της δηµοκρατίας ή τιµητές των θεσµών, αυτοί οι οποίοι
είχαν πει κάποτε –οι παλαιότεροι τα θυµούνται πολύ καλύτερακαι είχαν εγκρίνει τα έγχρωµα ψηφοδέλτια σε κάποιες εκλογικές
διαδικασίες, για να ξέρουν τι ψηφίζουν οι Βουλευτές. Kαι µιλούν
για τη διάκριση των εξουσιών, όταν όλοι έχετε ακούσει την τηλεφωνική συνοµιλία του Πρωθυπουργού σε ανώτερο λειτουργό, τι
του είπε να κάνει µε τρεις Βουλευτές της Χρυσής Αυγής όταν
πήγαιναν στον ανακριτή, όταν όλοι έχετε ακούσει και έχετε δει
το βίντεο Μπαλτάκου, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί πλήρως και
κατά λέξη σε όσα έχουν γίνει. Στη συνέχεια έχουµε και τις οµολογίες του τέως Πρωθυπουργού, που είχε πει στην αρχή τουλάχιστον ότι «δεν πήρα τηλέφωνο» ή την οµολογία του τέως
Υπουργού Δικαιοσύνης, που δύο φορές παραδέχθηκε εντός του
Κοινοβουλίου ότι πήρε τηλέφωνο, για να µάθει απλώς και να δει
τι γίνεται. Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά. Τα λέω για να δείτε πως
λειτουργεί η δηµοκρατία και αν θέλετε, να µιλήσουµε περαιτέρω
για διάκριση των εξουσιών.
Αυτά και τίποτε άλλο δεν θα πω. Και όποιος θέλει να στρουθοκαµηλίζει, µπορεί να το κάνει ευθέως. Η Χρυσή Αυγή δεν θα
το κάνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η κ. Μπακογιάννη έχει
τον λόγo.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
θα ήθελα να έχω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Μπακογιάννη,
να προηγηθεί ο κ. Μεϊµαράκης ως πρώην Πρόεδρος της Βουλής;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Μεϊµαράκης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
θεωρώ ότι είναι µία ατυχής στιγµή για το Κοινοβούλιο αυτή η συζήτηση, γιατί αν µας είχατε ρωτήσει και είχαµε συνεννοηθεί τα
κόµµατα, ίσως σήµερα να µη γινόταν αυτή η συζήτηση και να γινόταν στη Διάσκεψη των Προέδρων και αµέσως µετά αν χρειαζόταν, να γινόταν και στην Ολοµέλεια.
Κατ’ αρχάς, να πω στη Χρυσή Αυγή ότι προφυλακισµένος Βουλευτής, µπορεί να υπάρχει και αύριο το πρωί από άλλο κόµµα.
Δεν είναι θέµα ιδεολογικό. Είναι ένα θέµα, το οποίο εδώ πρέπει
να το επιλύσουµε.
Αφ’ ης στιγµής ο νόµος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέπει σ’ αυτούς που δεν έχουν καταδικαστεί για τα πολιτικά τους
δικαιώµατα, να είναι υποψήφιοι και από τη φυλακή να βάλουν
υποψηφιότητα και να εκλεγούν, µας αφορά όλους. Είναι ένα
θέµα ξεχωριστό. Μην το δείτε ως Χρυσή Αυγή ή ως οτιδήποτε
άλλο.
Ερωτάσθε: Μπορεί η Βουλή ως τρίτος πυλώνας της δηµοκρατίας, να είναι όµηρος του κάθε εισαγγελέα υπηρεσίας, για το αν
θα αφήσει ή όχι τον οποιοδήποτε προφυλακισµένο Βουλευτή για
οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα, όπως για ένα τροχαίο; Ξεχάστε τη
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Χρυσή Αυγή.
Αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε στη Διάσκεψη των Προέδρων επί των ηµερών που ήµουν Πρόεδρος και
προφυλακίστηκαν οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Πήρε απόφαση το Σώµα. Το έχει λύσει το θέµα στην προηγούµενη Σύνοδο.
Για µένα δεν είναι απλά διαδικαστικό το θέµα, είναι θέµα ουσίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν τελικά αυτή η Βουλή, θα
θεωρήσει ότι η προηγούµενη θητεία της ήταν νόµιµη και σωστή
ή αν από εδώ και µπρος δεν θα λειτουργήσει ξανά, επειδή ο εισαγγελέας της Έδρας και της υπηρεσίας θα κρίνει ότι δεν µπορεί να δίνει άδεια και θα αυτοδεσµευτούµε µε µια τέτοια απόφαση του Σώµατος. Δεν είναι κάτι το απλό, λοιπόν, να το συζητάµε εδώ και να παίρνουµε έτσι αποφάσεις.
Επιτρέψτε µου να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν καταλαβαίνω
την επιλεκτική ευαισθησία σας στο συγκεκριµένο θέµα.
Δεν την καταλαβαίνω, κυρία Πρόεδρε, διότι είναι το τρίτο ατόπηµά σας µέσα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Σήµερα αναφέρατε τις καταθέσεις των φακέλων από τον εισαγγελέα, αναφέροντας ονόµατα συναδέλφων, µεταξύ των
οποίων και το δικό µου, χωρίς να µας έχετε ενηµερώσει, αλλάζοντας την πρακτική -γιατί ο Κανονισµός λέει ότι γίνεται ανακοίνωση στο Σώµα και εφόσον πενήντα Βουλευτές καταθέσουν
αίτηση, συζητείται στο Σώµα- και χωρίς να αναφέρετε –γιατί εγώ
από εσάς, από την Έδρα το άκουσα και ενηµερώθηκα- ότι ο εισαγγελέας κρίνει –όσο πρόλαβα να διαβάσω- ότι η υπόθεση πρέπει να πάει στο αρχείο και απλώς τη στέλνει και στη Βουλή. Το
ίδιο –αν δεν κάνω λάθος- έγινε και για τον κ. Βενιζέλο.
Όµως στην κοινή γνώµη, µε την αλλαγή αυτή που κάνατε, θα
µείνουµε εµείς µε λάσπη ότι ο εισαγγελέας έστειλε εδώ µία δικογραφία και εφόσον αναφέρατε το όνοµα, οφείλατε λόγω της
ευαισθησίας την οποία έχετε, να πείτε κιόλας ότι ο εισαγγελέας
της Έδρας, προτείνει να πάνε στο αρχείο οι συγκεκριµένες υποθέσεις, τις οποίες εξέτασε. Αλλιώς µας αφήνετε έκθετους.
Το τρίτο ατόπηµά σας -το οποίο κανείς µας δεν ήθελε να παρερµηνευθεί, γι’ αυτό και δεν το συζητήσαµε, το ανέφερα όµως
στο γραφείο σας- είναι ότι βγάλατε ηµερήσια διάταξη εκλογής
Προέδρου της Δηµοκρατίας, χωρίς να γνωρίζετε το όνοµα και
χωρίς να έχετε επιστολή του Αρχηγού του κόµµατος για το ποιον
προτείνει.
Οι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε ζώα,
αν έτσι µας βλέπουν κάποιοι. Ο Κανονισµός ορίζει συγκεκριµένη
προθεσµία για να διαβουλευθούµε και εµείς και τα κόµµατά µας.
Και βεβαίως προτάθηκε ο κ. Παυλόπουλος, για τον οποίο εµείς
δεν είχαµε αντίρρηση, και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι, πρότειναν
τον εκλεκτό κ. Αλιβιζάτο αλλά η παρατυπία παραµένει, κυρία
Πρόεδρε, σε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα της Ολοµέλειας της
Βουλής. Ο Κανονισµός ορίζει όχι το πενθήµερο µόνο αλλά ότι
έπρεπε να πάρετε την έγκριση του Αρχηγού του πρώτου κόµµατος, που προτείνει το όνοµα και µετά, αφού ανακοινωθεί, να βγάλετε την ηµερήσια διάταξη.
Από πού αντλείτε το δικαίωµα και παίρνετε τέτοιες πρωτοβουλίες µόνη σας; Μας λέτε ότι δεν υπάρχει Διάσκεψη των Προέδρων. Σας λέω, λοιπόν, ότι και όταν η Βουλή πάει στα Θερινά
Τµήµατα, δεν έχουµε Διάσκεψη των Προέδρων. Ουδέποτε, όµως,
Πρόεδρος της Βουλής διενοήθη, να µην καλέσει µαζί µε το Προεδρείο και τους εκπροσώπους των κοµµάτων, να θέσει τα ζητήµατα, να τα συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση εκεί. Και κατ’
επανάληψη, εγώ καλούσα τους εκπροσώπους και του δικού σας
κόµµατος και των άλλων κοµµάτων και τα συζητούσαµε για να
αποφύγουµε αυτήν την έκθεση του Κοινοβουλίου στην κοινή
γνώµη. Δεν είναι η καλύτερη στιγµή σήµερα, µε ευθύνη δική σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σε εµάς απευθύνεστε, κύριε Μεϊµαράκη;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Σε εσάς απευθύνοµαι, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κακώς. Η Βουλή
δεν λειτουργούσε. Παραβιάζατε τα πάντα. Να κάνετε και αυτοκριτική!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, κύριε
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Λαφαζάνη, εγώ δεν θα σας πω ούτε για τούµπες ούτε για τίποτα
αλλά αυτά που πρέπει να επισηµαίνουµε θα τα επισηµαίνουµε.
Αποδεχθήκατε πλήρως και το µνηµόνιο και την τρόικα και όλα
και θέλετε και εδώ στο Κοινοβούλιο να µας επιβάλετε το δικό σας
τρόπο συζήτησης! Αυτό δεν θα περάσει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό να το καταλάβετε! Το Κοινοβούλιο είναι Κοινοβούλιο και
εδώ θα µας επιτρέπετε να συζητάµε και να λέµε την άποψή µας.
Αλλιώς κλείστε το κι αυτό! Γιατί αυτό προσπάθησε η Πρόεδρος
σήµερα να κάνει! Δηλαδή εάν δεν έχουµε αποφάσεις του εισαγγελέα αύριο ή µεθαύριο, θα λειτουργήσει η Βουλή; Σας παρακαλώ, λοιπόν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αυτό δεν έχει
καµµία σχέση µε όλα αυτά που λέτε. Να κάνετε αυτοκριτική γιατί
διαλύσατε τη Βουλή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
αφήστε, λοιπόν, αυτήν την άτυχη στιγµή να περάσει και να προχωρήσουµε σε ψηφοφορία στο Σώµα, γιατί το Σώµα είναι κυρίαρχο. Δεν είναι η Πρόεδρος ούτε το Προεδρείο. Εισηγείται στο
Σώµα, το Σώµα αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι σήµερα πρέπει
να γίνει ψηφοφορία, στήστε την κάλπη και προχωράµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μεϊµαράκη, ευχαριστούµε.
Πόσο θα ευχόµουν όλα όσα είπατε, να τα είχαµε ζήσει σε όλη
την προηγούµενη Κοινοβουλευτική Περίοδο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα ήθελα να σας πω ότι το Κοινοβούλιο θα είναι πάντοτε
τόπος και αντιπαράθεσης και συζήτησης και διαλόγου και –γιατί
όχι;- αυτά τα οποία κάποιοι δεν θέλουν να βγαίνουν στο φως καλύτερα να συζητιούνται και ο καθένας να αναλαµβάνει την ευθύνη του.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Πείτε, λοιπόν, ότι
πήγε στο αρχείο η υπόθεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο, εάν θέλετε, γιατί εάν φωνάζετε, χωρίς να σας έχω δώσει
τον λόγο, απλώς δεν σας ακούω.
Εν σχέσει µε τη διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγµατος –
ίσως δεν ήσασταν στην έναρξη της διαδικασίας- αναφέρθηκα
ρητά στην πρόβλεψη του Συντάγµατος που επιβάλλει οι δικογραφίες να ανακοινώνονται στο Σώµα. Και βεβαίως ανακοίνωση στο
Σώµα, δεν είναι η υποτονθορίζουσα αναφορά χωρίς δικογραφία,
χωρίς στοιχεία διαβίβασης και χωρίς ονόµατα.
Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο λέτε -ότι µπορεί δηλαδή
να διαβιβάζονται και δικογραφίες για πρόσωπα υπόλογα αλλά
και δικογραφίες για πρόσωπα για τα οποία δεν θα υπάρξει δικονοµική συνέχεια- δεν µπορεί να είναι αποτέλεσµα µη διαδικασίας
αλλά πρέπει να είναι αποτέλεσµα µίας συντεταγµένης διαδικασίας και απόφασης στη Βουλή.
Στην προηγούµενη Κοινοβουλευτική Περίοδο, δυστυχώς οι δικογραφίες αποκρύπτονταν από τους Βουλευτές και δεν δίνονταν. Σε σχέση δε…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Οι δικογραφίες ανακοινώνονταν. Τα ονόµατα των συναδέλφων δεν αφήναµε να ανακοινώνονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πάντοτε ανακοινώνονταν, εκτός από ορισµένους Προέδρους που επέλεγαν να µην
ανακοινώνουν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Παρακαλώ, να θεµελιώσετε την καταγγελία σας γιατί είναι σοβαρή και να µας
πείτε ποια δικογραφία δεν ανακοινώθηκε εδώ µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μεϊµαράκη, δεν
έχετε τον λόγο. Θα σας δώσω τον λόγο όταν τον ζητήσετε, αφού
ολοκληρώσω την απάντησή µου σε αυτό που θέσατε διαδικαστικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μα θα σας δώσω τον
λόγο. Δεν θέλετε να ακουστεί η διαδικαστική απάντηση;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Γι’ αυτό σας λέω,
όταν κάθεστε σε αυτή την Έδρα, να θεµελιώνετε αυτά που λέτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρακαλώ, λοιπόν, να µας πείτε σήµερα ποία δικογραφία επί των
ηµερών µου δεν ανακοινώθηκε στο Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας πω µία που
δεν δόθηκε σε αντίγραφα και είναι η δικογραφία του µνηµονίου…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Δεν δόθηκε σε αντίγραφα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …παρά τις πολλαπλές
έγγραφες αιτήσεις. Είναι δικογραφία η οποία διαβιβάστηκε στις
26 Νοεµβρίου του 2012.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ
που επιβεβαιώνετε ότι όλες ανακοινώθηκαν στο Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σε σχέση µε τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας, το πρώτο που
έχω να σας πω -γιατί σε µια κοινοβουλευτική διαδικασία ο ένας
στον άλλο οφείλουµε ειλικρίνεια και καλόπιστη συµπεριφορά, η
οποία περιέχει και τη σύγκρουση- είναι πως είναι κακόπιστο αυτό
που είπατε, ότι δηλαδή δεν ενηµερώθηκαν τα κόµµατα, διότι τα
κόµµατα και ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος, ο κ. Μητσοτάκης, ενηµερώθηκε πριν την έκδοση ηµερήσιας διάταξης…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν είναι ακριβές αυτό. Επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …και επιπλέον κανένα
κόµµα του Κοινοβουλίου…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ψεύδεστε, κυρία Πρόεδρε. Ψεύδεστε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είναι ντροπή να το λέτε αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επιπλέον, κανένα
κόµµα του Κοινοβουλίου δεν προέβαλε οποιαδήποτε ένσταση επί
της διαδικασίας…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ψεύδεστε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …αλλά αντίθετα τα
περισσότερα κόµµατα συµµετείχαν στη διαδικασία µε προτάσεις
Προέδρων.
Τον λόγο έχει…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν θα αφήσουµε τη
συζήτηση να συνεχιστεί άλλο. Η κ. Μπακογιάννη έχει ζητήσει τον
λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ψεύδεστε, κυρία Πρόεδρε. Επί
προσωπικού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Καθίστε κάτω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εσείς να καθίσετε κάτω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εγώ κάθοµαι
κάτω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να πάτε στα υπουργικά έδρανα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχω δώσει τον λόγο
στην κ. Μπακογιάννη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είµαι βέβαιος ότι η κ. Μπακογιάννη παραχωρεί τη θέση της.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχω δώσει τον λόγο
στην κ. Μπακογιάννη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Λυπάµαι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Μπακογιάννη,
παραιτείστε του δικαιώµατός σας να µιλήσετε; Αν δεν παραιτείστε του δικαιώµατος αυτού, σας δίνω τον λόγο. Αν δεν θέλετε
να µιλήσετε, θα δώσω τον λόγο στον επόµενο οµιλητή που είναι
ο κ. Αθανασίου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Προηγείται το προσωπικό, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλετε να µιλήσετε;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Παραχωρώ τη σειρά µου. Όµως
θέλω να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η κ. Μπακογιάννη παραιτείται. Εποµένως, δίνω τον λόγο στον κ. Αθανασίου.
Κύριε Αθανασίου, θέλετε τον λόγο;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε τον λόγο, κύριε
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Αθανασίου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επί προσωπικού, κυρία Πρόεδρε!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε,
δώστε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τι ορίζει ο Κανονισµός, κυρία
Πρόεδρε; Τον ξεχάσατε τον Κανονισµό τώρα; Ορίζει ή όχι ότι
διακόπτεται η σειρά των οµιλητών, αν υπάρχει προσωπικό ζήτηµα;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δώστε τον λόγο, σας παρακαλώ. Έτσι είναι το σωστό. Είναι σαφής ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη, δεν
σας αρνήθηκε κανείς τον λόγο. Επιχειρείτε όµως να διακόπτετε
τη συζήτηση φωνασκώντας…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν επιχειρώ, ψεύδεστε. Σας καταγγέλλω ότι ψεύδεστε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μπορείτε να µε καταγγείλετε, όταν σας δώσω τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί δεν θέλετε λοιπόν να ακούσετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Προς το παρόν, τον
λόγο έχει ο κ. Αθανασίου.
Κύριε Αθανασίου, θα µιλήσετε ή θα παραιτηθείτε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να προηγηθεί η κ. Μπακογιάννη…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, δεν δικαιούστε
να µη µου δώσετε τον λόγο. Δεν δικαιούστε να παίζετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε τον λόγο, κυρία
Μπακογιάννη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα προηγηθεί λοιπόν η κ. Μπακογιάννη και θα πάρω τον λόγο µετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε τον λόγο, κυρία
Μπακογιάννη. Σας έδωσα τον λόγο. Σχεδόν σας παρακάλεσα να
πάρετε τον λόγο. Έχετε, λοιπόν, τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, είναι η δεύτερη
φορά σήµερα το βράδυ που προσπαθείτε να κάνετε, µε πολύ
φτηνό τέχνασµα, «παιχνίδια», επειδή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας είναι αδελφός µου. Θα σας παρακαλέσω να µην το ξανακάνετε. Είναι φτηνό. Όταν κάποιος κρύβεται πίσω από τη θέση του Προέδρου και µάλιστα ενός Προέδρου που εγώ ψήφισα, δεν θέλω να βλέπω να καταντάει το Προεδρείο της Βουλής σε αυτό το επίπεδο. Κλείνω το θέµα αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπάθησα πριν να πάρω τον
λόγο. Τα είπε πολύ πιο σωστά ο νοµοµαθής και συνταγµατολόγος κ. Βενιζέλος. Στη δηµοκρατία η διαδικασία δεν είναι τύπος,
είναι ουσία. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σηµαντική απόφαση.
Αντιλαµβάνοµαι ότι νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι µπήκαν για
πρώτη φορά στη Βουλή, µπορεί ελαφρά τη καρδία και µέσα στη
λογική του τηλεοπτικού διαλόγου να το περάσουν –επιτρέψτε
µου τη φράση- «στο ντούκου». Δεν είναι όµως έτσι. Το πώς θα
λειτουργεί το Κοινοβούλιο και αν πραγµατικά µπορεί το Κοινοβούλιο αυτό να παίρνει αποφάσεις χωρίς να εξαρτάται από αποφάσεις ενός εισαγγελέα ή µιας δικαστικής αρχής, είναι βασική
αρχή.
Εγώ, λοιπόν, δεν θέλω να πω στον φίλο µου τον κ. Λαφαζάνη
και δεν θα το πω, κύριε Λαφαζάνη, τι θα λέγατε εσείς όταν ήσασταν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, εάν ερχόταν ο Πρόεδρος
της τότε Βουλής των Ελλήνων Βαγγέλης Μεϊµαράκης και έκανε
την ίδια εισήγηση. Κι επειδή ξέρω τι θα λέγατε, αλλά επειδή
θεωρώ ότι είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο να λεχθεί εδώ µέσα,
δεν θα το πω. Η πραγµατικότητα όµως είναι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι το θέµα είναι εξαιρετικά σοβαρό.
Χαίροµαι που -αν κατάλαβα καλά ανάµεσα στα συµφραζόµενα
του κ. Φίλη- ουσιαστικά αυτό θεωρείται ως µηδέποτε λεχθέν. Και
καλό θα είναι να είναι µηδέποτε λεχθέν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διότι ασχέτως από τις διαφορές µας, είµαστε κόµµατα,
έχουµε διαφορετικές απόψεις, µπορούµε να «σκοτωθούµε», να
τα πούµε όλα για τα µνηµόνια, για τα µη µνηµόνια, για τους θεσµούς, για τις τρόικες. Εδώ είµαστε να τα πούµε. Το πώς θα λειτουργεί όµως αυτό το Κοινοβούλιο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση
για να την πάρουµε έτσι ελαφρά τη καρδία.
Άρα, χαίροµαι που, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, όλες οι πτέρυγες της
Βουλής συµφωνούν να αντιµετωπίσουν το θέµα µε τη σοβαρό-
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τητα που του πρέπει. Χαίροµαι που, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι, η
νεοφώτιστη Πρόεδρός µας αντελήφθη τη σοβαρότητα του θέµατος. Δέχοµαι καλοπίστως ότι το έκανε µέσα στον ενθουσιασµό
των νέων της καθηκόντων.
Από εκεί και πέρα, όµως, ας προχωρήσουµε τώρα στη διαδικασία, διότι µόνο όταν προχωρήσουµε στη διαδικασία θα είναι
οριστική απάντηση στο θέµα αυτό το οποίο ετέθη.
Μπορεί να είναι ένα τίποτα µια άρση ασυλίας, αλλά –επαναλαµβάνω- στη Βουλή των Ελλήνων και στη δηµοκρατία η διαδικασία έχει ουσία. Και η καλύτερη απάντηση του Σώµατος είναι
να ψηφίσουµε τώρα την άρση ή τη µη άρση της ασυλίας του κ.
Γεωργιάδη και να κλείσουµε αυτό το θέµα, διότι ήταν µια θλιβερή
και δύσκολη στιγµή για τη Βουλή των Ελλήνων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επί προσωπικού, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατ’ αρχάς, κυρία
Μπακογιάννη, να σας διευκρινίσω, γιατί ίσως δεν το ακούσατε κι
εσείς, ότι η Πρόεδρος δεν εξέφρασε την προσωπική της άποψη
και επιθυµία, αλλά την οµόφωνη µέχρι πρότινος τοποθέτηση
όλων των κοµµάτων που συµµετέχουν στο Προεδρείο.
Τώρα, επειδή υπάρχει κάθε φορά µετατόπιση σε σχέση µε το
ποια εκπροσώπηση είναι επαρκώς αντιπροσωπευτική ώστε να
θεωρείται δηµοκρατική, εδώ που είναι η Ολοµέλεια της Βουλής
έγινε η συζήτηση, όπως δηµοκρατικά επιβάλλεται και όπως δυστυχώς, σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις που επιβαλλόταν
ούτε έγινε ούτε διεκδικήθηκε.
Έχει ζητήσει τον λόγο και ολοκληρώνουµε µε τον κ. Αθανασίου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το προσωπικό, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη,
εξαντλήσατε τις τοποθετήσεις σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, δεν τις εξάντλησα καθόλου,
κυρία Πρόεδρε. Δεν θα κρίνετε εσείς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Νοµίζω ότι αδικείτε…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν θα κρίνετε εσείς πότε εξαντλείται ένα προσωπικό, πόσω µάλλον όταν ψεύδεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη,
αδικείτε και τη διαδικασία, αλλά και τον εκ δεξιών σας καθήµενο
συνάδελφό σας και δεύτερο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, διότι
έχετε µετατρέψει τη διαδικασία σε δικό σας προσωπικό, ενώ
είναι περισσότερο δικό του προσωπικό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, λυπάµαι, αλλά
όταν ψεύδεστε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλετε να προηγηθεί
ο συνάδελφός σας κ. Αθανασίου ή θέλετε να µιλήσετε εσείς;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, δεν θέλω να προηγηθεί. Θα
προηγηθώ εγώ, για να εξηγήσω πού έγινε το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Προεδρείο κρίνει
ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Παρ’ όλα αυτά…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εγώ σας κατηγορώ ότι ψεύδεστε,
κυρία Πρόεδρε, και εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …θα σας δώσω τον
λόγο για ένα λεπτό, για να εξηγήσετε το προσωπικό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ωραία. Θα το εξηγήσω αµέσως.
Κυρία Πρόεδρε, εγγράψατε στην ηµερήσια διάταξη το ζήτηµα
της εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας την περασµένη
Δευτέρα, χωρίς να έχετε διαβουλευτεί µε κανέναν γι’ αυτήν την
απόφασή σας. Αναφέρατε στη συζήτηση ότι είχατε ενηµερώσει
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας –δηλαδή εµένα- γι’ αυτήν την πρόθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους όλων των κοµµάτων, κύριε Μητσοτάκη.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ποιον, κυρία Πρόεδρε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να σας φρεσκάρω, λοιπόν, τη
µνήµη σας. Καταλαβαίνω ότι υπό την πίεση της συζήτησης ενδεχοµένως να µη θυµάστε τα πραγµατικά περιστατικά. Επιτρέψτε
µου, λοιπόν, να σας τα θυµίσω, κυρία Πρόεδρε.
Εγγράψατε, λοιπόν, τη Δευτέρα στην ηµερήσια διάταξη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτό είναι το προσωπικό; Μία ένσταση επί της διαδικασίας εκλογής Προέδρου;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, η ένσταση έγκειται στο γεγο-
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νός…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέτετε ένσταση στη
διαδικασία εκλογής Προέδρου;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί δεν θέλετε να τα ακούσετε,
κυρία Πρόεδρε; Επιτρέψτε µου να σας τα θυµίσω, κυρία Πρόεδρε. Έγκειται στο γεγονός ότι ψεύδεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη,
επειδή ήσασταν απών στη διαδικασία, θέλετε ετεροχρονισµένα
να θέσετε ζήτηµα εγκυρότητας της εκλογής Προέδρου;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ή ψεύδεστε ή δεν θυµάστε καλά,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και το κάνετε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος; Στη διαδικασία εκλογής Προέδρου
ήσασταν απών. Δεν θέσατε ζήτηµα εγκυρότητας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μου δώσατε τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
Ενηµερώνω, λοιπόν, το Σώµα ότι την Τρίτη σας αναζήτησα για
να εκφράσω τη διαµαρτυρία τη δική µου και του κόµµατός µου
ότι εγγράψατε στην ηµερήσια διάταξη «Εκλογή Προέδρου της
Δηµοκρατίας», χωρίς να έχετε ανακοινώσει το όνοµα. Αυτό, λοιπόν, έγινε εκ των υστέρων.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, να διορθώσετε τον ισχυρισµό σας ότι
είχατε ενηµερώσει τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Σίγουρα δεν είχατε ενηµερώσει εµένα. Δεν ξέρω αν είχαν ενηµερωθεί οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των άλλων κοµµάτων.
Πολύ αµφιβάλλω γι’ αυτό βέβαια, διότι τους ρώτησα. Να αναγνωρίσετε ότι προβήκατε σε ένα ατόπηµα, να εγγράψετε δηλαδή
στην ηµερήσια διάταξη ζήτηµα εκλογής Προέδρου χωρίς να
έχετε ανακοινώσει το όνοµα και χωρίς προφανώς να δώσετε τη
δυνατότητα στους Βουλευτές να µπορούν να διαβουλευτούν µε
τις Κοινοβουλευτικές τους Οµάδες για ένα κορυφαίο ζήτηµα που
αφορά το Κοινοβούλιο.
Σας ζητώ, λοιπόν, να ανακαλέσετε αυτό το οποίο είπατε και θα
ζητήσω και από τους υπόλοιπους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να τοποθετηθούν σχετικά µε το εάν υπήρχε οποιαδήποτε
ενηµέρωση από εσάς για την εγγραφή στην ηµερήσια διάταξη
αυτού του ζητήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη,
επειδή θέτετε ζητήµατα τάξεως και ειλικρίνειας, οφείλω και εγώ
να ενηµερώσω το Σώµα για τη συνοµιλία µας. Με ενηµερώσατε
ότι µε αναζητείτε, διότι δεν είχε ανακοινωθεί όνοµα Προέδρου
της Δηµοκρατίας. Σας δήλωσα ότι δεν γνωρίζω ποιο όνοµα θα
ανακοινωθεί ούτε έχω ενηµερωθεί και µου εκφράσατε την άποψή
σας ότι εάν µεν ανακοινωθεί το όνοµα του κ. Αβραµόπουλου, δεν
έχετε πρόβληµα, αλλά εάν ανακοινωθεί άλλο όνοµα, θα έχετε
πρόβληµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σας ανέφερα ένα παράδειγµα,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εάν θέλετε, λοιπόν,
διαφανείς και ειλικρινείς διαδικασίες, µπορούµε πολύ ειλικρινά
να διατυπώνουµε εδώ και να ενηµερώνουµε και τον ελληνικό λαό
γι’ αυτά τα οποία διαµείβονται. Τέτοιου τύπου κακόπιστες κυβιστήσεις σ’ αυτήν εδώ την Κοινοβουλευτική Περίοδο και Ολοµέλεια δεν θα τις συνηθίσετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μη µιλάτε για κυβιστήσεις. Ειδικά
σήµερα µη µιλάτε για κυβιστήσεις, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ.
Αθανασίου και θα κλείσουµε µε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βούτση.
Ορίστε, κύριε Αθανασίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας από εµάς για τη
διάταξη του εισαγγελέα –διότι περί διατάξεως πρόκειται, δεν
είναι απόφαση- θα ήθελα να αναφερθώ µόνο στο νοµικό ζήτηµα.
Αν µου έδιδε η Πρόεδρος τον λόγο πριν τη διακοπή, σε ένα λεπτό
θα είχαµε τελειώσει. Αυτό που θα πω δεν έχει καµµία σχέση µε
τους συγκεκριµένους κρατούµενους.
Κυρία Πρόεδρε, το όργανο και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγείται η άδεια προσδιορίζονται επακριβώς και περιοριστικά από το Σωφρονιστικό Κώδικα, δηλαδή από νόµο που έχει
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ψηφίσει το ελληνικό Κοινοβούλιο και ισχύει.
Υπάρχει δε και δευτεροβάθµιο όργανο όπου µπορεί ανά πάσα
στιγµή να προσφύγει ο ενδιαφερόµενος µε ορισµένες προϋποθέσεις και δεν είναι πια ο εισαγγελέας που επιβλέπει τη φυλακή,
αλλά το Συµβούλιο των Φυλακών όπου θα µπορούσε να γίνει
αυτό.
Όσον αφορά το «επαρκώς», το «επαρκώς» δίνει µια κατεύθυνση για να έχει µία υπευθυνότητα αυτός ο οποίος εκδίδει απόφαση ή διάταξη. Μην ξεχνάτε ότι το Σύνταγµά µας, στις αποφάσεις µάλιστα και τις ποινικές και τις πολιτικές, έχει ρητή διάταξη
που λέει ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων πρέπει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογηµένες.
Συνεπώς δεν είναι το ζήτηµα ποιος θα κρίνει αν µια διάταξη
είναι επαρκώς ή πλήρως αιτιολογηµένη. Την κρίνουν µόνο δικαστικά όργανα. Δεν µπορεί να την κρίνει ο νοµοθέτης. Ο νοµοθέτης, εµείς δηλαδή, το µόνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να
αλλάξουµε τον Σωφρονιστικό Κώδικα και να πούµε µε ποιες προϋποθέσεις και ποιο όργανο θα αποφασίζει να δίδεται η άδεια σε
κρατούµενο Βουλευτή για να εισέλθει να ψηφίσει.
Συνεπώς θα ήταν ατόπηµα µεγάλο, αν ένα θεσµικό µεν όργανο
αλλά διοικητικό της Βουλής, όπως είναι η Διάσκεψη των Προέδρων, αποφασίσει για να κρίνει απόφαση δικαστικού οργάνου.
Κατά τα άλλα, τα είπε ο κ. Βενιζέλος. Παραβιάζεται η διάκριση
των εξουσιών και το κράτος δικαίου.
Συνεπώς νοµίζω ότι η Διάσκεψη των Προέδρων µπορεί να συζητήσει και να ξαναδούµε τις συνδυασµένες διατάξεις -αν θυµάµαι καλά, είναι τα άρθρα 54 και 57 του Σωφρονιστικού Κώδικαπου, ερµηνευόµενες εν συνόλω, δίδουν αυτό το συµπέρασµα το
οποίο σας είπα. Δεν µπορεί, λοιπόν, η Διάσκεψη των Προέδρων
να καταργήσει τη διάταξη, αλλά µόνο η Βουλή µε νόµο.
Ευχαριστώ.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Άρση ασυλίας έχετε κάνει στο Νίκο Μιχαλολιάκο, Αρχηγό κόµµατος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας παρακαλώ, κυρία
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα το οποίο ετέθη σήµερα και µας απασχόλησε
και συζητήθηκε είναι µείζον, διότι έχει διαστάσεις τις οποίες ενδεχοµένως δεν µπορούµε σήµερα να εξαντλήσουµε στη συζήτηση και γι’ αυτό η Κυβέρνηση βεβαίως δεν θα µπορούσε να µην
πάρει θέση δι’ εµού σε αυτό το θέµα.
Είναι µείζον, διότι σε λίγο καιρό θα γίνει η δίκη των κρατουµένων της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής και αυτή η δίκη θα πρέπει να
γίνει -είµαστε όλοι σύµφωνοι σε αυτό- µε τις αρχές του κράτους
δικαίου και χωρίς πολιτική φόρτιση που θα δώσει άλλο στίγµα
σε µια πρωτόγνωρη πραγµατικά διαδικασία, διότι όλοι έχουµε
δεχθεί από την προηγούµενη Βουλή ότι αυτή η περίπτωση είναι
µια sui generis, θα µπορούσε να πει κάποιος, περίπτωση ενός
κόµµατος που ταυτόχρονα είναι εν τη Βουλή και µέσα σε τρεις
διαδοχικές λαϊκές ψηφοφορίες έχει τύχει λαϊκής ψήφου και νοµιµοποίησης και ταυτόχρονα καταγγέλλεται -και έχει διαµορφωθεί ο φάκελος- ως µια οιονεί εγκληµατική οργάνωση. Είναι
εντελώς ιδιαίτερο ζήτηµα, που για πρώτη φορά εµφανίστηκε στη
Βουλή.
Στην προηγούµενη φάση, τουλάχιστον επί ενάµιση χρόνο, κληθήκαµε σε µια σειρά δύσκολων θεµάτων στα οποία δεν υπήρχε
νοµολογία, που είχαν σχέση µε τη χρηµατοδότηση, µε την παρουσία ή όχι των Βουλευτών εδώ, των προνοµίων κ.ά. -πολύ δύσκολα ζητήµατα- να λάβουµε αποφάσεις που ενδεχοµένως
κάποιες από αυτές να ήταν λιγότερο ή περισσότερο δόκιµες ή
σωστές, αλλά αυτές ήταν και διαµόρφωσαν µια ισορροπία ή εν
πάση περιπτώσει, µία αντιπαράθεση η οποία είναι στο δηµόσιο
χώρο και η οποία έχει τα δικά της στοιχεία και χαρακτηριστικά.
Παραδείγµατος χάριν, συµµετείχαν το σύνολο των Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής στην εκλογή του νέου Προέδρου της Δηµοκρατίας για τα επόµενα πέντε χρόνια.
Την ίδια ώρα -και χωρίς, βεβαίως, να έχει τελεσιδικήσει οτιδήποτε- είναι προφυλακισµένοι, µε υπαρκτό και παρόν το τεκµήριο
της αθωότητας, όπως είναι για όλους, αλλά και των επιβαρυντι-
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κών στοιχείων που υπάρχουν µε το βούλευµα.
Αυτά, λοιπόν, δεν είναι ζητήµατα τα οποία µπορούν να λυθούν
ούτε µε κραυγές ούτε µε εµµονές, αλλά µε την τήρηση ακριβώς
του Συντάγµατος, του δικαίου.
Και έρχοµαι, λοιπόν, να πω ότι η προηγούµενη Βουλή υπέφερε
από τη χρήση -την κατάχρηση- που της επεφύλαξε η Κυβέρνηση,
ανεξάρτητα από αυτό το ζήτηµα. Και ο ίδιος ο Πρόεδρος είχε
υποφέρει –το λέω ευθέως- από τον τρόπο που η προηγούµενη
Κυβέρνηση χρησιµοποίησε ή ήθελε να χρησιµοποιήσει τη Βουλή
σε κρίσιµες στιγµές, στη λειτουργία της, στις διαδικασίες της,
στον ανοικτό της διάλογο, όπως πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και άλλα πράγµατα, τα οποία κρίθηκαν και από το λαό,
διότι ήταν στοιχείο της δηµόσιας αντιπαράθεσης.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ο λαός έκρινε τη λειτουργία της Βουλής
ή το ψέµα σας;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ πολύ, αφήστε µε να συνεχίσω.
Δοκιµαζόµαστε και κρινόµαστε, λοιπόν, όλοι -και η νέα Πλειοψηφία και όλοι µας- στις νέες συνθήκες στη Βουλή, για να λειτουργήσει καλύτερα, να αναβαθµιστεί, να αναστυλωθεί η
δηµοκρατία, η ίδια η Βουλή. Είµαι σίγουρος ότι η ανάδειξη της
νυν Προέδρου και η συµβολή της θα είναι καθοριστική ακριβώς
σε µία τέτοια διαδικασία για την ίδια τη Βουλή.
Με αυτήν την έννοια, η ευαισθησία που το Προεδρείο επέδειξε
να αναδείξει αυτό το ζήτηµα, να το φέρει µέσα στη Βουλή σηµειώνεται από την πλευρά µας σαν ένα στοιχείο µίας τέτοιας
προσπάθειας αποκατάστασης µέσα στην Αίθουσα αυτής της ποιότητας που χρειάζεται το Κοινοβούλιο.
Βεβαίως, η Κυβέρνηση δεν διανοείται -ούτε της ζητήθηκε, προφανώς, από κανέναν- να παρέµβει ή να υπαγορεύσει άποψη στον
αρµόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έχει την ευθύνη για αυτό το ζήτηµα και αυτός ή αντικαταστάτης του -ή δεν ξέρω ακριβώς ποιος
κύριος ή κυρία- έχει νοµολογήσει έτσι ή αλλιώς σε διάφορες συνθήκες.
Δεν διανοούµαστε -επαναλαµβάνω- να παρέµβουµε, ούτε να
υπαγορεύσουµε. Αυτή η ίδια η συζήτηση εδώ, η οποία καταγράφεται και στα Πρακτικά και στο δηµόσιο χώρο, δίνει την αφορµή
προφανώς και στη νοµοθετική εξουσία και στην εκτελεστική
εξουσία, αλλά και στη δικαστική εξουσία να σκεφτεί, να συµπεριφερθεί, µε βάση το κοινό νου, την κοινή λογική.
Άρα, επιτρέψτε µου -µε συγχωρείτε που µακρηγόρησα- να σας
πω, εφόσον συνεχιστεί σήµερα η διαδικασία και περαιωθεί, ότι
είναι πράγµατι σωστό, καθώς είχε αναδειχθεί το ζήτηµα στη Διάσκεψη των Προέδρων και στη Βουλή, κάποια στιγµή, εν όψει –
επαναλαµβάνω- και των εξελίξεων οι οποίες θα υπάρχουν στο
δικαστικό τοµέα και όχι µόνο, αυτό ή και άλλα ζητήµατα ευθαρσώς ανοικτά να συζητηθούν και από κοινού να νοµολογήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των οµιλητών.
Με δεδοµένο ότι η ώρα είναι ήδη 21:20’, το ζήτηµα της αναβολής ετέθη περί της 19:20’ και ήδη έχει παρέλθει πια αρκετά ο
χρόνος, θα σας εκθέσω την πρότασή µου ως Προέδρου, προκειµένου να ψηφίσει η Βουλή πώς θα προχωρήσουµε.
Προτείνω η Βουλή να καταγράψει ότι και οι τρεις θεσµικές λειτουργίες του πολιτεύµατος πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να
συνεχίσουν να είναι ανεξάρτητες.
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο η Βουλή δεν µπορεί να υπαγορεύσει στη δικαιοσύνη το έργο της και θα προσέθετα ούτε βέβαια να την παρεµποδίζει στο έργο της, κάτι το οποίο δεν
άκουσα…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, το Σύνταγµα το
λέει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): ...µε τον ίδιο τρόπο
δεν µπορεί και η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία της Βουλής να αλλάζει µε παρέµβαση της δικαιοσύνης.
Διότι όταν έχουµε ψηφοφορίες επί των παρόντων, η απόφαση
για το ποιοι θα είναι παρόντες, αποτελεί ουσιώδη απόφαση που
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επηρεάζει την πλειοψηφία. Ήδη, δηλαδή, µε έξι απόντες Βουλευτές η πλειοψηφία γίνεται µικρότερη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Προτείνω, λοιπόν, το
Σώµα να καταγράψει αυτή την ανάγκη διαφύλαξης της διάκρισης
των εξουσιών και προστασίας της κοινοβουλευτικής λειτουργίας
του πολιτεύµατος και να προχωρήσουµε στη διαδικασία απόψε,
προκειµένου να ολοκληρωθεί εντός της προβλεπόµενης διάρκειας.
Εκείνοι οι οποίοι συµφωνούν µε την πρόταση, καλούνται να
εγερθούν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο κατά το
άρθρο 67.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν συµφωνούµε. Να καταγραφεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εκείνοι οι οποίοι συµφωνούν µε την πρόταση, καλούνται να εγερθούν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κατά το άρθρο 67…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατά το άρθρο 67,
κύριε Βενιζέλο, κάνετε έγγραφη πρόταση δύο Βουλευτές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Να διαβάσετε τον Κανονισµό. Οι Πρόεδροι των κοµµάτων…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στη διαδικασία της
ψηφοφορίας δεν παρεµβαίνει κανείς για να τη διακόψει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν υπάρχει καµµία διαδικασία ψηφοφορίας. Η αντίρρησή µου αφορά την ψηφοφορία καθεαυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχει ξεκινήσει η δι’
εγέρσεως ψηφοφορία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Παραβιάζετε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εγείρεσθε για να
πείτε ότι συµφωνείτε µε την πρόταση;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Μην κάνετε φθηνό χιούµορ. Ζητώ τον
λόγο κατά το άρθρο 67, διότι παραβιάζετε τον Κανονισµό µε το
χειρισµό που κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βενιζέλο, παραβιάζετε τη διαδικασία ψηφοφορίας, η οποία έχει ξεκινήσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ζητώ τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε τον λόγο.
Αφού στερηθήκατε τον λόγο τόσο καιρό, παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Μην είσθε ειρωνική! Μην είσθε απρεπής! Μην είσθε αλαζονική! Να συνειδητοποιήσετε ότι ασκείτε τα
καθήκοντα του Προέδρου της Βουλής και να αποκτήσετε την αυτοσυγκράτηση που απαιτεί ο ρόλος αυτός.
Η ψηφοφορία, όπως τη θέτετε, παραβιάζει κραυγαλέα το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, διότι θέτετε υπό ψηφοφορία την παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών.
Λέτε ότι ο εισαγγελέας, ανάλογα µε το πώς κρίνει µε διάταξή
του, εάν θα δώσει άδεια εξόδου σε έναν προσωρινά κρατούµενο,
καθίσταται ρυθµιστής του πολιτεύµατος. Λέτε, επίσης, ότι εάν ο
εισαγγελέας δεν δώσει άδεια, δεν έχουµε νόµιµη συγκρότηση
της Βουλής. Δηλαδή από όλη τη συζήτηση που έγινε, από την
παρέµβαση του κυρίου Υπουργού, από την παρέµβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόµµατος της Πλειοψηφίας –
που σας αποδοκίµασαν- εσείς, βγάζετε το συµπέρασµα ότι
πρέπει να θέσετε σε ψηφοφορία την αρχική, αντισυνταγµατική
άποψή σας. Πού προβλέπει ο Κανονισµός τη διεξαγωγή παρόµοιας ψηφοφορίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στο άρθρο 71, κύριε
Βενιζέλο. Ανοίξτε το.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Σε ποιο άρθρο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στο άρθρο 71.

316

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Για διαβάστε το άρθρο 71. Τι λέει το
άρθρο 71;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Αφού τοποθετήθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των κοµµάτων.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν θα µου κάνετε εµένα επίκληση ανύπαρκτων διατάξεων. Κάνετε µαθήµατα Κανονισµού της Βουλής
και διαβάζετε τις διατάξεις «σινδονηδώς», συµβολαιογραφικώς.
Για διαβάστε ποια διάταξη επικαλείσθε. Καµµία. Γιατί παραβιάζετε και τον Κανονισµό και το Σύνταγµα και την κοινοβουλευτική
τάξη.
Σας αποδοκίµασε το κόµµα σας. Σας αποδοκίµασαν όλα τα
κόµµατα, πλην της Χρυσής Αυγής. Και επιµένετε αταλάντευτη
και επίµονη. Συντελείτε κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ε, όχι, κύριε Βενζιέλο! Χαµηλώστε τους τόνους.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες-Γέλωτες στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ναι, ναι, κύριοι, µη γελάτε! Μη γελάτε!
Διότι ολίγον, κατ’ ολίγον διολισθαίνει η δηµοκρατία και ο κοινοβουλευτισµός.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Επίσης, κυρία Πρόεδρε, µε την τόσο µεγάλη ευαισθησία στην
τήρηση του Συντάγµατος, παρισταµένου και του κυρίου Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, πότε θα φέρει η Κυβέρνηση
στη Βουλή την παράταση του µνηµονίου για να την ψηφίσει η
Βουλή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Βενιζέλο,
έχετε χάσει το µέτρο και τον έλεγχο! Δεν το καταλαβαίνετε αυτό;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Η γερµανική Βουλή ψηφίζει την Παρασκευή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτή η Βουλή παράταση του µνηµονίου δεν θα ψηφίσει, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Η ελληνική Βουλή πότε θα συζητήσει
και πότε θα ψηφίσει την παράταση του µνηµονίου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτή η Βουλή δεν θα
ψηφίσει παράταση του µνηµονίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Α, ναι; Δεν θα ψηφίσει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην αγωνιάτε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): …και δεν θα έχουµε παράταση της δανειακής σύµβασης…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτή η Βουλή δεν θα
ψηφίσει παράταση του µνηµονίου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): …και πώς θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα να αποκαταστήσει την οµαλή σχέση µε τις ελληνικές τράπεζες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ολοκληρώσατε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν θα γλυτώσετε την αλήθεια, τη συζήτηση, την ψηφοφορία.
Να ποιο είναι το πραγµατικό θέµα: Το πραγµατικό θέµα είναι
η παραβίαση του Συντάγµατος στην παράταση του µνηµονίου
και της δανειακής σύµβασης. Φοβάστε τους Βουλευτές σας και
φοβάστε την αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχουν ζητήσει τον
λόγο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
Σας ενηµερώνω εάν υπάρχει άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που ζητεί τον λόγο, ας φροντίσει να το κάνει τώρα, διότι
θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Παφίλη, έχετε
τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα απευθυνθώ στη λογική, µήπως και
βρούµε άκρη, γιατί άρχισε πάλι το παιχνίδι: «Πραξικόπηµα» ο
ένας, «Όχι, εσείς κάνατε περισσότερα» κ.λπ.
Έχουν καταγραφεί οι απόψεις όλων των κοµµάτων γι’ αυτό το
θέµα, το γενικό. Όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, θα πρέπει να
γίνει οργανωµένη συζήτηση γι’ αυτά τα θέµατα στη Βουλή, που
να είναι προετοιµασµένη. Εµείς συµφωνούµε και εµείς το θέσαµε. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κανένα νόηµα να βάλουµε τι
αποφασίζει η Βουλή ή τι λέει η Βουλή για τη δικαιοσύνη και όλα
τα υπόλοιπα που είπατε. Προχωράµε κατ’ ευθείαν στη συζήτηση
και τελειώνει…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αυτό είναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπράβο! Επί της διαδικασίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: …αφού δεσµευόµαστε ότι σε άλλο
χρόνο και πιο οργανωµένα θα γίνει µια γενική συζήτηση για να
τοποθετηθεί ο καθένας. Είναι η κοινή λογική. Κάνω έκκληση τουλάχιστον να προχωρήσουµε. Είναι 21.30’.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Παφίλη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
ο κ. Νίκος Φίλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Θα συµφωνήσω µε τον κ. Παφίλη. Πράγµατι, η κοινή λογική λέει να προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
Οι επισηµάνσεις που έγιναν από όλες τις πτέρυγες, ακόµα και
από ορισµένες πλευρές της Νέας Δηµοκρατίας, είναι σαφείς.
Χρειάζεται να συζητήσουµε ξανά µερικά θέµατα που αφορούν
ζητήµατα που απασχόλησαν σήµερα τη Βουλή.
Είναι σίγουρο ότι η ευαισθησία που επιδείξατε, κυρία Πρόεδρε, στο να θέσετε το θέµα αυτό σήµερα, κατατίθεται και νοµίζω ότι θα µας βοηθήσει να κάνουµε τη συζήτηση αυτή µε
µεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και µε λιγότερο πάθος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Φίλη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής έχει ζητήσει τον λόγο. Εν συνεχεία έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Θεοχάρης,
ο κ. Νικολόπουλος και ο κ. Μητσοτάκης.
Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πολλές ευαισθησίες βλέπουµε για το Σύνταγµα. Όταν, όµως,
συλλαµβάνονταν ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής και πέντε Βουλευτές, χωρίς καµµία άρση ασυλίας, δεν είχε µιλήσει κανένας.
Και η δικαιολογία ότι το κακούργηµα ήταν διαρκές, αυτόφωρο
κακούργηµα, δεν ισχύει, γιατί τότε θα έπρεπε να είχε συλληφθεί
όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα, κάτι το οποίο δεν πράξατε. Γιατί
αφού καταλάβατε το αίσχος το οποίο είχε γίνει, µετά προχωρήσατε σε άρσεις ασυλίας των υπολοίπων Βουλευτών για τα ίδια
ακριβώς αδικήµατα, για να δείτε το θέατρο του παραλόγου,
αυτού του οποίου παίχτηκε εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου
και δεν ξέρουµε για πόσο καιρό ακόµα θα συνεχίζεται.
Επαναλαµβάνω, γνωρίζετε όλοι σας, έστω κι αν µας µισείτε,
ότι έχουµε δίκιο και ότι όλη αυτή η δικαστική υπόθεση εις βάρος
της Χρυσής Αυγής είναι αποκλειστικά και µόνο πολιτική και τίποτα άλλο.
Γι’ αυτό και ο ελληνικός λαός για τέταρτη συνεχή εκλογική
αναµέτρηση µάς βάζει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και µας έχει
βάλει στην τρίτη θέση, ενώ άλλους, τους διώκτες µας, συνεχώς
τους καταβαραθρώνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος Το Ποτάµι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Χάριν της οικονοµίας του χρόνου, θα συµφωνήσουµε κι εµείς
µε την πρόταση του κ. Παφίλη. Νοµίζω ότι έχουµε συζητήσει.
Συµφωνούµε όλοι. Συζητήσαµε αρκετά γι’ αυτό το θέµα. Ας προχωρήσουµε στο κύριο θέµα της συζήτησης που ταλαιπωρεί τον
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κ. Γεωργιάδη, να τελειώνουµε επιτέλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Συµφωνώ µε τον κ. Θεοχάρη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν θέλετε τον λόγο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, από την πρώτη τοποθέτηση κατεφάνη, ότι όλοι θέλουµε να προχωρήσουµε
στην ψηφοφορία. Όµως, την απόφαση του Προεδρείου -αν δεν
κάνω λάθος- και όχι της Προέδρου, την είχατε πάρει όλοι µαζί,
οµόφωνα. Δεν ξέρω τι άλλαξε. Μετρήθηκαν; Έλειπαν; Χρειάζονταν; Δεν το ξέρω. Δικαιούµαι να το σκέφτοµαι, πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι παρόντες όλοι
οι Αντιπρόεδροι της Βουλής και στην Αίθουσα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μεγάλα παιδιά είναι. Δεν µπορεί να µην συζητούν. Αίφνης εδώ, λοιπόν, σήµερα, ακούγοντας
τον κ. Βενιζέλο, δεν διαπιστώσαµε µόνο, τι γεννά «το γαρ πολύ
της θλίψεως», δεν διαπιστώσαµε µόνο, ότι δύο εκλεκτοί συνάδελφοι, δύο αδέλφια, εδώ, βρήκαν τον επόµενο Πρόεδρό τους,
αλλά κυριότατα εδώ ανεδείχθη ένα µείζον ζήτηµα δηµοκρατίας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ακούστηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγµατα, διαφορετικές
προσεγγίσεις και πάντως, αυτό το οποίο επαναλάβατε για άλλη
µια φορά στην τελευταία ενηµέρωσή σας προς το Σώµα, είναι,
πράγµατι, ουσιαστικό. Είναι ζήτηµα δηµοκρατίας. Μπορεί, πράγµατι, ένας Αντιεισαγγελέας να λέει: «αν έκανες άλλη δουλειά,
µπορεί και να σου επέτρεπα να πας στη δουλειά σου. Το ότι είσαι
Βουλευτής και πρέπει να κάνεις το καθήκον σου, µόνο γι’ αυτό
τον λόγο, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι επάγγελµα, δεν θα είσαι στη
Βουλή». Ας προχωρήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Νικολόπουλε.
Ολοκληρώθηκε αµετακλήτως η συζήτηση. Ελπίζω να µην
υπάρξει άλλη παρέµβαση. Υπενθυµίζω απλώς ότι η πρότασή µου
πριν από την προηγούµενη διακοπή ήταν να προχωρήσουµε, επισηµαίνοντας το ζήτηµα που τέθηκε, το οποίο απασχόλησε την
Ολοµέλεια επί δύο ώρες.
Στη διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουµε, να ενηµερώσω
κατ’ αρχάς το Σώµα ότι έχουν αποσταλεί από το Σάββατο σε
όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες η ποινική δικογραφία, η οποία
µας έχει διαβιβαστεί για το συνάδελφο κ. Γεωργιάδη, καθώς επίσης τα πρακτικά και η έκθεση της επιτροπής της προηγούµενης
περιόδου.
Θέλω να επισηµάνω ότι αυτή είναι µια δικογραφία, η οποία
έµεινε χωρίς να υπάρξει απόφαση Ολοµέλειας στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, µε αποτέλεσµα αυτήν την εβδοµάδα να λήγει η προθεσµία για να αποφανθεί η Βουλή και να
πρέπει, προκειµένου να µην έχουµε παραγραφές και άλλες διαδικασίες που δυστυχώς έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν, κατεπειγόντως να προσδιοριστεί.
Έχει ενηµερωθεί εξ αρχής και προ της έκδοσης της ηµερήσιας
διάταξης ο καθ’ ου η διαδικασία Βουλευτής, ο κ. Γεωργιάδης,
καθώς επίσης έχουν σταλεί όλα τα έγγραφα σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Εάν κάποιος έχει κάποια αντίρρηση ή αµφισβήτηση, ελπίζω να την πει τώρα και όχι κάποια άλλη στιγµή.
Σε σχέση µε τη διαδικασία, θέλω να σας ενηµερώσω ότι
υπήρχε ένα δίληµµα σε σχέση µε το ποια διαδικασία θα ακολουθείτο. Αυτό γιατί η επιτροπή της προηγούµενης περιόδου, αποτελούµενη και από Βουλευτές που δεν ανήκουν πια στο Κοινοβούλιο, είχε µεν υποβάλει έκθεση, πλην, όµως, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε αυτήν την περίοδο ήταν τόσο σύντοµος
ο χρόνος προσδιορισµού της προθεσµίας, ώστε ήταν πρακτικά
αδύνατον να συγκροτηθεί η αρµόδια επιτροπή, να συνεδριάσει
και να αποφασίσει, υποβάλλοντας νέα έκθεση.
Αυτό το οποίο, λοιπόν, προκρίθηκε είναι να θέσουµε όλα τα
δεδοµένα ενώπιον του Σώµατος, δηλαδή τα πρακτικά και την έκθεση της προηγούµενης κοινοβουλευτικής επιτροπής, αλλά να
ενεργοποιήσουµε και την παρούσα Κοινοβουλευτική Σύνοδο µε
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τη διαδικασία που προβλέπεται, ειδικά στο οικείο άρθρο του Κανονισµού και η οποία προβλέπει τον ορισµό ενός ειδικού αγορητή από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Πλειοψηφίας και την
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Μειοψηφίας.
Είναι ατυχής, βέβαια, αυτή η διατύπωση του Κανονισµού.
Έτσι, λοιπόν, επελέγη να σταλούν προσκλήσεις στις Κοινοβουλευτικές Οµάδες του ΣΥΡΙΖΑ ως µείζονος Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Συµπολίτευσης, της Πλειοψηφίας, και της Νέας Δηµοκρατίας ως µείζονος Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Αντιπολίτευσης. Όρισαν οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες ειδικούς αγορητές
επί του θέµατος. Τον κ. Αντώνη Συρίγο όρισε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον κ.
Γεώργιο Γεωργαντά όρισε η Νέα Δηµοκρατία.
Η διαδικασία, λοιπόν, που θα ακολουθήσουµε είναι ότι θα δώσουµε τον λόγο στους ειδικούς αγορητές που ορίστηκαν από τις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες για πέντε λεπτά. Θα ακολουθήσει η
τοποθέτηση του καθ’ ου η διαδικασία, του κ. Γεωργιάδη, για
πέντε λεπτά. Αυτά όλα προφανώς µε ανοχή. Θα προβούµε σε
ονοµαστική ψηφοφορία για την οποία οφείλω επίσης να σας πω
ότι, µολονότι δεν προβλέπεται στον Κανονισµό, έχει ακολουθηθεί
ως διαδικασία η ψηφοφορία διά ψηφοδελτίου. Θα ακολουθήσουµε, λοιπόν, αυτήν τη διαδικασία της ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίου, µολονότι δεν προβλέπεται στον Κανονισµό, αλλά είχε
ακολουθηθεί. Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει θέµα αντιµετώπισης στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για το µέλλον.
Παρακαλώ πολύ τον κ. Αντώνη Συρίγο, ειδικό αγορητή από την
πλευρά της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να έλθει στο
Βήµα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα προσπαθήσω να
µην καταχραστώ το χρόνο και, αν µπορέσω, να µην ξεφύγω και
από το πεντάλεπτο.
Όπως όλοι ξέρετε, εισάγεται προς συζήτηση σήµερα ενώπιόν
σας, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη, η αίτηση άρσης
της ασυλίας του Βουλευτού κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη. Ειδικότερα, αιτείται υπό της αρµοδίας εισαγγελικής αρχής
η άρση της ασυλίας του Βουλευτού, προκειµένου να ασκηθεί
δίωξη κατ’ αυτού για µη έκδοση ή άλλως ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Συρίγο, µε συγχωρείτε.
Παρακαλώ τους κυρίους συναδέλφους να είναι κατά το δυνατόν στις θέσεις τους και να µη θορυβούν. Είναι µία πολύ σοβαρή
διαδικασία, η διαδικασία άρσης ασυλίας και όλοι οφείλουν να
επιδεικνύουν τον δέοντα σεβασµό και τη δέουσα σοβαρότητα και
νοµίζω ότι και ο καθ’ ου η διαδικασία θα ήθελε να παρακολουθήσει.
Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Συγκεκριµένα, φέρεται ότι κατηγορείται
πως στην Αθήνα κατά τα έτη 2011 και 2012 υπό την ιδιότητά του
ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας «Ελληνική Αγωγή ΕΠΕ»,
δεν εξέδιδε ή άλλως εξέδιδε ανακριβή φορολογικά στοιχεία της
άνω επιχείρησης.
Επίσης, εισάγεται –αυτό είναι βασικό και δεν πρέπει να το παραλείψω- η από 20-12-2014 έκθεση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας η οποία προτείνει τη µη
άρση της ασυλίας του. Θα αναφέρω λεπτοµέρειες γύρω απ’
αυτό.
Αρχικά, η υπόθεση διεβιβάσθη στις 9-10-2014, πλην όµως
εστάλη πίσω στον Υπουργό Δικαιοσύνης, προκειµένου να διευκρινιστεί αν υποβάλλεται αίτηµα δίωξης της εισαγγελικής αρχής
κατά το άρθρο 62.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Δεν ακούµε τίποτα! Εν πάση περιπτώσει,
υπάρχουν εδώ µέσα άνθρωποι που ακούνε. Κάποιοι θέλουµε να
ακούµε!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Θα προσπαθήσω να φωνάζω πιο δυνατά.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Αυτή η ασέβεια είναι συνεχής εδώ µέσα!
Όποιος µιλάει, να ξέρει ότι κάποιοι εδώ µέσα ήλθαµε για να
ακούσουµε! Δεν ήλθαµε για να χάσουµε το χρόνο µας!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ όλους
τους συναδέλφους να κάνουν ησυχία. Θα παρακαλέσω τους παλαιότερους συναδέλφους, µε κυβερνητική εµπειρία, να επιδείξουν τη σοβαρότητα η οποία επιβάλλεται σ’ αυτήν τη διαδικασία.
Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν φωνασκίες και διακοπές από τη
στιγµή που υπήρξε µία εξαντλητική, άκρως δηµοκρατική διαδικασία και ακούστηκαν οι πάντες προηγουµένως.
Το να υπάρχουν και τώρα παρεµβολές και διαρκείς φωνασκίες,
πραγµατικά είναι µια κακόπιστη και αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά.
Σας παρακαλώ, στο όνοµα της προηγούµενης εµπειρία σας,
η οποία είναι µακρότατη –και κυβερνητική- να απόσχετε από
αυτήν την αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά και να σεβαστείτε
το ότι ο αγορητής είναι πρωτοεκλεγείς Βουλευτής και τοποθετείται για πρώτη φορά στη Βουλή. Αυτό τουλάχιστον οφείλετε
να το σεβαστείτε.
Παρακαλώ, κύριε Συρίγο, συνεχίστε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Θα προσπαθήσω να εντείνω τη φωνή
µου για να ακούγοµαι καλύτερα.
Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης έστειλε στις 21-10-2014 το έγγραφό του και διευκρινίζει ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητά να
χορηγηθεί άδεια προς άσκηση δίωξης κατά το άρθρο 62, παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
Τι έχει συµβεί; Στις 24-7-2014 κατετέθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η µε ταυτάριθµη ηµεροµηνία καταγγελία κατά
Άδωνι-Σπυρίδωνα Γεωργιάδη, συνοδευόµενη από ένα ισολογισµό της «Ελληνικής Αγωγής ΕΠΕ» και µία αγωγή της «City News
ΑΕ» κατά της εταιρείας «Γεωργιάδης Λεωνίδας και ΣΙΑ», η οποία
εκδικάζεται στις 3-6-2015.
Με την καταγγελία του αυτήν ο καταγγέλλων κ. Αλαϊάδης Γεώργιος του Μιχαήλ και της Βαρβάρας κατήγγειλε τον Βουλευτή
κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη ότι δήθεν δήλωσε για το οικονοµικό έτος 2012 -χρήση 1-1-2011 έως 31-12-2012- ότι είχε εισοδήµατα από άλλη πηγή 32.508,08 ευρώ και ότι σύµφωνα µε τον
επισυναπτόµενο ισολογισµό της εταιρείας «Ελληνική Αγωγή
ΕΠΕ» φαίνεται ότι για τις χρήσεις 2011-2012 είχε κόστος πωλήσεων 73.320, 85 ευρώ και 87.235 ευρώ αντίστοιχα.
Επίσης, του καταλογίζει για κάποιες εκποµπές που έκανε για
την «Ελλήνων Έγερση» ότι αυτές είχαν υπερβολικό κόστος έχετε και εσείς τη µήνυση, µη σας τα αναφέρω- και ότι κατά την
άποψή του είναι προφανές πως ένα έξοδο τόσο µεγάλο της εταιρείας που δεν φαίνεται στους ισολογισµούς -θεωρούσε ότι
έπρεπε να φαίνεται στο δηµοσιευµένο ισολογισµό- αποδεικνύει
πως ή δεν κόβει ή εκδίδει χαµηλότερα τιµολόγια προς το κανάλι
που έχει την εκποµπή του ή κάποιος χρηµατοδοτεί αυτήν την εκποµπή για λόγους πέραν των πωλήσεων και µάλιστα, για εκποµπή που όπως ο ίδιος την εµφανίζει είναι καθαρά για
εµπορικούς λόγους –τηλεπώληση- και ζητά να γίνει η διερεύνηση
των πράξεων αυτών.
Στις 18-12-2014 συνεδρίασε η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας παρόντων των Βουλευτών κ. κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη, Κυριάκου Βιρβιδάκη, Βασιλείου-Νικολάου
Υψηλάντη, Ευαγγέλου Αποστόλου, Χρήστου Γκόκα, Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά, Πολυβίου Ζησιµόπουλου, Μαρίας Ρεπούση, Σπυρίδωνος Χαλβατζή και Παρίση Μουτσινά και στη συνεδρίαση
αυτή παρέστη κληθείς και ο συνάδελφος κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, προκειµένου να εκθέσει τους ισχυρισµούς τους οποίους εξέθεσε και ζήτησε να µην γίνει δεκτή η αίτηση άρσης της
βουλευτικής του ασυλίας.
Αναφέρω -διότι πρέπει να αναφερθεί και η άποψη του κ. Γεωργιάδη και σταχυολογώ όσα ανέφερε στα Πρακτικά- ότι δεν
γνωρίζει αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ωστόσο του έχει κάνει
τρεις καταγγελίες. Επίσης, είπε ότι η εταιρεία του κόβει τιµολόγια, ότι ο κύριος αυτός του είναι άγνωστος και τον κυνηγάει για
λόγους δηµοσιότητας στην εκποµπή του κ. Τριανταφυλλόπουλου, πως τον θεωρεί ότι είναι όργανο των Εβραίων και διάφορα
τέτοια και επίσης τελειώνει λέγοντας ότι αυτά που λέει δεν
ισχύουν, όλα είναι κατατεθειµένα, οι ισολογισµοί είναι δηµοσιευµένοι, η φορολογική του δήλωση ελέγχεται από την εφορία, οι
δε εταιρείες του εν προκειµένω έχουν δεχτεί και φορολογικούς
ελέγχους περίπου επτά τον αριθµό τα τελευταία δέκα χρόνια και
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καταλήγει λέγοντας «άρα, δεν ισχύουν αυτά».
Όσον αφορά τα κίνητρα του καταγγέλλοντος, ο κ. Γεωργιάδης
ισχυρίστηκε, πρώτον, ότι δεν υπάρχει αντιδικία -τα λέω αποσπασµατικά για να διευκολύνω- υπήρχε µια τηλεοπτική εκποµπή του
κ. Τριανταφυλλόπουλου στη «ΖΟΥΓΚΛΑ», όταν ο κύριος τάδε
ήθελε να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής.
Παρακάτω αναφέρει ότι το έκανε για λόγους δηµοσιότητας στο
µέσον της προηγούµενης προεκλογικής περιόδου. Είχε εµφανιστεί ως υποψήφιος ανεξάρτητος περιφερειάρχης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συγγνώµη, τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με ανοχή, ούτως ή
άλλως.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Δεν θα τα αναφέρω όλα.
Συνεχίζει λέγοντας: «Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι έγινε περισσότερο
για να κάνει φασαρία, για να σας πω την αλήθεια.».
Γενοµένης διαλογικής συζητήσεως η επιτροπή µε ψήφους
εννέα έναντι ενός µέλους, που δήλωσε «παρών», αποφάσισε να
εισηγηθεί τη µη άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη, αποστέλλοντας την από 20-12-2014
έκθεσή της στον Πρόεδρο της Βουλής που έχει ως εξής, όσον
αφορά το αποφατικό της:
«Στη συνέχεια η επιτροπή δέχθηκε κατά πλειοψηφία ότι στη
συγκεκριµένη υπόθεση για την οποία ζητείται από την εισαγγελική αρχή η χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά του
Βουλευτού κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη συντρέχει η περίπτωση η προβλεπόµενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 83 του
Κανονισµού της Βουλής και προτείνει τη µη άρση της ασυλίας
του». Εκτιµώ ότι αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή
αυτή που αφορά στην πολιτική του δίωξη, και όχι στην πρώτη,
που µιλά για το κοινοβουλευτικό έργο.
Κύριοι συνάδελφοι, συνοψίζοντας, ο µεν καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι ο Βουλευτής κ. Γεωργιάδης πρέπει να διωχθεί για φορολογικά αδικήµατα που του καταλογίζει και γι’ αυτό ζητά η
εισαγγελική αρχή την άρση της ασυλίας του. Ο δε καταγγελλόµενος αρνείται τις καταγγελίες. Ισχυρίζεται ότι ο καταγγέλλων
έβαλλε εναντίον του, µε µοναδικό κίνητρο να κάνει ντόρο, δηλαδή να αποκτήσει δηµοσιότητα, προκειµένου να κατέλθει ως
υποψήφιος περιφερειάρχης και να γίνει γνωστός στρεφόµενος
εναντίον του επιδιώκοντας την πολιτική του δίωξη.
Εσείς πλέον θα αποφανθείτε, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την έκθεση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
Συγγνώµη αν σας ταλαιπώρησα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν µας ταλαιπωρήσατε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Η εισήγηση ποια είναι;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Σύµφωνα µε το άρθρο 83, γίνεται αναφορά στα πραγµατικά περιστατικά. Θα σεβαστώ αυτό που λέει
ο Κανονισµός. Λέει: «Ανά έναν ειδικό αγορητή από την πλειοψηφία και τη µειοψηφία οι οποίοι αναφέρονται µόνο στα γεγονότα
που µνηµονεύονται στην αίτηση άρσης της ασυλίας.».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Πρέπει όµως να κάνετε εισήγηση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Επιτρέψτε µου να κάνω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Συρίγο.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής που ορίστηκε από τη Νέα
Δηµοκρατία, ο κ. Γεωργαντάς.
Κι εσείς, κύριε Γεωργαντά, θα έχετε την ίδια ανοχή του χρόνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία για το Κοινοβούλιο πράγµατι προβλέπεται ότι οι ειδικοί
αγορητές αναφέρονται µόνο στα γεγονότα. Στα γεγονότα θα
αναφερθώ, αλλά ας µου επιτραπεί να δώσω τη χροιά που νοµίζω
ότι είναι αναγκαία, για να διαπιστώσει ο κάθε συνάδελφος τι
ακριβώς έχει συµβεί εδώ.
Είστε –ο καθένας από εσάς µπορούσε να είναι- ένας νοµοταγής πολίτης, ο οποίος βλέποντας µια τηλεοπτική εκποµπή και κάνοντας την έρευνά του διαπιστώνει δήθεν φορολογικές παραβάσεις και θέλει αυτές να τις καταγγείλει. Πού θα τις καταγγείλει,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’ - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

όταν µάλιστα έχει αναλάβει την ευθύνη να τις καταγγείλει επωνύµως, µε το όνοµά του; Νοµίζω ότι η πρώτη σκέψη είναι να τις
καταγγείλουµε στο ΣΔΟΕ, στην εφορία, σε κάθε περίπτωση στις
φορολογικές αρχές. Εδώ δεν γίνεται καταγγελία στις φορολογικές αρχές. Γίνεται στον εισαγγελέα. Γιατί γίνεται στον εισαγγελέα; Εδώ τα γεγονότα αποτυπώνουν το κίνητρο αρχικώς του
καταγγέλλοντα.
Υπάρχει όµως και η ουσία. Όταν γίνεται η καταγγελία στον εισαγγελέα, υπάρχει η διαδικασία που βλέπετε σήµερα. Υπάρχει
η δηµοσιότητα ενός ζητήµατος, το οποίο βεβαίως έχει αρνητική
χροιά για τον καταγγελλόµενο, αλλά ταυτόχρονα δίνει µια δηµοσιότητα στον καταγγέλλοντα. Αν ο καταγγέλλων είναι τριτοκλασάτο στέλεχος κόµµατος, αν έχει πολιτικές φιλοδοξίες, τις οποίες έχει αναγνωρίσει σε τηλεοπτική εκποµπή, αν ο στόχος του
είναι να βγει σ’ αυτή την τηλεοπτική εκποµπή και να πει αυτές τις
φιλοδοξίες του, αν συγχρόνως έχει κάνει τρεις καταγγελίες κατά
του ιδίου Βουλευτή -ο οποίος τυγχάνει µεγάλης δηµοσιότητας,
οπότε όποια καταγγελία κατά του συγκεκριµένου Βουλευτή θα
τύγχανε και µεγάλης δηµοσιότητας για τον ίδιο-, τότε έχουµε ξεκινήσει και έχουµε βρει το κίνητρο.
Πέρα από το κίνητρο βεβαίως, πάντα υπάρχει και η ουσία. Τι
καταγγέλλει; Καταγγέλλει δυο πράγµατα.
Πρώτον, ότι υπήρχε τηλεοπτικός χρόνος αγορασµένος χωρίς
τα ανάλογα παραστατικά και µέσα σ’ αυτόν τον αγορασµένο τηλεοπτικό χρόνο υπήρχαν πωλήσεις χωρίς τα νόµιµα παραστατικά.
Στη δικογραφία που έχει έρθει στα χέρια της επιτροπής δεν
υπάρχει κανένα αποτέλεσµα ελέγχου φορολογικού που να αποδεικνύει αυτόν τον ισχυρισµό, ο οποίος µάλιστα –πρέπει να το
πούµε αυτό- είναι πάρα πολύ εύκολα ελέγξιµος. Μιλάµε για έναν
καταµετρηµένο τηλεοπτικό χρόνο. Προσκοµίστηκαν από τον καταγγελλόµενο οι συµβάσεις που είχε µε τα κανάλια για την
αγορά αυτού του τηλεοπτικού χρόνου και βεβαίως και τα ανάλογα παραστατικά.
Ενώ δεν υπάρχει κανένα έγγραφο από πουθενά από φορολογικές αρχές, γίνεται µια καταγγελία πριν από τις εκλογές του
Μαΐου 2014, συγκεκριµένα το Φεβρουάριου του 2014, µε προφανή σκοπό τη δηµοσιότητα του καταγγέλλοντα, ο οποίος σήµερα µας βλέπει όλους.
Βεβαίως, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωµα της καταγγελίας
οποιασδήποτε παράνοµης πράξης ή µη νόµιµης ενέργειας διαπιστώνει και βεβαίως όταν το κάνει επωνύµως πρέπει να τύχει
και συγχαρητηρίων, αλλά να το κάνει έτσι όπως πρέπει, στις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Αν δεν βρει άκρη ή δεν έχει το αποτέλεσµα που νοµίζει ότι πρέπει να βρει από τις αρµόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές, τότε, ναι, να κάνει τη µήνυση
στον εισαγγελέα. Όµως, πολύ εύκολα κάποιοι -και νοµίζω ότι ο
καθένας από εσάς µπορεί αύριο να το υποστεί αυτό- επιλέγουν
αυτήν την οδό, µε προφανείς σκοπιµότητες.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής στις 18 Δεκεµβρίου του
2014 σε µια κρίσιµη στιγµή, µε ψήφους 9 προς 1, έκρινε ότι δεν
πρέπει να αρθεί η ασυλία του Βουλευτή Αδώνιδος Γεωργιάδη.
Δεν χρειάζεται να πω ποιος είπε απλά «ΠΑΡΩΝ».
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Γεωργιάδη,
έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Δεν θα σας κουράσω πολύ, γιατί είµαστε όλοι πάρα πολύ κουρασµένοι. Τα πράγµατα είναι πάρα πολύ απλά. Ένας κύριος –
άγνωστος σε µένα- θέλει να αποκτήσει δηµοσιότητα. Για να
αποκτήσει δηµοσιότητα, µου κάνει µηνύσεις και ζητάει από τον
κ. Τριανταφυλλόπουλο να τον παρουσιάσει στην εκποµπή του.
Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος τον εµφανίζει στην εκποµπή του και
δηλώνει ότι θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, ανεξάρτητος. Δεν κατέβηκε τελικώς. Δεν προχώρησε η πολιτική του
φιλοδοξία. Έκτοτε δεν τον έχω ξανακούσει ούτε τον γνωρίζω.
Στην ουσία της υποθέσεως, λέω µόνο ένα πράγµα: Όσοι από
εδώ κάνουν τηλεόραση, γνωρίζουν ότι δεν µπορείς να πάρεις
στα κανάλια χρόνο χωρίς να έχεις σύµβαση κατατεθειµένη στην
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εφορία και φυσικά χωρίς να κόβεις ανάλογα τιµολόγια. Αυτά
ελέγχονται και από τις φορολογικές αρχές και από το ΕΣΡ κι απ’
όλους τους άλλους. Κατά συνέπεια αυτά είναι τα πραγµατικά περιστατικά.
Ο µόνος λόγος για τον οποίο ζήτησα να µην αρθεί η ασυλία
µου, δεν είναι βεβαίως η ουσία της υποθέσεως, η οποία είναι για
µένα παντελώς αδιάφορη, αλλά διότι θα ήταν σαν να ανοίγαµε
ένα παράθυρο και οποιοσδήποτε θα ήθελε να αποκτήσει δηµοσιότητα, να κάνει µήνυση σε έναν Βουλευτή ή έναν Υπουργό για
να τον βγάλουν τα κανάλια. Κατά τη γνώµη µου, κάτι τέτοιο δεν
πρέπει να το κάνουµε, γιατί θα ανοίξουµε µια κερκόπορτα. Περί
αυτού και ό,τι θέλετε ψηφίζετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε τον λόγο;
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε Χαϊκάλη.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Δεν είχα κανέναν λόγο, κυρία Πρόεδρε,
να πάρω τον λόγο, αλλά θα τον πάρω και αυτήν τη φορά θα συµφωνήσω απόλυτα µε τον κ. Γεωργιάδη.
Πρόκειται για ένα άτοµο άνευ σηµασίας και ο λόγος που έγινε
η µήνυση είναι µόνο και µόνο για να γίνει γνωστός. Τον γνωρίζω.
Είναι ένα πρόσωπο -να το επαναλάβω άλλη µια φορά- άνευ σηµασίας και ο µοναδικός λόγος που έγινε αυτή η πράξη ήταν για
να πάρει δηµοσιότητα. Όσοι γνωρίζουν τις διαδικασίες της τηλεόρασης, ξέρουν ότι δεν µπορούν να υπάρξουν -ακριβώς όπως
είπε ο κ. Γεωργιάδης- διαδικασίες τηλεοπτικού χρόνου, χωρίς να
υπάρχουν παραστατικά.
Είναι πραγµατικά ένα µεγάλο ατόπηµα αυτό το οποίο έγινε στη
σηµερινή διαδικασία, να ασχοληθούµε δηλαδή µε έναν τέτοιο
κύριο, κάτι που, αν το ξέραµε από πριν, δεν θα είχε ασχοληθεί
καν η επιτροπή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα µου επιτρέψετε να
πω, κύριε Χαϊκάλη, ότι η Βουλή πρέπει απροσωπόληπτα κι αµερόληπτα να ασχολείται µε κάθε αίτηση της εισαγγελικής αρχής
που διαβιβάζεται και βεβαίως εντός του πλαισίου του Συντάγµατος κρίνει και ο κάθε Βουλευτής αναλαµβάνει και την ευθύνη της
ψήφου του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση θεωρείται περαιωµένη και σας υπενθυµίζω τις διατάξεις τις οποίες θα εφαρµόσουµε στην ψηφοφορία που θα ακολουθήσει.
Το άρθρο 62 του Συντάγµατος, λοιπόν, ορίζει ότι όσο διαρκεί
η Βουλευτική Περίοδος ο Βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε µε άλλον τρόπο περιορίζεται,
χωρίς άδεια του Σώµατος. Επίσης, δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήµατα Βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή
της και ως την ανακήρυξη των Βουλευτών της νέας Βουλής. Η
άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί µέσα
σε τρεις µήνες, αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής. Η τρίµηνη προθεσµία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής και δεν
απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήµατα.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής
οι αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας
άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτή, σύµφωνα µε τα άρθρα
61 παράγραφος 2 και 62 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αφού
ελεγχθούν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υποβάλλονται
στη Βουλή διά του Υπουργού Δικαιοσύνης και καταχωρίζονται
σε ιδιαίτερο βιβλίο κατά τη σειρά της υποβολής τους.
Οι αιτήσεις αυτές, αµέσως µετά την υποβολή τους, παραπέµπονται από τον Πρόεδρο της Βουλής στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας του άρθρου 43A .
Η επιτροπή, αφού ακούσει τον Βουλευτή του οποίου ζητείται
η άρση της ασυλίας, εφόσον αυτός το επιθυµεί και τον οποίο σε
κάθε περίπτωση προσκαλεί προς τούτο ο πρόεδρος της επιτροπής τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίασή της,
ερευνά εάν η πράξη για την οποία ζητείται αυτή -ακούστε, σας
παρακαλώ, γιατί αυτές είναι οι διατάξεις βάσει των οποίων θα
κληθείτε να ψηφίσετε- συνδέεται µε την πολιτική ή κοινοβουλευ-
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τική δραστηριότητα του Βουλευτή ή η δίωξη, η µήνυση ή η έγκληση υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα και, σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση, εισηγείται
την άρση της ασυλίας.
H επιτροπή δεν εξετάζει τη βασιµότητα της κατηγορίας κατά
του Βουλευτή και συντάσσει σχετική έκθεση εντός της προθεσµίας που τάσσει το παραπεµπτικό έγγραφο του Προέδρου της
Βουλής. Η έκθεση της επιτροπής είναι αιτιολογηµένη.
Υπάρχουν, λοιπόν, οι διαδικασίες έτσι όπως ορίζονται. Ορίζει
το άρθρο 83 άλλη διαδικασία ψηφοφορίας, δι’ ανατάσεως ή
εγέρσεως, ωστόσο έχει επικρατήσει η πρακτική των τελευταίων
ετών της ονοµαστικής ψηφοφορίας και αυτή θα εφαρµόσουµε.
Στο σηµείο, λοιπόν, αυτό ξεκινάει η ονοµαστική ψηφοφορία.
Έχει καταρτιστεί και θα σας διανεµηθεί ευθύς αµέσως το ψηφοδέλτιο µε το όνοµα του συναδέλφου για τον οποίο ζητείται η
άρση της ασυλίας και ο καθένας από τους συναδέλφους που θα
συµπληρώσουν το ψηφοδέλτιο θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα
στο όνοµα του κ. Γεωργιάδη.
Εκείνος ή εκείνη που ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας, θα σηµειώνει την προτίµηση του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και
στη στήλη «ΝΑΙ».
Εκείνος που ψηφίζει κατά της άρσης ασυλίας, θα συµπληρώνει
τη στήλη «ΟΧΙ».
Εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να τοποθετηθούν θετικά ή αρνητικά, συµπληρώνουν στην ένδειξη «ΠΑΡΩΝ».
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά
του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική
Οµάδα στην οποία ανήκει και θα το υπογράφει σύµφωνα µε τη
διαδικασία, η οποία έχει µέχρι σήµερα εφαρµοστεί.
Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση του ονόµατός του και του
ονόµατός της ο κάθε και η κάθε συνάδελφος θα παραδίδουν το
ψηφοδέλτιο στους συναδέλφους, κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από
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τον ΣΥΡΙΖΑ και κ. Χρήστο Μπουκώρο από τη Νέα Δηµοκρατία, οι
οποίοι θα το µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής
ψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, θα γίνει καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα και θα προχωρήσουµε στην ανακοίνωση του αποτελέσµατος.
Συµφωνεί το Σώµα µε αυτήν τη διαδικασία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Σώµα συνεφώνησε
οµοφώνως.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχει έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπία (φαξ) συναδέλφου, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία γνωστοποιείται η ψήφος του.
Η ψήφος αυτή θα ανακοινωθεί και θα συνυπολογιστεί στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Δεν έχει περιέλθει µέχρι στιγµής κάποια επιστολή πρόθεσης
ψήφου.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές, κ. κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και Δηµήτριος Κυριαζίδης από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Υπάρχει συνάδελφος
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Η επιστολή η οποία απεστάλη στο Προεδρείο από τον συνάδελφο κ. Νικόλαο Χουντή, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής, καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(Κατά τη διάρκεια της καταµέτρησης την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –οι ελάχιστοι εναποµείναντες και εναποµείνασες-, θα
σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας.
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Ψήφισαν συνολικά 224 Βουλευτές για την υπόθεση του κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 2 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 215 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 7 Βουλευτές.
Συνεπώς η Βουλή, κατά πλειοψηφία, απορρίπτει την αίτηση
άρσης ασυλίας του κ. Γεωργιάδη.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ανακοινώσω ότι έχουν περιέλθει στο
Σώµα τρεις επιστολές συναδέλφων.
Με επιστολή του από τις 11 Φεβρουαρίου 2015 ο κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος ζητάει ολιγοήµερη άδεια για τη µετάβασή του
στο εξωτερικό, στην Αυστρία, για προσωπικούς λόγους, κατά τις
ηµεροµηνίες 19 έως 23 Φεβρουαρίου 2015. Νοµίζω ότι παρέλκει
να τη θέσω στο Σώµα, αφού έχει εξαντληθεί το διάστηµα.
Επίσης, επιστολή από τις 11 Φεβρουαρίου 2015 του κ. Σάββα
Αναστασιάδη, όπως φαίνεται πρωτοκολληµένη, αναφέρει: «Παρακαλώ όπως µου εγκρίνετε άδεια απουσίας στο εξωτερικό για
προσωπικούς λόγους, από 15-2-2015 έως 23-2-2015». Επίσης,
παρέλκει να τη θέσουµε στο Σώµα.
Και η επιστολή της κ. Μαρίας Αντωνίου από 18 Φεβρουαρίου
2015: «Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε ολιγοήµερη άδεια για
τη µετάβασή µου στο εξωτερικό (Βουλγαρία), για τις ηµεροµηΠΡΟΕΔΡΟΣ
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νίες 20 έως 23 Φεβρουαρίου 2015». Επίσης παρέλκει να τη θέσουµε στο Σώµα. Εξάλλου, δεν θα έθετα στο Σώµα, µε τόσο πενιχρή σύνθεση, µία τέτοια αίτηση.
Συνολικά θα ήθελα να ενηµερώσω ότι θα πρέπει να εφαρµοστεί ο Κανονισµός της Βουλής, που προβλέπει την υποχρεωτική
παρουσία των Βουλευτών στις συνεδριάσεις και να εφαρµόζεται
όταν υπάρχει αδικαιολόγητη απουσία. Όταν φυσικά δίνεται η
άδεια του Σώµατος, τότε δεν λογίζεται ως αδικαιολόγητη η απουσία. Εν προκειµένω δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα, διότι δεν υπήρχαν
συνεδριάσεις στα διαστήµατα που αναφέρθηκαν.
Κατόπιν όλων αυτών, παρακαλώ να συναινέσει το Σώµα ώστε
να λύσουµε τη συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.55’ λύεται η συνεδρίαση.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

