ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Η’
Τρίτη 29 Μαρτίου 2016
ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το Γυµνάσιο Καµπάνη Κιλκίς και το 1ο Γυµνάσιο Νάξου, σελ.
7125, 7132
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7119, 7122,7125, 7126,
7128, 7130, 7142, 7143, 7144, 7146, 7147, 7150, 7151, 7152,
7153, 7157, 7162, 7163, 7166, 7167, 7169, 7170
3. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως σύµφωνα µε το άρθρο
143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης, σελ. 7119-7171
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 7150, 7151, 7152
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των
Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών
2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και
άλλες διατάξεις», σελ. 7136
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,

σελ. 7119 – 7139, 7156 - 7171

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,

σελ. 7139 - 7156

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 7146, 7150, 7151, 7152,
7153
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 7119, 7122,7125, 7128,
7130, 7157, 7162, 7163, 7166,
7167, 7169, 7170
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 7143, 7151, 7152
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ. ,
σελ. 7163
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 7144
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 7142, 7143, 7144, 7146,
7147, 7149, 7150, 7151,
7152, 7153, 7156
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 7169, 7170
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 7128, 7162
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 7157
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 7163
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 7122, 7162
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 7151
Β. Επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 7167
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 7133, 7164
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 7139, 7140, 7141, 7142
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 7139, 7142, 7143, 7144,
7146, 7152, 7166, 7167,
7168
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Δ. ,
σελ. 7136, 7165

σελ. 7147, 7148, 7149, 7150,
7168, 7169, 7170
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 7122, 7124, 7125, 7127,
7128, 7130, 7131, 7140,
7148, 7141, 7161, 7162,
7163
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ Ν. ,
σελ. 7132, 7163
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , σελ. 7155, 7156, 7170, 7171
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 7153, 7154, 7170
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 7119, 7121,7122, 7123, 7124,
7125, 7131, 7157, 7159, 7160,
7162, 7163
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 7150, 7151
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 7151, 7152
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 7151, 7152
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 7150
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 7150, 7151
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,

σελ. 7122, 7123, 7124, 7146, 7154,
7155, 7156, 7170
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ι. ,
σελ. 7163
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ. ,
σελ. 7169
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 7146
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 7166
ΒΛΑΣΗΣ Κ. ,
σελ. 7143
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 7143, 7144, 7146, 7159
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 7130, 7132
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 7124
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 7130
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 7141, 7142, 7143, 7147
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 7169
ΖΑΡΟΥΛΙΑ Ε. ,
σελ. 7163
ΘΕΩΝΑΣ Ι. ,
σελ. 7141
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ. ,
σελ. 7123, 7148
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 7171
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 7167, 7171
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 7166, 7167
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 7165
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 7160
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 7140
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , σελ. 7144
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ Ν. ,
σελ. 7163
ΜΙΧΟΣ Ν. ,
σελ. 7150
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
σελ. 7130, 7132, 7159
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 7147, 7156
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
σελ. 7141
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 7123, 7159
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 7142, 7149, 7169
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
σελ. 7162
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 7128, 7162
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 7147
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7124, 7130
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 7159
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 7140, 7148, 7162, 7163
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 7168
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. , σελ. 7165

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]H’
Tρίτη 29 Μαρτίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 29 Μαρτίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
19.30’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Προέδρου αυτής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΤΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως σύµφωνα µε το άρθρο
143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στον χώρο της δικαιοσύνης.
Θα ήθελα να προτείνω στο Σώµα τη σύντµηση των χρόνων οµιλιών της σηµερινής συζήτησης, κατά παρέκκλιση του άρθρου
143 του Κανονισµού της Βουλής, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία µέχρι τη δωδεκάτη νυχτερινή.
Εποµένως προτείνω οι χρόνοι των οµιλιών να διαµορφωθούν
ως εξής:
Η διάρκεια της αγόρευσης του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, µε πρωτοβουλία του οποίου πραγµατοποιείται η σηµερινή
συζήτηση, να είναι είκοσι πέντε λεπτά της ώρας.
Η διάρκεια αγόρευσης του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, Αρχηγού
της Νέας Δηµοκρατίας, να είναι είκοσι λεπτά.
Η διάρκεια των οµιλιών των υπολοίπων Αρχηγών, ήτοι της οµιλίας του κ. Μιχαλολιάκου του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή,
της κ. Γενηµατά της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ, του κ. Κουτσούµπα του ΚΚΕ, του κ. Σταύρου Θεοδωράκη του Ποταµιού, του κ. Καµµένου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
και του κ. Βασιλείου Λεβέντη της Ένωσης Κεντρώων, να είναι δεκαπέντε λεπτά της ώρας για τον καθένα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Στη σηµερινή συζήτηση θα
συµµετάσχουν δυο Υπουργοί. Η διάρκεια αγόρευσης των Υπουργών είναι δέκα λεπτά της ώρας για τον καθένα.
Ως προς τις δευτερολογίες προτείνω η διάρκεια αγόρευσης
να είναι δέκα λεπτά της ώρας για τον Πρωθυπουργό και οκτώ
λεπτά της ώρας για τους Προέδρους των λοιπών Κοινοβουλευτικών Οµάδων και τους Υπουργούς.
Τέλος, ο Πρωθυπουργός µπορεί να τριτολογήσει για πέντε
λεπτά της ώρας.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι σε αυτά τα λεπτά θα υπάρχει σχετική ελαστικότητα, την οποία πάντοτε επιδεικνύουµε για να ολοκληρώνεται η συζήτηση επί της ουσίας. Δεν υπάρχει κάποιο

θέµα, απλώς να έχουµε µια αίσθηση του συνολικού χρόνου.
Παρακαλώ πολύ, καθίστε στις θέσεις σας. Υπάρχει µια ανησυχία στην Αίθουσα.
Ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οφείλω να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου και τις ευχαριστίες µου στη Νέα Δηµοκρατία αλλά και
το ΠΑΣΟΚ που µου έδωσαν την εξαιρετική αυτή ευκαιρία να προκαλέσω αυτή τη συζήτηση, ώστε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο
στην Εθνική Αντιπροσωπεία, στο επίπεδο της συζήτησης ανάµεσα
στους πολιτικούς Αρχηγούς να συζητήσουµε επιτέλους για τη δικαιοσύνη, για τη διαφθορά, για τη διαπλοκή. Να συζητήσουµε για
το σύστηµα εξουσίας που οικοδοµήθηκε τα τελευταία σαράντα
χρόνια και οδήγησε τη χώρα στο χείλος της καταστροφής στο
τέλος της προηγούµενης δεκαετίας. Να συζητήσουµε για το σύστηµα πολιτικής και οικονοµικής, θεσµικής, παραθεσµικής και εξωθεσµικής εξουσίας που όχι µόνο δεν εκάµφθη, αλλά θέριεψε
ακόµα περισσότερο την περίοδο της κρίσης.
Θέλω να τους ευχαριστήσω, διότι είναι µια συζήτηση που
έπρεπε να γίνει, για να θυµούνται οι παλιοί και να µαθαίνουν οι
νεότεροι, για να µην παραδοθούν στη λήθη τα έργα και οι ηµέρες
σας, τα έργα και οι ηµέρες ιδιαίτερα της προηγούµενης κυβέρνησης που ανέλαβε σε µια περίοδο κρίσης, για να µην παραγραφούν στη συνείδηση του ελληνικού λαού οι εγκληµατικές σας
ευθύνες για τη σηµερινή κατάσταση πραγµάτων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Νέα Δηµοκρατία, µε αφορµή
µια δήθεν αποκάλυψη για µια υποτιθέµενη παρέµβαση της Κυβέρνησής µας στη δικαιοσύνη, θεώρησε ότι θα της δοθεί η ευκαιρία να δώσει µια παράσταση ιερής αγανάκτησης. Νόµισε ότι
θα µπορέσει να δηµιουργήσει θόρυβο σε αγαστή συνεργασία µε
κάποια από τα γνωστά µέσα ενηµέρωσης της διαπλοκής, ώστε
να κερδίσει τις εντυπώσεις. Νόµισε ότι αυτό θα είναι ένα προνοµιακό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.
Πιστεύω ότι εδώ δεν πρόκειται για αφέλεια. Πρόκειται για θράσος και για αλαζονεία και νοµίζω ότι εδώ αρµόζει πλήρως να ειπωθεί το «ουαί υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί…». Διότι
µέσα στη βιασύνη και την αλαζονεία σας, δεν σκεφτήκατε καν
ότι µε αυτόν τον τρόπο µόνοι σας θα ανοίγατε το κουτί της Πανδώρας και µόνοι σας προκαλείτε την τύχη σας και πιθανόν ένα
µεγάλο πολιτικό στραπάτσο, γιατί σήµερα σε αυτήν τη συνεδρίαση θα ειπωθούν πολλά, πάρα πολλά και µαζεµένα.
Όµως, θα µου επιτρέψετε να σας κρατήσω λίγο ακόµα σε αγωνία που, από ό,τι καταλαβαίνω, από τη στάση σας όλο αυτό το
διάστηµα είχατε περισσή αγωνία. Όλες αυτές τις µέρες αυτό
προκύπτει.
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(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Περιµένατε, λοιπόν, µέρες. Ας µου επιτρέψετε να περιµένετε
λίγα ακόµα λεπτά, γιατί δεν θέλω να ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση
και την οµιλία µου από τα πεπραγµένα των δικών σας κυβερνήσεων, αλλά από το τι σκοπεύουµε να κάνουµε εµείς.
Θέλω να εξηγήσω την αντίληψή µας και να περιγράψω σε
αδρές γραµµές το στρατηγικό µας σχέδιο για µια πραγµατικά
ανεξάρτητη και θεσµικά ισχυρή και προστατευµένη δικαστική
εξουσία. Χρέος και αποστολή της εκτελεστικής αλλά και της νοµοθετικής εξουσίας, µε βάση το ίδιο το Σύνταγµα, είναι ακριβώς
να εγγυάται την ανεξαρτησία, τη θεσµική κατοχύρωση, την εύρυθµη λειτουργία και την προστασία της δικαιοσύνης από κάθε
είδους παρεµβάσεις.
Οι παρεµβάσεις, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι
µόνο ή κυρίως πολιτικές. Είναι και παρεµβάσεις από την επιχειρηµατική ελίτ, από την ολιγαρχία του χρήµατος, που έχει συγκροτήσει και εκµεταλλεύεται σε συνεργασία µε την παλιά
πολιτική ελίτ, κέντρα και παράκεντρα επηρεασµού και εξωθεσµικών παρεµβάσεων.
Διότι όσο και αν πολιτικοί, επιχειρηµατίες και λειτουργοί της δικαιοσύνης επαναλαµβάνουν µονότονα και ιδίως όταν ελέγχονται
το γνωστό κλισέ «έχω απόλυτη εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη», όλοι
σε αυτή τη χώρα είτε γνωρίζουν είτε διαισθάνονται ότι η δικαιοσύνη δεν είναι παρά ένας βαθύτατα ταλαιπωρηµένος θεσµός, ταλαιπωρηµένος από σκάνδαλα, παρεµβάσεις, παράκεντρα εξουσίας, οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα, παραδικαστικά κυκλώµατα, συγκαλύψεις και ολιγωρίες, ταλαιπωρηµένος και από ένα
νοµικό πλαίσιο δαιδαλώδες, σκοπίµως άναρχο, πολύπλοκο και
κακής ποιότητας.
Είναι σε αυτό ακριβώς το σηµείο όπου πρέπει να προσεγγίσουµε το µεγάλο θεσµικό πρόβληµα, τη µεγάλη θεσµική αναπηρία της ελληνικής δικαιοσύνης, που είναι η πολυνοµία και η
κακονοµία.
Έχω ξαναπεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι η πολυνοµία και
η κακονοµία δεν είναι αποτελέσµατα της διαχειριστικής ανικανότητας, της άγνοιας ή της νοµοτεχνικής αδυναµίας. Το ακριβώς
αντίθετο ισχύει. Η πολυνοµία και η κακονοµία είναι ίσως το αποτέλεσµα µιας βαθιάς γνώσης του τρόπου, µε τον οποίο λειτουργεί το κρατικό νοµικό σύστηµα. Είναι αποτέλεσµα µιας βαθιάς
µελέτης και µιας βιωµένης εµπειρίας νοµοµαθών πολιτικών του
παλιού πολιτικού συστήµατος, του συστήµατος εξουσίας, που
θέλησαν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και το νοµικό τους ταλέντο
για να πολλαπλασιάσουν τις τρύπες του συστήµατος, να ανοίξουν παράθυρα, πόρτες, ακόµα και πύλες, ώστε να παρακάµψουν συνταγµατικές επιταγές, τυπικούς νόµους, ακόµη και την
ίδια την ποινική τιµωρία.
Πρόκειται, λοιπόν, για µια πολύ καλά µελετηµένη και δοµηµένη
τεχνολογία εξουσίας, που συµπληρώνεται από την εσκεµµένη
υλικοτεχνική και µισθολογική απαξίωση, µια τεχνολογία που δηµιουργεί και δικαιολογεί καθυστερήσεις ολιγωρίες, ηθεληµένες
ή αθέλητες παραγνωρίσεις και παραλείψεις, ακόµη και συγκαλύψεις πολλές φορές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα µας έχει φτάσει, όπως αποδεικνύει η διεθνής µελέτη που είδε πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας, να έχει τον δεύτερο µεγαλύτερο χρόνο αναµονής για
δίκη σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2014 οι εκκρεµείς υποθέσεις στα πρωτοδικεία της χώρας ήταν τριακόσιες
σαράντα χιλιάδες, ενώ οι εκκρεµείς ποινικές υποθέσεις τον Ιούνιο του 2015 ήταν διακόσιες τριάντα χιλιάδες.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα διοικητικά δικαστήρια, καθώς
τον Σεπτέµβρη του 2014 οι µη προσδιορισµένες υποθέσεις ήταν,
περίπου, διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες και µετά από ένα και
πλέον έτος, µε την παρούσα διακυβέρνηση, ο αριθµός αυτός έχει
µειωθεί, αλλά είναι εξαιρετικά υψηλός, είναι εκατόν ογδόντα
επτά χιλιάδες υποθέσεις.
Τι αποκαλύπτουν, όµως, αυτοί οι αριθµοί; Αποκαλύπτουν ένα
χάος που αν δεν είναι σκοπίµως διαµορφωµένο, σίγουρα είναι
σκοπίµως αφηµένο, διότι βόλευε κυβερνήσεις και οικονοµικά
συµφέροντα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κόβουν και να ράβουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση που ευθύνεται για τη διάρρηξη της σχέσης εµπιστοσύνης ανάµεσα στους πολίτες και τη
δικαιοσύνη και βεβαίως και ανάµεσα στους πολίτες και στο πολιτικό σύστηµα. Και αυτή τη σχέση εµπιστοσύνης είναι που πρέπει να επανασυγκολλήσουµε, να επαναοικοδοµήσουµε και
έχουµε στόχο να αποκαταστήσουµε.
Θα την αποκαταστήσουµε, πρώτα απ’ όλα, µε συγκεκριµένες
και αποτελεσµατικές πολιτικές πρωτοβουλίες, που στηρίζουν
όλους εκείνους τους δικαστικούς λειτουργούς που σέβονται τον
όρκο τους και µέσα σε αντίξοες συνθήκες επιτελούν µε αυταπάρνηση τον ρόλο και το καθήκον τους, αυτούς τους δικαστικούς λειτουργούς που δεν χαρίζονται, που δεν εξαγοράζονται,
που δεν υποκύπτουν σε πιέσεις. Κι αυτοί θα είναι οι βασικοί σύµµαχοι στην προσπάθειά µας.
Όλοι αυτοί πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάθε τους βήµα θα
έχουν δίπλα τους αυτή την Κυβέρνηση, θα έχουν τη στήριξή µας,
την ηθική, τη νοµική, την υλικοτεχνική, την πολιτική.
Όµως, ταυτόχρονα, θα πρέπει να γνωρίζουν και όσοι θέλουν
να αναπαραγάγουν τις πρακτικές του παρελθόντος ότι θα µας
βρουν απέναντί τους και ότι θα αξιοποιήσουµε κάθε διαθέσιµο
νόµιµο µέσο, ώστε να αποκαλύπτεται και να µη συγκαλύπτεται
και να παίρνει τον δρόµο της πειθαρχικής και δικαστικής διερεύνησης κάθε παρόµοια προσπάθεια αναπαραγωγής των πρακτικών του παρελθόντος, ώστε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο να
αποδίδεται δικαιοσύνη και να είναι τυφλή και άτεγκτη, όπως
οφείλει.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, καλό είναι να µη διαστρεβλώνετε την πραγµατικότητα. Αυτή η στάση που υιοθετούµε
από την πρώτη στιγµή, αυτό το δόγµα, αν θέλετε, για την αποκατάσταση της σχέσης εµπιστοσύνης ανάµεσα στους πολίτες
και στη δικαιοσύνη δεν συνιστά παρέµβαση στη δικαιοσύνη αλλά
είναι νόµιµη και συνταγµατικά κατοχυρωµένη άσκηση των εξουσιών και των αρµοδιοτήτων που αποδίδονται στην Κυβέρνηση,
ώστε να εγγυάται την απρόσκοπτη και εύρυθµη δικαιοδοτική λειτουργία.
Μιλήσατε το προηγούµενο διάστηµα –και µας δώσατε την
αφορµή και την ευκαιρία να κάνουµε αυτή τη συζήτηση- για παρέµβαση της Κυβέρνησης στη δικαιοσύνη, επικαλούµενοι µια συνοµιλία, µια συζήτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης
του κ. Παπαγγελόπουλου, µε την εισαγγελέα Τσατάνη για θέµατα διαφθοράς. Γνωρίζετε, βεβαίως, ότι για την εν λόγω υπόθεση, η οποία αφορά µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα, διεξάγεται
ήδη πειθαρχική έρευνα για τις πράξεις και τις πιθανές παραλείψεις που οδήγησαν µε µάλλον περίεργο τρόπο τρεις σηµαντικές
δικογραφίες στο αρχείο.
Προκύπτουν εδώ ευλόγως τα εξής ερωτήµατα: Πρώτον, ποιος
ζήτησε να διεξαχθεί αυτή η περίφηµη συνάντηση για την οποία
κατηγορείτε τον Υπουργό για παρέµβαση; Ο κ. Παπαγγελόπουλος ή η εισαγγελέας; Όµως, ακόµα πιο πριν, ένα άλλο ερώτηµα
µοιάζει να είναι πιο κρίσιµο: Πώς αλήθεια έφτασε η υπόθεση
αυτή στην εισαγγελέα Τσατάνη; Με ποια δικονοµική πρόφαση
αφαιρέθηκαν από την αρµόδια εισαγγελέα διαφθοράς οι δικογραφίες που αφορούσαν τον επιχειρηµατία Βγενόπουλο, προκειµένου να φτάσουν στα χέρια της κ. Τσατάνη;
Σας ρωτώ γιατί πραγµατικά µου είναι αδύνατο να κατανοήσω
-και θα ήθελα σε αυτό το σηµείο τη βοήθειά σας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές- πώς είναι δυνατόν ο εποπτεύων την εισαγγελία
διαφθοράς, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, µε έγγραφό του
στις 22-4-2015 να γνωµοδοτεί ότι όλες οι υποθέσεις διαφθοράς
αποτελούν αποκλειστική αρµοδιότητα του εισαγγελέα διαφθοράς και µετά από οκτώ µήνες, στις 18-12-2015, ο ίδιος άνθρωπος
να γνωµοδοτεί µε νέο έγγραφο ότι οι δικογραφίες στις υποθέσεις Βγενόπουλου, που αποτελούν κατ’ εξοχήν δικογραφίες διαφθοράς, νοµίµως αφαιρέθηκαν από την αρµόδια εισαγγελέα.
Καταθέτω στα Πρακτικά και τις δύο γνωµοδοτήσεις, µε διαφορά οκτώ µηνών, του ίδιου ανθρώπου.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εποµένως ρωτώ: Δεν υπάρχει εδώ µια προφανέστατη νοµική
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και δικονοµική αντίφαση; Τι άλλαξε µέσα σε αυτούς τους λίγους
µήνες και ο ίδιος άνθρωπος αναθεώρησε ολοσχερώς την άποψή
του;
Πάµε τώρα στο θέµα της περιβόητης παρέµβασης Παπαγγελόπουλου. Ποια, αλήθεια, ήταν η παρέµβαση; Η έκφραση της νοµικής γνώµης του Υπουργού για το νοµικό αυτό ζήτηµα περί
αρµοδιότητας; Αυτό συνιστά παρέµβαση; Ένα νοµικό ζήτηµα,
βεβαίως, ουδόλως αθώο, αφού, όπως αποδείχθηκε, έχει συγκεκριµένες συνέπειες.
Είναι άλλωστε γνωστό πια ότι για την υπόθεση αυτή, για την
υπόθεση Βγενόπουλου, έχει ήδη εγγράφως διαµαρτυρηθεί ο Κύπριος Υπουργός Δικαιοσύνης µε επιστολή του προς τον κ. Παπαγγελόπουλο, την οποία και καταθέτω στα Πρακτικά. Και
βεβαίως, εδώ έχουµε πολύ συγκεκριµένες καταγγελίες από την
πλευρά του Κύπριου Υπουργού Δικαιοσύνης, οι οποίες οφείλουν,
αν µη τι άλλο, να διερευνηθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή,
η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εξάλλου ακόµη και στελέχη της σηµερινής Αντιπολίτευσης
αναδεικνύουν πλέον µε ένταση τα ανοικτά ερωτήµατα και τις
σκοτεινές πτυχές αυτής της υπόθεσης και ζητούν τη διερεύνησή
της σε βάθος, ώστε να διερευνηθεί πώς ακριβώς έγιναν τα πράγµατα και αν υπήρξε τελικά µια επιχείρηση συγκάλυψης. Θέλω να
καταθέσω, για του λόγου το αληθές, στα Πρακτικά τόσο την επιστολή του κ. Τσιρώνη -πρώην Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Προέδρου της Προανακριτικής Επιτροπής για το Βατοπέδι το 2010προς τον Πρόεδρο της Βουλής, που κάνει συγκεκριµένες αναφορές και καταγγελίες, αλλά και την ήδη δηµοσιευµένη –φαντάζοµαι την έχετε διαβάσει- επιστολή του στελέχους και πρώην
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ του κ. Σηφουνάκη προς τη σηµερινή Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όπου υπάρχουν αντίστοιχες καταγγελίες, καταγγελίες που αν µη τι άλλο αξίζουν µια επίσηµη απάντηση τόσο
από το ΠΑΣΟΚ όσο όµως και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
που τόσο εύκολα έσπευσε να εγείρει ερωτήµατα περί παρεµβάσεων της Κυβέρνησης στη δικαιοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες επιστολές,
οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά, ξέρετε κάτι; Εγώ προσωπικά δεν βιάζοµαι. Δεν είναι
ακόµη ώρα να µιλήσουµε για όλα αυτά. Θα περιµένουµε, όπως
οφείλουµε, το πόρισµα της πειθαρχικής έρευνας και να είστε βέβαιοι ότι το πόρισµα αυτό θα έρθει. Δεν πρόκειται να περάσει,
φαντάζοµαι, στα µονόστηλα των εφηµερίδων. Η κοινωνία θα
µάθει. Τίποτα δεν θα µείνει στο σκοτάδι.
Μιας και µιλάµε, όµως, για πειθαρχικά και επειδή πολύς λόγος
έχει γίνει για την πειθαρχική εξουσία που αποδόθηκε στους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων µε πρόσφατη διάταξη και κατηγορείτε, επίσης, την Κυβέρνηση ότι κι εδώ παρεµβαίνει, γιατί
δίνει τη δυνατότητα στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου να έχει πειθαρχική εξουσία, θέλετε να ακούσετε ποιοι στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη –που γι’ αυτήν φαίνεται ότι κυρίως ανησυχείτεέχουν πειθαρχική εξουσία; Ας τους απαριθµήσω: Ο εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος του Συµβουλίου Επιθεώρησης,
οι προϊστάµενοι Πρόεδροι Εφετών του κάθε εφετείου της χώρας,
οι προϊστάµενοι των Εισαγγελιών Εφετών, δεκάδες άνθρωποι.
Και µε την τελευταία διάταξη απέκτησε ευλόγως πειθαρχική
εξουσία και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και αυτό σας ενόχλησε.
Αναρωτιέµαι, όµως, γιατί άραγε σας ενοχλεί αυτό τόσο πολύ.
Μήπως επειδή κόπτεστε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης;
Ή µήπως επειδή αυτή η συγκεκριµένη πειθαρχική αρµοδιότητα
δυσκολεύει το σύστηµα, τον µηχανισµό των παρεµβάσεών σας
και τις εξωθεσµικές σας συνεννοήσεις; Τα ερωτήµατα θα απαντηθούν επί της οθόνης.
Και επειδή θέλει πολύ µεγάλο θράσος -πολύ µεγάλο θράσος!να µιλάτε εσείς για παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη, επιτρέψτε µου
να σας θυµίσω εγώ τι σηµαίνει παρέµβαση στη δικαιοσύνη από
τα πρόσφατα, τα δικά σας έργα και τις δικές σας ηµέρες και, µά-
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λιστα, τι σηµαίνει αντισυνταγµατική και µε τη βούλα παρέµβαση
στη δικαιοσύνη.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, να κρατήσετε τον αριθµό γιατί µπορεί
να χάσετε το µέτρηµα.
Παρέµβαση νούµερο 1: Με τον ν.4024/2011 νοµιµοποιήθηκαν
µισθολογικές υπερβάσεις ύψους 30 εκατοµµυρίων ευρώ στον
Οργανισµό Σχολικών Κτηρίων και τερµατίστηκαν όλες οι διώξεις
που είχε κινήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρέµβαση νούµερο 2: Το Νοµικό Συµβούλιο του κράτους,
στηριζόµενο στις διατάξεις των νόµων 4071/2012 και 4070/2013
απαλλάσσει από κάθε ευθύνη για χρέη τις διοικήσεις όλων των
δηµοτικών επιχειρήσεων αλλά και κάθε συµβεβληµένο µε αυτές
ιδιώτη.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρέµβαση νούµερο 3: Με τον ν.4255/2014 έπαψαν όλες οι
ποινικές διώξεις που αφορούσαν…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία! Παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): …τη διάθεση πόρων του ΟΑΕΕ, του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελµατιών.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρέµβαση νούµερο 4: Με το άρθρο 68 του ν.4139/2013 ορίζεται ότι δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωµοσύνης. Άκουσον-άκουσον! Δεν συνιστά δωροδοκία!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μη φοβάστε! Θα τα πούµε όλα εδώ. Θα χάσετε το µέτρηµα!
Η διάταξη αυτή, ευτυχώς, καταργήθηκε λίγο αργότερα εξαιτίας της γενικευµένης κατακραυγής.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρέµβαση νούµερο 5: Θα χάσετε το µέτρηµα. Με τον
ν.4046/2012…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): …απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη –ακούστε, από κάθε ευθύνη- τα µέλη των
διοικητικών συµβουλίων των τραπεζών και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρόγραµµα επαναγοράς οµολόγων,
το διαβόητο PSI.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρέµβαση νούµερο 6: Με τον ν.4141/2013 ανεστάλησαν όλες
οι ποινικές διώξεις στις διοικήσεις των εταιρειών του δηµοσίου
που ιδιωτικοποιούνται βάσει µνηµονιακών δεσµεύσεων για οφειλές προς το δηµόσιο, προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
ασφαλιστικά ταµεία και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρέµβαση νούµερο 7: Με τον ν.4224/2013 απαλλάσσονται τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της «ΛΑΡΚΟ» από κάθε αστική
ποινική και διοικητική ευθύνη για την πώληση περιουσιακών στοι-

7122

χείων της εταιρείας.
Με τον ίδιο νόµο –παρέµβαση νούµερο 8- µε το άρθρο 19 σταµάτησαν όλες οι ποινικές διώξεις για τα διοικητικά συµβούλια
των αγροτικών συνεταιρισµών κάθε βαθµού.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρέµβαση νούµερο 9: Με τον ν.4262/2014 µε το άρθρο 55
ανεστάλησαν όλες οι ποινικές διώξεις για το αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το δηµόσιο για νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Κάντε ένα διάλειµµα. Μετράµε εννιά προς το παρόν!
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία παρακαλώ!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ανεστάλησαν
δεν απαλλάχθηκαν!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μπορείτε
να πάρετε τον λόγο να απαντήσετε, αλλά έχει κι άλλα. Διότι όλα
αυτά είναι πραγµατικά πταίσµατα.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Όλες αυτές
οι παρεµβάσεις τις οποίες προανέφερα -και πραγµατικά έχουν
δηµιουργήσει µια αναστάτωση στο εκ δεξιών µου ακροατήριοείναι πραγµατικά πταίσµατα µπροστά στα αίσχη που ακολουθούν
ευθύς αµέσως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Παρέµβαση νούµερο 10: Με την πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης. Σαµαρά, του κ. Αθανασίου,
αντικαταστάθηκε το άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα. Το άρθρο
αυτό προέβλεπε ότι στελέχη και υπάλληλοι δηµοσίων ή ιδιωτικών
επιχειρήσεων που επιχορηγούνται από το δηµόσιο, σε περίπτωση σοβαρών αδικηµάτων, όπως η δωροληψία ή η διασπάθιση
δηµόσιου χρήµατος, τιµωρούνται µε αυστηρότατες ποινές,
αυτές που προβλέπονται για τους δηµόσιους υπαλλήλους. Με
την κατηγορία αυτή, κακουργηµατικού χαρακτήρα ποινές, δηλαδή…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Με την κατηγορία αυτή…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: .....…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μπορείτε
να πάρετε τον λόγο να απαντήσετε. Μη µε διακόπτετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, κύριε
Αθανασίου!
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα µιλήσουµε µε στοιχεία σήµερα.
Με την κατηγορία αυτή, ήταν υπόδικοι σειρά στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων και µη κυβερνητικών οργανώσεων, που λάµβαναν αφειδώς χρηµατοδοτήσεις από το ελληνικό δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Η τροπολογία αυτή κατατέθηκε στις 6 Μαΐου 2014 και προέβλεπε ότι τα στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων και ΜΚΟ δεν θα
τιµωρούνται πλέον όπως οι δηµόσιοι υπάλληλοι αλλά αντιθέτως
µε πολύ ελαφρύτερες ποινές. Και αφού αυτή η αµνηστευτική διάταξη ψηφίστηκε και ίσχυσε για µερικές µέρες, καταργήθηκε µε
επόµενο νόµο µε το επιχείρηµα, το οποίο εγγράφηκε στην αιτιολογική έκθεση, ότι κατατέθηκε και ψηφίστηκε κατά λάθος.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Προσέξτε,
όµως: Το λάθος αυτό ήταν, φαίνεται, για κάποιους αρκετό. Η
ύπαρξη του νόµου, έστω και για µερικές µέρες, έδινε τη δυνατότητα στους υπόδικους για τα αδικήµατα να ζητήσουν να δικαστούν µε βάση αυτόν τον νόµο. Και αυτό διότι ο κατηγορούµενος
έχει δικαίωµα να δικάζεται µε τον ευνοϊκότερο νόµο που ισχύει
από τη στιγµή της τέλεσης του αδικήµατος µέχρι και την ολοκλήρωση της δίκης του.
Ευτυχώς τα ελληνικά δικαστήρια και ο ίδιος ο Άρειος Πάγος,
πολύ αργότερα όµως, χαρακτήρισαν τη διάταξη αυτή αντισυνταγµατική, σώζοντας την τιµή του ελληνικού δικαιοκρατικού συστήµατος, που οι κύριοι Σαµαράς και Αθανασίου είχαν φροντίσει
να καταρρακώσουν.
Ακόµη χειρότερη, όµως, είναι η παρέµβαση αυτή που ακολουθεί –η παρέµβαση νούµερο 11, για να µη χάνετε το µέτρηµα- που
έγινε µε τον ν.4146/2013 και συγκεκριµένα µε το άρθρο 78, στο
οποίο ορίζεται ότι απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για το αδίκηµα της απιστίας οι Πρόεδροι, τα µέλη Διοικητικών Συµβουλίων
και τα στελέχη των τραπεζών για σύναψη δανείων πάσης φύσεως µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε περί τίνος πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Πρόκειται για την υπόθεση των θαλασσοδανείων στα κόµµατα
και ιδιαίτερα φυσικά στα κόµµατα της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ. Και τα δύο κόµµατα αυτά ξέρετε τι είχαν βάλει ως εγγυήσεις για τα δάνεια αυτά; Τι, άραγε; Τις µελλοντικές κρατικές
χρηµατοδοτήσεις.
Και εγώ ρωτώ: Είχαν διασφαλίσει µε κάποιον τρόπο το ΠΑΣΟΚ
και η Νέα Δηµοκρατία ότι σε αυτό τον τόπο εσαεί θα αναπαράγεται ο δικοµµατισµός, ο δικοµµατισµός όπως τον γνωρίσαµε ως
το 2012, ότι εσαεί θα παίρνουν ποσοστά 40% και 45% και ότι
εσαεί οι κρατικές χρηµατοδοτήσεις στα κόµµατα θα είναι τόσο
υψηλές;
Όµως υπήρξαν στελέχη στα διοικητικά συµβούλια τραπεζών
που το δέχτηκαν αυτό και έδωσαν δάνεια, δάνεια τα οποία σήµερα δεν µπορούν να αποπληρωθούν. Και, εν πάση περιπτώσει,
η νοµοθετική παρέµβαση, η οποία ψηφίστηκε και αυτή νύχτα µε
κάποια τροπολογία, την οποία κατέθεσα και αυτήν στα Πρακτικά,
είναι προφανές ότι εµπεριέχει δόλο. Ποιος είναι ο δόλος; Η απαλλαγή των στελεχών των τραπεζών από τις πιθανές τους ευθύνες
για µια πρακτική, η οποία δεν δικαιολογείται κατά κανέναν τρόπο
και εκθέτει βεβαίως τα τραπεζικά ιδρύµατα σε µη προβλέψιµους
κινδύνους.
Διότι εδώ –ξέρετε- δεν έχουµε να κάνουµε µε µικροποσά. Γιατί
εσείς πέρα από τη χώρα, καταφέρατε να χρεοκοπήσετε και τα
κόµµατά σας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και µε δηµοσιεύµατα, που ποτέ δεν διαψεύστηκαν, τα
χρέη του κόµµατός σας, κύριε Μητσοτάκη, της Νέας Δηµοκρατίας, ανέρχονται σήµερα στο ποσό των 210 εκατοµµυρίων ευρώ.
Αν κάνω λάθος να µε διαψεύσετε. Από τα οποία…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εγώ τα έβγαλα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εσείς τα
βγάλατε! Συγχαρητήρια, λοιπόν! Μπράβο σας, που έχετε χρεοκοπηµένο κόµµα και θέλετε να συνεχίσετε και να χρεοκοπήσετε
και τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Μη χαίρεστε, όµως. Από αυτά τα 210 εκατοµµύρια ευρώ, που
εσείς τα βγάλατε και χαίρεστε γι’ αυτό, τα 197 εκατοµµύρια αφορούν δάνεια από τράπεζες, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων
έχουν ληφθεί µε αυτήν την µετέωρη εξασφάλιση των πιθανών
µελλοντικών κρατικών χρηµατοδοτήσεων, που ποτέ δεν θα έρθουν. Και µε δεδοµένη τη σηµερινή κατάσταση πραγµάτων φυσικά αυτά τα δάνεια δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρωθούν.
Και για να µη λέτε ότι µιλάω µόνο για τη Νέα Δηµοκρατία, φαν-
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τάζοµαι ότι η κ. Γενηµατά θα ξέρει ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και
για το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχω πρόχειρα στοιχεία. Άλλωστε εκεί διενεργείται και ένας έλεγχος και κάποια στιγµή φαντάζοµαι ότι θα βγει
στη δηµοσιότητα. Τα στοιχεία µου είναι λίγο παλαιότερα, του
2013, που µιλούσα για 111 εκατοµµύρια ευρώ. Ποιος ξέρει σήµερα ποιο θα είναι αυτό το ύψος;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θέλω, λοιπόν, σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δεσµευτώ προσωπικά ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας –όχι
δεν ήταν αυτά, έχει και άλλα, µη βιάζεστε- ότι η υπόθεση αυτή
µε τα θαλασσοδάνεια των κοµµάτων σας, τη στιγµή που ο ελληνικός λαός αγωνιά, έχοντας ένα µικρό δάνειο µιας επιχείρησης,
για το τι θα έρθει να δώσει η τρόικα, δεν µπορεί να κλείσει µέσα
σε µια νύχτα, επειδή καταθέσατε µια τροπολογία που αθωώνει
και δίνει ασυλία σε αυτούς που σας τα έδωσαν.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε λίγη ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Οι ευθύνες,
λοιπόν, αυτές θα αναζητηθούν µέχρι κεραίας και θα αποδοθούν.
Και το παιχνιδάκι αυτών των θαλασσοδανείων στις πλάτες του
ελληνικού λαού από τράπεζες, που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί
τρεις φορές µε αίµα και θυσίες από τον ελληνικό λαό, πρέπει να
τελειώσει οριστικά είτε τα θαλασσοδάνεια αφορούν τα χρεοκοπηµένα σας κόµµατα είτε τα θαλασσοδάνεια αφορούν κάποιους
χρεοκοπηµένους µιντιάρχες, επιχειρηµατίες στον χώρο του
Τύπου.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Γιατί, ξέρετε, εδώ ακριβώς βρίσκεται ο πραγµατικός κόµβος
του παλιού συστήµατος εξουσίας που λειτούργησε σαν το απόλυτο τρίγωνο της αµαρτίας. Οι τράπεζες τάιζαν µε δάνεια τα
ΜΜΕ και τα κόµµατα, τα κόµµατα υποστήριζαν τις τράπεζες και
τις διοικήσεις τους µε λογής εξυπηρετήσεις και βεβαίως, τα
ΜΜΕ φρόντιζαν και φροντίζουν για την υποστήριξη του συστήµατος εξουσίας που τα τρέφει. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και
την ίδια στιγµή που αυτό το τρίγωνο λειτουργούσε απρόσκοπτα,
η χώρα βυθιζόταν. Ο λαός και η χώρα πλήρωνε και πληρώνει. Και
κάποιοι, βεβαίως, έτρεφαν και συνεχίζουν να τρέφουν χρεοκοπηµένες επιχειρήσεις, ενώ η χώρα ήταν στα βράχια, και έστελναν
αφορολόγητες τις καταθέσεις τους στις Παρθένες Νήσους.
Αλλά, ξέρετε, αυτό το γαϊτανάκι πρέπει να τελειώσει κάποια
στιγµή και είµαστε αποφασισµένοι να τελειώσει σύντοµα. Τις
επόµενες ηµέρες η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, που θα διερευνήσει εξαντλητικά τις δανειακές συµβάσεις
που σύναψαν οι τράπεζες µε τα πολιτικά κόµµατα αλλά και µε τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, διότι ο ελληνικός λαός περιµένει συγκεκριµένες απαντήσεις γι’ αυτό το πάρτι που διεξήχθη στην
πλάτη του.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η επιτροπή αυτή θα διερευνήσει και θα βγάλει πόρισµα όχι του
«αγίου ποτέ», αλλά το αργότερο έως τα τέλη του Μάη, δηλαδή
µέσα σε δύο µήνες. Θα βγάλει πόρισµα, για να ξέρει ο ελληνικός
λαός και η Εθνική Αντιπροσωπεία πώς όλα τα προηγούµενα χρόνια κάποιοι στις πλάτες του έπαιζαν παιχνίδια για να ταΐζουν τα
χρεοκοπηµένα τους κόµµατα και τα χρεοκοπηµένα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης που στήριζαν τα χρεοκοπηµένα τους κόµµατα.
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µόνο το θράσος
που έχουν σήµερα κάποιοι να µας κουνάνε από πάνω και το δάχτυλο, όταν συνεχίζουν να παίρνουν δανεικά δίχως εξασφαλίσεις, όταν τολµάµε να αµφισβητούµε την αξιοπιστία και την
αντικειµενικότητά τους, είναι αρκετό για να µας οδηγήσει να επιταχύνουµε τις διαδικασίες να µπει επιτέλους νόµος και τάξη σε
αυτήν την ασυδοσία.
Όµως, µήπως οι παρεµβάσεις εξαντλούνται;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, σας παρακαλώ.
Μόλις ακούσατε νόµος και τάξη…
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Προχωράµε, κύριε Πρωθυπουργέ. Παρακαλώ να επισπεύσετε.
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Ευχαριστώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Έχετε χάσει
το µέτρηµα, όµως. Αν δεν κάνω λάθος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε µείνει στην νούµερο έντεκα, διότι έρχεται και η
παρέµβαση νούµερο δώδεκα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
Τι έχετε πάθει;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και ξέρετε,
η παρέµβαση -γιατί µιλάµε τώρα για παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη, ε;- νούµερο δώδεκα έχει και την υπογραφή, φαρδιά πλατιά, του ίδιου του Προέδρου της σηµερινής Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης του κ. Μητσοτάκη.
Πρόκειται για µια νυχτερινή τροπολογία, που είχε κατατεθεί
και αποσυρθεί τέσσερις φορές συνολικά και τελικά υπερψηφίσθη
µε την πέµπτη προσπάθεια στη Βουλή και, αν θυµάµαι καλά,
χωρίς καν την απόλυτη πλειοψηφία των εκατόν πενήντα ενός,
αλλά µε εκατόν σαράντα τέσσερις Βουλευτές, αν δεν κάνω
λάθος.
Υπήρχε, φαίνεται, πολύ µεγάλος ζήλος για τη νοµιµοποίηση
των τριγωνικών συναλλαγών που πραγµατοποιούσαν µεγάλοι
επιχειρηµατικοί όµιλοι της χώρας. Το κόστος της τροπολογίας
αυτής, αφού απάλλασσε από πρόστιµα µεγάλους οµίλους υπολογίζεται κοντά στο ένα δισεκατοµµύριο ευρώ. Φαίνεται ότι οι
προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν τη δυνατότητα να κόβουν από
συντάξεις, οπότε χάριζαν πρόστιµα σε µεγάλους εταιρικούς οµίλους.
Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Κράτησα, όµως, για το τέλος την δέκατη τρίτη παρέµβαση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι γρουσούζικο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Και φαρµακερό!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν ξέρω
αν είναι γρουσούζικο, αλλά φαρµακερό είναι αυτό που κάνατε
εσείς στην ελληνική δικαιοσύνη, όχι το ότι εγώ σήµερα προσπαθώ να τα φέρω στη µνήµη του ελληνικού λαού.
Η δέκατη τρίτη παρέµβαση είναι η χειρότερη όλων των παρεµβάσεων. Διότι δεν αποσκοπούσε απλά στη διευθέτηση κάποιας
συγκεκριµένης υπόθεσης ή στην αµνήστευση κάποιου συγκεκριµένου προσώπου αλλά πολύ περισσότερο στόχευε στον έλεγχο
του ίδιου του εκλογικού αποτελέσµατος για τον ορισµό των προϊσταµένων των πρωτοδικείων και των εφετείων της χώρας.
Μιλάµε εδώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για ευθεία παρέµβαση στο αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων µε την τροπολογία του
τότε Υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Σαµαρά, του κ.
Αθανασίου, που µερικές µέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών
στα δικαστήρια της χώρας, άλλαξε το εκλογικό σύστηµα για να
ευνοήσει τους εκλεκτούς του.
Και ξέρετε, η σχετική καταγγελία είναι καταγγελία της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων, την οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά και επαληθεύει, νοµίζω, κάθε λέξη των λεγοµένων µου. Σας
διαβάζω, λοιπόν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ
να πείτε τι λέει. Διαβάστε το.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Αθανασίου, αν θέλετε, µπορείτε να απαντήσετε. Εγώ θα διαβάσω
αυτά τα οποία έχω σηµειώσει να διαβάσω. Καταθέτω στα Πρακτικά άλλωστε όλα τα έγγραφα. Είναι το δέκατο έβδοµο στη
σειρά έγγραφο που καταθέτω στα Πρακτικά. Μιλάµε µε στοιχεία
και θα κάνουµε τον διάλογο όσο θέλετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έλεγε, λοιπόν, τότε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: «Η
αιφνιδιαστική τροποποίηση µιας τόσο σηµαντικής για τον θεσµό
της αυτοδιοίκησης των δικαστηρίων διάταξης νόµου και µάλιστα
ελάχιστες µέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών δηµιουργεί
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πλείστα ερωτηµατικά. Η καθιέρωση δύο σταυρών προτίµησης
για την εκλογή του Προέδρου ή του εισαγγελέα αντί του ενός,
όπως ισχύει µέχρι σήµερα, η οποία συνιστά αλλαγή σηµαντική,
που προφανώς µπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσµα, δηµιούργησε σε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς την υπόνοια ότι η
διάταξη θα µπορούσε να διευκολύνει τη δηµιουργία άτυπων συµµαχιών, όπως επίσης θα µπορούσε να διευκολύνει την εκλογή
ορισµένου υποψηφίου, έστω και ως Αναπληρωτή».
Αυτά τα λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, όχι εγώ,
κύριε Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Γιατί δεν το διαβάζετε όλο,
κύριε Πρόεδρε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και ποια
σκοπιµότητα, άραγε, εξυπηρετήθηκε από την παρέµβαση αυτή;
Αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Αυτό το γνωρίζει το πανελλήνιο και, κυρίως, το γνωρίζουν όσοι βρίσκονται συχνά πυκνά
στο Εφετείο Αθηνών, ακόµη κι αν αγαπηµένη τους οµάδα δεν
είναι ο Παναθηναϊκός.
Αυτές, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι πραγµατικές
παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Και η επιλογή ηγεσίας είναι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αυτές είναι
πραγµατικές παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη και όχι το γεγονός ότι
µία εισαγγελέας ζήτησε να συνοµιλήσει µε τον Αναπληρωτή
Υπουργό, αρµόδιο για τις υποθέσεις διαφθοράς, ο οποίος την
παρακίνησε να µην βάλει στο αρχείο µία υπόθεση που απασχολεί
την κυπριακή δικαιοσύνη και, φυσικά, την ελληνική κοινή γνώµη.
Αυτές είναι παρεµβάσεις, χωρίς προσχήµατα, χωρίς ντροπή
και χωρίς αυταπάτες. Αυτό ήταν και το σύστηµα της συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ της τριετίας 2012-2015, που
σήµερα έχει και το θράσος να κατηγορεί εµάς για παρεµβάσεις
στη δικαιοσύνη.
Βεβαίως, αναρωτιέται κανείς αν πρέπει να γελάσει µε το θράσος τους ή να κλάψει µε την κατάντια τους, για την απύθµενη
υποκρισία και την ηθική κατάρρευση. Διότι πρέπει να οµολογήσουµε ότι –όλοι το ξέρουν άλλωστε- πάντοτε υπήρχαν προβλήµατα στη σχέση της δικαιοσύνης µε την εκτελεστική εξουσία.
Πάντοτε υπήρχαν πιέσεις και παρεµβάσεις. Την τριετία, όµως,
της διακυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου χάθηκε στην κυριολεξία
η µπάλα. Χάθηκε κάθε έλεγχος. Θέριεψε ένα σύστηµα παραεξουσίας, που όµοιό του δεν έχει δει η χώρα από την αποκατάσταση της δηµοκρατίας και µετά.
Ξέρετε κάτι, όµως; Οι παρεµβάσεις δεν εξαντλούνται σε πράξεις και τροπολογίες. Πολλές φορές, ακόµη και οι παραλείψεις
αποτελούν παρέµβαση. Και οι παραλείψεις τα προηγούµενα χρόνια ήταν πολλές. Δεν θα αναφέρω παρά ορισµένες µόνο χαρακτηριστικές.
Πρώτη και καλύτερη ήταν η παράλειψη να παραδοθεί στον
έλεγχο, στις αρµόδιες φορολογικές αρχές η περίφηµη λίστα
Λαγκάρντ. Αρχικό επιχείρηµά τους ήταν ότι το ξέχασαν. Στη συνέχεια, ανακάλυψαν µία πρόφαση, ότι δηλαδή αποτελεί παράνοµο αποδεικτικό µέσο. Όταν µετά την κατακραυγή
αναγκάστηκαν να την παραδώσουν στους εισαγγελείς, οι έλεγχοι
προχωρούσαν µε ρυθµούς χελώνας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βεβαιώσεις ποσών από τον έλεγχο
της λίστας Λαγκάρντ το 2014, δηλαδή, επί συγκυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου, ήταν µόλις 26,6 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το 2015
οι βεβαιώσεις ποσών έφτασαν τα 175,4 εκατοµµύρια ευρώ. Μιλάµε, δηλαδή, για µία αύξηση κοντά στο 600%. Κι εδώ, φαίνεται
ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή και
το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος στη χώρα.
Βεβαίως, ο ζήλος σας να προστατέψετε τους φοροφυγάδες
φίλους σας είναι τέτοιος που µας καταγγείλατε και από πάνω,
επειδή δώσαµε το δικονοµικό εργαλείο στη δικαιοσύνη, ώστε
απερίσπαστη να ολοκληρώσει τις έρευνές της. Μιλώ, φυσικά, για
την τροπολογία του Υπουργείο Δικαιοσύνης που κλείνει µία και
καλή το ζήτηµα της νοµιµότητας χρήσης των λιστών ως αποδεικτικού µέσου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Η Ένωση Δικαστών τι είπε γι’ αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, µην παρεµβαίνετε!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αυτό που
εξοργίζει τον µέσο πολίτη είναι αυτό που είδε πρόσφατα το φως
της δηµοσιότητας: Η συνειδητή σας παράλειψη να συνεργαστείτε µε τις γερµανικές αρχές για τον εντοπισµό Ελλήνων φοροφυγάδων µε καταθέσεις στην Ελβετία, παρά τη σαφή
πρόσκληση του Υπουργού Οικονοµικών του κρατιδίου της Ρηνανίας-Βεστφαλίας, µία παράλειψη συνειδητή, που συµπληρώνει
και επιβεβαιώνει την εικόνα που έχω ήδη περιγράψει.
Σε αυτήν την υπόθεση, κύριε Μητσοτάκη, το χειρότερο είναι
ότι η άρνηση συνεργασίας επιβλήθηκε από το Μαξίµου και τον
τότε Πρωθυπουργό κ. Σαµαρά διά χειρός του ιδίου του Γενικού
του Γραµµατέα κ. Μπούρα, όπως προκύπτει από την επιστολή
του τότε Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ.
Μιας και µιλάµε για παραλείψεις και ολιγωρίες, είναι ανάγκη
να αναφερθώ σε αυτό το σηµείο και στην πραγµατικά ντροπιαστική για το πολιτικό σύστηµα κατάσταση που έχει διαµορφωθεί
από το συνταγµατικό εφεύρηµα του άρθρου 83 του Συντάγµατος
για την ευθύνη των Υπουργών.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Το άρθρο 86 είναι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η αποσβεστική προθεσµία των δύο άπρακτων κοινοβουλευτικών περιόδων,
πράγµατι σας δικαιώνει, διότι λειτουργεί ως πλυντήριο για τις πιθανές ευθύνες πρώην Υπουργών. Σας έχει προφυλάξει από την
εξέταση σωρείας ποινικών υποθέσεων, που ακριβώς εξαιτίας
αυτής της προθεσµίας έχουν παραγραφεί.
Συγκεκριµένα, κατά την ΙΕ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο, την περίοδο από τις εκλογές του Ιούνη του 2012 ως τον Γενάρη του
2015, διαβιβάστηκαν στη Βουλή εκατόν τριάντα δικογραφίες. Την
ΙΣΤ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο, από τον Γενάρη ως τον Ιούνη του
2015, διαβιβάστηκαν τριάντα εννιά και την τρέχουσα έχουν ήδη
διαβιβαστεί είκοσι έξι.
Με µια γρήγορη µατιά, εντοπίζουµε φερόµενους χρόνους τέλεσης των αδικηµάτων το 2003, ακόµη και το 2001. Και το ερώτηµα που προκύπτει είναι: Για ποιο λόγο χρειάζεται κάτι
παραπάνω από µια δεκαετία, για να φτάσουν αυτές οι δικογραφίες στη Βουλή; Ποιος καθυστέρησε, ποιος καθυστερεί και για
ποιο λόγο;
Αλλά ξέρετε, αυτή η τεχνολογία της λήθης πρέπει κάποια
στιγµή να τελειώσει. Με πρότασή µου προς τον Πρόεδρο της
Βουλής, θα ζητήσω τη διενέργεια ελέγχου από την Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής του συνόλου των δικογραφιών, προκειµένου να διαπιστωθεί ο χρόνος τέλεσης των αδικηµάτων, η διάρκεια της ποινικής προδικασίας και η χρονική απόσταση µεταξύ
ποινικής δίωξης και διαβίβασης στη Βουλή από την Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου και τον εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνης. Γιατί
έχουµε όλοι ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός
λαός έχει δικαίωµα να γνωρίζει. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί την τρέχουσα περίοδο στη
Βουλή, οι οποίες δεν πρόκειται να απολαύσουν κανένα απολύτως
ευεργέτηµα.
Και φυσικά, δεσµεύοµαι, για άλλη µια φορά από αυτό το Βήµα,
κάτι που, εξ όσων γνωρίζω, αποτελεί και πρόταση πλέον όλων
των κοµµάτων –νοµίζω ότι το διατυπώσατε και εσείς χθες- ότι µε
τη συνταγµατική αναθεώρηση πρέπει να τελειώσει οριστικά αυτή
η ντροπή του νόµου περί ευθύνης Υπουργών και οι Υπουργοί θα
πρέπει να αντιµετωπίζονται όπως κάθε πολίτης. Γιατί στη δηµοκρατία κανένας πολίτης δεν µπορεί να είναι πιο ίσος από τους
υπόλοιπους, όπως θα έλεγε και ο Όργουελ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αλαζονεία και ο εξουσιαστικός
φανατισµός του συστήµατος που έχετε οικοδοµήσει ήταν τόσο
µεγάλος και τέτοια η ασυδοσία του, που στην κυριολεξία, ειλικρινά, πριν, σχεδιάζοντας αυτή την οµιλία, αυτή την παρέµβαση,
δεν ήξερα από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Διότι, εκτός
από το να συγκαλύπτει και να προστατεύει τους ευεργέτες και
φίλους του, το σύστηµα αυτό προκύπτει πλέον ότι ήταν το ίδιο,
που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούσε και τον ενορχηστρωτή
της διαφθοράς, κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών.
Άλλωστε, η περιβόητη αυτή υπόθεση του κ. Παπασταύρου, και
µάλιστα µε νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας,
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αποτελεί τρανταχτό παράδειγµα που λειτουργεί ως θρυαλλίδα
και σύµβολο -εγώ θα έλεγα- του ξεπεσµού του παλιού πολιτικού
συστήµατος.
Σύµφωνα µε έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους οι ελληνικές αρχές, διαβάσαµε σήµερα ότι από τις βρετανικές Παρθένες
Νήσους ο στενός συνεργάτης του κ. Σαµαρά, που από αυτό εδώ
το Βήµα ένα χρόνο πριν µας είχε πει: «Μακάρι να είχαµε άλλους
δέκα τέτοιους», φέρεται να µην ήταν απλώς διαχειριστής των λογαριασµών της λίστας Λαγκάρντ, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται ούτε
πληρεξούσιος άλλου επιχειρηµατία. Αντίθετα, εµφανίζεται ως δικαιούχος του λογαριασµού και ιδιοκτήτης της offshore εταιρείας.
Εξάλλου, από την ηλεκτρονική του αλληλογραφία µε τις Παρθένες Νήσους προκύπτει ότι από το 2012 και µετά, όταν, δηλαδή,
ξεκίνησε ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» του, φαίνεται να προβαίνει
σε ενέργειες, για να εµφανιστεί ως απλός διαχειριστής του λογαριασµού και όχι ως ιδιοκτήτης.
Τα στοιχεία δε αυτά –για να µη σπεύσετε να πείτε ξανά αυτές
τις ανοησίες περί παρακράτους, που σας ελέγχει- βρίσκονται στη
Βουλή. Είναι σε γνώση των µελών της Επιτροπής Πόθεν Έσχες.
Το κρίσιµο, όµως, πολιτικό ερώτηµα, κύριε Μητσοτάκη, που
αφορά εσάς και όχι τον κ. Σαµαρά, που δεν καταδέχτηκε σήµερα
να παραστεί σε αυτήν τη συζήτηση, όπως δεν καταδεχόταν τόσα
χρόνια να παραστεί, είναι γιατί καλύπτετε αυτό το δίδυµο Σαµαρά-Παπασταύρου και αν θα συνεχίσετε να το καλύπτετε.
Εγώ πραγµατικά, δεν κατανοώ γιατί ένας νεοεκλεγµένος Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας δεν παίρνει αποστάσεις από το
σκοτεινό πρόσφατο παρελθόν του κόµµατός του. Ειλικρινά, δεν
µπορώ να καταλάβω -και θα ήθελα σ’ αυτό µια ειλικρινή εξήγησηγιατί καλύπτετε τον κ. Παπασταύρου. Τον καλύπτετε, σαν να
ήταν δικός σας συνεργάτης ή ακόµα περισσότερο, σαν να ήταν
δικός σας συνεταίρος.
Είναι µια απορία, που καλό είναι στην οµιλία σας να τη διαλευκάνετε, κύριε Μητσοτάκη.
Επίσης, απορίες που πρέπει να διαλευκάνετε γεννά και η περίφηµη «υπόθεση των εκβιαστών», που έχει πάρει, βεβαίως, τον
δρόµο της δικαιοσύνης, διότι, όπως αποδεικνύεται, οι σχέσεις
του κυκλώµατος των εκβιαστών µε τη Νέα Δηµοκρατία ήταν το
λιγότερο στενές σχέσεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάνετε ησυχία!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ........
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχει διευρυνθεί.
Ήσυχα, κύριε Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ!
Κύριε Πρωθυπουργέ, συνεχίστε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Σας ενοχλεί, αλλά θα ολοκληρώσω την οµιλία µου, διότι ακόµα τις λέξεις
εκείνες που µπορεί να σας ερεθίσουν περισσότερο, δεν τις έχω
πει.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα τις
ακούσετε, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Έλεγα, λοιπόν, ότι αποδεικνύεται, απ’ όλα όσα έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, ότι οι σχέσεις του κυκλώµατος αυτού µε τη Νέα
Δηµοκρατία ήταν το λιγότερο στενές, θα µπορούσε να πει κανείς.
Σας συµβουλεύω, πράγµατι, αντί να απειλείτε τους πολιτικούς
σας αντιπάλους µε αγωγές, επειδή σας ζητούν εξηγήσεις, να τις
δώσετε, επιτέλους, αυτές τις εξηγήσεις, κύριε Μητσοτάκη, για
τις υπηρεσίες που προσέφερε ο κ. Μουσσάς, που επί σειρά ετών
ήταν σύµβουλος στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας, στο κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και για το ποιες ακριβώς
υπηρεσίες ήταν αυτές για τις οποίες εκδόθηκαν τα τιµολόγια,
που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, από τον κ. Μαυρίκο. Νας µας πείτε, βεβαίως, αν υπάρχουν και άλλα τιµολόγια. Περιµένω, επιτέλους, µια σαφή
απάντηση.
Για να µη σας ταλαιπωρώ άλλο, κλείνω αυτήν την ανατριχιαστική ανασκόπηση των πράξεων και των παραλείψεών σας, των
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παρεµβάσεών σας στη δικαιοσύνη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µην προκαλείτε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κλείνω,
όµως, µε µια αναφορά σε κάτι που για εµάς είναι ίσως το σκάνδαλο των σκανδάλων, που δεν αφορά την τελευταία τριετία της
διακυβέρνησης. Ίσως είναι το σκάνδαλο της Μεταπολίτευσής.
Την τελευταία τριετία της διακυβέρνησης αφορά η συγκάλυψη.
Φαντάζοµαι ότι έχετε ήδη καταλάβει τι εννοώ. Αναφέροµαι στο
µεγάλο σκάνδαλο, το σκάνδαλο της «SIEMENS» και στον απαράδεκτο εξωδικαστικό συµβιβασµό που υπογράφηκε ανάµεσα
στο ελληνικό δηµόσιο και τη «SIEMENS».
Όλοι στη χώρα γνωρίζουν τις λεπτοµέρειες αυτής της υπόθεσης. Όλοι γνωρίζουν ότι η πρώτη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Νέας
Δηµοκρατίας µε τον κ. Παπαδήµο –τότε νοµίζω Υπουργός ήταν
ο κ. Σταϊκούρας- επιχείρησαν να περάσουν τον συµβιβασµό
αυτόν από τη Βουλή και υποχώρησαν τελευταία στιγµή κάτω
από τη γενική κατακραυγή.
Όµως, η Κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου, απ’ ό,τι φάνηκε, δεν
είχε τέτοιες ηθικές αναστολές. Στις 23 Αυγούστου ο εξωδικαστικός συµβιβασµός κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή και στη συνέχεια υπογράφηκε εκπροθέσµως.
Έτσι, λοιπόν, επιχειρήθηκε να ξεπλυθεί.........
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, σας παρακαλώ!
Περιµένετε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Έτσι, λοιπόν, επιχειρήθηκε να ξεπλυθεί, τόσο το πολιτικό προσωπικό που
είχε εµπλοκές στην υπόθεση, όσο και η ίδια η εταιρεία. Και θυµίζω ότι το ποσό που δέχθηκε, µε βάση αυτόν τον συµβιβασµό,
να πληρώσει η γερµανική εταιρεία «SIEMENS», σε ρευστό και σε
είδος, ήταν µόλις 200 εκατοµµύρια ευρώ, όταν η Εξεταστική Επιτροπή της ελληνικής Βουλής το 2010 υπολόγισε τη ζηµιά του ελληνικού δηµοσίου σε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θέλω, λοιπόν, σήµερα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να συστήσει επιτροπή εµπειρογνωµόνων και πολιτικών στελεχών, διεκδικώντας την επαναδιαπραγµάτευση του
συµβιβασµού αυτού µε τη «SIEMENS».
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης,
και εσάς, κύριε Μητσοτάκη, να συµµετάσχετε σε αυτήν την επιτροπή. Άλλωστε, οι γνωριµίες σας µε πρόσωπα και στελέχη της
εταιρείας µπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµες, ώστε να επιτύχουµε επιτέλους κάτι καλύτερο για τον τόπο!
Ιδού, λοιπόν, η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα! Περιµένω µε αγωνία την απάντησή σας, περιµένω µε αγωνία τη θετική συµβολή
σας. Να συµµετάσχετε κι εσείς σε αυτήν την επιτροπή, ώστε, επιτέλους, να υπάρξει κάτι θετικό γι’ αυτόν τον τόπο, µετά από σωρεία σκανδάλων όλα τα προηγούµενα χρόνια.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κύριο
Πρωθυπουργό. Είναι σαφές ότι θα υπάρξει η ίδια ανοχή στον
χρόνο οµιλίας και για τους υπόλοιπους Αρχηγούς, εφ’ όσον το
έχουν ανάγκη στην αγόρευσή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και
µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Καµπάνη Κιλκίς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μητσοτάκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρα-
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τίας): Κύριε Πρόεδρε, µην µπείτε στον κόπο να βάλετε χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω εκφράζοντας την διαφωνία µου µε τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε
τη σηµερινή συζήτηση.
Κύριε Τσίπρα, σε µια κανονική δηµοκρατική ευρωπαϊκή χώρα,
η λειτουργία της δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να είναι αντικείµενο
συζήτησης της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στα κανονικά δηµοκρατικά κράτη της Ευρώπης και του δυτικού κόσµου όλοι σέβονται την ιερή αρχή της διάκρισης των εξουσιών και την πλήρη και απόλυτη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Και οι δύο αυτές θεµελιώδεις αρχές βρίσκονται στον πυρήνα του
κράτους δικαίου, βρίσκονται στον πυρήνα της ίδιας της δηµοκρατίας. Αλλά η σηµερινή Ελλάδα του κ. Τσίπρα απέχει πολύ από
το να είναι µια κανονική δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και να ξεκαθαρίσουµε κάτι από την αρχή, κύριε Τσίπρα. Δεν
είστε κατήγορος σε αυτήν τη συζήτηση. Κατηγορούµενος είστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είστε κατηγορούµενος για τα κατά συρροή ψεύδη σας, για τα
χειρότερα, τα περισσότερα, τα µεγαλύτερα ψέµατα που έχει πει
ποτέ Πρωθυπουργός. Είστε κατηγορούµενος, γιατί παραλάβατε
από την προηγούµενη κυβέρνηση κράτος και παραδίδετε µια
χώρα διάλυσης, ανοµίας και περιορισµένης εθνικής κυριαρχίας,
µια χώρα αποµονωµένη στην Ευρώπη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είστε κατηγορούµενος, διότι και σήµερα ακόµα, εσείς και οι
Υπουργοί σας παριστάνετε ότι διαπραγµατεύεστε, αλλά στην
πράξη διαλύετε την οικονοµία και κάνετε τη ζωή των Ελλήνων
πολύ χειρότερη.
Είστε κατηγορούµενος, γιατί προδώσατε τα όνειρα και τις ελπίδες, ακόµα και αυτών που σας πίστεψαν, κυρίως των ασθενέστερων Ελλήνων, που είδαν στο πρόσωπό σας την ελπίδα για µία
αλλαγή, αλλά βιώνουν στην πράξη τη χειρότερη εκδοχή του µεταπολιτευτικού λαϊκισµού.
Μην µας κουνάτε, λοιπόν, το δάχτυλο, κύριε Τσίπρα! Είστε ο
βασικός υπεύθυνος για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα σήµερα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Φυσικά, όλοι γνωρίζουν τον πραγµατικό λόγο για τον οποίον ο
κ. Τσίπρας πήρε την πρωτοβουλία για τη σηµερινή συζήτηση.
Αυτός δεν είναι άλλος από την ανάγκη να µεταθέσει την ατζέντα
του πολιτικού διαλόγου.
Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνοµαι την ανάγκη να σας δείξω ένα
ωραίο σκίτσο του Αρκά. «Ναι, κοίτα εκεί». Μάλλον σε σας αναφέρεται, να δείχνει ένα υποτιθέµενο σκάνδαλο, όταν παίρνετε το
πορτοφόλι των Ελλήνων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτός είναι ο πραγµατικός λόγος για τον οποίον προκαλέσατε
τη σηµερινή συζήτηση. Γιατί ο κ. Τσίπρας θέλει να συζητάµε για
τη διαπλοκή, όπως τουλάχιστον αυτός την ορίζει, για να µην συζητάµε για την ανεργία, για την υπερφορολόγηση, για τη φτωχοποίηση, για το προσφυγικό, για την τραγική κατάσταση της
δηµόσιας υγείας, για τη διάλυση της δηµόσιας παιδείας. Θέλετε
να κατασκευάζετε εχθρούς, για να αποκρύπτετε τη συλλογική
κατάθλιψη στην οποία, δυστυχώς, η δική σας πολιτική έχει βυθίσει τη χώρα.
Δεν αντέχει ο κ. Τσίπρας τη συζήτηση για τα πραγµατικά προβλήµατα των πολιτών της χώρας και δεν την αντέχει, γιατί έχει
πει τα περισσότερα, τα µεγαλύτερα και τα χειρότερα ψέµατα που
έχει πει ποτέ Πρωθυπουργός από τη Μεταπολίτευση και µετά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν τον νοιάζει το µέλλον της χώρας, δεν τον νοιάζει η φτώχεια και η µιζέρια των πολιτών. Ένα πράγµα τον απασχολεί: Πώς
θα µείνει στην εξουσία, µε κάθε τρόπο και µε κάθε µέσο. Τη µία
παριστάνει τον αριστερό και την άλλη βγαίνει φωτογραφία µαζί
µε την κ. Γεννηµατά, µε τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, αλλά στη
γωνία πάντα, «της προσκολλήσεως», όπως λένε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Φαντάζοµαι ότι είστε ικανός να περάσετε και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα στην επόµενη σύναξή µας, γιατί για ανθρώ-
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πους σαν κι εσάς, ξέρετε, «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα» και µε κάθε
τρόπο πρέπει να υπηρετηθεί αυτός ο σκοπός της παραµονής
στην εξουσία, έστω κι αν αυτό σηµαίνει την κατάλυση του κράτους δικαίου.
Αναρωτιέµαι πολλές φορές αν ο κ. Τσίπρας αντιλαµβάνεται
πραγµατικά και αν εσείς, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, αντιλαµβάνεστε πραγµατικά την κατάσταση η οποία σήµερα επικρατεί
στη χώρα. Βιώνουµε όλοι οι Έλληνες πολίτες, κυρίως οι ασθενέστεροι, σκληρές θυσίες µε αλλεπάλληλες ανατροπές στις ζωές
των πολιτών. Όλες οι ανατροπές, όµως, είναι πάντα προς το χειρότερο. Εµπεδώνεται µια αίσθηση απόλυτης αβεβαιότητας και
παραίτησης. Οι άνεργοι δεν ελπίζουν σε τίποτα, οι εργαζόµενοι
φοβούνται, η µεσαία τάξη υπόκειται σε µία πρωτοφανή φοροκαταιγίδα, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι αγωνιούν, η πραγµατική
αγορά στενάζει, οι εταιρείες ψάχνουν πώς θα φύγουν από την
Ελλάδα και η νέα γενιά βλέπει µόνο αδιέξοδα.
Η Ελλάδα σήµερα, η δική σας Ελλάδα, κύριε Τσίπρα, µοιάζει
µε ακυβέρνητο καράβι στην τέλεια καταιγίδα, αποµονωµένη όσο
ποτέ και στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Τα βόρεια σύνορα της
χώρας είναι κλειστά, τα ανατολικά παραµένουν ορθάνοιχτα
στους λαθρέµπορους ανθρώπινων ψυχών, η φύλαξη των θαλασσίων συνόρων έχει εκχωρηθεί στο ΝΑΤΟ και η διαχείριση του
προσφυγικού έχει εκχωρηθεί σε µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Το κράτος είναι ανύπαρκτο και αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Τουρκία: Όπως
σας είχαµε προειδοποιήσει, έχει τεράστιες δυσκολίες υλοποίησης. Ακόµα δεν έχετε φέρει στη Βουλή την κύρωση των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων, για να µπορέσετε να την
εφαρµόσετε. Και φυσικά, το τραγικό τροµοκρατικό χτύπηµα στις
Βρυξέλλες δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την εφαρµογή της
και η χώρα, σήµερα που µιλάµε, κατακλύζεται από δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και µετανάστες, που περιφέρονται και διαµένουν σε άθλιες συνθήκες.
Εγώ πήγα στην Ειδοµένη, κύριε Τσίπρα, και είµαι συγκλονισµένος απ’ αυτά που είδα. Τολµήστε κι εσείς να πάτε επί τόπου, να
δείτε τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας, για την οποία τόσο
υπερήφανος είστε. Ο δήθεν ανθρωπισµός σας, ο δήθεν ανθρωπισµός της Αριστεράς, βουλιάζει στις λάσπες της Ειδοµένης.
Και αναρωτιέµαι γιατί η Κυβέρνηση άραγε επέδειξε τέτοια ανικανότητα σε αυτό το κορυφαίο ανθρωπιστικό, αλλά και εθνικό
πρόβληµα.
Γιατί ντροπιάζετε, κύριε Τσίπρα, µε αυτές τις εικόνες την Ελλάδα; Και γιατί και σήµερα που ξεκινάει η τουριστική περίοδος
επιτρέπετε να µετατραπεί ο Πειραιάς, το µεγαλύτερο λιµάνι της
χώρας, σε µία νέα Ειδοµένη; Ενώ γνωρίζατε τους κινδύνους,
γιατί αφήσατε το πρόβληµα να πάρει τέτοιες εφιαλτικές διαστάσεις; Και γιατί επιτρέπετε και στους Υπουργούς σας να κάνουν
τέτοιες γελοίες δηλώσεις περί προσφύγων επενδυτών, δηλώσεις, που όχι µόνο εξευτελίζουν την Κυβέρνηση –αυτό πείτε ότι
δεν µας ενδιαφέρει εµάς τόσο πολύ- αλλά διασύρουν τη χώρα
στο εξωτερικό;
Δεν ξέρω, κύριε Τσίπρα, αν θα καταφέρετε να κάνετε τους µετανάστες επενδυτές, αλλά µε τις ανοησίες σας θα κάνετε όλους
τους επενδυτές µετανάστες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και την ίδια στιγµή, η εικόνα του δηµοσίου συστήµατος υγείας,
µέρα µε τη µέρα, γίνεται τραγική, τα νοσοκοµεία σας ακόµα δεν
έχουν διοικήσεις και έχουν µεγάλες ελλείψεις. Και βέβαια, στην
παιδεία διαλύονται τα πρότυπα σχολεία. Και αφού φροντίσατε
διά του προηγούµενου Υπουργού σας να απαξιώσετε την αριστεία, τώρα η Κυβέρνηση έχει βαλθεί να κλείσει και τα ιδιωτικά
σχολεία.
Βέβαια, στο µέτωπο της δήθεν διαπραγµάτευσης µε τους θεσµούς γινόµαστε για άλλη µια φορά θεατές στο ίδιο κακοπαιγµένο έργο, κόκκινες γραµµές ξεθωριάζουν, αλλά η αξιολόγηση
δεν κλείνει. Και η Κυβέρνηση, αν πιστέψουµε αυτά τα οποία διαρρέονται από τους αρµόδιους Υπουργούς, ετοιµάζει µια νέα πρωτοφανή φοροκαταιγίδα κατά της µεσαίας τάξης και οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας, εξον-
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τώνονται, µε επιβαρύνσεις που θα ξεπεράσουν και το 80% και οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες τιµωρούνται δυσανάλογα µε εισφορές
που σκοτώνουν κάθε πραγµατικό κίνητρο για εργασία. Η πραγµατική οικονοµία βουλιάζει µέσα στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια.
Αλλά µέσα στα τόσα ψέµατά σας υπήρξε ένας Υπουργός, ο
οποίος είπε την αλήθεια: «τα άσχηµα τελείωσαν, τα χειρότερα
έρχονται!».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είχε πολύ δίκιο ο κ. Αλεξιάδης σε αυτή την κουβέντα του, µόνο
που η κοινωνία δεν αντέχει άλλο τη µνηµειώδη ανικανότητά σας
και όπου και αν κοιτάξεις σήµερα, µαυρίζει η ψυχή σου στην Ελλάδα.
Δεν είναι µόνο η δηµοσιονοµική κρίση. Η κρίση έχει µετατραπεί
σε µια καθολική κρίση της κοινωνίας και της πατρίδας µας.
Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι; Ότι οι άνθρωποι αρχίζουν
και συµβιβάζονται µε αυτή την ισοπέδωση, αποδέχονται τη λογική ότι αυτή είναι η µοίρα µας, αλλά δεν είναι αυτό το µέλλον
το οποίο αξίζει στους Έλληνες, κύριε Τσίπρα! Ο τόπος µας µπορεί να πετύχει πολλά και η χώρα µπορεί να ξαναβρεί την πορεία
της και να ξεφύγει από το τέλµα. Αλλά αυτό απαιτεί πυξίδα,
σωστή πορεία µέσα στη φουρτούνα, µε σταθερό πηδάλιο και κατεύθυνση σε ασφαλή λιµάνια και φυσικά και έναν καλό καπετάνιο
µε σχέδιο, όραµα και θέληση, αλλά όραµα αληθινό, όχι κάλπικο
σαν και αυτά που µας έχετε συνηθίσει!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα από την πτέρυγα του
ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αλλά η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν διαθέτει τίποτα
από όλα αυτά. Είναι ανίκανη και αναποτελεσµατική και µόνη συγκολλητική ουσία είναι η νοµή της εξουσίας. Το ξαναείδαµε όλοι,
στο πρόσφατο επεισόδιο του κ. Καµµένου µε τον κ. Μουζάλα.
Και τους δύο τους βλέπω στα υπουργικά έδρανα ακόµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Λόγια του αέρα, δήθεν εθνικές ευαισθησίες και τελικά, σαν να
µην τρέχει τίποτα, κύριε Καµµένε, όλοι µαζί στις υπουργικές καρέκλες! Ξέρετε πώς λέγεται αυτό; Αυτοεξευτελισµός! Αλλά η ευθιξία και η υπευθυνότητα είναι λέξεις άγνωστες στην Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και γι’ αυτό ακριβώς, το τελευταίο καταφύγιο αυτής της Κυβέρνησης είναι αυτή η σκηνοθεσία µιας ωραίας σαπουνόπερας
του δήθεν αγώνα έναντι στη διαπλοκή και τη διαφθορά. Μέχρι
το καλοκαίρι είχαµε ένα φόβητρο, το µνηµόνιο και την κ. Μέρκελ.
Τώρα υπογράψατε τρίτο µνηµόνιο, γίνατε, απ’ ότι βλέπω, εξαιρετικά καλός φίλος µε την κ. Μέρκελ και καταπιάνεστε µε το επόµενο φόβητρο, τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
Είστε µια κυβέρνηση υπό κατάρρευση, αδύναµη να διαχειριστεί τα προβλήµατα, που εσείς οι ίδιοι δηµιουργήσατε και γι’
αυτό και θέλετε να δηµιουργήσετε ένα κλίµα ποινικοποίησης της
πολιτικής ζωής. Για να ξεφύγετε από τη λάσπη της Ειδοµένης,
πετάτε λάσπη στον ανεµιστήρα της διαπλοκής!
Δροµολογείτε τη συστηµατική κατάπτωση της δηµόσιας ζωής,
µια κατάπτωση η οποία δυστυχώς παρακολουθεί κατά πόδας τη
ραγδαία φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, την ώρα που το προσφυγικό αναδεικνύει την ανυπαρξία του κράτους.
Σας είχα προειδοποιήσει, κύριε Τσίπρα, και από την προηγούµενή µου οµιλία, ότι βρίσκεστε σε έναν ολισθηρό δρόµο και είχα
παροµοιάσει την Κυβέρνησή σας µε ένα παγόβουνο. Κάτω από
τη λευκή κορφή τής δήθεν προσπάθειας για µνηµονιακή συµµόρφωση κρύβεται ένας σκοτεινός όγκος, ο σκοτεινός όγκος µιας
Κυβέρνησης που σκόπιµα απαξιώνει και αποδυναµώνει τους θεσµούς, που αντιµετωπίζει το κράτος ως λάφυρο, για να διορίζει
κολλητούς και φίλους, που υπονοµεύει την πολυφωνία της ενηµέρωσης και βέβαια…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα τα ακούσετε. Μην ανησυχείτε. Τώρα µόλις ξεκίνησα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρα-
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τίας): ...και βέβαια, που παρεµβαίνει ωµά και ανερυθρίαστα στην
ανεξαρτησία και στην ουδετερότητα της δικαιοσύνης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Με δύο λόγια, εν γνώσει σας και µε πρόγραµµα –εδώ έχετε
πρόγραµµα- στήνετε ένα καθεστώς, έξω και πέρα από τους θεσµούς. Είστε ένας µηχανισµός άσκησης ψυχολογικής βίας για
κάθε αντίπαλό σας. Αλλά αυτό δεν θα σας περάσει. Και αν νοµίζετε ότι µε τις πρακτικές σας θα µας τροµοκρατήσετε, κάνετε
πολύ µεγάλο λάθος. Δεν σας φοβόµαστε, όσα εξώφυλλα χρεοκοπηµένων εντύπων και αν παραγγείλετε! Δεν θα υποκύψουµε
σε κανέναν εκβιασµό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Τσίπρα, ακούστε το καλά: Η Ελλάδα θα µείνει ευρωπαϊκή δηµοκρατική χώρα, ό,τι και αν έχετε στο µυαλό σας. Και
το Σύνταγµα, για το οποίο στην πρώτη οµιλία σας µόνο που δεν
δακρύσατε από αυτό το Βήµα, δεν θα καταπατηθεί από µια Κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη απολέσει την εµπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα σας το
επιτρέψουµε. Όσα πρωτοσέλιδα και αν παραγγείλετε, δεν θα
σας το επιτρέψει ο ίδιος ο ελληνικός λαός, τον οποίο ξεγελάσατε, αλλά ο οποίος σας έχει πλέον καταλάβει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µην υπάρχει
ανησυχία κάτω. Ακούστε µε προσοχή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Η Νέα Δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται
στην πρώτη γραµµή της µάχης για τη θεσµική θωράκιση της δηµοκρατίας µας. Έχουµε και εµείς τις δικές µας ευθύνες. Είχα το
θάρρος να τις αναλάβω στο παρελθόν. Αλλά η παράταξη αυτή έχει
δώσει διαχρονικούς αγώνες για να αντιµετωπίσει τη διαφθορά και
τη διαπλοκή. Να σας θυµίσω –για όσους δεν το θυµάστε- ότι ο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εφηύρε τον όρο «διαπλοκή» και πολεµήθηκε από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης όσο κανένας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα τα θυµάστε αυτά, φαντάζοµαι, κύριε Τσίπρα, εκτός εάν
ήσασταν πολύ απασχοληµένος τότε µε σχολικές καταλήψεις.
Να σας θυµίσω ότι ο Κώστας Καραµανλής συγκρούστηκε µε
τα συµφέροντα και επιχείρησε να σπάσει τον οµφάλιο λώρο µεταξύ εργολάβων, προµηθευτών και ιδιοκτητών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης. Και βέβαια και η τελευταία κυβέρνηση, του Αντώνη
Σαµαρά, η οποία σταθεροποίησε τη χώρα, βρέθηκε και αυτή στο
τέλος –εµείς που ήµασταν Υπουργοί το θυµόµαστε πάρα πολύ
καλά- στο στόχαστρο σχεδόν όλων των επικοινωνιακών συστηµάτων.
Εσάς, όµως, κύριε Τσίπρα, δεν σας βάραινε καµία αµαρτία
του παλιού κατεστηµένου. Το ισχυρότερο όπλο σας, όταν σταθήκατε για πρώτη φορά σε αυτό ακριβώς το Βήµα, ήταν αυτό,
ήσασταν νέος και άφθαρτος.
Τι κάνατε όµως; Μέσα σε έναν χρόνο υιοθετήσατε στον υπερθετικό βαθµό όλες τις κακές συνήθειες της Μεταπολίτευσης,
χωρίς να έχετε να επιδείξετε κανένα από τα επιτεύγµατα των τελευταίων σαράντα ετών. Αποδειχθήκατε πιο παλιός και από το
παλιό, µε το οποίο δήθεν θέλατε να ξεµπερδέψετε. Και αντί να
ξεµπερδέψετε εσείς µε το παλιό, έµπλεξε πάλι η χώρα στις πιο
παλιές και ακραίες παλαιοκοµµατικές και λαϊκίστικες νοοτροπίες.
Οδηγήσατε τη χώρα στο χείλος του γκρεµού. Διασύρατε την
πατρίδα µας στο εξωτερικό, φτωχοποιήσατε τη µεσαία τάξη.
Συµβολίζετε την ήττα µιας χώρας η οποία έχει καταντήσει σκιά
του εαυτού της και έχετε το θράσος να έρχεστε σε αυτήν την Αίθουσα και να ζητάτε τα ρέστα από τη Νέα Δηµοκρατία. Πάει
πολύ να µας κουνάνε το δάχτυλο τα ορφανά του Τσοχατζόπουλου, τα οποία εσείς µαζέψατε, κύριε Τσίπρα, στον ΣΥΡΙΖΑ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ακούστε το, λοιπόν, καλά: Εµείς δεν χρωστάµε σε κανέναν,
δεν φοβόµαστε κανέναν και δεν εκβιαζόµαστε από κανέναν. Και
µαθήµατα σοβαρότητας, υπευθυνότητας, αξιοπρέπειας, ήθους,
εντιµότητας στην παράταξη του Κωνσταντίνου Καραµανλή εσείς
δεν µπορείτε να δώσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Από την πρώτη στιγµή που αναλάβατε τη διακυβέρνηση, είχατε ένα σκοπό µόνο, την άλωση του κράτους, τον έλεγχο της
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δικαιοσύνης και τη δηµιουργία ενός νέου, δικού σας συστήµατος
νεοδιαπλοκής. Δεν είστε αξιακά απέναντι στη διαπλοκή. Χτίζετε
τη δική σας νέα διαπλοκή και είστε και τροχονόµοι των συµφερόντων που κρύβονται πίσω από τη νέα διαπλοκή, την οποία
εσείς χτίζετε.
Για να θυµηθούµε, λοιπόν, λίγα από τα έργα και τις ηµέρες
σας. Ο χειρισµός του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
από την Κυβέρνηση, η επιτοµή του αυταρχισµού. Προκειµένου
να ελέγξετε το µιντιακό τοπίο όπως σας βολεύει, αφαιρέσατε σηµαντικές αρµοδιότητες από την Ανεξάρτητη Αρχή και µάλιστα τις
εκχωρήσατε όχι στην Κυβέρνηση, αλλά σ’ ένα πρόσωπο, στον
αγαπηµένο σας Υπουργό Επικρατείας, τον εθνικό υπερκαναλάρχη, τον εκτελεστικό σας βραχίονα, τον κ. Παππά. Αυτός είναι
ο ορισµός της κατάλυσης του κράτους δικαίου, σε πλήρη αντίθεση µε το Σύνταγµα της χώρας!
Και αναµασάτε την καραµέλα –τώρα αρχίζουν τα ωραία!- ότι
σας πολεµά όλο το µιντιακό κατεστηµένο, κύριε Τσίπρα. Αλήθεια;
Οι µισοί σας Υπουργοί ήταν σταρ της πρωινής ζώνης πριν τις
εκλογές. Τα έχουµε ξεχάσει; Μη µας παριστάνετε, λοιπόν, το
θύµα. Είστε σαρξ εκ της σαρκός του δηµαγωγικού λαϊκισµού που
για πολλά χρόνια -και µε ευθύνη των µέσων µαζικής ενηµέρωσης- κυριάρχησε στη χώρα.
Και βέβαια η κοινή γνώµη παρακολουθεί έκπληκτη τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά µε τις µυστικές σας συναντήσεις. Πλην
της γνωστής γάτας, κανείς δεν γνωρίζει πραγµατικά τι ειπώθηκε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το ερώτηµα είναι ένα και ταλανίζει όλους τους Έλληνες. Γιατί
ο πολέµιος της διαπλοκής συναντιέται µυστικά µε έναν βαρόνο
της διαπλοκής, για να χρησιµοποιήσω τις δικές σας εκφράσεις
και γιατί χρειαστήκατε όχι µία, αλλά δύο, τρεις, τέσσερις συναντήσεις, για να πείτε τι; Ένα υπερήφανο «ΟΧΙ»; Ή µήπως το «ΟΧΙ»
ήταν σαν το «ΟΧΙ» του δηµοψηφίσµατος, που τελικά έγινε «ΝΑΙ»;
(Γέλωτες και χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ξέρετε ότι εµένα δεν µε ενδιαφέρει τι δώσατε και τι πήρατε σ’
αυτές τις µυστικές συζητήσεις. Εσείς το ξέρετε και ο έτερος εµπλεκόµενος. Αυτό που ξέρουν όλοι είναι ότι µπήκατε σε µυστικά
παζάρια.
Βέβαια, δεν ξέρω τι απέδωσαν αυτά τα παζάρια, αλλά εγώ δεν
µπορώ να ξεχάσω το κόκκινο πρωτοσέλιδο του Βήµατος την
ηµέρα της εκλογής σας, καθώς και το δεύτερο πρωτοσέλιδο των
Νέων «Εποχή Τσίπρα» όταν κερδίσατε τον Σεπτέµβριο. Εγώ δεν
τα βλέπω πολύ εχθρικά στο πρόσωπό σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα πρωτοσέλιδα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άκουσα µε µεγάλο ενδιαφέρον σήµερα ότι θέλετε να ελέγξετε
τα δάνεια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Μπράβο σας! Καλά
θα κάνετε. Μαζί σας και εγώ. Μία ερώτηση έχω να κάνω, όµως.
Το µεγαλύτερο κανόνι που βάρεσε ποτέ στα Μέσα, το ΑLTER,
θα το ελέγξετε; Γιατί αν θυµάµαι καλά σε αυτήν την περίπτωση
οι τράπεζες έχασαν παραπάνω από 400 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ
εκκρεµεί ακόµα µία υπόθεση µε πλαστά και εικονικά τιµολόγια,
ύψους δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Δεν φαντάζοµαι ο συγκεκριµένος εκδότης να εξαιρεθεί από τον έλεγχο, επειδή τώρα σας
πλέκει το εγκώµιο και µπαινοβγαίνει στο Μαξίµου;
Ξέρουµε ποιοι είναι οι υποστηρικτές σας, κύριε Τσίπρα και ξέρουµε τι περιµένουν από εσάς ως ανταλλάγµατα για τη στήριξη
που σας παρέχουν. Μην προσβάλλετε, λοιπόν, ούτε τη νοηµοσύνη ούτε τη µνήµη του ελληνικού λαού, γιατί πάει πολύ, κύριε
Τσίπρα, εσείς, το αγαπηµένο παιδί του νεοαυριανισµού να µιλάτε
για ήθος και για διαφάνεια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι παρεµβάσεις στον πυρήνα
του κράτους δικαίου δεν περιορίζονται µόνο στην προσπάθεια
ελέγχου του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Δροµολογείτε παρεµβάσεις σε όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές. Έχετε αλλεργία σε κάθε
θεσµό που ελέγχει τη δράση της εκτελεστικής εξουσίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν αντέχετε τον έλεγχο, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, γιατί
το ψέµα µέσα στο οποίο ζείτε δεν έχει κανόνες. Η αλήθεια απαιτεί κανόνες και τους κανόνες της αλήθειας, τους θεσµικούς αρµούς του κράτους δικαίου, τους καταπατάτε συστηµατικά.
Μιλάτε για διαφθορά, κύριε Τσίπρα. Αλλά, ξέρετε, διαφθορά
δεν είναι µόνο η διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος. Διαφθορά
είναι και η ισοπέδωση προς τα κάτω. Η διαφθορά των συνειδήσεων είναι η χειρότερη µορφή διαφθοράς. Η κολακεία της µετριότητας και της αδαούς πλειοψηφίας, η πανηγυρική
ισοπέδωση άξιων και ανάξιων είναι η χειρότερη µορφή διαφθοράς.
Ο λαϊκισµός, του οποίου είστε ο αυθεντικότερος εκφραστής,
είναι η χειρότερη µορφή διαφθοράς. Η εκµετάλλευση των αδυνάτων και των ψυχολογικών αδυναµιών µιας ταλαιπωρηµένης
κοινωνίας είναι η χειρότερη µορφή διαφθοράς. Μας γεµίσατε
κολλητούς, συµβούλους, κοµµατικούς κηφήνες χωρίς γνώσεις,
χωρίς εµπειρία, µε µόνο προσόν ότι ήταν κολλητοί φίλοι, συγγενείς σας. Πατάσσετε συστηµατικά την αριστεία, διότι δεν την αντέχετε και διότι προφανώς ούτε αυτή σας αντέχει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχετε κάνει γραφικές επιλογές που προκαλούν χιλιάδες άξιους νέους που δεν έχουν ευκαιρίες να προχωρήσουν στη ζωή
τους. Γιατί ο κάθε Καρανίκας τον οποίον προσλαµβάνετε είναι
µια γροθιά στο στοµάχι της Ελλάδος η οποία αγωνίζεται, που παλεύει και που σε πείσµα των καιρών ακόµα ελπίζει.
Βαρεθήκαµε αυτή την καραµέλα ότι δήθεν όλοι αυτοί είναι µετακλητοί και όχι µόνιµοι. Δηλαδή, οι µετακλητοί δεν προσλαµβάνονται µε αξιοκρατικά κριτήρια; Δεν πρέπει να έχουν σπουδάσει,
να µιλούν ξένες γλώσσες, να προσφέρουν στην δηµόσια διοίκηση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Πενήντα δυο είχατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µη µιλάτε. Σας
παρακαλώ.
Ένα λεπτό, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Επιβάλλετε την τάξη. Διακρίνω µεγάλη νευρικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ!
Κύριε Σκουρολιάκο, κύριε Κουµουτσάκο, σας παρακαλώ πολύ.
Μην αρχίζω και λέω ονόµατα. Να ακούσουµε µε προσοχή.
Κύριε Μητσοτάκη, συνεχίστε, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Η ψευτοαριστερά της µετριότητας και της ήσσονος προσπάθειας δεν έχει το δικαίωµα σε αυτή την Αίθουσα να µιλάει για
κανένα ηθικό πλεονέκτηµα. Το ηθικό σας πλεονέκτηµα το είχατε
µόνο στα λόγια. Έχει βουλιάξει στο βούρκο του λαϊκισµού, τον
οποίον µε τόση συνέπεια υπηρετεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ.
Μιλήσατε σήµερα για λίστες. Νόµιζα κάποια στιγµή ότι θα τις
ξεχνούσατε και είχα ανησυχήσει. Στην πράξη δεν έχετε κάνει τίποτα σοβαρό και ουσιαστικό να τις αξιοποιήσετε.
Έχω µια απορία. Κοίταζα τα υπουργικά έδρανα. Πού βρίσκεται
σήµερα αυτός ο πολλά υποσχόµενος Υπουργός, ο κ. Νικολούδης, ο οποίος πριν από ένα χρόνο έλεγε ότι είχαν εντοπιστεί 3,5
χιλιάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής και ότι θα µπορούσε να εισπράξει 2,5 δισεκατοµµύρια µε 3 δισεκατοµµύρια από τα 7 δισεκατοµµύρια συνολικών υποθέσεων µέσα στον πρώτο χρόνο;
Φαντάζοµαι ότι αν τα είχε καταφέρει δεν θα αναγκαζόσασταν να
πετσοκόψετε συντάξεις και αυξήσετε τους φόρους. Πού είναι
σήµερα ο κ. Νικολούδης; Μήπως επειδή σε µια κρίση ειλικρίνειας
παραδέχθηκε τον Απρίλιο του 2015 ότι ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ είναι µια δύσκολη και χρονοβόρα υπόθεση και µπορεί µεν
να εισπράξει τα χρήµατα αυτά, αλλά σε βάθος πέντε ή έξι ετών;
Ή µήπως τον αποπέµψατε γιατί σας χάλασε το λαϊκίστικο αφήγηµα; Ή µήπως γιατί δεν δεχόταν να παίξει το παιχνίδι των παρεµβάσεων, όπως ο διάδοχός του;
Η αλήθεια, όµως, κύριε Τσίπρα, είναι αµείλικτη, διότι συγκεντρώσατε λιγότερα χρήµατα το 2015 απ’ ό,τι το 2014. Δεν σας τα
είπανε καλά, ξέρετε. Έχω εδώ το επίσηµο δελτίο Τύπου του κ.
Τρύφωνα Αλεξιάδη, ο οποίος λέει ότι το 2014 ο αριθµός υποθέσεων που ελέγχθηκε ήταν εκατόν σαράντα τρεις και ολοκληρώ-
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θηκαν οι ενενήντα πέντε. Το 2015 ελέγχθηκαν ογδόντα και ολοκληρώθηκαν τριάντα οκτώ. Μπράβο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το καταθέτω στα Πρακτικά. Για τέτοια φοβερή αποτελεσµατικότητα µιλάµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βέβαια, το ταµείο είναι µείον, κύριε Τσίπρα, γιατί ο ίδιος ο κ.
Χουλιαράκης πριν από λίγες µέρες έστειλε στη Βουλή ένα άκρως
διαφωτιστικό έγγραφο. Τι λέει αυτό το έγγραφο; Ότι τα έσοδα
που προέρχονται από προϊόντα εγκληµατικών ενεργειών επί
δικών µας ηµερών ήταν 26 εκατοµµύρια. Πόσα είναι επί δικών
σας ηµερών; Είναι 3,4 εκατοµµύρια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συγχαρητήρια για την αποτελεσµατικότητά σας και σ’ αυτό το
µέτωπο. Τα λέει ο κ. Χουλιαράκης. Φαντάζοµαι δεν τα αµφισβητείτε.
Τώρα βέβαια θυµηθήκατε και πάλι τη λίστα Μπόργιανς. Ειλικρινά µε αιφνιδιάσατε. Δεν περίµενα να το κάνετε. Την είχατε θυµηθεί και την προηγούµενη φορά που γνωρίζατε ότι δεν ήµουν
στην Βουλή, καθώς είχα ανειληµµένες υποχρεώσεις. Έχετε φτάσει στο σηµείο να κάνετε κοπτοραπτική στις απαντήσεις του
Μπόργιανς για να αλλοιώσετε το περιεχόµενό τους. Διότι στην
προηγούµενή σας παρουσία σ’ αυτό το Βήµα, καταθέσατε ένα
γράµµα. Αλλά, όπως λέει και το τραγούδι, το διαβάσατε µισό
αυτό το γράµµα.
Αυτό που δεν διαβάσατε και που έλεγε ο κ. Μπόργιανς είναι
το εξής: «Εκείνη την περίοδο το θέµα µας» -ακούστε το, έχει ενδιαφέρον- «δεν ήταν η λίστα, την οποία παραδώσαµε τον περασµένο Νοέµβριο µέσω της Κεντρικής Φορολογικής Υπηρεσίας
στην Ελληνική Κυβέρνηση. Αυτή η σύνδεση µε Έλληνες δικαιούχους κατέστη εφικτή µόλις το 2015. Αντικείµενο της συζήτησης
το 2012 ήταν πιθανές ενδείξεις για Έλληνες φοροφυγάδες».
Εγώ, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, καταθέτω όλο το έγγραφο, το
οποίο δεν διαβάσατε. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εξαπάτηση λέγεται, κύριε Τσίπρα, της Εθνικής Αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταθέτω και ένα έγγραφο ακόµα, του Γενικού Προξενείου
της Ελλάδος στο Ντίσελντορφ -το οποίο επικαλείστε και εσείςαπό το οποίο ρητώς προκύπτει ότι µετά την επίσκεψη του κ.
Τσιάρα τον Ιανουάριο του 2013, ο κ. Μπόργιανς τι έκανε, λοιπόν;
Εξήρε τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης στον οικονοµικό και δηµόσιο τοµέα και εξέφρασε την ετοιµότητά του για µεταφορά τεχνογνωσίας.
Καµµία λίστα δεν υπήρχε τότε, κύριε Τσίπρα, όπως επιχειρείτε
να µας πείσετε. Καταθέτω και αυτό το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά αν θέλετε να ασχοληθείτε µε λίστες, µπορώ να σας προτείνω εγώ κάποιες άλλες λίστες να ασχοληθείτε στα σοβαρά.
Σας προτείνω τη λίστα φίλων και συγγενών που διορίσατε. Αυτή
θα την ονοµάσω λίστα Καρανίκα.
(Θόρυβος - γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τη λίστα δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι έβγαλαν µεγάλα
ποσά στο εξωτερικό και τους οποίους ακόµα δεν έχετε ελέγξει,
θα την ονοµάσω λίστα Αλεξιάδη. Τη λίστα των επίορκων δηµο-
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σίων υπαλλήλων που επέστρεψαν στις υπηρεσίες τους θα την
ονοµάσω λίστα Κουρουµπλή. Και βέβαια, τη λίστα των µεταρρυθµίσεων στην πραγµατική οικονοµία που δεν έγιναν ποτέ, αυτή θα
την ονοµάσω λίστα Σταθάκη. Αυτές είναι οι πραγµατικές λίστες
µε τις οποίες πρέπει να ασχοληθείτε, αντί να ασχολείστε µε το
πώς θα λασπώνετε τους πολιτικούς αντιπάλους.
Έρχοµαι τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα ζητήµατα
της δικαιοσύνης, για να δούµε λοιπόν τα έργα και τις ηµέρες σας
στον κρίσιµο αυτόν τοµέα. Στις τελευταίες κρίσεις κάνατε τόσο
βαθιά βουτιά στην επετηρίδα, που θα σας ζήλευε και ο καλύτερος δύτης! Λίγοι ξέρουν από αυτούς που µας ακούν -το ξέρουν
αρκετοί σε αυτήν την Αίθουσα- ότι αλλάξατε το βράδυ του δηµοψηφίσµατος στις τρεις τα ξηµερώµατα τον Πρόεδρο του
Αρείου Πάγου. Προφανώς, έχοντας αποφασίσει να οδηγήσετε
τη χώρα σε εκλογές, θέλατε έναν δικό σας άνθρωπο ως υπηρεσιακό Πρωθυπουργό και στον ίδιο άνθρωπο, βέβαια, δίνετε πειθαρχική εξουσία και τη δυνατότητα να εγκαλεί εισαγγελείς.
Πουθενά στον κόσµο δεν ελέγχονται δικαστικοί λειτουργοί από
µονοπρόσωπα όργανα. Άκουσα που µας είπατε ότι υπάρχει πειθαρχική αρµοδιότητα σε µια σειρά από όργανα.
Δεν τους εµπιστεύεστε αυτούς, κύριε Τσίπρα; Δεν εµπιστεύεστε αυτούς οι οποίοι ασκούν σήµερα τον πειθαρχικό έλεγχο στη
δικαιοσύνη; Γιατί έπρεπε να δώσετε πειθαρχικό έλεγχο και στην
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου;
Η συρροή γεγονότων -γιατί δεν είναι µόνο ένα- και καταγγελιών από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς αναδεικνύουν το
ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο είπατε, την επιδίωξή σας
για ασφυκτικό πολιτικό έλεγχο στη δικαιοσύνη. Η Κυβέρνηση
πολύ συχνά -εσείς ως Πρωθυπουργός- προαναγγέλλει ή απειλεί
µε επικείµενες δικαστικές ενέργειες. Αυτά είναι αδιανόητα πράγµατα σε µια σοβαρή δηµοκρατική χώρα. Η λειτουργία της δικαιοσύνης τελεί υπό στενή παρακολούθηση, ιδίως βέβαια ο
χειρισµός των ποινικών δικογραφιών, η ανάθεσή τους και σε ποιους εισαγγελικούς λειτουργούς και η κίνησή τους σε όλες τις
φάσεις της προδικασίας. Οι µηχανισµοί πειθαρχικού ελέγχου
πολλαπλασιάζονται και κινούνται εντατικά.
Βιώνουµε έναν ιδιότυπο εισαγγελικό αυταρχισµό και για
πρώτη φορά, µάλιστα, υπάρχουν δύο Υπουργοί Δικαιοσύνης,
Υπουργός και Αναπληρωτής του, Αναπληρωτής για να παρακολουθεί τις κρίσιµες υποθέσεις, αυτές που συνιστούν πολιτική
προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Πού ξανακούστηκαν αυτά τα
πράγµατα, να υπάρχουν υποθέσεις στη δικαιοσύνη που να συνιστούν πολιτική προτεραιότητα;
Βέβαια, ο Αναπληρωτής Υπουργός -διαβάστε λίγο το Σύνταγµα, δεν βλάπτει- τάσσεται δηµόσια κατά κάποιων και υπέρ
κάποιων άλλων εισαγγελικών λειτουργών. Θεωρεί ορθή τη διεξαγωγή κάποιων πειθαρχικών ελέγχων και εσφαλµένη τη διεξαγωγή κάποιων άλλων. Χαρακτηρίζει δικαστικό πραξικόπηµα
συλλήβδην κάθε δικανική κρίση η οποία αποκλίνει από τις προαναγγελίες της Κυβέρνησης. Οι πρόσφατες καταγγελίες εγείρουν µια σειρά από αµείλικτα ερωτήµατα. Το πρώτο και το πιο
προφανές είναι το εξής: Παρενέβη ή δεν παρενέβη ο κ. Παπαγγελόπουλος στο έργο της δικαιοσύνης;
Μας παρουσιάσατε εδώ πέρα µια σειρά από νοµοθετικές παρεµβάσεις. Δεν θέλω να σας κάνω µαθήµατα συνταγµατικού δικαίου, αλλά η ψήφιση νόµου δεν συνιστά παρέµβαση στη Δικαιοσύνη, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι νόµοι ψηφίζονται, συζητιόνται, µπορείτε να συµφωνείτε ή
να διαφωνείτε. Άλλες είναι οι παρεµβάσεις τις οποίες εσείς κάνετε και σε άλλες παρεµβάσεις αναφέροµαι.
Ζήτησε ή δεν ζήτησε ο Αναπληρωτής Υπουργός από την εισαγγελέα Εφετών, όπως η ίδια το καταγγέλλει και όπως αποδέχεται και ο ίδιος, να επιστραφεί η δικογραφία η οποία της είχε
ανατεθεί νόµιµα; Πείτε µας, από ποια διάταξη νόµου επιτρέπονται αυτές οι επιβεβαιωµένες επικοινωνίες και µε ποια αρµοδιότητα επικοινωνούσε; Και πού ακούστηκε Αναπληρωτής
Υπουργός Δικαιοσύνης να σπεύδει και να εισβάλει σε µια κλειστή
διάσκεψη δικαστών για να σιγουρευτεί ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Αίσχος!
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Αν είναι δυνατόν!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι είναι σωστό να προΐσταται
ενός τόσο ευαίσθητου τοµέα ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διατελέσει διοικητής της ΕΥΠ; Δεν θεωρείτε ότι, ίσως, να υπάρχει
ένα προφανές ασυµβίβαστο;
Αυτά, λοιπόν, είναι τα ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν
σήµερα και αυτά θέλει να µάθει ο λαός για να γνωρίζει τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν στη δικαιοσύνη.
Δεν θα απαντηθούν σήµερα. Θα απαντηθούν, όµως, την Πέµπτη στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, την οποία αποφεύγετε όπως ο διάολος το λιβάνι. Διότι εκεί θα προσέλθουν όλοι οι
εµπλεκόµενοι για να καταθέσουν και κατ’ αντιπαράσταση, φαντάζοµαι, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Και τότε δεν θα µπορέσετε
να κρύψετε άλλο την αλήθεια πίσω από τα επικοινωνιακά σας πυροτεχνήµατα.
Και κάτι ακόµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μέχρι χθες στοχοποιούσατε δικαστές. Τώρα στοχοποιείτε και πολιτικούς σας
αντιπάλους, µε την ίδια µεθοδολογία. Πώς είναι δυνατόν η Κυβερνητική Εκπρόσωπος να υιοθετεί δηµοσιεύµατα που περιλαµβάνουν άσχετες συνοµιλίες, που δεν συνδέονται σε καµία
περίπτωση µε την υπόθεση των εκβιαστών δηµοσιογράφων;
Γιατί εδώ έχει στηθεί µια πολύ ωραία φάµπρικα. Να σας την
εξηγήσω µε απλά λόγια; Κάποιος γνωρίζει το περιεχόµενο των
συνοµιλιών –δεν ξέρω ποιος-, διαρρέει ένα τµήµα τους σε ένα
έντυπο, το έντυπο παράνοµα το δηµοσιεύει και αµέσως µετά, ο
πραγµατικός ενορχηστρωτής, η Κυβέρνηση, έρχεται να αναδείξει το θέµα πολιτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Θα κληθεί στην Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας αυτός ο «κάποιος».
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αυτό είναι παρακράτος, κύριε Τσίπρα, και το στήνετε µεθοδικά! Κι έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ πέρα και αν µιλάτε
για διαφάνεια; Θα έπρεπε να ντρέπεστε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Να µην το ξεχάσω, µιας και αναφερθήκατε στην περίπτωση
των εκβιαστών, του κ. Μαυρίκου συγκεκριµένα, µε τον οποίον,
όπως ισχυρίζεστε, η Νέα Δηµοκρατία µπορεί να είχε κάποιες σχέσεις οικονοµικές, να σας ενηµερώσω ότι προσωπικά έχω κάνει
αγωγή στον κ. Μαυρίκο για µία σειρά από δηµοσιεύµατα κατά
του προσώπου µου. Με αυτά τα δηµοσιεύµατα ο κ. Μαυρίκος,
όπως γνωρίζετε, έβαλε και κατά του κ. Μεϊµαράκη και κατά του
κ. Σαµαρά, έχω µια σειρά εδώ από πρωτοσέλιδα. Φαντάζοµαι ότι
αν ήταν στο payroll της Νέας Δηµοκρατίας δεν θα έγραφε τέτοια
πράγµατα.
Καλά εµείς, αλλά µπορείτε να µου εξηγήσετε γιατί στις 8-42015 η ΝΕΡΙΤ υπέγραψε την ανανέωση σύναψης ιδιωτικού συµφωνητικού αµοιβαίας διαφήµισης –µε ποιον άραγε;- µε την
εταιρεία «ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΕΒΕ»;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μπράβο! Μπράβο!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τι γίνεται εδώ πέρα, κύριε Πρωθυπουργέ; Δεν καταλαβαίνω. Για δώστε µας µια εξήγηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπράβο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, όχι φωνές,
µόνο χειροκροτήµατα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αυτές τις φωνές, λοιπόν, κύριε Τσίπρα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι ιαχές.
Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κι έτσι, ελέγχοντας τη δικαιοσύνη και καταλύοντας το κρά-
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τος δικαίου, µπορείτε να συγκεντρώνετε εξουσίες δίχως αντίβαρα και δηµοκρατικό έλεγχο.
Αναρωτιέµαι, κύριε Τσίπρα, τι ήταν αυτό το οποίο ανάγκασε
την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ίσως στην τελευταία δηµόσια
τοποθέτησή της, σε µία συγκλονιστική οµιλία, την οποία εκφώνησε τον Δεκέµβριο του περασµένου έτους, να τονίσει τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη διάκριση των εξουσιών. Γιατί
αναγκάστηκε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να βγάλει αυτή
την οµιλία; Γιατί αναγκάστηκε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
να πει το αυτονόητο, να παροτρύνει τους δικαστές να µείνουν
προσηλωµένοι στο έργο τους, µακριά από κάθε είδους παρεµβάσεις;
Από τη Βουλή των Ελλήνων, λοιπόν, στέλνω ένα ξεκάθαρο µήνυµα: Αφήστε τους δικαστές να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά
τους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και από τη Βουλή των Ελλήνων καλώ τους δικαστές -και γνωρίζω ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τιµούν τον όρκο τους και
εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες- να µη φοβούνται και να µη
διστάζουν να καταγγείλουν οποιαδήποτε παρέµβαση στο έργο
τους, από όποιον και αν αυτή γίνεται. Και να γνωρίζουν ότι όσοι
µπαίνουν στον πειρασµό να παίξουν παιχνίδια µε τη δικαιοσύνη,
θα λογοδοτήσουν όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν εξετάζουµε ζητήµατα δικαιοσύνης και δικαιωµάτων, θα πρέπει πράγµατι να παραµερίζουµε τις προσωπικές, ιδεολογικές µας πεποιθήσεις. Είναι ο
µόνος τρόπος να µπορούµε να διασφαλίσουµε την ελευθερία και
τον πλουραλισµό.
Γιατί για εµάς, κύριε Τσίπρα, ελευθερία και αλληλεγγύη είναι
οι βασικές αρχές της ιδεολογίας µας. Και η ελευθερία προϋποθέτει µία λέξη που σας είναι άγνωστη, την ανεκτικότητα και τον
σεβασµό στην πολιτική διαφωνία. Και η ουδετερότητα των θεσµών της δικαιοσύνης, αλλά και των ανεξάρτητων αρχών, στον
βαθµό που αυτές ασκούν δικαστικό έλεγχο, προκύπτει από την
ανάγκη να υπάρχει ανεκτικότητα απέναντι στην πολιτική διαφωνία. Και µόνο µε την ουδετερότητα των θεσµών της δικαιοσύνης
διασφαλίζεται πραγµατικά η ελευθερία. Αυτά είναι τα θεµέλια
της δηµοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσµο. Και αυτά τα θεµέλια
ακριβώς εσείς θέλετε να διαβρώσετε.
Για εµένα προσωπικά η πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής και η διαφάνεια παντού, είναι δέσµευση και διακηρυγµένος
στόχος.
Και να είστε πιο προσεκτικός όταν απευθύνεστε σε εµένα,
κύριε Τσίπρα, διότι πριν από δύο µήνες τετρακόσιοι πέντε χιλιάδες πολίτες προσήλθαν στις κάλπες και µε εξέλεξαν Πρόεδρο
της Νέας Δηµοκρατίας. Και η υποψηφιότητά µου δεν στηρίχθηκε
ούτε από καναλάρχες ούτε από µιντιάρχες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γνωρίζετε καλά ότι ξεκίνησα ως το απόλυτο αουτσάιντερ. Λοιπόν, κάθε άλλο. Γύρισα όλη την Ελλάδα. Ζήτησα από τους πολίτες να σηκωθούν από τον καναπέ, να πάρουν τις τύχες της
παράταξης στα χέρια τους και το έκαναν. Μου έδειξαν εµπιστοσύνη. Αυτή την εµπιστοσύνη οφείλω εγώ να την ανταποδώσω.
Και αυτή η εµπιστοσύνη και η επιλογή µου στηρίχθηκαν ακριβώς
στην ελπίδα των Ελλήνων ότι µπορούµε να φέρουµε ως Νέα Δηµοκρατία κάτι καινούργιο στην πολιτική ζωή του τόπου, να µπει
ένα τέρµα στο κοµµατικό κράτος, να επιστρέψει η ελπίδα, η αξιοκρατία, η αξιοπρέπεια.
Εγώ δεν έχω εξαρτήσεις και δεν πρόκειται να αποκτήσω.
Αντλώ τη δύναµή µου από αυτούς τους πολίτες που βλέπουν σήµερα τη Νέα Δηµοκρατία ως τη µόνη ρεαλιστική δύναµη, η οποία
µπορεί και πάλι να ενώσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εγώ δεν έκρυψα τα οικονοµικά προβλήµατα, τα οποία έχει η
Νέα Δηµοκρατία. Ανέδειξα το οικονοµικό πρόβληµα. Μάλιστα,
παρουσίασα ένα δύσκολο, ένα σκληρό σχέδιο οικονοµικής εξυγίανσης. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο θα σέβεται τα χρήµατα των φορολογούµενων, θα τηρεί τις υποχρεώσεις των
δανείων και θα φέρει πλήρη διαφάνεια στα οικονοµικά της Νέας
Δηµοκρατίας. Δεν κρύβω το πρόβληµα. Λύνω το πρόβληµα. Τολ-
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µήστε να κάνετε και εσείς το ίδιο στα οικονοµικά του ΣΥΡΙΖΑ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τολµήστε να κάνετε το ίδιο στα οικονοµικά σας, στα δικά σας
οικονοµικά πρώτα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Στην εξεταστική επιτροπή και αυτό θα κάνουµε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Λοιπόν, απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση, απευθύνοµαι και
σε όλους τους Βουλευτές, διότι η ευθύνη ξέρετε εδώ, είναι και
προσωπική. Εάν υπάρχει στοιχειώδες και πραγµατικό ενδιαφέρον για την αντιµετώπιση φαινοµένων διαπλοκής και διαφθοράς,
ναι, θα µπορούσαµε σήµερα οι πολιτικές δυνάµεις να συµφωνήσουµε κατ’ ελάχιστον σε τρία µέτρα:
Συνολική συνταγµατική αναθεώρηση, όπως σας πρότεινα ήδη.
Η επόµενη Βουλή να αντιµετωπίσει δραστικά τις παθογένειες του
πολιτικού συστήµατος και να αλλάξει το επαίσχυντο άρθρο 86.
Βέβαια, να µην αναφέρεστε σε εµένα και να αναφέρεστε στο
άρθρο 86, διότι φαντάζοµαι ότι γνωρίζετε πως από το 2006 εγώ
προσωπικά έδωσα έναν αγώνα το σχετικό άρθρο να αλλάξει. Και
τότε, δυστυχώς, µόνο δέκα συνάδελφοι ήταν πρόθυµοι να συµµετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Συνταγµατική αναθεώρηση,
λοιπόν. Να συµφωνήσουµε σε γενναίες αλλαγές του καταστατικού χάρτη. Η επόµενη Βουλή πρέπει να αναθεωρητική.
Δεύτερον, να σταµατήσουν οι παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη και
να καταργηθεί η διάταξη όπου ένα πρόσωπο ασκεί πειθαρχικό
έλεγχο σε εισαγγελείς.
Και βέβαια ανακρούστε, έστω και τώρα, αν έχετε πραγµατικά
το θάρρος, το ζήτηµα του τρόπου χορήγησης των τηλεοπτικών
αδειών. Επιστρέψτε την αρµοδιότητα στο ΕΣΡ. Πάρτε την από
τον Υπουργό. Μην δώσετε µόνο τέσσερις άδειες. Δεν καταλαβαίνετε ότι οι τέσσερις άδειες εκθρέφουν τη νέα διαπλοκή; Δεν
το βλέπετε αυτό; Μόνο µε πολλές άδειες, µε απεριόριστο
αριθµό, µπορεί να έχετε πραγµατικά δυνατότητα ελεύθερης ενηµέρωσης και πληροφόρησης.
Και βέβαια, αν θέλετε, θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε σε
ένα συνολικό σχέδιο καταπολέµησης της διαφθοράς, το οποίο
έχει εκπονηθεί επί των ηµερών µας. Είχε κατατεθεί από τον συντονιστή καταπολέµησης της διαφθοράς, τον κ. Τέντε. Να σας θυµίσω βέβαια κι ότι στις σχετικές κατατάξεις η πρόοδος που έγινε
µεταξύ 2013 και 2015 ήταν η βελτίωση κατά είκοσι πέντε θέσεις
στη σχετική κατάταξη. Απλά για να µην το ξεχνάµε.
Εάν έχετε στοιχειώδη, λοιπόν, υπευθυνότητα και συναίσθηση
των κρίσιµων συνθηκών για την πατρίδα, οφείλετε να υιοθετήσετε αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι ίσως η µοναδική υπηρεσία,
την οποία έχετε πια να προσφέρετε στον τόπο.
Όµως είναι φανερό, ότι τώρα που τα κοινωνικά και τα πολιτικά
δεδοµένα αλλάζουν προς το χειρότερο για εσάς, όλο και πιο πεισµατική γίνεται η νοσηρή σας αντίληψη περί εξουσίας και θεσµών. Κι αυτό το θεσµικό ροκάνισµα της χώρας, κύριε Τσίπρα,
δεν µπορεί να συνεχιστεί. Διότι οι ρίζες της δηµοκρατίας σήµερα
βάλλονται από το κοµµατικό καρκίνωµα που δηµιουργήσατε και
δυστυχώς εξαπλώνεται επιθετικά µε µεγάλη ταχύτητα.
Η Κυβέρνησή σας τώρα πια, δεν έχει τι να πει στο πεδίο της
οικονοµικής πολιτικής, της διαχείρισης του προσφυγικού, στην
εξωτερική πολιτική, στην πολιτική ασφάλειας. Όλο το αφήγηµά
σας ανετράπη εις βάρος της χώρας βέβαια, θα προσέθετα, και
απογυµνώθηκε η Κυβέρνηση από τα ψέµατά της. Στις πόλεις,
στα χωριά, στις πλατείες, ακούγεται µια βοή. Εσείς δεν την
ακούτε, κλεισµένος στο Μαξίµου, µαζί µε το σύστηµα της παρέας σας, το οποίο ονοµάζετε διακυβέρνηση, µε κλειστή –ποιος
θα το περίµενε µε «πρώτη φορά αριστερά»;- την Ηρώδου Αττικού
από τα ΜΑΤ, κύριε Τσίπρα. Έχετε παραιτηθεί από την επίλυση
των προβληµάτων.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Βλέπω διαβάζετε τα δηµοσιεύµατα του Ψυχάρη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα απαντήσετε, φαντάζοµαι, για τον κ. Ψυχάρη στη δευτερολογία σας.
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Το κράτος είναι ανύπαρκτο και αδυνατεί να εγγυηθεί την
ασφάλεια των πολιτών. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αισθάνονται
ασφυξία και αισθάνονται επίσης και αγανάκτηση. Και η Κυβέρνηση αυτή δεν είναι µόνο οικονοµικά και κοινωνικά επώδυνη. Δυστυχώς, έχει καταστεί και εθνικά επικίνδυνη.
Για τολµήστε, κύριε Τσίπρα, να δείτε λίγο από ψηλά την Ελλάδα
που φτιάξατε. Δεν θα την αναγνωρίσετε έτσι όπως την κάνατε.
Στον Βορρά κλειστά σύνορα, αποµόνωση και περιθωριοποίηση, η
ντροπή της Ειδοµένης, το «Νταχάου» του κ. Κουρουµπλή. Στα
νησιά χιλιάδες –δεν έχουν φτάσει ακόµα-, εκατοντάδες Ευρωπαίοι
υπάλληλοι µαζί µε Τούρκους αστυνοµικούς επιχειρούν τη διαχείριση του µεταναστευτικού. Σε όλη τη χώρα δεκάδες, εκατοντάδες
ανεξέλεγκτες, πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δρουν κατά
βούληση.
Οι πολίτες αισθάνονται ανασφάλεια. Η χώρα είναι ανοχύρωτη.
Το κράτος είναι εκκωφαντικά απόν. Η πραγµατική οικονοµία βουλιάζει δεκαπέντε µήνες τώρα. Capital controls παντού, φόροι,
φόροι, φόροι και νέοι φόροι τους οποίους θέλετε να φέρετε.
Αδιέξοδα για την οικογένεια, τους συνταξιούχους, την τρίτη ηλικία. Ανεργία και τα θρυµµατισµένα όνειρα µιας νεολαίας, µιας
νέας γενιάς που φτιάχνει βαλίτσες για να ξενιτευτεί.
Οι δήθεν νίκες σας αποδείχτηκαν πανωλεθρίες. Η Ελλάδα επί
των ηµερών σας έγινε, όχι µόνο οικονοµικά αλλά και γεωπολιτικά,
χώρα υπό επιτροπεία, υπό επιτήρηση.
Και σήµερα αποδείξατε, κύριε Τσίπρα, ότι δεν µπορείτε να λειτουργήσετε σε ένα κλίµα στοιχειώδους συνεννόησης. Εγώ προσπάθησα πολλές φορές αυτό το κλίµα να το καλλιεργήσω µαζί
σας. Αλλά δεν το θέλετε. Θέλετε πόλωση, θέλετε όξυνση, θέλετε
διχασµό, θέλετε λασπολογία. Δεν αντέχετε τη συνεννόηση, διότι
αυτή είναι η φύση σας. Διότι αν αντέχατε τη συνεννόηση, θα φαινόταν σε όλο της το µέγεθος η δικιά σας ανεπάρκεια.
Εδώ που έχουµε φτάσει έχετε µία µόνο ωφέλιµη απόφαση να
πάρετε για τον τόπο. Αφού δεν µπορείτε να κυβερνήσετε, να παραιτηθείτε, κύριε Τσίπρα! Να φύγετε πριν σπρώξετε τη χώρα
στην καταστροφή!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Οδηγήσατε, κύριε Τσίπρα, τρεις φορές τη χώρα σε εκλογές
χωρίς να υπάρχει κανείς ουσιαστικός εθνικός λόγος, παρά µόνο
η εξυπηρέτηση του δικού σας κοµµατικού στόχου. Τώρα υπάρχει
εθνικός λόγος: Η Ελλάδα δεν σας αντέχει άλλο! Κι επειδή όπως
φαίνεται αυτή η Βουλή δεν µπορεί να δώσει άλλη λύση, ας δώσει
τη λύση ο λαός, κύριε Τσίπρα.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί, δυστυχώς, εδώ που φτάσαµε –ειλικρινά δεν περίµενα ότι
θα το έλεγα αυτό, δύο µήνες µόνο ως Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας- το κόστος της παραµονής σας είναι µεγαλύτερο από το
κόστος της διαδικασίας αποµάκρυνσης.
Όµως, δεν έχω αυταπάτες, κύριε Τσίπρα. Το πάθος σας για
την εξουσία είναι τέτοιο που θα κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι
σας για να µείνετε γαντζωµένος στην καρέκλα. Μην έχετε, όµως,
καµµία αµφιβολία. Το ποτάµι δεν γυρίζει πίσω και σε λίγο θα
έχετε το προνόµιο να είστε ο νεότερος τέως Πρωθυπουργός που
είχε ποτέ η Ελλάδα. Και µόνο τότε θα βγούµε από το τέλµα.
Μόνο τότε θα αναπνεύσει η χώρα και η δηµοκρατία. Μόνο τότε
θα ενωθούν ξανά οι Έλληνες, θα γεννηθεί η ελπίδα και θα µείνει
όρθια η Ελλάδα!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μπράβο, Κυριάκο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μπράβο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα οκτώ µαθητές και
µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυ-
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µνάσιο Νάξου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος, για
δεκαπέντε λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να
το κάνουν ησύχως.
Καθίστε κάτω, όσοι παραµένετε στην Αίθουσα, παρακαλώ!
Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Μιχαλολιάκο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Μάλιστα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν αναφερθώ
στο αντικείµενο της σηµερινής οµιλίας, θέλω να δώσω µία απάντηση στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας,
ο οποίος πριν από λίγες ηµέρες είπε ότι είµαστε οι πολιτικοί επίγονοι της κυβερνήσεως των δωσίλογων. Να του θυµίσω ότι ήταν
µέλος της νεολαίας της Νέας Δηµοκρατίας όταν Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας και Πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Γεώργιος Ράλλης.
Και είναι αυτή η µοναδική περίπτωση Πρωθυπουργού χώρας
στην Ευρώπη, όπου ο γιος του κατοχικού Πρωθυπουργού έγινε
Πρωθυπουργός. Όµως, δεν είναι µόνο αυτό. Δεν έτυχε να είναι
απλά γιος του κατοχικού Πρωθυπουργού. Ο Γεώργιος Ράλλης για όσους δεν το ξέρουν- ήταν και ο συνήγορος υπερασπίσεως
στη δίκη των δωσίλογων του πατρός του, Ιωάννη Ράλλη, µαζί µε
τον έγκριτο νοµικό τότε, µακαρίτη Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για να
λέµε κάποια ονόµατα και να µιλούµε περί δωσίλογων.
Να µιλήσουµε και για κάποιον Βουλευτή του Κιλκίς –επειδή
αναφέρθηκε σε αυτούς που αποχώρησαν µαζί µε τα γερµανικά
στρατεύµατα- ο οποίος αποχώρησε κι αυτός µαζί και µετά έγινε
Βουλευτής της ΕΡΕ. Όπως Βουλευτής της ΕΡΕ ήταν και ο
Υπουργός Ασφαλείας του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, Κωνσταντίνος Μανιαδάκης. Ας µην µας µιλάνε, λοιπόν, οι νεοδηµοκράτες περί δωσίλογων, διότι γνωρίζουµε και πρόσωπα και
πράγµατα.
Και στο κάτω-κάτω της γραφής, η Χρυσή Αυγή µπήκε στη
Βουλή το 2012. Ισχυρίζεται η Νέα Δηµοκρατία ότι είναι οι πολιτικοί επίγονοι των κατοχικών κυβερνήσεων. Τι ψήφιζαν µέχρι τότε;
Μήπως ψήφιζαν Νέα Δηµοκρατία;
Ας έρθουµε, όµως, στο σηµερινό θέµα, το θέµα των παρεµβάσεων, οι οποίες γίνονται στη δικαιοσύνη. Πραγµατικά, όντας
θύµα παρεµβάσεων της Νέας Δηµοκρατίας στη δικαιοσύνη, είµαι
σήµερα υπόδικος. Κάθισα δεκαοκτώ µήνες στη φυλακή και θα
έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπονται να µιλάνε για αυτό το θέµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Η αρχή έγινε µε ένα πόρισµα, το οποίο έβγαλε ένας αντιεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου. Για την υπόθεση Τσοχατζόπουλου
χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να βγει το πόρισµα. Για εµάς χρειάστηκαν επτά ηµέρες και χωρίς να απολογηθούµε. Και αµέσως
µετά είχαµε την παραποµπή µας στη δικαιοσύνη, αλλά όχι στους
φυσικούς µας δικαστές. Επελέγη ειδικός ανακριτής διαφθοράς.
Γιατί; Ήταν η υπόθεση της Χρυσής Αυγής υπόθεση διαφθοράς;
Την απάντηση την έχω εδώ, σε ένα έγγραφο, το οποίο υπάρχει
στη δικογραφία της υποθέσεως «ENERGA», που την γνωρίζουν
πολύ καλά Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, καθώς ήταν συνήγοροι υπερασπίσεως. Πρόκειται για ένα e-mail του ανακριτή
Σπυρίδωνος Γεωργουλέα, του ανακριτή που προφυλάκισε και
εµένα και τον συναγωνιστή µου Παππά και τον συναγωνιστή µου
Ιωάννη Λαγό. Έχει ηµεροµηνία 27 Σεπτεµβρίου και ώρα 6.20 µ.µ..
Είναι µέσα σε δικογραφία, είναι επίσηµο έγγραφο. Απευθύνεται
σε έναν συνεργάτη του και λέει: «Κύριε Φωτιάδη, καλησπέρα.
Ζητώ συγγνώµη για τον απότοµο τερµατισµό του τηλεφωνήµατός σας, αλλά δεν µπορούσα να απαντήσω τη συγκεκριµένη
στιγµή, διότι συµµετείχα σε σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης».
Το ακούσατε καλά αυτό που είπα; Την προηγούµενη ηµέρα
της συλλήψεώς µας, ο ανακριτής, ο οποίος µας προφυλάκισε,
ήταν σε σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης! Τι δουλειά είχε
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ένας ανακριτής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης;
Ύστερα αυτοί οι κύριοι µιλούν για παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη. Εξάλλου και ο ίδιος ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ.
Αθανασίου, έχει δηλώσει µέσα σε αυτήν εδώ τη Βουλή ότι τηλεφώνησε τα ξηµερώµατα, την ώρα που εγώ περνούσα από ανάκριση, στην προϊσταµένη Πληµµελειοδικών, από το εξωτερικό
µάλιστα. Τι δουλειά έχει ένας Υπουργός της Δικαιοσύνης να
παίρνει τον προϊστάµενο των ανακριτών την ώρα που γίνεται η
ανάκριση; Εάν αυτό δεν είναι παρέµβαση στη δικαιοσύνη, τότε
τι είναι;
Είχαµε, επίσης, τη συγκεκριµένη –την παρακολούθησε ολόκληρος ο ελληνικός λαός- συνέντευξη του τότε Πρωθυπουργού
κ. Σαµαρά στον δηµοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθµού
«MEGA» κ. Πρετεντέρη, όπου, απαντώντας στην ερώτηση εάν
οφείλεται σε πολιτική παρέµβαση η προφυλάκισή µας, είπε: «Εάν
ήθελα, θα µπορούσα να τους πάρω ένα τηλέφωνο και να τους
πω «κρατήστε τους»». Το ακούσατε αυτό καλά; Τι είπε ένας Πρωθυπουργός προς τον ελληνικό λαό µέσα από µια τηλεοπτική συχνότητα; Ότι έχει ο Πρωθυπουργός τη δυνατότητα να πάρει
τηλέφωνο δικαστές και να πει «προφυλακίστε». Εάν αυτό δεν
είναι παρέµβαση στη δικαιοσύνη, τότε τι είναι αλήθεια; Όµως,
επειδή γλώττα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει, είπε στη συνέχεια
«αλλά αυτό δεν το έκανα, τουλάχιστον στην αρχή». Αυτό το
άκουσε ολόκληρος ο ελληνικός λαός.
Αρκεί να σας αναφέρω παρενθετικά ότι όλοι όσοι χειρίστηκαν
την υπόθεση της Χρυσής Αυγής είχαν µέλλον λαµπρό επί των
ηµερών της διακυβερνήσεως Σαµαρά.
Άλλοι από απλοί Εφέτες έγιναν Πρόεδροι Εφετών, άλλοι έγιναν Προϊστάµενοι, όλοι πήγαν προς τα πάνω. Φαίνεται ότι τους
φέραµε γούρι. Η υπόθεση της Χρυσής Αυγής τους έφερε πολύ
µεγάλο γούρι. Στη συνέχεια είχαµε την προφυλάκιση τον Ιανουάριο του 2014 τριών Βουλευτών της Χρυσής Αυγής και το περίφηµο ηχητικό ντοκουµέντο στο διαδίκτυο «Πέστε στον
Παναθηναϊκάκια να τους βάλει µέσα».
Ουδείς αµφισβήτησε τη γνησιότητα του ντοκουµέντου αυτού.
Μάλιστα ο κ. Αθανασίου είπε να µας πουν µε ποιον συνοµιλούσε.
Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η υποκλοπή του τηλεφωνήµατος του
Πρωθυπουργού αποτελεί αδίκηµα. Βγήκε ο ίδιος ο δηµοσιογράφος, ο κ. Κουρτάκης στον «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM» και είπε ότι τον
πήρε ο ίδιος ο Σαµαράς τηλέφωνο να µην βάζει το ηχητικό αυτό
ντοκουµέντο, γιατί του κάνει ζηµιά.
Όµως το πιο σηµαντικό από όλα, δεν είναι το ηχητικό ντοκουµέντο, αλλά το εάν είχε αποτέλεσµα το ηχητικό ντοκουµέντο,
διότι όντως έβαλαν φυλακή και τους τρεις Βουλευτές της Χρυσής Αυγής και µάλιστα µε ηµεροµηνία προγενέστερη της απολογίας τους. Συγκεκριµένα, το έγγραφο το οποίο έδωσαν, είχε
ηµεροµηνία 8 Ιανουαρίου, όταν απολογήθηκαν στις 11 Ιανουαρίου. Για το θέµα αυτό υπεβλήθη µήνυση, η οποία, όπως γνωρίζετε, µπήκε στο αρχείο.
Απόλυτα σχετικό µε το ηχητικό αυτό ντοκουµέντο είναι το περίφηµο βίντεο Μπαλτάκου. Ο Μπαλτάκος δεν ήταν κάποιος τυχαίος, κάποιος περαστικός, ξέρετε, ο οποίος βρέθηκε τυχαία στη
Βουλή. Ήταν ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβερνήσεως, ο οποίος
ευθέως λέει στο βίντεο τα όσα συνέβησαν µε τις ωµές αυτές και
βάναυσες παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη εις βάρος µας. Και τότε
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι θα ζητήσει προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το βίντεο Μπαλτάκου. Δεν το έκανε ποτέ.
Μπορεί τώρα ως Κυβέρνηση να κάνουµε αυτή τη συζήτηση και
να µιλήσουµε αναλυτικά για το θέµα.
Απόλυτα σχετικό είναι –αποµακρύνθηκε, δεν είναι µέσα στην
Αίθουσα αυτή τη στιγµή- και το ζήτηµα του νέου Ποινικού Κώδικα, όπου βγήκε ο πρόεδρος της επιτροπής, ο κ. Μαρκής, εισαγγελεύς και είπε ότι στον νέο Ποινικό Κώδικα, στο άρθρο περί
εγκληµατικών οργανώσεων θα προβλέπεται ο προσπορισµός του
οικονοµικού οφέλους. Και επειδή ακριβώς αυτή η αλλαγή θα
αθώωνε τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, επίεσε η Κυβέρνηση τα µέλη της επιτροπής να µην κάνουν ποτέ αυτή την αλλαγή και να µην καταθέσουν ποτέ αυτόν τον Ποινικό Κώδικα.
Είχαµε τότε γεγονότα τραγελαφικά, όπως επί παραδείγµατι
ότι ο ίδιος ο Σαµαράς και το περιβάλλον του µιλούσαν, µάλιστα,
µε πακιστανικά καρτοτηλέφωνα, γιατί φοβόντουσαν ότι τους
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υποκλέπτει τις συνοµιλίες η Χρυσή Αυγή. Επίσης, είχαµε το γεγονός ότι το κόµµα σας, το οποίο έβλεπε το άδικο που συντελείτο, δεν προχώρησε σε καµία διαµαρτυρία και δεν καταλάβατε
ότι όταν θίγεται η δικαιοσύνη, δεν έχει σηµασία αν αυτός που θίγεται είναι δεξιός, αριστερός, ακροδεξιός, ακροαριστερός.
Θέλω στο σηµείο αυτό να σας αποκαλύψω ότι συνεργάτης του
τότε Πρωθυπουργού, του Σαµαρά, τον οποίο τιµώ µε τη φιλία
µου και την εχεµύθεια µου, µου είπε πριν προφυλακιστώ ότι
έχουν σκοπό να σας προφυλακίσουν για εγκληµατική οργάνωση
και µετά παίρνει σειρά ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση στις Σκουριές,
όπου υπάρχουν υποκλοπές δύο Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι
µιλούσαν µε αυτούς που είχαν πραγµατοποιήσει την επίθεση στις
εκεί εγκαταστάσεις.
Έρχοµαι τώρα στην υπόθεση «SIEMENS». Πριν λίγες ηµέρες
στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής παρουσιάστηκε ο κ. Στουρνάρας.
Δεν ελέχθη λέξη ενάντια σε αυτόν τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, τον προκλητικό, παρά µόνο από τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Άκουσα προηγουµένως ότι θα γίνει νέα ρύθµιση.
Εύχοµαι να γίνει και να προχωρήσει αυτό το θέµα, αλλά µέχρι
στιγµής αυτοί οι οποίοι πήραν πάνω τους το ζήτηµα ευθέως και
χωρίς συµβιβασµούς ήταν µόνο η Χρυσή Αυγή.
Και µια και µιλάµε για την υπόθεση «SIEMENS», πόσο τυχαίο
είναι αλήθεια ότι ο ίδιος εισαγγελέας ο οποίος απορρίπτει τα αιτήµατα των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής, είναι αυτός ο οποίος
έκανε πρόταση πρόσφατα ότι θα πρέπει να αρθούν τα εντάλµατα
συλλήψεως κατά του Χριστοφοράκου, γιατί, λέει, τα δέκα εκατοµµύρια ευρώ που έδωσε στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δηµοκρατία
δεν ήταν εξαγορά, ήταν δωρεά. Και απορώ πώς είναι δυνατόν
κάποιος ευεργέτης να ευεργετεί ταυτόχρονα δύο αντιπάλους.
Μήπως επειδή τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Νέα Δηµοκρατία ήταν
κυβερνητικά κόµµατα;
Όµως, η υπόθεση της «SIEMENS» πάει πολύ µακρύτερα. Πάει
στο 1990, στην οικουµενική κυβέρνηση, γιατί από τότε άρχισαν
τα πράγµατα να πηγαίνουν εκεί που πήγαν και ζηµιώθηκε το ελληνικό κράτος δύο ολόκληρα δισεκατοµµύρια δραχµές.
Άκουσα προηγουµένως τον κ. Μητσοτάκη. Άκουσε µήπως κανείς να λέει λέξη, ότι δεν προστατεύει τον κ. Παπασταύρου της
λίστας Λαγκάρντ; Είναι ευθεία η πρόκληση απέναντί του. Γιατί
δεν λέτε για τον Παπασταύρου; Είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι συγκαλύπτεται το ζήτηµα της λίστας Λαγκάρντ, όταν ο Παπασταύρου
ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού Σαµαρά και είχαµε φτάσει
µέχρι του σηµείου να είναι και βασικός συνοµιλητής εκ µέρους
της χώρας µας µε την τρόικα;
Κι έρχοµαι στα πλέον σηµαντικά και πλέον πρόσφατα. Ο κ. Παπασταύρου πέρασε από την ελληνική δικαιοσύνη πρόσφατα και
του επεβλήθη ένα πρόστιµο 3,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Και ερωτώ,
πόθεν ο έντιµος πλην πτωχός -εντός πολλών εισαγωγικών- αυτός
δικηγόρος βρήκε και πλήρωσε 3,5 εκατοµµύρια ευρώ; Μήπως
αυτοί οι οποίοι είναι µαζί του, είναι και οι χρηµατοδότες του;
Ουδεµία απάντηση, λοιπόν, για τη λίστα Λαγκάρντ. Ουδεµία
απάντηση, βεβαίως, και για τη λίστα Μπόργιαρνς, καθώς και για
τη δήλωση Φαλτσιανί, που δυστυχώς δεν το ανέφερε Πρωθυπουργός, αλλά ούτε βέβαια είπε λέξη και ο κ. Μητσοτάκης εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως. Ο Φαλτσιανί το δήλωσε
ευθέως. Υπάρχουν ονόµατα πολιτικών στις µαύρες λίστες της λίστας Λαγκάρντ.
Όπως, επίσης, θέλω να αναφερθώ και στην ευαισθησία της
Νέας Δηµοκρατίας, την οποία βλέπουµε να ξιφουλκεί για δύο κυρίως ζητήµατα, δύο και µόνο. Το ένα είναι οι τραπεζίτες και τα
συµφέροντά τους και το άλλο τα κανάλια και η διαπλοκή. Ασφαλιστικό, αγροτικό, ζήτηµα -λεγόµενο προσφυγικό- λαθροµετανάστευσης, που έχει διαλυθεί η χώρα στην κυριολεξία, για όλα
αυτά δεν λέει λέξη.
Το µόνο που τους έθιξε είναι γιατί πήραν από τους δύο καθ’
ύλην αρµόδιους εισαγγελείς, τους εισαγγελείς διαφθοράς, µια
υπόθεση ενός τραπεζίτη, οι οποίοι εισαγγελείς θα ασκούσαν
δίωξη, και την έδωσαν σε µια άλλη εισαγγελέα -την πήρε µάλλον
µια άλλη εισαγγελεύς-, η οποία την έβαλε στο αρχείο.
Βεβαίως το θέµα των θαλασσοδανείων των τραπεζών, είναι τεράστιο. Οι ηµέτεροι έτρωγαν µε χρυσά κουτάλια εδώ και δεκαε-
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τίες. Και θέλω να πω ότι µέσα στα κόκκινα δάνεια, µέσα στα θαλασσοδάνεια, υπάρχουν και δάνεια ακόµη και µελών του Κοινοβουλίου, ακόµη και µεγαλοδηµοσιογράφων. Γι’ αυτό λοιπόν
υπάρχει αυτή η µεγάλη προστασία.
Και, βεβαίως, τι να πει κανείς για τον σκανδαλώδη αυτό νόµο,
µε τον οποίο απήλλαξαν από τις ποινικές ευθύνες τους τραπεζικούς εκείνους για τα δάνεια των κοµµάτων;
Κι επειδή µίλησε προηγουµένως ο κ. Μητσοτάκης για εξυγίανση των οικονοµικών της Νέας Δηµοκρατίας, τα χρέη της
Νέας Δηµοκρατίας είναι συνολικά 214.000.000 ευρώ. Στις τράπεζες είναι τα 197.000.000 ευρώ. Και βγήκαν όλα τα κανάλια,
αυτά της διαπλοκής που δήθεν τον πολεµούν, και θριαµβολόγησαν ότι θα νοικοκυρέψει το κόµµα.
Το µέσο επιτόκιο σήµερα είναι 5%. Μόνο για το επιτόκιο θέλει
10.000.000 ευρώ το χρόνο. Και είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα δίνει
το 60% της κοµµατικής επιχορηγήσεως, η οποία είναι λιγότερη
από 5.000.000 ευρώ. Είπε δηλαδή ότι θα δίνει 2,5 εκατοµµύρια
το χρόνο, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο του επιτοκίου.
Τι είπε µε απλά λόγια ο κ. Μητσοτάκης; Κι εσείς ως Κυβέρνηση, επιτέλους, πρέπει να πάρετε θέση. Είπε προς τον ελληνικό
λαό: Δεν θα πληρώσουµε ποτέ τα δάνεια που πήραµε και που
πληρώσατε εσείς, κορόιδα Έλληνες. Το ίδιο βεβαίως, που ισχύει
για τη Νέα Δηµοκρατία, ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ.
Ο «της Δικαιοσύνης ήλιος νοητός», όπως αναφέρει και ο ποιητής, είναι κάτι που πρέπει να ίσταται υπεράνω πάντων. Σίγουρα,
η δικαιοσύνη πρέπει να θωρακιστεί, για να είναι πραγµατικά ανεξάρτητη. Γιατί δεν είναι µόνο οι παρεµβάσεις, αλλά είναι οι µεταθέσεις των δικαστών που λειτουργούν σαν εκβιαστικό µέσο.
Είναι οι προαγωγές από τα συµβούλια. Ακόµη, θα πρέπει να έχει
το θάρρος µια αληθινά αξιοκρατική κυβέρνηση να φτάσει στο
σηµείο να εκλέγουν οι ίδιοι οι δικαστές και την ηγεσία τους,
πράγµα το οποίο δεν συµβαίνει.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, άργησε χαρακτηριστικά -κυβερνάει περισσότερο από έναν χρόνο- να ασχοληθεί µε τα ζητήµατα αυτά. Απόδειξη ότι άργησε και ότι ακόµη τα πράγµατα είναι
σάπια στο Βασίλειο της Δανιµαρκίας, είναι ο πρόσφατος πειθαρχικός έλεγχος που έγινε στον «Άρχοντα Ισίδωρο», όπως τον αναφέρει σε δικογραφία ένας λαθρέµπορος, αναφερόµενος στον
Εισαγγελέα Ντογιάκο, όπου τον απήλλαξε για το παράτυπο της
εκλογής του ως προϊστάµενου της Εισαγγελίας Εφετών, καταργώντας όχι τη νοµική επιστήµη, αλλά την αριθµητική. Διότι είπε
ότι το έντεκα –εντέκατος ήταν ο Ντογιάκος- είναι το µισό του είκοσι. Εάν το έντεκα είναι το µισό του είκοσι, τότε είναι νοµότυποι.
Κι όµως, πέρασε αυτό το πράγµα.
Έρχοµαι τώρα στην περίφηµη διαπλοκή. Η διαπλοκή ζει και
βασιλεύει. Ευχόµαστε πράγµατι –έχουµε σοβαρές επιφυλάξειςνα διαλυθεί. Προηγουµένως όµως, θα πρέπει να δοθούν πρέπουσες απαντήσεις στον ωµό εκβιασµό Ψυχάρη περί γάτας Ιµαλαΐων. Αυτά τα πράγµατα δεν πρέπει να πλανώνται πάνω από τη
δηµόσια ζωή.
Η Χρυσή Αυγή στηρίζει την αληθινή, την πραγµατική δικαιοσύνη, το έργο των εντίµων δικαστών, που είναι η πλειοψηφία,
αποστρέφεται µετά βδελυγµίας όλους αυτούς που αποτέλεσαν
τα όργανα των πολιτικών παρεµβάσεων, που οδήγησαν ακόµη
και στη φυλακή Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου. Καταγγέλλει, επίσης, και τη σηµερινή πλειοψηφία, γιατί σιώπησε, ενώ
γνώριζε πολύ καλά την αδικία. Η Χρυσή Αυγή, όµως, θα βρει το
δίκιο της και ο ήλιος θα λάµψει στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γενηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Ο κύριος Πρωθυπουργός για άλλη µία φορά είναι έξω από την
Αίθουσα την ώρα που µιλούν οι Αρχηγοί. Το έχει κάνει αυτό συνήθειο και δεν µπορώ να µην το σχολιάσω και σήµερα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε τον Πρωθυπουργό να
µιλάει για δεκατρία περίπου λεπτά, κάνοντας απλά διαπιστώσεις
σαν να είναι ένα κόµµα της Αντιπολίτευσης. Και τον ακούσαµε
για είκοσι περίπου λεπτά να αναφέρεται σε δεκατρείς νοµοθετικές ρυθµίσεις, σε δεκατρείς νόµους.
Ακούστε, κύριε Πρωθυπουργέ, µιας και δεν καταφέρατε να
ακυρώσετε το µνηµόνιο µε έναν νόµο κι ένα άρθρο, σας προκαλώ αύριο το πρωί να ακυρώστε και τις δεκατρείς ρυθµίσεις µε
έναν νόµο κι ένα άρθρο. Είστε Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Αυτό που παρακολουθούµε σήµερα δεν έχει καµµία σχέση µε
αυτό που έχει ανάγκη η χώρα, µε αυτό που περίµεναν να ακούσουν σήµερα οι πολίτες από όλους εµάς, για τη συνεννόηση των
πολιτικών δυνάµεων στο πεδίο των θεσµών, της δικαιοσύνης, της
διαφάνειας, της αξιοπιστίας, της εµπιστοσύνης. Η διαφάνεια δεν
προσφέρεται για άγονες αντιπαραθέσεις, κοµµατικές συγκρούσεις και φαρισαϊκές επικλήσεις. Ο ελληνικός λαός δικαιούται να
ξέρει και πρέπει να µάθει τα λάθη όλων µας, τις ευθύνες, τις παραλείψεις.
Εµείς, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ –και ελπίζω να µε παρακολουθείτε έστω από το γραφείο σας-, θα στηρίξουµε την πρότασή
σας για εξεταστική για όλα τα δάνεια των κοµµάτων και των
µέσων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Γιατί, όµως, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν τολµάτε να πείτε «Ναι»
στην πρόταση που σας έχω στείλει από τον Ιανουάριο για εξεταστική επιτροπή για την οικονοµία από το 2002 µέχρι σήµερα; Να
τα ελέγξουµε όλα! Τι φοβάστε, επιτέλους, κύριε Πρωθυπουργέ;
Και επειδή, κύριε Τσίπρα, αναφερθήκατε και στη διερευνώµενη από τη δικαιοσύνη υπόθεση πράγµατι αµφιλεγόµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, χρειάζεται µάλλον να σας
φρεσκάρω λίγο τη µνήµη. Η σχετική δικαστική έρευνα ξεκίνησε
και βασίστηκε στο δικό µας πόρισµα, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ, της προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του Βατοπεδίου. Εµείς, κύριε Τσίπρα, στείλαµε την
υπόθεση αυτή στη δικαιοσύνη. Μήπως θυµάστε τι κάνατε εσείς
προσωπικά και το κόµµα σας; Θα σας πω εγώ. Κάνατε πολύ απλά
την πάπια.
Και δεν µας αγγίζουν οι αναφορές σας για τα οικονοµικά των
κοµµάτων. Εµείς κάναµε όλες τις αναγκαίες τοµές. Πήραµε όλα
τα µέτρα. Μόνοι µας προχωρήσαµε, µε δική µας πρωτοβουλία,
µόνοι µεταξύ όλων των κοµµάτων και έχουµε εξαντλήσει τους
ελέγχους. Όλα τα πορίσµατα βρίσκονται ήδη στα χέρια του Εισαγγελέα. Και περιορίσαµε τις λειτουργικές µας δαπάνες κατά
96%. Δεν έχουµε να καλύψουµε τίποτα. Δεν έχουµε να φοβηθούµε τίποτα απολύτως.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Σταµατήστε, λοιπόν, να µας κουνάτε το δάκτυλο και βάλτε τον
δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων.
Θέλετε διαφάνεια και όχι συνθήµατα, κύριε Πρωθυπουργέ;
Θέλετε την αλήθεια και όχι προπαγάνδα; Αν τολµάτε, κάντε
δεκτή την πρότασή µας. Εµείς λέµε: Όλα στο φως. Όποιος έχει
παραβεί τους νόµους και έχει βλάψει τον ελληνικό λαό να πληρώσει, όποιος κι αν είναι.
Αυτό βέβαια δεν αποτελεί, ξέρετε, στις δηµοκρατίες άλλοθι
για παρεµβάσεις της Κυβέρνησης στη δικαιοσύνη. Κύριε Τσίπρα,
δεν έχετε κανένα άλλοθι για τις πράξεις σας.
Φτάσαµε στο σηµείο εισαγγελέας να κάνει αναφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης για παρεµβάσεις στο έργο της και η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου να
στρέφεται κατά καθηγητή συνταγµατικού δικαίου για την κριτική
που της άσκησε δηµόσια. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγµατα!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συζήτηση θα µπορούσε να ήταν πράγµατι µια ευκαιρία, αν δεν ήταν απλά άλλο
ένα πυροτέχνηµα, αντιπερισπασµός για να βγει η Κυβέρνηση και
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ο Πρωθυπουργός από τα αδιέξοδά τους, να αποπροσανατολιστεί ο ελληνικός λαός από τα µεγάλα προβλήµατα, να προσπαθήσει να στιγµατίσει τους αντιπάλους µε καταγγελίες και δήθεν
αποκαλύψεις. Είναι µια πρωτοβουλία πολωτική, διχαστική, που
το µόνο που αποκαλύπτει είναι ο πανικός στον οποίο βρίσκεται
η Κυβέρνηση.
Η µπάλα στην εξέδρα! Ποια οικονοµία; Ποια αξιολόγηση; Ποιοι
φόροι; Ποιο ασφαλιστικό; Ποιοι πρόσφυγες; Μα, πού ζείτε;
Ποιος κυβερνά;
Το σύστηµα ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί τη χειραγώγηση του κράτους και
της δικαιοσύνης µε συνειδητή κατάργηση της διάκρισης των
εξουσιών.
Είµαστε µια χώρα, που βιώνει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
όχι µόνο capital controls, αλλά και justice control.
Κύριε Πρωθυπουργέ, ο σκοπός δεν αγιάζει τα µέσα και ιδιαίτερα όταν ο σκοπός σας είναι µε κάθε τρόπο να παραµείνετε
στην εξουσία µε όποιο κόστος για τη χώρα.
Κύριε Τσίπρα, δεν συµφωνώ ότι έχετε χάσει κάθε ηθικό πλεονέκτηµα. Όχι, δεν το έχετε χάσει. Απλά, δεν το είχατε ποτέ! Είχατε πει ότι είστε κάθε λέξη του Συντάγµατος. Πήρατε τη γόµα
και τις σβήνετε τις λέξεις µία-µία, αλλά είστε κάθε λέξη από τα
ψέµατα που είπατε και τις υποσχέσεις που δώσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Γιατί, άραγε, δεν περιµένατε τη συνεδρίαση της Επιτροπής
Θεσµών και τις εξηγήσεις που θα δώσει εκεί ο κ. Παπαγγελόπουλος, για να συζητήσουµε µετά στην Ολοµέλεια τα θέµατα της
διαφθοράς;
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, που επί των ηµερών
σας είναι αρµόδιος για µέτρα εναντίον της διαφθοράς και της
διαπλοκής, να υπενθυµίσουµε ότι ήταν η προσωπική επιλογή του
τέως Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Καραµανλή, στην ευαίσθητη
θέση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Κοιτάξτε τώρα πού έχουµε φτάσει. Επτά χρόνια µετά ο Υπουργός, ο κ. Παρασκευόπουλος, που επί χρόνια στα ακαδηµαϊκά
έδρανα δίδασκε ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου,
βλέπει έναν πρώην διοικητή των µυστικών υπηρεσιών να τον
στριµώχνει στο γραφείο του. Και αναρωτιόµαστε: Ποιος πραγµατικά διοικεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης; Είναι ο απών Υπουργός
ή ο υπουργεύων εισαγγελέας;
Ξεφυλλίζοντας δε τον συντηρητικό Τύπο είναι ορατό διά γυµνού οφθαλµού ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος απολαµβάνει ιδιαίτερης στήριξης. Θυµίζει οικογενειακούς καβγάδες όλη αυτή η
υπόθεση και ταλαιπωρείτε σήµερα το Κοινοβούλιο µε µάχες χαρακωµάτων και πολώνετε, βέβαια, το κλίµα.
Το έχετε ανάγκη εσείς αυτό. Βολεύει, βέβαια, και τη Νέα Δηµοκρατία η πόλωση. Να κινηθούµε µακριά από τα προβλήµατα
και µακριά και από τα προβλήµατα και τις προτεραιότητες της
ίδιας της δικαιοσύνης, γιατί, σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα, το 50% του προβλήµατος ανταγωνιστικότητας της χώρας
οφείλεται στην αργή απονοµή δικαιοσύνης.
Αντί, λοιπόν, σήµερα να συζητάµε την ουσία του θέµατος, προτιµήσατε για άλλη µια φορά την πόλωση, τις διχαστικές λογικές,
τις απειλές και τις εντυπώσεις και καταλήγετε σε µια προσπάθεια
λασποµαχίας αποτυχηµένη.
Την ίδια στιγµή, σε µια Κυβέρνηση µόλις λίγων µηνών, υπάρχουν κρούσµατα αµνησίας στα στελέχη σας. Άλλοι ξεχνούν να
µεταβιβάσουν µετοχές, άλλοι κάνουν ανακριβείς δηλώσεις
«πόθεν έσχες».
Βέβαια, δεν είµαι δικαστής για να αποφασίσω, αλλά, κύριε Τσίπρα, δεν είστε ούτε µπορείτε να υποδυθείτε τον αρχάγγελο της
κάθαρσης.
Μόλις µέσα σε δεκατέσσερις µήνες διακυβέρνησης ο βασιλιάς
είναι γυµνός και πάνω στα συντρίµµια της ρητορικής του µίσους,
του διχασµού και των ψεµάτων αρχίζει η ηθικολογία. Τελευταίο
καταφύγιο πριν από την ολοκληρωτική κατάρρευση του κυβερνητικού διδύµου Τσίπρα-Καµµένου η δήθεν µάχη εναντίον της
διαφθοράς και της διαπλοκής.
Ας είµαστε ξεκάθαροι. Για ποια ανεξαρτησία κόπτεσθε; Η Κυ-
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βέρνηση και κάθε κυβέρνηση δεν επιτρέπεται να εµπλέκεται στη
δικαστική διαχείριση των υποθέσεων. Με ποιο δικαίωµα ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης παρεµβαίνει στις δικαστικές
ενέργειες εισαγγελέα για την άσκηση των καθηκόντων της; Με
ποιο δικαίωµα παρίσταται στη διάσκεψη των Δικαστών και αρνείται να εξέλθει, όταν του το ζητούν;
Η Κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωµα, κύριε
Πρωθυπουργέ, να διακρίνει τους δικαστές σε φίλα προσκείµενους ή µη, σε πρόθυµους ή σε απείθαρχους και µη συνεργάσιµους.
Προσέξτε το καλά, γιατί το υιοθετήσατε κι εσείς σήµερα αυτό,
στην οµιλία σας νωρίτερα.
Η Κυβέρνηση δεν προαναγγέλλει ούτε δικαιολογεί δικαστικές
αποφάσεις. Πολύ περισσότερο δεν τις επιβάλλει. Και προσέξτε,
κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί προσπαθήσατε σήµερα να προαναγγείλετε πορίσµατα.
Η Κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση δεν διοχετεύει υπόγεια επιλεκτικές διαρροές από απόρρητα στοιχεία δικογραφιών.
Είναι φανεροί οι στόχοι της Κυβέρνησης: Επιχειρείτε να οικοδοµήσετε ένα καθεστώς. Η επίθεση κατά της δικαιοσύνης είναι
µέρος αυτού του σχεδιασµού. Αποκεφαλίσατε τις ανεξάρτητες
αρχές, επιχειρήσατε να επιβάλετε στη σύνθεσή τους πρόθυµα
προς εσάς πρόσωπα. Την ίδια στιγµή βλέπουµε την Πρόεδρο του
Αρείου Πάγου, από τη θεσµική της θέση στην κορυφή της ελληνικής δικαιοσύνης, να επεµβαίνει απροκάλυπτα στη λειτουργία
του Κοινοβουλίου, να επιχειρεί να παρεµποδίσει την ελευθερία
του λόγου και την ανεξαρτησία των Βουλευτών, παρεµβαίνοντας
στη νόµιµη δηµοκρατική λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων.
Δεν διστάσαµε να εκθέσουµε και να καταγγείλουµε αυτήν την
εξωθεσµική παρέµβαση και ύστερα από όλα αυτά αναρωτιόµαστε: Σε αυτήν τη χώρα υπάρχει, εφαρµόζεται η διάκριση των
εξουσιών;
Όπως τόνισα µε έµφαση στην απαντητική µου επιστολή προς
την κυρία Θάνου, θεωρώ ανεπίτρεπτο το αίτηµά της να ασχοληθώ µε το περιεχόµενο ανακοίνωσης του γραφείου Τύπου του
ΠΑΣΟΚ, καθώς και µε τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες των
Βουλευτών του κόµµατός µας. Θέλω δε και από εδώ να επαναλάβω την πλήρη διαφωνία µου στην κατάθεση µήνυσης εκ µέρους της κατά του καθηγητή κ. Τσακυράκη.
Θεωρώ απαράδεκτη τη νέα νοµοθετική διάταξη, µε την οποία
ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου µπορεί να ασκήσει πειθαρχικό
έλεγχο κατά του συνόλου των δικαστών. Γιατί αυτή η σύµπτωση
τόσων πολλών ιδιοτήτων σε ένα πρόσωπο; Και πειθαρχική διώκτρια και ανακρίτρια και έµµεσα ουσιαστικά κριτής. Έτσι πάει
«περίπατο» και η κατοχυρωµένη εσωτερική ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη. Και µόνο το γεγονός ότι η κυρία Θάνου έκανε χρήση
των υπερεξουσιών της, προτού καν στεγνώσει το µελάνι του τυπογραφείου, υποδεικνύει τη σκοπιµότητα των σχετικών ρυθµίσεων, δηλαδή την κατά παραγγελία νοµοθέτηση.
Ο λαός απαιτεί να σπάσει το απόστηµα της διαφθοράς και της
διαπλοκής. Εµείς ζητούµε να µπουν διαφανείς κανόνες, σκληροί
κανόνες και να κλείσει κάθε είδους παράθυρο στη διαπλοκή µεταξύ οικονοµικών παραγόντων και πολιτικών. Εµείς ζητάµε η ευθύνη και ο έλεγχος για την τήρηση και την εφαρµογή των
κανόνων να ανήκει στη δικαιοσύνη και στις ανεξάρτητες αρχές
και όχι στη διοίκηση και στην Κυβέρνηση. Εµείς ζητάµε να γίνουν
δοµικές αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα, ώστε να περιοριστεί η
υπέρµετρη ισχύς της εκτελεστικής εξουσίας. Ζητάµε όλα και
όλοι να είναι στο φως.
Η χώρα χρειάζεται καθαρούς κανόνες που να τηρούνται. Δεν
χρειάζεται κανόνες που να κόβουν και να ράβουν οι Υπουργοί
στα µέτρα τους για εξυπηρέτηση κάθε είδους συµφερόντων. Η
χώρα έχει ανάγκη ισχυρούς θεσµούς και όχι Υπουργούς που παζαρεύουν τηλεοπτικές άδειες ή Υπουργούς που µπουκάρουν στα
γραφεία των εισαγγελέων.
Σήµερα πρέπει να απολογηθείτε στον ελληνικό λαό, γιατί καταψηφίσατε όλα τα µέτρα για την καταπολέµηση της διαφθοράς
και της φοροδιαφυγής. Αναφέροµαι σε όλα εκείνα που ψήφισε,
κατά κανόνα, µόνο του το ΠΑΣΟΚ από το 2010 µέχρι το 2011.
Δεν βρήκατε το σθένος να ψηφίσετε µαζί µας ούτε καν την άρση
τραπεζικού απορρήτου ούτε καν τον εισαγγελέα οικονοµικού εγ-
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κλήµατος. Χάρη σε αυτές τις ρυθµίσεις γίνονται σήµερα οι έρευνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Βρείτε, λοιπόν, σήµερα το κουράγιο επιτέλους να το αναγνωρίσετε!
Καταθέτω στα Πρακτικά, ενδεικτικά, δεκαεννέα πρωτοβουλίες
και δράσεις των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, τις πιο σηµαντικές.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γεννηµατά καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
ΑΣΕΠ και σύστηµα προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα. Ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε δηµόσια έγγραφα που
τους αφορούν. Δηλώσεις «πόθεν έσχες» για πολιτικά πρόσωπα,
κρατικούς αξιωµατούχους και δηµόσιους λειτουργούς. Έλεγχος
στα οικονοµικά των κοµµάτων. Συνταγµατική αναγνώριση των
ανεξάρτητων αρχών. Πρόγραµµα «Διαύγεια». Ενίσχυση και εµπέδωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Φορολόγηση ακινήτων off shore εταιρειών. Άρση τραπεζικού και φορολογικού
απορρήτου. Οικονοµικοί εισαγγελείς και εισαγγελείς κατά της
διαφθοράς. Ανεξάρτητη δηµόσια αρχή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Δηµιουργία ανεξάρτητης στατιστικής αρχής.
Δεν σταµατάµε, όµως, σ’ αυτά που έγιναν. Πολλά πράγµατα
µπορούν και πρέπει να γίνουν ακόµα. Έχουµε προτείνει και επιµένουµε στη σύσταση µονίµων θέσεων γενικών γραµµατέων µε
πενταετή θητεία και την επιλογή τους από ανεξάρτητο εκλεκτορικό σώµα. Κατάργηση του καθεστώτος και της νοοτροπίας της
εξέλιξης των στελεχών του δηµοσίου κατά αρχαιότητα. Αξιοποίηση του στελεχιακού δυναµικού σε επιτελικές θέσεις ευθύνης.
Αναβάθµιση του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης. Δηµιουργία ανεξάρτητης αρχής, µε αντικείµενο τον έλεγχο του πολιτικού
χρήµατος. Διεύρυνση του ρόλου και των αρµοδιοτήτων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των δηµοσίων υπηρεσιών «µίας
στάσης». Έτσι περιορίζεται η διαφθορά.
Διασφάλιση της αποκοµµατικοποίησης της δηµόσιας διοίκησης. Οργάνωση ενός δραστικού και έγκαιρου ελέγχου των δηµοσίων υπηρεσιών. Εισαγωγή ασυµβίβαστου κατοχής κρατικού
αξιώµατος και κοµµατικής θέσης. Θέσπιση ανώτατου ορίου θητειών για κάθε θέση αιρετού.
Προτείνουµε, επίσης, ειδικά για τον χώρο της δικαιοσύνης την
ανατροπή της εικόνας των αφόρητων καθυστερήσεων στην απονοµή της δικαιοσύνης, τη µεταφορά µεγάλων κατηγοριών υποθέσεων σε σύγχρονες µορφές εξώδικης επίλυσης, την οργάνωση
σύγχρονων µορφών κοινωνικής προστασίας, όπως ο οικογενειακός δικαστής και συµπαραστάτης, την πλήρη και έγκαιρη συµµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης στις αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
Ο κύριος Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζήτησε
αυτήν τη συζήτηση, µε αφορµή –κατ’ αυτόν- τις εξελίξεις στον
χώρο της δικαιοσύνης. Μιλάει ακόµα σαν να είναι αρχηγός κόµµατος της Αντιπολίτευσης. Ασχολείται µόνο µε το παρελθόν.
Ποιο είναι το σκεπτικό της ηγετικής οµάδας των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;
«Εντάξει, παιδιά, µπορεί να µην καταφέραµε να σκίσουµε τα µνηµόνια, αλλά κάναµε περήφανη διαπραγµάτευση έξι µηνών και δεκαεπτά ωρών, όχι βέβαια µε την τρόικα αλλά µε τους θεσµούς.
Οι θεσµοί µάς επέβαλαν και τελικά ψηφίσαµε το τρίτο και χειρότερο µνηµόνιο. Εµείς, βέβαια, δεν συµφωνούµε, αλλά θέλουµε
τα χρήµατα από τους διεθνείς τοκογλύφους και τους δανειστές,
γιατί άλλες λύσεις δεν υπάρχουν. Το καταλάβαµε, έστω και
τώρα.
Αναγκαστήκαµε να εισπράξουµε από τους πολίτες τον ΕΝΦΙΑ,
αλλά µην ξεχνάτε ότι εµείς κάναµε το καθήκον µας. Ως Αντιπολίτευση, δεν τον πληρώναµε.
Αποσύραµε το «πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης», συνολικού
ύψους τριών δισεκατοµµυρίων ευρώ, αλλά µην ανησυχείτε. Ψηφίσαµε ως αντίβαρο το «παράλληλο πρόγραµµα», συνολικού
ύψους εκατό εκατοµµυρίων ευρώ.
Κλείσαµε τις τράπεζες και προχωρήσαµε στο δηµοψήφισµα.
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Όµως, µην ανησυχείτε. Το «όχι» το κάναµε «ναι» σε µία νύχτα και
γίναµε οι καλύτεροι φίλοι της κυρίας Μέρκελ και του «Ολαντρέου», όπως λέγαµε µέχρι χθες, και το δεξί τους χέρι.
Κλείσαµε την απάνθρωπη Αµυγδαλέζα, αλλά ανοίξαµε την
καθώς πρέπει Ειδοµένη, «ναό» του σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων που τιµά την Ελλάδα, προσφέροντας απλόχερα
στους πρόσφυγες το δικαίωµα να λιάζονται και τώρα να µουλιάζουν στα λασπόνερα, εκτός κι αν έχουν διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ να επενδύσουν, οπότε τους θέλουµε.
Καταγγείλαµε τα κράτη που έκλεισαν τα σύνορα, αλλά ενηµερωθήκαµε από τον κ. Τουσκ ότι τελικά συνυπογράψαµε στις Βρυξέλλες αυτά που καταγγέλλαµε στην Αθήνα.
Διαρρηγνύαµε τα ιµάτιά µας για τη FRONTEX, αλλά φέραµε
το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και, στο περιθώριο της ανακήρυξης του
εθνικά υπερήφανου Πρωθυπουργού µας ως επίτιµου διδάκτορα
από ιδιωτικό πανεπιστήµιο της Σµύρνης, υπογράψαµε και την
έλευση Τούρκων τοποτηρητών στα νησιά µας.
Εξοντώνουµε συστηµατικά τους αγρότες, αλλά µην ανησυχείτε. Φτωχοποιούµε τους επιστήµονες, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τη µεσαία τάξη και µ’ αυτόν τον τρόπο
αµβλύνουµε, βεβαίως, τις ανισότητες. Το σύνθηµά µας; «Όλοι
προς τα κάτω»».
Και όλα αυτά συµβαίνουν, ενώ η χώρα βουλιάζει. Η οικονοµία
της απλά δεν υφίσταται. Η κοινωνία παραπαίει. «Εντάξει» -σου
λένε οι κυβερνώντες- «τα κάναµε όλα αυτά, αλλά όλα κι όλα, τη
διαπλοκή θα την πολεµήσουµε µέχρι τέλους!».
Ξέρετε, η χώρα έχει ξαναζήσει πρόσφατα αντίστοιχους ψευτοπαλικαρισµούς, δήθεν, εναντίον της διαπλοκής µε γνωστά
αποτελέσµατα, µόνο που τότε ξεκινούσαν και τελείωναν στις ταβέρνες του Μπαϊρακτάρη και τώρα µετακόµισαν στην Πλατεία
Μαβίλη µε εσπρέσσο.
Ε, λοιπόν, ό,τι κάνατε µε το σκίσιµο των µνηµονίων θα κάνετε
και µε το σκίσιµο της διαπλοκής! Θα σκίσετε τη γάτα, κυρίες και
κύριοι της Κυβέρνησης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Το πιο ανατριχιαστικό, όµως, είναι αυτό που ακούσαµε από
εσάς απόψε, ότι θα επιβάλλετε το δόγµα «νόµος και τάξη». Τι
σχέση έχει αυτό µε την Αριστερά, κύριε Πρωθυπουργέ και τις
ιδεολογικές της αντιλήψεις; Θα σας πω εγώ: όση ο φάντης µε το
ρετσινόλαδο!
Ε, λοιπόν, εµείς, κύριε Πρωθυπουργέ, είµαστε µε το κράτος
δικαίου! Το υπερασπιζόµαστε κόντρα στον αυταρχισµό όχι µε
λόγια, στην πράξη! Και γι’ αυτό για άλλη µία φορά σας επαναλαµβάνουµε πως είναι φανερό ότι δεν µπορείτε να οδηγήσετε µε
ασφάλεια τη χώρα έξω από την κρίση. Πρέπει να το κατανοήσετε
και να παραιτηθείτε πριν να είναι αργά. Όµως, το συµφέρον της
χώρας βρίσκεται στην εθνική συνεννόηση και αυτή η Βουλή πρέπει –επιβάλλεται- να δώσει τη λύση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κυρία Γενηµατά.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ)
2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της
Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».
Τον λόγο έχει ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για άλλα ζητήµατα έπρεπε να γίνεται σήµερα η συζήτηση. Έπρεπε να συζητήσουµε για τις επικίνδυνες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, τον
εγκλωβισµό προσφύγων και µεταναστών στην Ελλάδα, κατά παράβαση του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου, για την παραβίαση
κυριαρχικών δικαιωµάτων του λαού µας, της πατρίδας µας από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δήθεν συµµάχους και πάει λέγοντας. Και βέβαια, έπρεπε να συζητάµε για το πώς πρέπει να σταµατήσουν να προετοιµάζονται
νέα µέτρα σε βάρος του λαού µας, όπως το ασφαλιστικό, το φορολογικό, οι νέοι νόµοι-λαιµητόµοι.
Όµως, σας έχουµε µάθει πλέον. Κάθε φορά που τα κόµµατα
των µνηµονίων –για να θυµηθούµε µία αγαπηµένη και πολυχρησιµοποιηµένη έκφραση της σηµερινής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, πριν την επίσηµη ένταξή τους µε το τρίτο µνηµόνιο στο
κλαµπ των µνηµονιακών κοµµάτων- ένιωθαν τη λαϊκή πίεση, τη
δυσαρέσκεια, την αγανάκτηση, κάθε φορά που τα ίδια αυτά κόµµατα όλο και περισσότερο συνέκλιναν σε θέσεις και προτάσεις
διαχείρισης, τότε ανασυρόταν από τα συρτάρια η γνωστή, η αγαπηµένη τους συνταγή: η σκανδαλολογία, η πάταξη της διαφθοράς, της διαπλοκής, η υπέρτατη δικαιοσύνη και η δήθεν
υπεράσπισή της.
Οι πιο παλιοί σε αυτή τη Βουλή το έχουν ζήσει αυτό το σίριαλ
άπειρες φορές δεκαετίες τώρα, ιδιαίτερα από το 1991 και µετά.
Οι νεότεροι σε αυτά τα έδρανα, όπως και όλη η ελληνική κοινωνία, το ζούσαµε από τα τηλεοπτικά παράθυρα, από τα «κίτρινα»
πρωτοσέλιδα, τις ανούσιες κοκοροµαχίες σε προεκλογικά µπαλκόνια. Όλος ο 20ος αιώνας και οι αρχές του 21ου αιώνα είναι γεµάτοι από τέτοιου είδους «µάχες». Δεν αποτελεί, λοιπόν, και
µεγάλη πρωτοτυπία η σηµερινή συζήτηση.
Δεν υπήρχε πρόγραµµα προεκλογικό της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ, που να µην περιλάµβανε διακηρύξεις για τη δήθεν
καταπολέµηση της διαφθοράς, για την ανάγκη εδραίωσης της
αξιοκρατίας στο κράτος, στην οικονοµία γενικότερα.
Από την άλλη, δεν υπήρχε σκάνδαλο που να µην ήρθε στο φως
της δηµοσιότητας -και εδώ στην Ελλάδα και αλλού- από τα ανταγωνιζόµενα µονοπώλια διεθνούς εµβέλειας. Τα µεγάλα πολιτικά - οικονοµικά σκάνδαλα πάντα σχετίζονταν µε ανακατατάξεις
στην αγορά κεφαλαίου, την εµφάνιση, δηλαδή, νέων «τζακιών»,
για να συνεννοούµαστε.
Η σύγκλιση σε θεµελιώδη ζητήµατα πάντα σάς έσπρωχνε να
προσπαθείτε να στοιχειοθετήσετε τη δήθεν υπεροχή σας έναντι
των υπολοίπων πολιτικών αντιπάλων σας πάνω στη βάση της
ονοµαζόµενης «ηθικής» σας, της ακεραιότητας σας, της ικανότητας των στελεχών σας, αναδεικνύοντας την έλλειψη αυτών των
χαρακτηριστικών σε άλλους, µόνο και µόνο για να µπερδεύεται
ο κόσµος.
Έτσι ακριβώς, µε τον ίδιο τρόπο, συµπεριφέρονται σήµερα ο
ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, η συγκυβέρνηση, ό,τι έκανε η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ και τα πρόθυµα «εξαπτέρυγά» τους πριν.
Αυτό άλλωστε είχε αποτυπωθεί και προεκλογικά. Το προεκλογικό σύνθηµα του ΣΥΡΙΖΑ «ξεµπερδεύουµε µε το παλιό, κερδίζουµε το αύριο» έθετε ουσιαστικά ως διαχωριστική γραµµή τη
διαφθορά των προηγούµενων κυβερνήσεων και σε ατοµικό και
σε συλλογικό επίπεδο.
Η Νέα Δηµοκρατία πάλι είχε σηκώσει το γάντι προεκλογικά,
αναδεικνύοντας την ενσωµάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ πλατιών τµηµάτων του πολιτικού κατεστηµένου, στελεχών κυρίως του ΠΑΣΟΚ,
αλλά και των γνωστών εργατοπατέρων, ενώ είκοσι ένας Βουλευτές της –θυµόσαστε πολύ καλά- είχαν προχωρήσει στα τέλη Ιουλίου σε ερώτηση στον Πρωθυπουργό και τους συναρµόδιους
Υπουργούς µε θέµα «Διαφθορά και το ήθος της πρώτη φορά αριστερής διακυβέρνησης».
Εξυπακούεται ότι αυτή η αντιπαράθεση περιελάµβανε και την
ανάδειξη εκατέρωθεν περιπτώσεων στελεχών, που προβάλλονταν ως αποδεικτικά διαφθοράς σε µια δηµόσια συζήτηση, επί της
ουσίας όµως «άλλα λόγια να αγαπιόµαστε».
Βέβαια, για να είναι καθαρό, εµείς δεν πιστεύουµε ότι η όποια
-έστω σικέ- αντιπαράθεση γύρω από το ζήτηµα της διαφθοράς
υπηρετεί µόνο προπαγανδιστικούς σκοπούς. Ο ελληνικός λαός
πρέπει να γνωρίζει ότι στο όνοµα της καταπολέµησης της διαφθοράς, της διαπλοκής, επιχειρούνται αναδιαρθρώσεις στον
κρατικό τοµέα, που θα διευκολύνουν τη δραστηριότητα των µεγάλων επιχειρηµατιών και µόνο. Το γεγονός, για παράδειγµα, της
ισότιµης πρόσβασης των επιχειρηµατικών οµίλων σε διαγωνισµούς ή η απλοποίηση των διαδικασιών για τις επενδύσεις, σε
συνδυασµό πολλές φορές µε την ανάγκη του γνωστού «γρηγορόσηµου» σε µια σειρά κρατικών υπηρεσιών είναι υπαρκτοί ανα-
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σχετικοί παράγοντες για το κεφάλαιο, για τους καπιταλιστές.
Βέβαια, στα µεγάλα ζητήµατα διαπλοκής κράτους-µονοπωλίων δεν αποτελεί η Ελλάδα ούτε εξαίρεση ούτε έχει το προβάδισµα. Όλοι θυµόµαστε το «WATERGATE» παλιά, τη «SIEMENS»,
τα σκάνδαλα στην Ιταλία, την Ιαπωνία και αλλού. Η Ελλάδα, όπως
και άλλα κράτη, παρουσιάζουν µεγαλύτερη έκταση διαφθοράς
ως προς τα φαινόµενα που σχετίζονται µε τη φοροδιαφυγή µε
τις πλάτες του κρατικού µηχανισµού, παραδείγµατος χάριν των
ΔΟΥ. Υπάρχουν κράτη, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, η Ιταλία, όπου η µαφία είναι κράτος εν κράτει.
Αλήθεια, όµως, τι ακριβώς εννοούν µε τον όρο «διαφθορά» οι
υπερασπιστές αυτού του σάπιου συστήµατος, είτε ανήκουν στα
δύο σηµερινά κόµµατα της συγκυβέρνησης είτε ανήκουν στα
υπόλοιπα κόµµατα, αλλά και σε ινστιτούτα ή διάφορες προσωπικότητες, που τους ακούµε από δω και από κει τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσµο;
Μήπως εννοούν «διαφθορά», για παράδειγµα, τη διατήρηση
από όλες τις κυβερνήσεις του νόµου που καθορίζει τις εξήντα ειδικές φοροαπαλλαγές που απολάµβαναν και απολαµβάνουν οι
εφοπλιστές και ευθύνονται για το γεγονός ότι το κράτος έχει λιγότερα έσοδα από τους εφοπλιστές απ’ ό,τι έχει από τα παράβολα των µεταναστών;
Μήπως µε τον όρο «διαφθορά» εννοούν τη µείωση των φορολογικών συντελεστών των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων ταυτόχρονα µε την εκτίναξη της φορολόγησης των λαϊκών
στρωµάτων;
Μήπως εννοούν την αδρή κρατική στήριξη των τραπεζών, τη
στιγµή που πετσοκόβονται οι κρατικές δαπάνες για παιδεία, για
υγεία, για ασφάλιση; Μήπως, τη στιγµή µάλιστα που ισχύουν όλα
αυτά, όλα τα παραπάνω, θεωρείται διαφθορά η ψήφιση νόµων
που µειώνουν µισθούς και συντάξεις, αυξάνουν τη φορολόγηση
του λαού και προσαρµόζουν τις εργασιακές σχέσεις στις ανάγκες της αύξησης των καπιταλιστικών κερδών;
Ασφαλώς και σε καµµία περίπτωση τα παραπάνω δεν θεωρούνται από εσάς φαινόµενα διαφθοράς. Το αντίθετο µάλιστα.
H νοµοθετική δραστηριότητα προς όφελος του κεφαλαίου θεωρείται -και είναι στην πραγµατικότητα- απαραίτητο στοιχείο κάθε
καπιταλιστικού κράτους.
Και επειδή οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φάει, όπως λένε, «µε το
κουτάλι» τον Μαρξ και τον Ένγκελς, θα θυµούνται, όταν απευθύνονταν στους αστούς µε το κοµµουνιστικό µανιφέστο και τους
έλεγαν «το δίκαιό σας είναι η θέληση της τάξης σας που αναγορεύεται σε νόµο».
Γι’ αυτό οι εργαζόµενοι της χώρας µας, για να καταλάβουν τι
ακριβώς εννοούν «διαφθορά», πίσω από τις λέξεις, τα κόµµατα
και οι µηχανισµοί του συστήµατος, πρέπει να βάζουν δίπλα-δίπλα
τους νόµους που ψηφίζουν στη Βουλή και εκείνους που αφορούν
τους εφοπλιστές, τους βιοµήχανους, τους µεγάλους επιχειρηµατίες, ταυτόχρονα και εκείνους που αφορούν τους εργάτες, τους
αγρότες, τους επαγγελµατίες, όπως και εκείνους που τους χαρακτηρίζουν ως σκάνδαλα.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι µπορεί σε µία χώρα, µε βάση τους
νόµους της, µία πράξη να θεωρείται διαφθορά, ενώ σε µια άλλη
χώρα µπορεί να θεωρείται µέχρι και απόδειξη υγιούς ή έξυπνης
επιχειρηµατικότητας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της
χρηµατοδότησης των αστικών κοµµάτων από τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής το φαινόµενο αυτό είναι
πολύ γενικευµένο και καθ’ όλα νόµιµο και ηθικό. Το ίδιο φαινόµενο στην Ευρώπη εντάσσεται στα φαινόµενα διαφθοράς και
προκαλεί θύελλες αντιδράσεων και αντίστοιχα ηθικά κηρύγµατα.
Υπενθυµίζουµε, για παράδειγµα, το σκάνδαλο της δεκαετίας
του ’90 στη Γερµανία, όπου ο τότε µακροβιότερος καγκελάριος
Χέλµουτ Κολ µαζί µε τον σηµερινό υπουργό Οικονοµικών, τον κ.
Σόϊµπλε, δέχθηκαν, για λογαριασµό του Χριστιανοδηµοκρατικού
Κόµµατος, δύο εκατοµµύρια µάρκα από τον µεγαλέµπορο όπλων
Σράιντερ.
Το κεφάλαιο ως σύνολο, όσο ενιαίο είναι απέναντι στο χτύπηµα της εργατικής τάξης, τόσο τρώγεται από τις οξύτατες εσωτερικές έριδες, που ακούν στο όνοµα «κεφαλαιοκρατικός
ανταγωνισµός». Σ’ αυτόν τον ανταγωνισµό το ζητούµενο δεν
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είναι µόνο γενικά τα κέρδη, αλλά η µεγαλύτερη κερδοφορία από
τον ανταγωνιστή, η ανάληψη ενός έργου από µία εταιρεία αντί
µιας άλλης, η εξασφάλιση της συµµετοχής σε κάποια επιδότηση
ή κάποιο πρόγραµµα αντί µιας άλλης, το κέρδος µεγαλύτερου
µεριδίου στην αγορά του εµπορεύµατος µιας εταιρείας έναντι
των ανταγωνιστών της κ.ο.κ..
Και αυτός ο οξύτατος πόλεµος µεταξύ των καπιταλιστών επιτάσσει την αξιοποίηση όλων των όπλων, και νόµιµων και παράνοµων. Σ’ αυτόν τον πόλεµο εµπλέκεται και η κατ’ όνοµα
ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
Στον αγγελικά πλασµένο κόσµο σας, αυτό το σχετικό προβάδισµα επιδιώκεται µάλιστα πολλές φορές µε το να αναλαµβάνουν
οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες, οι ίδιοι οι καπιταλιστές ή στελέχη των
επιχειρήσεών τους τµήµατα της κρατικής διοίκησης.
Γνωστή είναι η άµεση διασύνδεση της κυβέρνησης Μπους µε
την «ENRON» και το σχετικό σκάνδαλο τότε, στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, καθώς και οι σχέσεις του Τσέινι, του Αντιπροέδρου, µε την πετρελαϊκή εταιρεία, την «HALLIBURTON»,
όπως και του τότε υπουργού Οικονοµικών, του Πόλσον, µε την
«GOLDMAN SACHS».
Και στην Ελλάδα άλλωστε έχουµε πολλά παραδείγµατα τέτοιων επιχειρηµατιών ή γνωστών αχυρανθρώπων τους, που συµµετέχουν άµεσα σε όλα τα επίπεδα του κρατικού µηχανισµού,
από τα υπουργεία µέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφέρουν ως
διαφθορά τη διαπλοκή πολιτικών και διοικητών καπιταλιστικών
επιχειρήσεων. Είναι υποκρισία. Πολιτικοί αναδεικνύονται ως τέτοιοι, αφού έχουν θητεύσει σε υψηλές διαχειριστικές θέσεις του
κεφαλαίου, ταυτόχρονα και σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
ερευνητικά κέντρα και αντιστρόφως.
Η λεγόµενη διαφθορά αποτελεί το απαραίτητο συµπλήρωµα
της νόµιµης επιδίωξης του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Η παράβαση του αστικού δικαίου προς όφελος της κερδοφορίας φαίνεται ότι αποτελεί απλώς την άλλη όψη του νοµίσµατος της
παραγωγής δικαίου προς όφελος της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Το συµπέρασµα αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα
φαινόµενα αυτά αγκαλιάζουν ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσµο.
Πριν λίγους µήνες έσκασε το σκάνδαλο της «VOLKSWAGEN» µε
το γερµανικό κολοσσό της αυτοκινητοβιοµηχανίας και πρότυπη
επιχείρηση της γερµανικής και παγκόσµιας βιοµηχανίας να κατηγορείται. Στη Γερµανία επίσης ανήκει και η «SIEMENS» που
αποδέχθηκε ότι στο διάστηµα µεταξύ 1999-2006 δαπάνησε 1,3
τρισεκατοµµύρια ευρώ σε διάφορες χώρες -130 εκατοµµύρια απ’
αυτά στην Ελλάδα- για δωροδοκίες µε στόχο την επίτευξη εµπορικών συµφωνιών.
Πριν λίγους µήνες παραιτήθηκε ο Ιταλός Υπουργός Μεταφορών λόγω των αποκαλύψεων και των κατηγοριών για διαφθορά
στην ανάθεση εργολαβιών δηµόσιων έργων σε συγκεκριµένες
εταιρείες.
Το 1999 είχαµε την παραίτηση ολόκληρης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όταν τα δέκα από τα δεκαεννιά µέλη της κατηγορήθηκαν για σκάνδαλα και ατασθαλίες συνδεόµενα µε συµφέροντα
συγκεκριµένων οµίλων, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι µετά την
παραίτησή τους πολύ απ’ αυτούς ανέλαβαν στελεχικές ηγετικές
θέσεις σ’ αυτές τις µεγάλες εταιρείες. Ο κατάλογος πραγµατικά
δεν έχει τέλος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε σήµερα τον Πρωθυπουργό να επαναλαµβάνει ότι η έξοδος από την κρίση, η ανασυγκρότηση και ο δηµοκρατικός µετασχηµατισµός της χώρας
είναι αδύνατον να επιτευχθούν αν το σύστηµα διαπλοκής και διαφθοράς δεν ξεριζωθεί αποφασιστικά. Διατυπώσεις σαν αυτή βρίσκει κανείς σε όλα ανεξαίρετα τα αστικά κόµµατα από την
Ελλάδα µέχρι την Ιαπωνία και τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η επιχειρηµατολογία τους προσπαθεί να κόψει τον οµφάλιο λώρο που
συνδέει τα φαινόµενα αυτά µε το κυνήγι του κέρδους, παρουσιάζοντάς τα ως ζητήµατα ηθικής, η καταπολέµηση των οποίων
εξαρτάται από τη σχετική πολιτική βούληση. Γι’ αυτό κι όλοι τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της λειτουργίας των
ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους και της δικαιοσύνης, αφήνοντας άθικτο ή -ακόµα πιο σωστά- συµβάλλοντας στην ανάπτυξη του θερµοκηπίου µέσα στο οποίο ευδοκιµούν αυτά τα
φαινόµενα.
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Το γεγονός ότι το κράτος δεν µπορεί να είναι γενικά και µακροχρόνια τσιφλίκι κανενός µεµονωµένου καπιταλιστή επιχειρηµατία σε καµµιά περίπτωση δεν πρέπει να κρύψει την ύπαρξη πιο
στενής σύνδεσης τµηµάτων του κρατικού µηχανισµού µε συγκεκριµένους οµίλους µε ανάλογες περιπτώσεις να έρχονται όλο και
πιο συχνά στην επιφάνεια και τελευταία και παλιότερα. Αυτό το
χαρακτήρα έχουν άλλωστε πολλές αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα µιας σειράς κρατικών στελεχών ή επιχειρηµατικών οµίλων που βγαίνουν στη φόρα από τα θιγµένα συµφέροντα. Με
άλλα λόγια, ο ένας βγάζει τα βρώµικα του άλλου στη φόρα ως
µέσο προώθησης των δικών του συµφερόντων.
Ταυτόχρονα, οι επιθέσεις εναντίον της διαφθοράς και η επίκληση της διαφάνειας αξιοποιούνται και ως Δούρειος Ίππος για
την προώθηση µιας σειράς επιδιώξεων του αστικού κράτους. Για
παράδειγµα, η όλη συζήτηση για τη φοροδιαφυγή επικεντρώνεται στις ίδιες επιχειρήσεις και αξιοποιείται ως µέσο επιτάχυνσης
της συγκεντροποίησης της παραγωγής σε µια σειρά κλάδους,
αλλά και αύξησης των κρατικών εσόδων.
Η δήθεν καταγγελία των πελατειακών σχέσεων και λοιπά, γίνεται κυρίως από κόµµατα που δεν έχουν ασκήσει κυβερνητική
διαχείριση, παρ’ ότι κινούνται στο ίδιο µήκος κύµατος και ορκίζονται στα ίδια µεγάλα συµφέροντα. Το έκανε πριν ως Αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα σήµερα
τέτοιων κοµµάτων είναι και το Ποτάµι και η Ένωση Κεντρώων και
η Χρυσή Αυγή που εστιάζουν την παρέµβασή τους σε ζητήµατα
διαφθοράς, αξιοκρατίας, φαυλοκρατίας, κοµµατοκρατίας -ανάλογα πώς τις λέει ο καθένας- την ίδια ώρα που δίνουν όρκο πίστης σ’ αυτό το σύστηµα και την εξουσία του.
Είναι πασίγνωστο, για παράδειγµα, ότι η Χρυσή Αυγή καταθέτει συνεχώς ερωτήσεις στήριξης του µεγάλου κεφαλαίου, των
εφοπλιστών σε βάρος των εργαζοµένων. Η ανάδειξη των φαινοµένων διαφθοράς αξιοποιείται έτσι για να προβληθούν ως βασικοί υπεύθυνοι όλων των δεινών του λαού ένα, άντε δύο άτοµα το
πολύ, βγάζοντας λάδι συνολικά το σάπιο σύστηµα. Χαρακτηριστική είναι εδώ η απόδοση της καπιταλιστικής κρίσης σε φαινόµενα διαφθοράς, στο γεγονός ότι κάποιοι τα έφαγαν.
Στο κυβερνητικό πρόγραµµά του ο ΣΥΡΙΖΑ σηµειώνει για την
κατάσταση διαπλοκής και διαφθοράς ότι είναι αυτή που οδήγησε
την Ελλάδα στο χείλος του γκρεµού.
Εµείς λέµε ότι αυτή η επιχειρηµατολογία εξυπηρετεί όχι µόνο
την αθώωση της επιδίωξης των κερδών των λίγων επιχειρηµατιών ως πηγής των λαϊκών δεινών, αλλά και την κάθαρσή της ταυτόχρονα στα µάτια του λαού µέσω του διαχωρισµού σε υγιή, σε
µη υγιή επιχειρηµατικότητα, στην οποία καταλήγει στο τέλος
κάθε συζήτηση περί διαφθοράς, όπως ήδη ακούσαµε και θα
ακούσουµε αρκετές φορές απόψε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η απαίτηση για άµεση και µέχρι
τέλους διαλεύκανση όλων των σκανδάλων που έρχονται στην
επιφάνεια δεν πρέπει να οδηγεί σε αποπροσανατολισµό τον λαό
µας, για να συγκαλυφθούν οι πραγµατικές αιτίες των λαϊκών προβληµάτων. Από τη σηµερινή συζήτηση, µέχρι τώρα τουλάχιστον,
επιβεβαιώνεται ότι τα διάφορα σκάνδαλα αποτελούν την άλλη
όψη του νοµίσµατος της αντιλαϊκής πολιτικής, που φορτώνει µε
νέα βάρη το λαό µας.
Το ΚΚΕ µε αφορµή διάφορες συζητήσεις, αλλά και κατά τη συζήτηση διαφόρων επιµέρους νοµοσχεδίων που έρχονται, που
σχετίζονται µε το ζήτηµα που συζητούµε, όπως νοµοσχέδια για
το πόθεν έσχες, για τα οικονοµικά και άλλα, έχει παρουσιάσει και
πολλές και συγκεκριµένες προτάσεις επανειληµµένα, που απορρίπτονται από όλα τα άλλα κόµµατα.
Στις συζητήσεις για τον έλεγχο της διαφθοράς και την αντιµετώπιση της διαπλοκής, ακόµα από τη δεκαετία του 1990, έχουµε
προτείνει υποχρεωτική µετατροπή, για παράδειγµα, όλων των
µετοχών από ανώνυµες σε ονοµαστικές, καθώς και όλων των
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων του δηµοσίου και των τραπεζών,
όπως παραδείγµατος χάριν τα οµόλογα, ώστε να µπορεί να γίνεται έλεγχος για το τι κατέχει ο καθένας. Έχουµε προτείνει κατάργηση όλων των απορρήτων και του τραπεζικού και του
φορολογικού και του εµπορικού και του επιχειρηµατικού. Υπενθυµίζουµε ότι το τραπεζικό και το φορολογικό έχουν αρθεί µόνο
ως προς τις διωκτικές αρχές. Έχουµε προτείνει απαγόρευση της
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λειτουργίας των εξωχώριων εταιρειών, έλεγχο στην εξαγωγή κεφαλαίων.
Στις προτάσεις µας η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ απαντούσαν γενικά, πάντα, ότι δεν αρµόζει στους κανόνες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελεύθερης αγοράς -και έτσι είναι- και τις
απέρριπταν ασυζητητί. Ο Συνασπισµός πριν, στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν αντιπολίτευση, για να βγει από τη δύσκολη θέση,
δήλωνε ότι γενικά συµφωνεί και αποδέχεται αυτές τις προτάσεις.
Ως Κυβέρνηση βέβαια και σε αυτό το ζήτηµα έκανε πίσω.
Για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς, εµείς, ζητούσαµε ονοµαστικοποίηση των µετοχών µέχρι φυσικού προσώπου. Τα ίδια
τότε έλεγε και ο Συνασπισµός παλιά. Ο τελευταίος, όµως, νόµος
για τους τηλεοπτικούς σταθµούς είναι πίσω ακόµα και από προηγούµενες διακηρύξεις, έστω στα λόγια. Δείχνει και τις πραγµατικές προθέσεις της σηµερινής συγκυβέρνησης και σε αυτό το
ζήτηµα.
Άλλωστε, το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις τηλεοπτικές άδειες, µε
τον νόµο που ψηφίστηκε, δεν υπηρετεί την αντιµετώπιση της διαπλοκής. Μια αναδιανοµή της πίτας υπηρετεί ανάµεσα σε παλιά,
σε νέα τζάκια, από την οποία αναδιανοµή θα προκύψουν ενδεχοµένως και κάποιοι πιο φιλικοί προς την Κυβέρνηση -και αυτό
επιδιώκει- και εκεί οφείλονται και τα διάφορα αλισβερίσια και τα
διάφορα παζάρια.
Για την υπόθεση «SIEMENS» ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα ξανανοίξει το φάκελο και σήµερα, µάλιστα, µίλησε γι’ αυτόν τον εξωδικαστικό συµβιβασµό κ.λπ..
Γιατί, αλήθεια, δεν τον καταργείτε; Και µην «στρίβετε διά της
διαπραγµάτευσης», ότι δήθεν θα επαναδιαπραγµατευθείτε, γιατί
ειδικά η Κυβέρνησή σας ακόµα και την έννοια αυτή της διαπραγµάτευσης την έχει εκφυλίσει. Δεν σας πιστεύει πλέον κανένας.
Αν θέλετε ειλικρινά, καταργήστε τον εδώ και τώρα. Ποιος σας
εµποδίζει; Το ίδιο ισχύει, τηρουµένων των αναλογιών βέβαια, µε
τη λίστα Λαγκάρντ ή άλλες παρόµοιες λίστες. Παρ’ όλο που η
Κυβέρνηση εµφανίζει κάποιες περιπτώσεις, είτε γνωστών είτε
άλλων ονοµάτων –δυο τριών, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί που
πλήρωσαν- δεν είναι καθόλου σαφές πόσο έχει προχωρήσει ο
έλεγχος αυτός σε βάθος.
Η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει νοµοσχέδιο για µια, εφάπαξ, φορολόγηση καταθέσεων, που βρίσκονται στο εξωτερικό, µε πρόσχηµα τη συγκέντρωση εσόδων, αλλά και τις δυνατότητες για
επαναπατρισµό και αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων για αναπτυξιακούς σκοπούς. Αν και µε τον τρόπο αυτό η Κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν αµνηστεύονται ουσιαστικά παράνοµες πράξεις,
όπως το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, στην πράξη θα λειτουργήσει αυτό µόνο ως αµνήστευση.
Όσον αφορά την περιβόητη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης,
είναι γνωστός, λέµε εµείς, ο ρόλος και η θέση της δικαιοσύνης
στο πλαίσιο αυτής της εξουσίας, αυτής της οικονοµίας. Τα
έχουµε αναλύσει και δυστυχώς επιβεβαιωνόµαστε και από τις
εξελίξεις.
Ταυτόχρονα, παραµένει άθικτο όλο το αυταρχικό πλαίσιο λειτουργίας και ιεραρχικής εξάρτησης των δικαστών. Η σύγκρουση
που γίνεται, µε βάση όσα έχουν δει τουλάχιστον το φως της δηµοσιότητας, πέρα από άλλες πλευρές, έχει να κάνει και µε τον
έλεγχο κρίσιµων θέσεων και µηχανισµών στον χώρο της δικαιοσύνης.
Αξίζει να θυµίσουµε ότι στο πλαίσιο της τότε Αναθεώρησης
του Συντάγµατος εµείς προβάλαµε τη θέση για εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό Σώµα σαν
ένα ελάχιστο βήµα για να χαλαρώσει κάπως ο ασφυκτικός εναγκαλισµός µε την εκάστοτε κυβέρνηση που διορίζει την ηγεσία
της και µέσω αυτής βεβαίως ελέγχει όλους τους κρίσιµους κρίκους.
Συζητώντας συνολικότερα για τη δικαιοσύνη στη χώρα µας,
θεωρούµε ότι τα τελευταία χρόνια έγινε πιο απροκάλυπτος ο ταξικός, όπως λέµε, ρόλος της, δηλαδή, η αξιοποίησή της για την
επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής, την εξυπηρέτηση των συµφερόντων µεγάλων οµίλων σε βάρος των εργαζοµένων, των λαϊκών
στρωµάτων.
Τέτοια στοιχεία είναι τα εξής: Η συνέχιση της ποινικοποίησης
των εργατικών και λαϊκών αγώνων. Με την ευκαιρία, να επισηµά-
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νουµε ότι είναι απαράδεκτη η απόρριψη από την Κυβέρνηση,
χωρίς καν συζήτηση, της πρόσφατης τροπολογίας-πρότασης
του κόµµατός µας για την παύση της ποινικής δίωξης µιας σειράς αγώνων εργατών, φτωχοµεσαίων αγροτών, αυτοαπασχολουµένων, της κήρυξης, σχεδόν, όλων των απεργιών µέχρι τώρα ως
«παράνοµων και καταχρηστικών».
Χαρακτηριστικό, επίσης, παράδειγµα, είναι ο νέος αντιδραστικός Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας που ψήφισε εσπευσµένα η
Κυβέρνηση µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόµµατα το περασµένο καλοκαίρι ως προαπαιτούµενο του τρίτου
µνηµονίου. Παρά την αντίθεση σύσσωµου του νοµικού κόσµου
της χώρας, δίνονται προκλητικές διευκολύνσεις και προνόµια σε
τράπεζες, ώστε να βγάζουν πιο εύκολα στο σφυρί τη λαϊκή περιουσία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Γενικότερα, την τελευταία πενταετία, περίπου, έχουν γίνει σηµαντικές αλλαγές στην απονοµή της δικαιοσύνης, σε αντιδραστική όµως κατεύθυνση, οι οποίες αφορούν τις διαδικασίες σε
όλα τα δικαστήρια, αξιοποιώντας ως πρόσχηµα το υπαρκτό πρόβληµα των σοβαρών καθυστερήσεων στην εκδίκαση των υποθέσεων.
Οι µεταρρυθµίσεις αυτές έχουν στόχο την πιο αποτελεσµατική
προσαρµογή της δικαιοσύνης στις ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου για γρήγορη, φθηνή και αποτελεσµατική για τα συµφέροντά του όµως επίλυση των διαφορών και διευκόλυνση των
επενδύσεών του.
Βασικές κατευθύνσεις είναι: Η ενίσχυση των εξωδικαστικών
µορφών επίλυσης διαφορών, παραδείγµατος χάριν, η διαµεσολάβηση, η διαιτησία και άλλα, δηλαδή µορφές ιδιωτικοποίησης να το πούµε έτσι- της δικαιοσύνης. Διαδικασίες, fast track, για τη
διεκπεραίωση υποθέσεων µε σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον
για οµίλους, παραδείγµατος χάριν, οι στρατηγικές επενδύσεις,
οι φορολογικές υποθέσεις και άλλα. Εξασφάλιση της γρήγορης
εφαρµογής αντιλαϊκών νόµων, παραδείγµατος χάριν, πιλοτικές
δίκες για υποθέσεις µε γενικότερο πολιτικοκοινωνικό ενδιαφέρον, όπως προσφυγή κατά των αντιλαϊκών χαρατσιών, των αντιασφαλιστικών νόµων που κάνουν εργαζόµενοι, το κίνηµα και
λοιπά.
Ταυτόχρονα, ως η άλλη όψη του ίδιου νοµίσµατος, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους εργαζόµενους, για τα λαϊκά
στρώµατα, για τον φτωχό κόσµο, προκειµένου να υπερασπιστούν τα όποια δικαιώµατα έχουν αποµείνει, γίνεται και πανάκριβη και εξαιρετικά δύσκολη, αφού αυξάνονται διαρκώς τα κάθε
είδους παράβολα, άλλα έξοδα, ενώ µπαίνουν και νέα τυπικά δικονοµικά εµπόδια.
Παράλληλα, συνεχίζεται η σοβαρή έλλειψη προσωπικού και
υλικοτεχνικής υποδοµής, όπως δικαστικές αίθουσες και λοιπά.
Συνεχίζονται τα τεράστια κενά στις θέσεις δικαστών και ιδίως δικαστικών υπαλλήλων, ενώ χειροτερεύουν συνολικά οι συνθήκες
εργασίας όλων των εργαζοµένων στη δικαιοσύνη, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων, δικαστών, εισαγγελέων.
Αν η Κυβέρνηση ήθελε να αντιµετωπίσει, πραγµατικά, το πρόβληµα της καθυστέρησης της απονοµής δικαιοσύνης, θα έλυνε
αυτά τα ζητήµατα, αλλά και θα ξεφόρτωνε τα πινάκια των δικαστηρίων από τις χιλιάδες, εκατοντάδες –τέλος πάντων- υποθέσεις ποινικοποίησης εργατικών και λαϊκών αγώνων, διώξεων σε
βάρος φτωχών λαϊκών στρωµάτων.
Κυρίες και κύριοι, από όλα τα παραπάνω απορρέει το συµπέρασµα ότι όποια πολιτική δύναµη δεν αµφισβητεί την κυριαρχία
του κεφαλαίου στην οικονοµία, οποιαδήποτε πολιτική δύναµη
αποδέχεται ως αιώνιο αυτόν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, οργάνωσης της οικονοµίας, οργάνωσης της κοινωνίας στηρίζει, αντικειµενικά, το πλαίσιο στο οποίο γιγαντώνονται αυτά τα
φαινόµενα και γίνεται αναπόφευκτα µέρος -το θέλει δεν το θέλει,
το επιδιώκει δεν το επιδιώκει- αυτής της διαπλοκής.
Αυτό, κατά τη γνώµη µας, είναι και το βασικό συµπέρασµα που
πρέπει να βγει, για τον ελληνικό λαό, από τη σηµερινή συνεδρίαση στη Βουλή. Ο λαός µάς παρακολουθεί µε ενδιαφέρον,
ενώ έχει µπροστά του τα µεγαλύτερα σκάνδαλα, τις µεγαλύτερες, δηλαδή, τελικά αδικίες που έρχονται µε µορφή ξανά χιονο-
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στιβάδας, ως συνέχεια των προηγούµενων, και αφορούν και το
κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα και το φορολογικό και τα κόκκινα
δάνεια, το σύνολο δηλαδή των µέτρων που βάζουν ταφόπλακα
σε δικαιώµατα, στο ήδη εξαφανισµένο λαϊκό εισόδηµα, στην ίδια
τη ζωή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Γενικό Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Κουτσούµπα.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Ποταµιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χειραγώγηση της δικαιοσύνης ήταν και είναι το αγαπηµένο σπορ όλων των κυβερνήσεων.
Ζήτηµα είναι αν µπορείς να βρεις έναν ή δύο πρωθυπουργούς
που δεν προσπάθησαν ή που δεν πρόλαβαν να στήσουν το δικό
τους παραµάγαζο στη δικαιοσύνη. Και απ’ ό,τι φαίνεται για την
Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι µια µεγάλη προτεραιότητα.
Επιλέξατε την κ. Θάνου για την Προεδρία του Αρείου Πάγου,
αφού πρώτα είχε δώσει τις εξετάσεις της στην Κουµουνδούρου.
Ήταν δικαστής, αλλά θεωρούσε παράνοµο, απεχθές και επονείδιστο το χρέος. Ήταν δικαστής, αλλά έστελνε επιστολές στον Γιούνκερ, λέγοντας ότι ο λαός στηρίζει την Κυβέρνησή του και
αντιστέκεται στη λιτότητα. Βεβαίως, η κ. Θάνου ανταµείφθηκε.
Έγινε Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Η κ. Θάνου συνηθίζει από
τότε να λέει στις συνεντεύξεις της ότι ο δικαστής δίνει λόγο µόνο
στη συνείδησή του και στο θεό. Προφανώς, στη συγκεκριµένη
περίπτωση το «θεός» είναι το ψευδώνυµο του κ. Τσίπρα.
Πάµε, όµως, στην πέτρα του σκανδάλου για τη σηµερινή συζήτηση. Γιατί, κύριοι της Κυβέρνησης, προχωρήσατε στη δεξιά
µεταγραφή του κ. Παπαγγελόπουλου; Αναρωτιούνται και πολλοί
σύντροφοί σας. Ο κ. Παπαγγελόπουλος το καλοκαίρι του 2009
διορίστηκε Διοικητής της ΕΥΠ. Τη µια µέρα παραιτήθηκε από δικαστής και την άλλη τοποθετήθηκε στην ΕΥΠ.
Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανέφερε ούτε µία φορά το όνοµά του
και έχουµε κάθε λόγο να πιστεύουµε ότι ήταν ένας υπάκουος
υπάλληλος της Νέας Δηµοκρατίας και στη δικαιοσύνη και γι’
αυτό επελέγη την επόµενη µέρα για την έµπιστη κυβερνητική
θέση του διοικητή της ΕΥΠ.
Μετά τον ανακάλυψε ο κ. Τσίπρας ή -για να είµαι δικαιότεροςείναι πολύ πιθανό η φαεινή ιδέα να ήταν του κ. Καµµένου, ο
οποίος τον είχε προτείνει, απ’ ό,τι θυµάµαι καλά, και για Πρόεδρο
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Έτσι δεν είναι;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ναι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ποιος, όµως, ήταν ο δικαστής κ. Παπαγγελόπουλος; Θέλει
να µάθει ο ελληνικός λαός κι εµείς νοµίζω ότι µπορούµε να το
πούµε. Είχε εµπλακεί σε σειρά σηµαντικών πολιτικών υποθέσεων,
τις οποίες αντί να διαλευκάνει, τις έκλεισε στο αρχείο. Να σας
θυµίσω µερικές απ’ αυτές;
Είχε ασχοληθεί –προσέξτε, γιατί το είπε πρώτο ο κ. Τσίπρας
σήµερα- µε καταγγελίες για ύποπτες κοµµατικές χρηµατοδοτήσεις των παλαιών κοµµάτων. Κανένα συµπέρασµα. Η υπόθεση
στο αρχείο.
Είχε ασχοληθεί µε τις αυθαίρετες βίλες δικαστών, νοµαρχών,
πολιτικών, πολεοδόµων, πρώην δηµάρχων σε δασική έκταση στο
Πόρτο Γερµενό. Κανένα συµπέρασµα. Χιλιάδες πρωτοσέλιδα.
Στο αρχείο η υπόθεση.
Βέβαια, είχε ασχοληθεί µε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θυµάστε; Θυµάστε την αυτοκτονία Τσαλικίδη; Θυµάστε τα πορίσµατα του κ. Παπαγγελόπουλου; Διενήργησε προσωπικά την
προκαταρκτική έρευνα για λόγους εθνικής ασφαλείας. Και µετά
από µήνες κανένα συµπέρασµα. Στις ελληνικές καλένδες η υπόθεση.
Αυτός είναι ο κ. Παπαγγελόπουλος. Το λέω προς τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που νοµίζουν ότι έχουν µεταγράψει
από τη Δεξιά κανέναν Ντι Πιέτρο. Άλλο ο Παπαγγελόπουλος και
άλλο ο Αντόνιο Ντι Πιέτρο.
(Χειροκροτήµατα)
Οι προσπάθειες βέβαια…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
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Αν δεν ξέρετε και τον Ντι Πιέτρο, φοβάµαι ότι είναι πολύ αργά
να τον µάθετε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για το αστείο αναρωτιόµαστε!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Αν δεν τον ξέρετε, ρωτήστε τους συντρόφους σας στην
Ιταλία, αλλά και τώρα τελευταία δεν σας µιλάνε και πολύ.
Οι προσπάθειες, βέβαια, να ελεγχθεί η ανεξάρτητη δικαστική
εξουσία δεν είναι τωρινές. Οι ακέραιοι δικαστικοί λειτουργοί
πάντα ήταν ενοχλητικοί για το χρεοκοπηµένο πολιτικό σύστηµα.
Και στις τελευταίες προαγωγές, το καλοκαίρι, παρελείφθησαν
σπουδαίοι δικαστικοί. Τέτοιες βουτιές στην επετηρίδα έχουν να
γίνουν δεκαετίες, λένε οι δικαστικοί. Ο κ. Κοσµίδης, ένας Αρεοπαγίτης µε τεράστιο έργο στην εκπαίδευση των νέων δικαστών,
δεν προήχθη. Ο Αρεοπαγίτης κ. Κράνης, ο υπεύθυνος για την
αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, κι αυτός δεν
προήχθη. Προς έκπληξη όλου του δικαστικού σώµατος, δεν κρίθηκαν ικανοί να γίνουν αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου. Γιατί;
Γιατί προφανώς η κ. Θάνου στις θέσεις των αντιπροέδρων ήθελε
πρόσωπα πιο αρεστά και πιο βολικά. Όπως παλιότερα και η Νέα
Δηµοκρατία δεν είχε κρίνει άξιο να κάνει Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου τον Βασίλη Μαρκή. Ο αρχαιότερος τότε εισαγγελικός λειτουργός δεν προήχθη! Ο εισαγγελέας των φτωχών, ο εισαγγελέας των µεγάλων δικών, παραλείφθηκε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Υπάρχει λοιπόν θέµα δικαιοσύνης στη χώρα; Και βέβαια υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι, το µείζον, πέρα από αυτό που συζητάµε σήµερα, είναι η καθυστέρηση απονοµής δικαιοσύνης. Στις 18 Μαρτίου, πριν από δέκα µέρες, ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα
βγήκε έξω. Ήταν µια ντροπιαστική µέρα για τη δικαιοσύνη. Δεν
µιλώ για κάποιον που ενεπλάκη σε έναν φόνο και που πρέπει να
διαλευκανθεί το µέγεθος της εµπλοκής του. Μιλώ για τον άνθρωπο που κάρφωσε το µαχαίρι στην καρδιά του Φύσσα. Και
αυτός ο άνθρωπος σήµερα είναι ελεύθερος.
Πρόκειται για την κραυγαλέα απόδειξη των τεραστίων προβληµάτων του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης στη χώρα
µας. Αλλά αυτά, βέβαια, δεν αντιµετωπίζονται µε λόγια και µε επικοινωνιακά τρικ. Αυτά θέλουν δουλειά, θέλουν οργάνωση και θέλουν τολµηρές αποφάσεις, την οποία τολµηρή απόφαση
αδυνατεί να την πάρει η σηµερινή Κυβέρνηση, την οποία όµως
τολµηρή απόφαση πρέπει κάποια στιγµή να την πάρουµε, γιατί
µόνο η δικαιοσύνη κάνει τους ανθρώπους ίσους.
«Πολυνοµία» είπε ο Πρωθυπουργός, «κακονοµία και µεγάλη
καθυστέρηση». Βέβαια, έτσι είναι. Είσαστε, όµως, πλέον δεκαπέντε µήνες Κυβέρνηση. Έχετε να µας πείτε έστω ένα µέτρο που
αντιµετωπίζει την πολυνοµία, την κακονοµία και τη µεγάλη καθυστέρηση;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Και βέβαια η κ. Θάνου έχει άλλες προτεραιότητες. Χρησιµοποιεί το ειδικό βάρος της θέσης της για να συγκρούεται µε κόµµατα και µε πολίτες που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις από
τις δικές της. Ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός που επιχειρεί να λογοκρίνει τους πάντες στο όνοµα της δικαιοσύνης.
Έφτασε στο σηµείο η κ. Θάνου να µηνύσει τον καθηγητή Συνταγµατικού Δικαίου, Σταύρο Τσακιράκη -σας το ξαναείπα- για
εξύβριση, λέει και δυσφήµιση. Πρόκειται για µια πρωτοφανή
ενέργεια που δείχνει καθαρά ότι επιδιώκει τη φίµωση κάθε κριτικής φωνής.
Ελπίζουµε –είµαστε σίγουροι- ότι θα αποδειχθεί στην πράξη
ότι στη χώρα υπάρχουν ακόµη ακέραιοι δικαστικοί λειτουργοί
που δεν θα σκύψουν το κεφάλι και δεν θα δεχτούν να υπηρετήσουν πολιτικές και άλλες σκοπιµότητες.
Έρχεται η Κυβέρνηση και δίνει πειθαρχικές αρµοδιότητες στην
κ. Θάνου µε µια τροπολογία σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο. Γιατί;
Για να εξασφαλιστεί η υπακοή των δικαστικών λειτουργών. Αυτοί,
δηλαδή, δεν θα δίνουν λόγο µόνο στη συνείδησή τους και στο
θεό, θα δίνουν λόγο και στην κ. Θάνου. Γιατί –το ξέρετε- η τροπολογία προβλέπει ότι κατήγορος και δικαστής των δικαστών θα
είναι ένας. Η κ. Θάνου «δύο σε ένα». Η δικαιοσύνη µε αυτήν την
αδιανόητη νοµοθετική επιλογή τραυµατίστηκε σοβαρά και πολλοί συνταγµατολόγοι –οι περισσότεροι- µιλούν για παραβίαση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του Συντάγµατος, παραβίαση που παραπέµπει σε ολοκληρωτικά
καθεστώτα.
Και να σας πω κάτι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Μην πολιτεύεστε σαν
να είστε αιώνιοι. Οι αποφάσεις θα γυρίσουν µπούµερανγκ. Κάποια στιγµή δεν θα είστε κυβέρνηση και τότε θα είστε στο έλεος
της αυθαιρεσίας που σήµερα δηµιουργείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Πάµε, όµως, στο αγαπηµένο θέµα του κ. Τσίπρα: ΜΜΕ και διαπλοκή. Για να µιλήσουµε µε ονόµατα, γιατί εσείς δεν µιλήσατε.
Μετά τους διορισµούς ανεπάγγελτων αγωνιστών πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, ήρθε και ο διορισµός εκδότη εφηµερίδας στο γραφείο της κ. Γεροβασίλη, διορισµός που αποκαλύπτει
την αντίληψη των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Γιατί, το πρόβληµά σας ήταν και είναι η διαπλοκή των
άλλων και πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τη δική σας διαπλοκή. Με
την διαπλοκή µε όσους δηλώνουν πρόθυµοι να σας υπηρετήσουν. Ποια είναι, όµως, η εφηµερίδα «ΤΟ ΧΩΝΙ» που ο εκδότης
της είναι πλέον κυβερνητικός υπάλληλος; Ποια είναι;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υποψήφιος Βουλευτής
είναι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Τα θυµάστε τα πρωτοσέλιδα; Απρίλιος του 2015, τίτλος:
«Το θολό Ποτάµι, το κόµµα των γνήσιων Γερµανών». Αύγουστος
του 2015: «Οι σαχλαµάρες». «Οι σαχλαµάρες» ήταν οι αρχηγοί
της Αντιπολίτευσης. Λάσπη στους αντιπάλους, λιβάνισµα στους
Υπουργούς.
Προσέξτε τώρα, όµως, ποια είναι η οικονοµική διαπλοκή και
δώστε απαντήσεις. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2015 η εφηµερίδα «ΤΟ ΧΩΝΙ» δεν είχε ούτε µία σελίδα διαφήµιση. Και πώς να
έχει; Δεν είχε κυκλοφορία και δεν έχει κυκλοφορία. Και ξαφνικά
όλα αλλάζουν! Σελίδες µε διαφηµίσεις της ΕΥΔΑΠ, σελίδες µε
διαφηµίσεις της ΔΕΗ και τράπεζες: Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank,
Eurobank, η εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια», όλοι οι δηµόσιοι οργανισµοί, όλες οι τράπεζες που συναλλάσσονται µε το δηµόσιο
δίνουν σελίδες επί σελίδων στην εφηµερίδα «ΤΟ ΧΩΝΙ».
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και της Νέας Δηµοκρατίας)
Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι, και ψάξτε τα. Μέχρι και το Υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης κατηφόρισε, έφτασε στην
Αθήνα, βρήκε «ΤΟ ΧΩΝΙ» και του έκανε καταχωρίσεις προεκλογικά.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και της Νέας Δηµοκρατίας)
Σκεφτείτε να µην υπάρχει σελίδα του Υφυπουργείου Μακεδονίας και Θράκης σε µια τέτοια εφηµερίδα. Και η ΕΡΤ βέβαια ανταλλάσσει διαφηµίσεις µε «ΤΟ ΧΩΝΙ». Η στήριξη στην Κυβέρνηση
και η λάσπη στο Ποτάµι επιβραβεύονται.
Ας πάµε σε άλλες εφηµερίδες. Τα ίδια και στην εφηµερίδα
«Ακρόπολη» του κ. Μαυρίκου, που ξαφνικά έγινε αντίπαλος. Συνεχίζει να «γλύφει» το Ποτάµι, τη Νέα Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι µπερδεµένα τα πράγµατα. Τίτλος τον Οκτώβρη:
«Ποτάµι τα ρουσφέτια στο Ποτάµι». Άλλος τίτλος τον Φεβρουάριο: «Σωρεία µετακλητών υπαλλήλων και αποσπασµένων στο
κόµµα του Θεοδωράκη». Και όλα αυτά για εµάς, ένα κόµµα που
έχει τους λιγότερους µετακλητούς υπαλλήλους στη Βουλή και
τους λιγότερους αποσπασµένους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Λάσπη, λοιπόν, για το Ποτάµι από τους υπόδικους για εκβιασµό εκδότες.
Δεν τελειώσαµε, υπάρχουν και τα sites. Ο διαχειριστής του site
«Ολυµπία» -το ξέρετε;- …
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ο κ. Καµµένος το ξέρει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): …διορίστηκε στη Διεύθυνση Ενηµέρωσης του Υπουργείου
Αµύνης, για να εξαργυρώσει τους κόπους του. Από τον Φεβρουάριο του 2015 διορίστηκε, …
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Σώπα!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Πο-
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τάµι): …για να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα λεφτά, για τη
λάσπη που πέταγε και συνεχίζει να πετάει στο Ποτάµι.
Τίτλος τον Μάρτιο: «Γερµανοτσολιάς ο Θεοδωράκης». Μετά,
επειδή κατάλαβε ότι υπάρχουν πολλοί γερµανοτσολιάδες στη
χώρα, το άλλαξε «Παράφρονας ο Θεοδωράκης» -τίτλος τον
Απρίλιο του 2015.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Παράφρων;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Παράφρων!
Αυτοί είναι οι τίτλοι του site «Ολυµπία».
Τις µέρες, λοιπόν –για να το γενικεύσω- που τα πληρωµένα
τρολ του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ πετούσαν τόνους λάσπης για το
Ποτάµι, ότι είναι όργανο των καναλαρχών, ότι είναι όργανο του
Μπόµπολα, ότι είναι όργανο του Ψυχάρη, την ίδια στιγµή ο κ.
Τσίπρας σε µυστικές νυχτερινές συναντήσεις σε σπίτια στην Κάντζα και στο Κολωνάκι προσπαθούσε µε παζάρια –και σε κάποιες
περιπτώσεις από ό,τι φαίνεται τα κατάφερε- να επιβάλει διευθυντές της αρεσκείας του στον ΔΟΛ και στον «Πήγασο». Αυτή είναι
η πραγµατικότητα. Τι άλλο κατάφερε; Μένει στην ιστορία να αποδειχτεί.
Κύριε Πρωθυπουργέ -δεν είστε στην Αίθουσα, αλλά ελπίζω να
µε ακούτε-, υπήρξατε κατά καιρούς ο αγαπηµένος των λαϊκών
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Τα πρωτοσέλιδα στις αρχές του
2008 σας έδιναν 17% µε 18%, όχι ένα πρωτοσέλιδο, πολλά πρωτοσέλιδα. Ήταν τότε που δίνατε συνεντεύξεις σε τρεις διευθυντές εφηµερίδων ταυτοχρόνως. Μιλώ για τις εφηµερίδες του
κατεστηµένου, όπως συνηθίζετε εσείς να τις λέτε.
Τον Δεκέµβριο βέβαια του 2008 κάηκε η Αθήνα και κάηκαν και
τα κόκκινα χαλιά που σας είχαν στρώσει. Στις εκλογές πήρατε
µόνον 4,6% από το 17% που ήταν η πρόβλεψη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Εσείς πόσο πήρατε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Επανήλθατε, όµως, πάνω στο αντιµνηµονιακό άρµα και ως
λαϊκιστής της Αριστεράς, συνεργαστήκατε µε τους λαϊκιστές των
ΜΜΕ, που δεν είναι και λίγοι, και γίνατε αυτό που γίνατε, δηλαδή
ο Πρωθυπουργός του λαϊκισµού.
Όµως, πάµε στο άλλο αγαπηµένο κεφάλαιο του Πρωθυπουργού, το µαύρο χρήµα. Πράγµατι, πολλά ερωτήµατα προκαλεί η
εκδίωξη από την Κυβέρνηση του κ. Νικολούδη, που είχε παραµείνει Υπουργός και στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Τον Φεβρουάριο του 2015 –τα θυµάστε, κύριοι συνάδελφοι;- ο κ. Τσίπρας
παρουσίαζε ως πρώτη στρατηγική επιλογή την παρουσία στην
Κυβέρνηση του κ. Νικολούδη, επειδή ήταν πρόεδρος της Αρχής
για το Ξέπλυµα Μαύρου Χρήµατος και γνώριζε πολύ καλά τις παράνοµες διαδροµές της διαφθοράς, της διαπλοκής στη χώρα.
Και εµείς στην πρώτη µας τοποθέτηση στη Βουλή τον Φεβρουάριο δεσµευτήκαµε, δεσµεύτηκα εγώ προσωπικά να στηρίξω τον κ. Νικολούδη. Τον επισκέφθηκα, του είπα ότι θα έχει
όση στήριξη θέλει σε όποιο νόµο φέρει αλλά ξαφνικά ο κ. Νικολούδης καρατοµήθηκε και ο κ. Τσίπρας δεν ένιωσε ποτέ την
ανάγκη να µας δώσει µια απάντηση. Δεν έκανε τίποτα τους µήνες
που ήταν Υπουργός ή έκανε πολλά; Ενόχλησε αυτούς που
έπρεπε ή δεν ενόχλησε κανέναν; Ας απαντήσει έστω και σήµερα
ο Πρωθυπουργός.
Και πράγµατι -το επεσήµανε και ο κ. Μητσοτάκης- ο κ. Νικολούδης είχε πει ότι υπάρχουν τρεισήµισι χιλιάδες υποθέσεις µε
7,5 δισεκατοµµύρια φοροδιαφυγή, από τα οποία µπορούν να εισπραχθούν 2 µε 2,5 δισεκατοµµύρια. Πού είναι; Άλλαξε ο Υπουργός και χάθηκαν οι στόχοι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πού είναι;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Πού είναι τα δισεκατοµµύρια από το λαθρεµπόριο, το λαθρεµπόριο των πετρελαίων, το λαθρεµπόριο των καπνών;
Θυµάστε τι λέγατε στον κόσµο; Στις προγραµµατικές δηλώσεις τον Φεβρουάριο είχατε δεσµευτεί για ένα δισεκατοµµύριο
έσοδα από την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων και άλλα 800
εκατοµµύρια από την πάταξη του λαθρεµπορίου καπνικών προϊόντων.
Άλλη µετεγγραφή: Ο φοβερός και τροµερός κ. Μάρδας είχε
ορκιστεί από το Βήµα της Βουλής ότι θα φέρει πάνω από 2 δισε-
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κατοµµύρια έσοδα µέσα σε λίγους µήνες από την πάταξη του λαθρεµπορίου και του παραεµπορίου. Τώρα ο κ. Μάρδας ψάχνει
τις τσέπες των προσφύγων µήπως βρει τίποτα ψιλά. Γελάνε στα
κοινωνικά δίκτυα, γελάνε στο εξωτερικό, αλλά είναι ακόµα
Υπουργός σας.
Όµως, δώστε, κύριε Τσίπρα, µια απάντηση. Το σπάσατε το
άβατο της ολιγαρχίας; Κέρδισαν τίποτα τα δηµόσια ταµεία; Γιατί
έτσι ακριβώς χαρακτηρίζατε, κύριε Τσίπρα, το λαθρεµπόριο καυσίµων, «το άβατο της ολιγαρχίας». Γιατί δεν µπήκατε, λοιπόν, στο
άβατο της ολιγαρχίας; Τι φοβηθήκατε; Ή περιµένετε να δώσετε
κάποια άλλη παράσταση, κάποια άλλη εποχή;
Και αφού µιλάµε για ολιγάρχες, θα ήθελα να πω το εξής: Τι
απέδωσε, κύριοι συνάδελφοι, η ρύθµιση µε τις εκατό δόσεις; Τι
απέδωσε; Στο άρθρο 34 ορίσατε ότι όσοι χρωστούσαν στο δηµόσιο, όσα και αν χρωστούσαν, δηλαδή και εκατοµµυριούχοι, θα
γλιτώσουν πρόστιµα και προσαυξήσεις. Πόσοι γλίτωσαν και
πόσα γλίτωσαν µε τη ρύθµιση των εκατό δόσεων;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Αυτό έδωσε ανάσες!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ποιοι ήταν οι µεγαλοοφειλέτες, που τους χαρίσατε τα χρήµατα, την ώρα που το κράτος κυνηγάει πολίτες για ένα και δύο
χιλιάρικα; Ή να ρωτήσω και διαφορετικά, αφού µπήκε στην Αίθουσα και ο κ. Σπίρτζης: Σε ποιους φίλους εργολάβους καθαρίσατε τις σφραγίδες για να µπορούν να παίρνουν έργα
εκατοµµυρίων µε την υπογραφή των Υπουργών της Κυβέρνησης.
Περιµένω την απάντηση για να επανέλθω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Όµως, να είµαστε ειλικρινείς. Διαφθορά και διαπλοκή θα βρεις
σε όλα τα στρατόπεδα. Παντού θα βρεις διεφθαρµένους. Δεν
έχει κάποιος ανοσία στη διαφθορά. Όλα αποδεικνύονται στην
πράξη. Όµως, εδώ υπάρχει µια µεγάλη διαφορά: Υπάρχουν συνθήκες επώασης των διεφθαρµένων. Και ποιες είναι αυτές οι συνθήκες; Είναι ο κοµµατισµός, είναι ο κρατισµός, είναι ο
παραγοντισµός, είναι η αδιαφάνεια, το ρουσφέτι, η ανικανότητα
και ο λαϊκισµός.
Ακούστε τις λέξεις και σκεφθείτε λίγο την πολιτεία σας. Κοµµατισµός, κρατισµός, παραγοντισµός, αδιαφάνεια, ρουσφέτι,
ανικανότητα και λαϊκισµός, λέξεις που χαρακτηρίζουν ένα µεγάλο µέρος, δυστυχώς, της πολιτικής σας.
Δεν κάνατε τίποτα µε τη λίστα Λαγκάρντ. Γι’ αυτό κάθε βδοµάδα φέρνετε και µια καινούρια συνέντευξη κάποιου ξένου για
µια καινούρια λίστα µήπως και ξεχαστούµε. Είναι αλήθεια –και
το δείχνουν τα στοιχεία- ότι εισπράξατε το 2015 λιγότερα από το
2014.
Δεν κάνατε τίποτα µε την ηλεκτρονική διασύνδεση ταµειακών
µηχανών, µε τα scanners στα σύνορα. Αντίθετα, δίνετε τα έργα
–προσέξτε, την είδατε την ιστορία πριν από λίγες βδοµάδεςχωρίς να καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστηµα δηµοσίων
συµβάσεων. Γιατί –προσέξτε τη δικαιολογία- οι δηµόσιοι υπάλληλοι θέλουν δύο χρόνια για να µάθουν. Δύο χρόνια;
Και προσφερθήκαµε εµείς µε τους επιστηµονικούς µας συνεργάτες στη Βουλή, που τους έχουµε πάρει µε διαγωνισµό, να κάνουµε ταχύρρυθµα µαθήµατα εκπαίδευσης, να δείτε ότι σε τρεις
µήνες µπορούµε να έχουµε την ηλεκτρονική καταχώρηση των
δηµοσίων συµβάσεων.
Κύριοι της Κυβέρνησης, η διαπλοκή συναλλάσσεται µε την
εξουσία. Και εξουσία σήµερα είσαστε εσείς. Εσείς βλέπετε
κρυφά τους εκδότες. Εσείς ζητάτε από τα µέσα υποστήριξη.
Εσείς απαιτείτε να απολυθούν δηµοσιογράφοι. Εσείς δίνετε
στους εκβιαστές χρήµατα των ΔΕΚΟ και τους βγάζετε στην ΕΡΤ
για να συκοφαντούν τους αντιπάλους σας. Και εσείς, βέβαια,
όπως είπα πριν, προσλαµβάνετε στο δηµόσιο εκδότες εφηµερίδων και site.
Η κ. Θάνου και ο κ. Παπαγγελόπουλος ενώνουν δύο συστήµατα που έχουν συνδεθεί εδώ και χρόνια και στόχος αυτών των
συστηµάτων είναι η χειραγώγηση των λειτουργών της δικαιοσύνης. Είναι συστήµατα που γεννήθηκαν από τους συντηρητικούς
της χώρας και τώρα υιοθετούνται µε ενθουσιασµό από τους συντηρητικούς της παρούσας Κυβέρνησης. Αυτή η ανίερη συµµαχία
δείχνει και τις εκλεκτικές συγγένειες µεταξύ του παλιού και του
νέου παλιού.
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Ευτυχώς, όµως, υπάρχουν δικαστικοί λειτουργοί, από τον µικρότερο µέχρι τον µεγαλύτερο βαθµό, που τιµούν τις θέσεις
τους, τις θέσεις που τους εµπιστεύτηκε η Πολιτεία και παρά τις
κακοφωνίες στην ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων, υπάρχουν
και άνθρωποι που στέκονται στο ύψος των περιστάσεων.
Εµείς λέµε να τους αφήσουµε να κάνουν τη δουλειά τους και
κάνουµε µία πρόταση, γιατί το Ποτάµι είναι εδώ για να δίνει και
λύσεις και όχι µόνο να κάνει παρατηρήσεις στους παλιούς. Εµείς,
λοιπόν, κάνουµε µία πρόταση και στην Κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόµµατα, να επιλέγεται η ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων, όπως και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ανάµεσα σε
τρία πρόσωπα, που θα υποδεικνύουν οι οικείες ολοµέλειες του
κάθε δικαστηρίου και η υπόλογη στον λαό Κυβέρνηση να επιλέγει µόνο µεταξύ αυτών, όχι να κάνει βουτιές και κόσκινο στην
επετηρίδα για να βρει τους δικούς της ή αυτούς που φαντάζουν
πιο υπάκουοι.
Πρέπει να προχωρήσουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στον
συντονισµό των ελεγκτικών σωµάτων, αν θέλουµε να πατάξουµε
τη διαφθορά. Πρέπει να κοιτάξουµε την ενίσχυση των δοµών των
ελεγκτικών σωµάτων και την ηλεκτρονική διασύνδεσή τους.
Σήµερα δεν ελέγχεται ουσιαστικά -και κοροϊδεύουµε τον
κόσµο- ούτε το πόθεν έσχες των πολιτικών. Ελέγχεται πολύ
αργά, πολύ αργά. Χρειαζόµαστε θεσµικό πλαίσιο για το πολιτικό
χρήµα και τις εκλογικές δαπάνες. Και χρειαζόµαστε βέβαια και
ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών.
Πρότεινε ο κ. Τσίπρας εξεταστική επιτροπή για τα δάνεια των
κοµµάτων και τα δάνεια των ΜΜΕ. Και βέβαια! Εµείς είχαµε ζητήσει έλεγχο από τις πρώτες συνεδριάσεις αυτής της Βουλής,
το 2015.
Και να σας πω και κάτι. Εµείς έχουµε δεσµευτεί και το έχουµε
κάνει και πράξη. Δεν θα δανειστούµε από τις τράπεζες. Διεξάγουµε προεκλογικούς αγώνες µε δεκαχίλιαρα και όχι µε εκατοµµύρια και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε δάνεια και έχετε και
προεκλογικές δαπάνες. Έχετε προεκλογικές δαπάνες εκατοµµυρίων. Ζητάµε, λοιπόν…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για πείτε ένα νούµερο. Πόσα
ξοδέψατε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Επικεφαλής του Κόµµατος το Ποτάµι): Μην προκαλείτε. Ξοδέψαµε διακόσια χιλιάρικα και έχουµε
δώσει στη δηµοσιότητα πού τα βρήκαµε και πού τα ξοδέψαµε.
Δώστε εσείς δηµοσιότητα για τα εκατοµµύρια που ξοδέψατε σε
αυτόν τον προεκλογικό αγώνα του Σεπτέµβρη, για τα εκατοµµύρια που ξοδέψατε στον προεκλογικό αγώνα του Γενάρη. Ποιος
σας τα έδωσε, πόσα σας έδωσαν και γιατί τα σπαταλήσατε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Λίγη ησυχία παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Δεν είµαστε λωτοφάγοι.
Για να αφισοκολληθεί η χώρα, χρειάζεται 1.000.000 ευρώ. Την
αφισοκολλήσατε δύο φορές το Σεπτέµβρη. Πού τα βρήκατε τα
εκατοµµύρια, όταν εµείς στα τυπογραφεία τυπώσαµε 14.000
ευρώ αφίσες συνολικά;
Πάµε λοιπόν, επειδή ρωτάει ο συνάδελφός σας, κύριοι της Κυβέρνησης…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Λίγη ησυχία, σας
παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Η θεωρία σας είναι απλή: Ό,τι κάνετε είναι καλώς καµωµένο, γιατί οι προηγούµενοι ήταν χειρότεροι και κυρίως
διεφθαρµένοι. Ο κόσµος υποφέρει και πονά. «Ναι, αλλά οι προηγούµενοι ήταν διεφθαρµένοι». Υπάρχει χάος στο µεταναστευτικό. «Ναι, αλλά οι προηγούµενοι ήταν διεφθαρµένοι».
Καθυστερεί η αξιολόγηση. «Ναι, αλλά οι προηγούµενοι ήταν διεφθαρµένοι». Θα κοπούν οι συντάξεις. «Ναι, αλλά οι προηγούµενοι ήταν διεφθαρµένοι».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Διορίζετε ακόµη και αυτούς που θεωρούν την καριέρα χολέρα.
«Ναι, αλλά οι προηγούµενοι ήταν διεφθαρµένοι».
Πόσο καιρό θα επικαλείστε αυτό το άλλοθι, κύριοι της Κυβέρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νησης; Πόσο καιρό θα παίζετε κρυφτούλι µε τα προβλήµατα της
χώρας;
(Φραστικές διενέξεις ανάµεσα σε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και
του Ποταµιού)
Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι. Έχω µία πρόταση; Αφού δεν
καταφέρατε να καταργήσετε µε έναν νόµο και ένα άρθρο το µνηµόνιο, φέρτε ένα άρθρο και καταργείστε τις δεκατρείς παρεµβάσεις που έχει κάνει στη δικαιοσύνη η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Φέρτε ένα νόµο, ένα άρθρο να το ψηφίσουµε αύριο, να αποδείξουµε ότι δεν είµαστε µε το παλιό, παλιό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Αυτό που λέτε, κύριε Θεωνά, δεν
ισχύει. Ο νόµος καταργείται µε νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Θεωνά, σας παρακαλώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Δαβάκη, σας παρακαλώ, να µη λέω
ονόµατα. Λίγη ησυχία.
Συνεχίστε, κύριε Θεοδωράκη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δηµιουργείτε συνεχώς
την ψευδαίσθηση ότι παίρνετε πρωτοβουλίες, χωρίς να κάνετε
στην πραγµατικότητα τίποτα ούτε στη φοροδιαφυγή, ούτε στην
πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής. Ακολουθείτε τη συνήθη πρακτική των παλιών πολιτικών. Αυτό το είπε και ο κ. Κουτσούµπας κι έχει δίκιο. Αποπροσανατολίζετε την κοινή γνώµη για
να φέρετε οδυνηρά µέτρα, πέρυσι τον Αύγουστο στα µπάνια του
λαού και φέτος το Πάσχα στις διακοπές. Η οικονοµία χρειάζεται
επενδύσεις και µείωση φόρων κι εσείς διώχνετε τους επενδυτές
και βάζετε πολλούς καινούριους φόρους.
Η δικαιοσύνη θέλει ενίσχυση και ανεξαρτησία και εσείς περνάτε διατάξεις για τον έλεγχό της. Και η κοινωνία –για να τελειώνω- ζητάει δικαιοσύνη, αλλά εσείς χτίζετε ένα νέο κοµµατικό
κράτος παντού στη δικαιοσύνη, στην παιδεία, στη δηµόσια διοίκηση.
Εµείς λοιπόν, Το Ποτάµι, η νεότερη πολιτική δύναµη της
χώρας, εµείς που δεν έχουµε σκελετούς στη ντουλάπα, εµείς
που δεν έχουµε γραµµάτια να εξοφλήσουµε θα αντισταθούµε σε
αυτήν την πολιτική. Θα δώσουµε τη µάχη υπέρ των πολλών για
δικαιοσύνη, δικαιοσύνη, δικαιοσύνη, για παιδεία και εργασία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεοδωράκη.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης Καµµένος για δέκα πέντε λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την τιµητική µου σήµερα
να µε αναφέρει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως,
αλλά και Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας κατά τη διάρκεια της
οµιλίας του. Ξεχνάει κάτι, βέβαια: Γνωριζόµαστε είκοσι τρία χρόνια.
Πριν από είκοσι τρία χρόνια λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, όσο
εσείς ήσασταν στη Βοστώνη, τον Οκτώβριο του 1993 ο ανατραπείς πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και πατέρας σας
µιλούσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Ανέφερε, λοιπόν, ότι ανετράπη κατόπιν µιας συνωµοσίας των
συµφερόντων που ήθελαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση αυτή
για τις αποφάσεις που έλαβε για τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Και ανετράπη από συγκεκριµένο συνωµότη και προδότη της παρατάξεως τότε, τον κ. Αντώνη Σαµαρά.
Χιλιάδες κόσµος, κύριε Μητσοτάκη, τότε στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας είχε ένα σύνθηµα: «Αλήτη, προδότη, Σαµαρά». Και
τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δάκρυσε στην προεκλογική
οµιλία.
Εσείς αυτόν τον προδότη της παράταξης και της οικογενείας
σας προσκυνήσατε, για να γίνετε Αρχηγός της Νέας Δηµοκρα-
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τίας. Μην µιλάτε, λοιπόν, για καρέκλα σε µένα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν το ξέχασε αυτό ούτε στη
συνέντευξη που έδωσε το 2014 στο ΡΙΚ, λέγοντας ότι δεν το συγχωρώ. Και παρευρίσκεστε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Νέας Δηµοκρατίας ως Αρχηγός, έχοντας δίπλα σας εκείνα τα
στελέχη τα οποία έφερε ο Σαµαράς σε αυτό το Κόµµα, προκειµένου να το αλλοιώσει και να το µετατρέψει σε συνέταιρο του
ΠΑΣΟΚ, σε αποδέκτη των πολιτικών εκείνων που η Νέα Δηµοκρατία στο παρελθόν κατήγγειλε και σε όργανο ουσιαστικά της
διαπλοκής. Εκείνης της Νέας Δηµοκρατίας η οποία έκανε πολύ
σκληρή αντιπολίτευση την εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση
και που είχε προαναγγείλει όλα τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν εν
συνεχεία σε σχέση ιδιαίτερα µε τα εξοπλιστικά της χώρας, σε
σχέση µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, σε σχέση µε τη διαπλοκή
η οποία τρανώθηκε όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ.
Και βεβαίως η διαπλοκή ήταν αυτή η οποία έβαλε χέρι και στην
ελληνική δικαιοσύνη, γιατί συνδύασε τρεις εξουσίες: την εκτελεστική εξουσία από τη µια µεριά, την κοινοβουλευτική εξουσία
από την άλλη µεριά και τη δικαστική εξουσία. Και ουσιαστικά υιοθέτησε µια οργανωµένη εγκληµατική συµµορία, η οποία λυµαίνεται το δηµόσιο χρήµα. Το χειρότερο, όµως, όλων αυτών είναι
εκµαυλισµός της δικαιοσύνης και της δηµοκρατίας, γιατί ο θεσµός αυτός πιστοποιεί τη δηµοκρατία και τη συνοχή της χώρας.
Αυτό είναι το µεγαλύτερο έγκληµα, διότι η ελληνική ιστορία έχε
αποδείξει ότι πριν από κάθε εθνική και κοινωνική τραγωδία έχει
προηγηθεί η κατάρρευση των θεσµών.
Και σε αυτή την κατάρρευση των θεσµών, δυστυχώς, µετά την
ανάληψη της εξουσίας από τον Αντώνη Σαµαρά, η Νέα Δηµοκρατία από µαχητής κατά του κράτους του ΠΑΣΟΚ και της διαπλοκής και της διαφθοράς, έγινε συνέταιρος.
Να σας θυµίσω αυτό το πρωτοσέλιδο, γιατί είπατε για το
«ΒΗΜΑ». Το θυµάστε αυτό το πρωτοσέλιδο; Είναι του 1997. Θυµάστε, κύριε Δαβάκη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δεν βλέπουµε, είναι µακριά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να σας διαβάσω εγώ.
«Κλονισµός της πολιτικής, τα πρόβατα, ο λαός, τα τζάκια και
το µέλλον. Νέες συµµαχίες κυοφορούνται στη Νέα Δηµοκρατία».
Και παροµοιάζει τον Κώστα Καραµανλή, που την προηγούµενη
µέρα είχε εκλεγεί, µε την Ντόλυ, το πρόβατο που κλωνοποιήθηκε. Ήταν το πρωτοσέλιδο του κ. Ψυχάρη, του οποίου τον γιο
εν συνεχεία ο κ. Σαµαράς έκανε Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας και έδωσε άφεση αµαρτιών. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή
είναι η τεράστια αλλαγή που έγινε στη Νέα Δηµοκρατία. Δεν άλλαξα εγώ, λοιπόν.
Και να σας πω και κάτι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Για τον ΣΥΡΙΖΑ που συνεργάζεστε
τώρα να µας πείτε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εγώ έκανα συνεργασία µε τον ΣΥΡΙΖΑ, µε τον οποίο βεβαίως βρισκόµαστε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αλλά ξέρετε γιατί; Διότι ο Αλέξης ο Τσίπρας
δεν πήρε ούτε σπίτι από τον Χριστοφοράκο, ούτε συνέταιρος
ήτανε της «SIEMENS», ούτε έσκυψε σε κανέναν Ψυχάρη να προσκυνήσει, ούτε ήταν µέλος στο υποβρύχια, ούτε ήτανε µες τη
διαπλοκή, ούτε πήγαινε να φιλήσει κατουρηµένες ποδιές των διαπλεκοµένων συµφερόντων.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
Και βεβαίως, θα συνεργαστώ µαζί του µέχρι τέλους και θα στηρίξω την Κυβέρνηση.
Και όταν διαφώνησα…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πρόσεχε, σ’ ακούει ο Μουζάλας!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα σας πω, κυρία Βούλτεψη, για
τον Μουζάλα.
Όταν διαφώνησα, λοιπόν, γιατί ο κ. Μουζάλας έκανε ένα λεκτικό λάθος…
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Εγώ, κυρία Βούλτεψη, υπέβαλα την παραίτησή µου και των
Υπουργών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στον Πρωθυπουργό.
Και να σας πω και κάτι; Εάν εσείς έχετε τη δύναµη, καταθέστε
πρόταση µοµφής κατά του Μουζάλα. Όµως, αντί να καταθέσετε
πρόταση µοµφής κατά του Μουζάλα, ξέρετε τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Στα τέσσερα!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κάτσε, αγόρι µου, κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Πήγε ο κ. Μητσοτάκης στο
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα και είπε στην κ. Μέρκελ ότι ο Καµµένος
είναι λαϊκιστής και θέλει να ανατρέψει την Κυβέρνηση κι ενώ
εσείς δεν δηµιουργείτε πρόβληµα στην Κυβέρνηση.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μακεδονία ξακουστή!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εάν θέλετε, λοιπόν, άλλα
να λέτε στο Λαϊκό Κόµµα και άλλα να λέτε εδώ, να προσέξετε,
γιατί σας θυµίζω µία φράση που είπε ο Κώστας Καραµανλής κάποτε στον Παπανδρέου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Άσε τώρα! Μην τον βάζεις στο
στόµα σου τον Καραµανλή!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κάτσε, αγόρι µου, κάτω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μήπως µπορούµε
να ησυχάσουµε λίγο;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): «Τα αιτήµατα ενίοτε γίνονται
και αποδεκτά». Αν θέλετε, λοιπόν, ακολουθήστε την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Πάµε, λοιπόν, και λίγο παρακάτω. Έχω και κάτι άλλο να σας
πω, ένα δώρο. Είδα ένα έγγραφο που καταθέσατε για τον κ.
Μαυρίκο. Εγώ ξέρω αν ο Μαυρίκος ήταν στη Νέα Δηµοκρατία.
Κάθε µέρα εκεί ήταν, µαζί µε τον Νίκο Καραµανλή, µαζί µε τον κ.
Μουσά, µαζί µε όλα αυτά τα στελέχη.
Και τι έγγραφο καταθέσατε; Ότι έδωσε διαφήµιση –λέει- η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στον Μαυρίκο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Και τι έκανες εσύ;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Έχω τη σύµβαση. Απόφαση
µε αριθµό πρωτοκόλλου 1876 22-4-2015.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Τρέµει το χέρι σου.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κράτα την, να την έχεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Βούλτεψη,
µπορούµε να έχουµε λίγη ησυχία;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ποιος υπογράφει; Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος Πέτρος Μάης, που διορίσατε
εσείς. Και τον διορίσατε εσείς το 2014 σε αντικατάσταση του καθηγητή Αντώνη Μακρυδηµήτρη.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
Όταν καταθέτετε, λοιπόν, έγγραφα, προσέξτε, γιατί ο πύραυλος «Κουµουτσάκος», όπως λέει και ο Μουσάς, δεν σας δίνει
αυτά που πρέπει να σας δώσει σωστά.
Το καταθέτω στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε παρακάτω. Άκουσα το ΠΑΣΟΚ να µιλάει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να επιτίθεται σε συνεργασία µε το Ποτάµι κατά της Προέδρου του Αρείου Πάγου…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Παρακαλώ, τον λόγο θα ήθελα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τον πύραυλο αµφισβητείτε;
…και εναντίον του Δηµήτρη Παπαγγελόπουλου. Το ίδιο έκανε
και το Ποτάµι.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Για τον Μουζάλα να µας πει.
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(Θόρυβος)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν κατάλαβα.
Ποιος είναι ο λόγος, κύριε Βενιζέλο, που ηγείστε ουσιαστικά
του ΠΑΣΟΚ, να ενοχλείστε από το γεγονός…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Για τον Μουζάλα να µας πει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Βούλτεψη,
συγγνώµη. Είστε πολύ ζωηρή σήµερα. Μπορείτε να ηρεµήσετε
λίγο, για να συνεχιστεί η διαδικασία; Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο κ. Βενιζέλος ενοχλήθηκε
από το γεγονός ότι από πρόσφατο νόµο δίνεται η αρµοδιότητα
πειθαρχικού ελέγχου στους προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, µεταξύ αυτών και της κ. Θάνου. Τι έχει να φοβηθεί το
ΠΑΣΟΚ; Έχει να φοβηθεί µήπως σε σχέση µε µετόχους της
«MARFIN»; Υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή συγγενικά τους
πρόσωπα που είναι µέτοχοι της «MARFIN»;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε τα ονόµατα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μήπως η «MARFIN», της
οποίας τα στελέχη εκδίδονται µε οµόφωνη απόφαση του Εφετείου, για να δικαστούν στην Κύπρο και κατά των οποίων, σύµφωνα µε έγκυρες πηγές, εκδόθηκε ήδη ένταλµα σύλληψης, που
επιβεβαιώνεται από τον γενικό εισαγγελέα της Κύπρου, καλύπτονται; Και από ποιον καλύπτονται;
Μήπως καλύπτονται όχι από την κ. Θάνου, αλλά από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία δεν δίνει εντολή στην Ευρώπη, στη Eurojust, στον εισαγγελέα να καταθέσει στο κοινό
register τρεις υποθέσεις; Της «SIEMENS», του Βγενόπουλου και
των υποβρυχίων;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε τα ονόµατα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ε, αυτό, λοιπόν, γίνεται.
Αυτό θέλετε να αποφύγετε. Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Βενιζέλος είναι
αυτός που έφερε τον νόµο περί ευθύνης Υπουργών για την απαλλαγή όλων των πολιτικών προσώπων.
Εάν, λοιπόν, θέλετε να τον καταργήσουµε τώρα, δεσµευτείτε
όλα τα κόµµατα να τον καταργήσουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σταµατήστε, επιτέλους,
τη λάσπη. Μιλήστε, επιτέλους, µε ονόµατα. Το ψηφίσατε εσείς ο
ίδιος!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κάτσε, αγόρι µου, κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριοι συνάδελφοι,
µπορείτε να σταµατήσετε και να ηρεµήσετε; Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτέλους µε αυτήν τη
λάσπη!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Καθίστε κάτω. Ρωτήστε τον κ. Βενιζέλο αν έχει συγγενείς µε µετοχές στη «MARFIN».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν είναι τρόπος
αυτός!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το ψηφίσατε εσείς ο
ίδιος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν είναι τρόπος
αυτός! Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτέλους, µε αυτήν τη
λάσπη!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ίδια τα εκδοτικά συµφέροντα αυτά, τα οποία ανέφερα
προηγουµένως, επιδίδονται συνεχώς σε έναν επαγγελµατικό εκβιασµό. Και επειδή δεν πείθεστε ότι διορίσατε εσείς τον κ. Μάη,
που έκανε σύµβαση µε τον κ. Μαυρίκο, που ήταν µαζί µε τους
υπολοίπους υπαλλήλους της Νέας Δηµοκρατίας, να σας διαβάσω πέντε-έξι πρωτοσέλιδα του κ. Μαυρίκου, που µάχεται τον
κ. Μητσοτάκη; «Η Παράταξη βρήκε ηγέτη τον κ. Μητσοτάκη», «Οι
εκατόν έντεκα ηµέρες του Μητσοτάκη προς την εξουσία», «Ο
Μητσοτάκης στέλνει σε δίκη τον Βαρουφάκη», «Ο Μητσοτάκης
σαρώνει στις δηµοσκοπήσεις», «Ο Μητσοτάκης στα ταγέρ και τα
τρακτέρ», «Τρία ταµεία αντιπροτείνει ο Μητσοτάκης», «Θα βάλω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σύνορα στη χώρα». Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα του κ. Μαυρίκου,
ο οποίος βεβαίως και πέρασε από πολλά κόµµατα, κύριε Θεοδωράκη, και ζήταγε ενισχύσεις, όπως πέρασε κι από εµάς και τον
πετάξαµε έξω µε τις κλωτσιές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά, εσείς κύριε Θεοδωράκη που µιλήσατε για την αδικία στο
κόµµα σας, να σας θυµίσω ότι προεκλογικά στις δηµοσκοπήσεις
σας έδιναν 17%. Τι έγινε; Το χάσατε στον δρόµο; Θα σας θυµίσω
τη δωρεάν τηλεθέαση που είχατε πρωί, µεσηµέρι και βράδυ. Λέτε
ότι η αφισοκόλληση του ΣΥΡΙΖΑ θα κοστίσει 1 εκατοµµύριο.
Υπάρχουν και κόµµατα, τα οποία έχουν και µέλη -ξέρετε είναι
άλλο πράγµα αυτό από εσάς- µέλη τα οποία κολλούν και καµµία
αφίσα. Δεν είναι ανάγκη να δώσεις 1 εκατοµµύριο να σου κολλήσουν τις αφίσες. Αλλά τι να τις κάνετε εσείς τις αφίσες;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
Όσον αφορά στους σκελετούς στα ντουλάπια, έχετε τον µεγαλύτερο σκελετό στο ντουλάπι σας, που είναι ο ίδιος ο πρώην
Πρωθυπουργός, ο κ. Σηµίτης, που αποτελεί παράδειγµα για τον
ίδιο τον Αρχηγό σας και χειροκροτήστε από το ΠΑΣΟΚ και τη
Νέα Δηµοκρατία. Είστε ακριβώς «παραλίγο στην εξουσία». Εσείς
τώρα την έχετε πατήσει, γιατί δεν προλάβατε τη Συγκυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έχετε ράψει πέντε
φορές κοστούµια, νοµίζοντας ότι εµείς θα ανατρέψουµε την Κυβέρνηση και περιµένετε να γίνετε Κυβέρνηση. Τέτοια χάρη δεν
θα γίνει. Τι να κάνουµε; Το χάσατε το τρένο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ενώ εσείς που το προλάβατε είστε µια
χαρά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όσον αφορά τα εκδοτικά συµφέροντα, που λέτε για συκοφαντικές δυσφηµήσεις, κάποιους υβρίζει, λέει, η «ΑΚΡΟΠΟΛΗ». Δεν την διαβάζω. Ο κ. Μαυρίκος µόνο
τη διαβάζει και εκείνοι που την πλήρωναν. Με τα «ΝΕΑ» τι γίνεται;
Με το «ΒΗΜΑ» τι γίνεται; Το «ΒΗΜΑ», που έβριζε τον Κώστα Καραµανλή, το «ΒΗΜΑ», που έβριζε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
τον Ψυχάρη, που ήταν κουµπάρος του Κόκκαλη και ήθελε την
ανατροπή. Έβγαλε τώρα τις γάτες των Ιµαλαΐων και τις κατσιάσατε πια. Πήγατε φάγατε µία, δύο, τρεις µαζί του. Ο κ. Ψυχάρης
είναι ένας εκδότης, ο οποίος έπαιρνε δάνεια χωρίς collateral,
όταν οι τράπεζες δεν δάνειζαν κανέναν. Θα µου πείτε ότι υπήρχαν κι άλλοι. Βεβαίως και υπήρχαν. Ο άλλος πούλησε, λέει, ένα
κτήριο στην Αττική Οδό 130 εκατοµµύρια, το πήρε η Εθνική Τράπεζα -σε λίγο προέκυψε και ραδιοφωνικός σταθµός- και αυτός
κατάφερε να το πουλήσει στην Εθνική Τράπεζα, όταν κανένας
από τους ιδιώτες δεν µπορούσε να ρυθµίσει ένα δάνειο 1000 ή
2 χιλιάδων ευρώ και του έπαιρναν το σπίτι. Αυτά συζητάµε να κάνουµε στην εξεταστική επιτροπή. Όλα να µπουν εδώ και να γίνει
λογαριασµός.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Να βάλετε τον Βουκεφάλα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρία Βούλτεψη, τι φοβάστε; Στον
Βουκεφάλα, κυρία Βούλτεψη, έχετε καβαλήσει εσείς, µαζί µε τον
Ψυχάρη και τη διαπλοκή. Και να ξεκαβαλήσετε από τη διαπλοκή
-πρέπει να το καταλάβετε- αν θέλετε η Νέα Δηµοκρατία να έχει
µέλλον.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
Για ρωτήστε τον κ. Τζαβάρα, ο οποίος έδωσε µάχη ο άνθρωπος στην επιτροπή της «SIEMENS». Για ρωτήστε τον για τις offshore και τις διαδροµές των χρηµάτων. Για ρωτήστε τον αν
βγάλαµε τα 2,2 δισεκατοµµύρια, την αποζηµίωση που έπρεπε να
πάρει το κράτος, και εν συνεχεία πήγατε εσείς και κάνατε συµφωνία για να τα σβήσετε, της «SIEMENS». Για ρωτήστε, λοιπόν,
τους Βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας που βγαίνουν έξω και τους λένε για τα υποβρύχια.
Σας έχω ένα δώρο εδώ. Το 2001 µε τον Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο
κάνουµε την έρευνα των υποβρυχίων. Αύγουστος του 2001,
µόλις είχε υπογράψει ο Τσοχατζόπουλος. Ο τοµέας Άµυνας της
Νέας Δηµοκρατίας, καταγγέλλουµε το σκάνδαλο των υποβρυ-
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χίων τότε. Ήσασταν κι εσείς, κύριε Δαβάκη, µέσα. Ήταν επικεφαλής ο Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος και εγώ. Αυτά που λέγαµε για
τα υποβρύχια, βγήκαν όλα. Το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Το αποτέλεσµα ήταν η Νέα Δηµοκρατία, που κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ για τα
υποβρύχια, πήγε στο τέλος και έδωσε άφεση αµαρτιών στον κ.
Βενιζέλο, γιατί έγιναν συγκυβέρνηση.
Εσείς αλλάξατε τη Νέα Δηµοκρατία και την κάνατε δικηγόρο
υπεράσπισης του ΠΑΣΟΚ και του παρακράτους που έχτισε όλα
αυτά τα χρόνια η διαπλοκή. Το καταθέτω κι αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Βεβαίως, υπάρχει το δηµοσίευµα αυτό του Αντώνη Γαλανόπουλου στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» µε το διαβιβαστικό και τη φωτογραφία της κ. Βούλτεψη, η οποία είχε αναλάβει την
υπεράσπιση. Πάρτε το, για να το έχετε εδώ.
(Στο σηµείο ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Όταν, όµως, θα ανοίξουν όλοι οι λογαριασµοί του Ευσταθίου
και των υπολοίπων στελεχών των υποβρυχίων, τότε θα γελάσει
και το παρδαλό κατσίκι και η γάτα των Ιµαλαΐων µαζί.
Καλοκαίρι του 1999: Σκάνδαλο των υποβρυχίων. Κάναµε τις
ερωτήσεις, φέραµε τα δηµοσιεύµατα στη Βουλή. Είκοσι δηµοσιεύµατα ο ΔΟΛ στη στήλη που είχε ένας κύριος που σήµερα πήρε
µεταγραφή ο Αλαφούζος. Είκοσι δηµοσιεύµατα, συκοφαντική
δυσφήµιση. Καταδικάζεται τελεσίδικα, 150 χιλιάδες ευρώ, 300
χιλιάδες στο εφετείο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το σχετικό έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν τα πήρα τα λεφτά. Κακώς έκανα που δεν πήρα τα λεφτά
αυτά, γιατί δεν θεώρησα ότι ένας πολιτικός πρέπει να τα παίρνει,
ούτε να τα δίνει βέβαια, σε δηµοσιογράφους. Ήλπιζα ότι θα πάρουν µάθηµα.
Αντ’ αυτού, η επίθεση συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Οι αποφάσεις
που βγαίνουν για συκοφαντική δυσφήµιση, δεκαοκτώ στη σειρά,
είναι των 10 χιλιάδων ευρώ. Αν υπάρχει άλλη αγωγή η οποία είναι
εναντίον µου, τότε αυτή δικάζεται µε 50 χιλιάδες ευρώ.
Βλέπετε τι συµβαίνει το τελευταίο διάστηµα. Επιτίθεστε στο
Νίκο Παππά, στο Χρήστο Σπίρτζη, στον Δηµήτρη Παπαγγελόπουλο και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά γιατί επιτίθεστε;
Επιτίθεστε για να χτυπήσετε αυτούς που χτυπούν τη διαπλοκή
και τα συµφέροντα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτός δεν είναι ο ρόλος της
Νέας Δηµοκρατίας. Αυτήν τη στιγµή αυτό που απαιτεί ο ελληνικός λαός είναι να συνεργαστούµε εναντίον αυτού του φαινοµένου που πράγµατι από γάτα των Ιµαλαΐων µετατρέπεται σε τίγρη
και τρώει το πολιτικό σύστηµα και εξευτελίζει τους θεσµούς και
τη δικαιοσύνη.
Ξέρετε τι έκαναν τότε οι συνδικαλιστές της Νέας Δηµοκρατίας,
όταν µίλησα για τα υποβρύχια και έγινε αυτή η έρευνα; Ζήτησαν
από τότε Αρχηγό, τον Κώστα Καραµανλή, τη διαγραφή µου. Πριν
από λίγους µήνες αποκαλύφθηκε ότι ο συνδικαλιστής αυτός, που
ξιφουλκούσε εις βάρος µου, έπαιρνε µίζες από τους Γερµανούς
και σήµερα διώκεται για κακούργηµα. Το ίδιο έγινε µε την υπόθεση Λιακουνάκου. Λένε «τι κάνανε». Δεκαοκτώ υποθέσεις πήγαν
από το Υπουργείο Άµυνας στη δικαιοσύνη. Ο κ. Λιακουνάκος
είναι προφυλακισµένος για τις υποθέσεις αυτές που τότε καταγγέλλαµε. Σήµερα όλοι οι Έλληνες γνωρίζουµε για τους λογαριασµούς στην Ελβετία της συζύγου του Παπαντωνίου, του
Ρωσσώνη, των άλλων. Κι όµως οι µιντιάρχες τούς διατηρούν
ακόµα στο απυρόβλητο.
Ας έλθουµε στα πιο πρόσφατα γεγονότα που καταδεικνύουν
το µέγεθος του προβλήµατος που καλούµαστε να αντιµετωπί-
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σουµε:
Το 2010, µετά από ερώτηµα για το περίεργο ταξίδι του αδελφού του τότε Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στο Άµπου
Ντάµπι µε το προεδρικό αεροσκάφος, ξαφνικά µετά από λίγες
µέρες εµφανίζεται ο κ. Σάφα. Και τότε ο κ. Σάφα µε Υπουργό τον
κ. Βενιζέλο έρχεται στη Βουλή, ο γαµπρός, ως επενδυτής, ο
οποίος πήρε τα ναυπηγεία µε 1 ευρώ.
Αυτά τα ναυπηγεία είναι κάτι το καταπληκτικό. Είτε πωλούνται
µε 1 ευρώ, είτε πωλούνται µε χρωστούµενα, όπως έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, της ΕΤΒΑ προς τα ναυπηγεία.
Έδωσαν τότε 1 δισεκατοµµύριο δραχµές και πήραν 4 δισεκατοµµύρια που χρωστούσε η ΕΤΒΑ στα ναυπηγεία, δηλαδή πήραν τα
ναυπηγεία «προίκα», έβαλαν και 3 δισεκατοµµύρια στην τσέπη
και τα λήστεψαν.
Ο κ. Σάφα, λοιπόν, έρχεται και µας λέει ότι έχει ασυλία από
τον νόµο. Ποια είναι η ασυλία; Οι αποφάσεις του γερµανικού δικαστηρίου. Σκανδαλώδης σύµβαση. Εκατοντάδες εκατοµµύρια
απεµπλέκονται για πρώτη φορά από τις πληρωµές που αναλαµβάνει το Πολεµικό Ναυτικό.
Κι όµως, στην υπόθεση των υποβρυχίων δεν προχωρά η
έρευνα των λογαριασµών µε το ευρωπαϊκό σύστηµα. Γιατί; Διότι
από πίσω υπάρχουν πολιτικοί και στελέχη του δηµοσίου. Αυτά
συζητάµε και αυτά θέλουµε να ψάξουµε να βρούµε. Αυτά απαιτεί
ο ελληνικός λαός να ψάξουµε να βρούµε και µακάρι να µην είναι
όλοι αυτοί που λέγονται.
Θα σας θυµίσω, όµως, ότι ο κ. Τσουκάτος το 2010, όταν ήµουν
µέλος της εξεταστικής επιτροπής για τη «SIEMENS» και αναφέρθηκα σε στοιχεία εναντίον του για τα «µαύρα» ταµεία του ΠΑΣΟΚ,
µου έκανε αγωγή για να σταµατήσω. Κι αυτός αγωγή. Έχω
«φάει» πάνω από διακόσιες αγωγές.
Η ελληνική δικαιοσύνη όχι απλώς µε δικαιώνει, αλλά µε απόφαση-σταθµό τεκµηριώνει την εµπλοκή του ΠΑΣΟΚ ως αποδέκτη
των χρηµάτων του Χριστοφοράκου µέσω του Τσουκάτου. Και
εκεί που είχε ανοίξει ο δρόµος για την τιµωρία, έρχεται η δικαιοσύνη του κ. Αθανασίου, του κ. Ντογιάκου και του κ. Μπίρµπου.
Κρατήστε τα ονόµατα αυτά, γιατί θα τα ακούσετε και πάλι πολύ
σύντοµα. Διότι µας είπαν τότε ότι ο κ. Τσουκάτος δεν πήρε τα
χρήµατα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά στον ΟΤΕ. Και συνάµα, σύµφωνα µε
το τελευταίο δηµοσίευµα της «REAL NEWS», υποβίβαζαν τον
χρηµατισµό των κοµµάτων και των πολιτικών από τον Χριστοφοράκο σε χορηγίες. Χορηγίες ήταν, λοιπόν, του Χριστοφοράκου!
Παρόµοιες µεθοδεύσεις γίνονται στην υπόθεση των υποβρυχίων. Προσπαθούν να φυγαδεύσουν στο εξωτερικό πρόσωπα
που µοίραζαν εκατοντάδες εκατοµµύρια λόγω του δήθεν δεδικασµένου.
Τα ίδια συµβαίνουν µε όλες τις υποθέσεις. Θυµίζω την αντίδραση Πεπόνη στην προσπάθεια του Κορέα να βάλει την υπόθεση των CDS στο αρχείο. Τι έγινε τώρα; Πριν από δεκαπέντε
µέρες δηµοσίευµα της εφηµερίδας το «ΈθΝΟΣ» αναφέρει ότι
άνοιξε η υπόθεση και ήδη δίνεται η δικαστική συνδροµή από τη
γερµανική δικαιοσύνη και η εντολή προς τις τράπεζες, για να
δούµε ποιοι πόνταραν στην πτώχευση του ελληνικού λαού.
Και αυτή την υπόθεση τότε την άνοιξα ως Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας µε προτροπή του Αντώνη Σαµαρά. Όµως, µετά,
αντί να ψάχνουν και να βρουν τον Αντρίκο Παπανδρέου, που ήταν
φίλος του Μαργέλλου, σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα συναντήθηκε ο αδερφός του Αντώνη Σαµαρά µε τον Μαργέλλο. Και όταν
τους ρώτησα τι γίνεται µε την υπόθεση, µου είπαν ότι θα µε βγάλουν τρελό. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω στο facebook και έγιναν
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και πίστεψαν τότε είκοσι Βουλευτές από
τη Νέα Δηµοκρατία τις καταγγελίες που κάναµε.
Το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα είναι ότι µέχρι σήµερα ο ελληνικός λαός δεν ξέρει ποιοι πήραν το 1,5 δισεκατοµµύριο του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου µε το CDS. Γιατί; Διότι κάποιοι
µπλόκαραν την έρευνα.
Και βεβαίως, επειδή µε κοιτάει ο κ. Αθανασίου κάπως βλοσυρά…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Καθόλου! Σας θαυµάζω!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Έχουµε παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη εναντίον εντίµων δικαστικών λειτουργών. Θυµάστε που µου
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έλεγε ο Σαµαράς «µη φοβάσαι, είναι εδώ πέρα ο κ. Αθανασίου»;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Έτσι σας έλεγε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ναι, έτσι µου έλεγε.
Έχουµε παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη εναντίον εντίµων δικαστικών λειτουργών που εκδίδουν αποφάσεις υπέρ µου, πράττοντας το καθήκον τους. Πέφτουν θύµατα απειλών και εκβιασµών,
µε αποκορύφωµα την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ευαγγελία Γεωργίτση, η οποία τιµωρήθηκε, ενώ κατήγγειλε µέσω αναφοράς της
την παρέµβαση και τις πιέσεις του τότε Προέδρου του Αρείου
Πάγου, ώστε να µειώσει τη χρηµατική ποινή που επέβαλε στην
αντίδικό µου, Υπουργό του Αντώνη Σαµαρά, ειδάλλως θα ετιµωρείτο µε πειθαρχικό παράπτωµα και δεν θα προάγετο. Η γυναίκα
αυτή τιµωρήθηκε. Το σύστηµα την «έφαγε» και την «έφαγε» γιατί
δεν ακολούθησε τις διατάξεις.
Και βεβαίως, η διαπλοκή και µε τις µεγάλες επιχειρήσεις είναι
δεδοµένη. Θυµάστε τον κ. Ψυχάρη και τις συνοµιλίες που είχε
στο mail του µε τον κ. Φλώρο της «ENERGA», που µεσολάβησε
στον κ. Σαµαρά για να διοριστούν πρόσωπα της επιλογής του,
του υποδίκου, σε θέσεις-κλειδιά;
Εν συνεχεία, επηρέαζε µε πρωτοσέλιδα την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, λέγοντας ότι πρέπει να αποφυλακιστεί ο Φλώρος και
αυτός ως εκ θαύµατος αποφυλακίζεται. Και ποιος ήταν δικηγόρος του; Ο κ. Βορίδης ήταν δικηγόρος στην υπόθεση Φλώρου,
στην υπόθεση υπεξαίρεσης 270 εκατοµµυρίων. Σύµπτωση είναι,
βεβαίως, δικηγόρος είναι.
Όµως και σήµερα ο κ. Μητσοτάκης, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, αλλάζει τον κ. Μεϊµαράκη από την αρµόδια
επιτροπή για να κρίνει τον Παπαγγελόπουλο και βάζει τον κ. Βορίδη.
Τι συµβαίνει µε όλα αυτά; Με όλα αυτά ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι αυτή η συµµορία εκδοτών, επιχειρηµατιών και πολιτικών είναι πανίσχυρη.
Η απάντηση, λοιπόν, σε αυτήν τη σηµερινή συνεδρίαση της
Βουλής, την οποία εγώ θέλω να αφιερώσω σε δύο δηµοσιογράφους…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Στον Μουζάλα να την αφιερώσεις!
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρία Βούλτεψη, γελάτε, δεν πειράζει.
Η Αριστέα Μπουγάτσου, όµως, και ο Χάρης ο Μπότσαρης πέθαναν, έχοντας τον καηµό ότι όλα αυτά τα οποία ερευνούσαν και
κατήγγελλαν, κάποιοι σαν και εσάς τα έκρυβαν και τα έθαβαν,
για να συγκυβερνήσουν µε τον Βενιζέλο και να καλύψουν τον Παπαντωνίου και τον Τσοχατζόπουλο! Αυτή είναι η αλήθεια!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Άντε βρε αλήτη! Αλήτη!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ε, λοιπόν, τέλος! Τέλος! Βρίζετε
όσο θέλετε! Ξαναπέστε το!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βενιζέλο, δεν
είναι εκφράσεις αυτές! Σας παρακαλώ να µη γράφονται στα
Πρακτικά. Δεν είναι δυνατόν!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα πληρώσετε όλοι για τα
εγκλήµατα που κάνατε κατά της χώρας και σας υποσχόµαστε ότι
αυτή η Κυβέρνηση θα παραµείνει όρθια, ζωντανή µε τη στήριξη
του ελληνικού λαού, για να φτάσετε, επιτέλους, εκεί που σας αξίζει, στην ελληνική δικαιοσύνη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βενιζέλο, δεν
είναι εκφράσεις αυτές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εγώ σας παρακαλώ! Μα είναι δυνατόν!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και να επιστρέψετε πίσω τα
χρήµατα τα οποία πήρατε εις βάρος του δηµοσίου.
(Χειροκροτήµατα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν θα κόψουµε τη σειρά των οµιλιών. Σας παρακαλώ. Έχει ζητήσει τον
λόγο ο κ. Κουµουτσάκος, ο κ. Αθανασίου, εσείς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο Κανονισµός είναι
µία χαρά. Ελάτε, κύριε Λεβέντη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν θα σταµατήσουµε τη ροή των οµιλητών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα τελειώσουµε τις
πρωτολογίες και µετά θα δώσω τον λόγο σε όσους ζήτησαν τον
λόγο επί προσωπικού.
Ελάτε, κύριε Λεβέντη, για δεκαπέντε λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν υπάρχει κανένα
θέµα επί του Κανονισµού.
Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζουµε κανονικά τη ροή και στο τέλος
των πρωτολογιών θα εξετάσουµε όλα τα ζητήµατα που έχουν
σχέση µε αυτό που θέσατε και µε αυτό που είπε επί προσωπικού
ο κ. Κουµουτσάκος.
Σας παρακαλώ, κύριε Βενιζέλο, καθίστε κάτω.
Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να αρχίσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν γίνεται! Δεν γίνεται! Σας παρακαλώ, να προχωρήσουµε στη ροή των πρωτολογιών και µετά θα σας δώσω τον λόγο για ό,τι υπάρχει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν είναι έτσι.
Θα προχωρήσουµε κανονικά. Δεν υπάρχει καµµία παραβίαση του
Κανονισµού.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το άρθρο 67 το
οποίο επικαλείται ο κ. Βενιζέλος λέει συγκεκριµένα ότι «αιτίαση
για παραβίαση διάταξης του Κανονισµού». Δεν υπάρχει καµµία
παραβίαση. Προχωράµε κανονικά στις πρωτολογίες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν υπάρχει κανένα
θέµα. Θα προχωρήσουµε στις πρωτολογίες και µετά θα συζητήσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: …
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα προχωρήσουµε
στη διαδικασία κανονικά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η επίκληση έγινε
για το άρθρο 67, όχι το 68. Μπορείτε να πάρετε το έγγραφο,
κύριε Αθανασίου. Το άρθρο 67, παράγραφος 2 αυτό λέει. Λέει
µόνο για παραβίαση Κανονισµού. Δεν υπάρχει καµµία παραβίαση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παραµερίζω τους
υβριστικούς χαρακτηρισµούς του κ. Βενιζέλου και προχωρούµε
κανονικά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: …
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Κωνσταντινέα, τι είναι αυτά που λέτε; Μα είναι δυνατόν!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε, λοιπόν…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ!
Λίγος σεβασµός…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: …
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Αθανασίου,
αµέσως µετά...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε, σας παρακαλώ. Έχει ζητήσει τον
λόγο …
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει ζητήσει τον
λόγο και ο κ. Αθανασίου, σύµφωνα µε το άρθρο 68. Σύµφωνα µε
το άρθρο 68, µπορεί να του δοθεί ο λόγος, αλλά αυτήν τη στιγµή
θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων. Αµέσως µετά θα
δοθεί ο λόγος στον κ. Αθανασίου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ:...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για τον κ. Βενιζέλο
δεν µπορεί να δοθεί ο λόγος, γιατί επικαλείται το άρθρο 67, µε
βάση το οποίο προκύπτει ότι έγινε παραβίαση του Κανονισµού
της Βουλής. Δεν έγινε καµµία παραβίαση του Κανονισµού.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καθίστε, κύριε Βενιζέλο.
Θα προχωρήσουµε στον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων και
αµέσως µετά θα σας δώσω τον λόγο, κύριε Αθανασίου.
Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να αρχίσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αφού λήξει η σειρά
των πρωτολογιών, θα δώσω τον λόγο σε όσους έχουν ζητήσει να
µιλήσουν για να δικαιολογήσουν αυτό που θέλουν να πουν.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ:…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καθίστε κάτω, σας
παρακαλώ!
Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη για την αναστάτωση.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, δεν ανέµενα τέτοια οχλαγωγία.
Όταν αναβάλατε την ηµέρα διεξαγωγής αυτής της συζήτησης,
επειδή συνέπιπτε µε τα τραγικά γεγονότα των Βρυξελλών, ξέρατε ότι θέλετε να οξύνετε το κλίµα και δεν προσφερόταν η
µέρα. Μεταθέσατε τη συζήτηση λίγες µέρες, ως εάν σήµερα να
προσφέρεται για να γίνει αυτή η οχλαγωγία.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Εµείς φταίµε πάλι;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όχι, ποτέ εσείς. Η Αίθουσα φταίει, εσείς ποτέ!
Μίλησα κάποτε σε κάποιο κανάλι για αριθµητική δικτατορία και
εξεγέρθησαν «Δικτατορία;». Και µόνο όταν µε τις φωνασκίες προσπαθείτε να επισκιάσετε τον άλλον, δεν είναι κάτι όµορφο. Τι θέλετε να εξεγείρεστε; Ήθελε ένας Βουλευτής να µιλήσει.
Αισθάνθηκε ότι εθίγη. Εγώ παραχωρούσα τη θέση µου. Θέλετε
να µιλήσει µετά, για να έχει εξατµιστεί η εντύπωση; Μπορεί.
Εν πάση περιπτώσει, αν ακούγαµε τον κ. Τσίπρα θα αισθανόµασταν ότι είµαστε σε µία χώρα µε λυµένα προβλήµατα, µία
χώρα στην οποία λειτουργούν οι νόµοι, λειτουργούν τα πάντα,
που είναι τρελοί όσοι αισθάνονται άσχηµα σ’ αυτήν τη χώρα.
Ήρθε και είπε ο κ. Τσίπρας ότι αργεί να απονεµηθεί η δικαιοσύνη, ότι γίνονται παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη και πιθανώς να
γίνονται παρεµβάσεις. Θα σας πω µια ιστορία που συνέβη πριν
από πέντε - έξι χρόνια.
Ήµουν στη Θεσσαλονίκη, στην Πλατεία Αριστοτέλους. Με
πλησιάζει ένας κύριος -εγώ δεν τον γνώριζα- και µου λέει «Είµαι
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου», αρεοπαγίτης µάλλον. Λέω «Τι
κάνετε εδώ;». Και απαντάει «Με έστειλαν να ελέγξω κάποιους δικαστές για κακοδικία. Όταν υπάρχουν υποθέσεις κακοδικίας, έρ-
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χοµαι και τους ελέγχω. Τώρα στη Θεσσαλονίκη ήρθα εγώ».
Λέω «Γίνονται κακοδικίες;». Λέει «Και βέβαια, γίνονται και
παίρνω όλο τον φάκελο και τον εξετάζω. Θα κάτσω είκοσι µέρες»
µου λέει «κύριε Λεβέντη. Αδίκως πασχίζεις. Υπάρχει µεγάλη
σήψη.» Του λέω «Στον χώρο της δικαιοσύνης από τον οποίο περιµένει ο πολίτης και µου το λες εσύ, ένας ανώτερος λειτουργός;». «Αδίκως» µου λέει «πασχίζεις, κύριε Λεβέντη. Και στη
δικαιοσύνη υπάρχει σήψη!».
Αυτή είναι η πιο αδιάψευστη µαρτυρία. Αυτός ο άνθρωπος
ούτε το όνοµά του καλά-καλά δε µου είπε. Ύστερα µετά βίας µου
το είπε, αφού τον πίεσα. Του λέω «Όταν συνταξιοδοτηθείς, να
έρθεις να συζητήσουµε λίγο». Και µου περιέγραψε ορισµένα
πράγµατα: Πιέσεις που ασκούνται στα ανώτερα κλιµάκια της δικαιοσύνης.
Εποµένως, σίγουρα υπάρχουν πιέσεις, ένθεν κι ένθεν. Αυτό το
καθεστώς έχει αµαρτίες απ’ όλες τις πλευρές. Δεν είναι ότι η µία
πλευρά φταίει µόνο ή η άλλη φταίει, όπως θέλετε να το παρουσιάσετε. Όταν καταλογίζετε οι νεοδηµοκράτες στους συριζαίους
κάποια πράγµατα, λέτε αλήθεια, όπως και όταν οι συριζαίοι καταλογίζετε στην Νέα Δηµοκρατία, πάλι αλήθεια λέτε. Είναι ένα
σάπιο καθεστώς. Αυτό είναι η Ελλάδα. Κι εδώ αγωνίζεστε να µας
πείσετε ότι όλα είναι αγγελικά πλασµένα.
Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι στη Νέα Δηµοκρατία του Κωνσταντίνου Καραµανλή δεν µπορείτε να προσάψετε τίποτα. Είχε
αρχές, είχε αξίες η Νέα Δηµοκρατία του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Τότε, γιατί κύριε Μητσοτάκη έφυγε ο κόσµος από τη Νέα
Δηµοκρατία αφού ήταν τόσο καλή; Ήταν βλάκας ο κόσµος θα
µου πείτε. Πήγαινε για το καλύτερο. Είχε το καλό και αναζητούσε
το τέλειο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Πάντα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τσιµπάει στις υποσχέσεις.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εν πάση περιπτώσει, οι συζητήσεις που γίνονται εδώ µέσα οµοιάζουν µε θέατρο του παραλόγου. Δεν ξέρω ποιους πείθεται.
Όταν χειροκροτείτε, τι χειροκροτείτε; Δεν έχω καταλάβει, ειλικρινά. Χειροκροτείτε τα κατορθώµατά σας;
Σήµερα το µεσηµέρι πήγα κάπου για ένα προσωπικό µου θέµα
µε τα µάτια µου. Να κοιτάξουν τα µάτια µου λίγο. Ήταν µία κυρία
στην οποία είπα: «το βράδυ βάλε τηλεόραση. Θα µιλήσω στην
τηλεόραση». Μου λέει «Τι ώρα;». Της λέω «Μετά τις δέκα θα
έρθει η σειρά µου». Δεν ήξερα την ώρα. «Α», µου λέει, «τηλεόραση δεν έχω». Και µιλάµε για µία κυρία γιατρό, κοινωνικά
υψηλή. Και λέω «Γιατί;». «Έχω αηδιάσει» λέει «κύριε Λεβέντη».
Εκείνη την ώρα σαν να µε διαπέρασε µια µαχαιριά µέσα στο στήθος µου. Μου δήλωσε µία κυρία µορφωµένη ότι έκλεισε τις τηλεοράσεις, γιατί έχει αηδιάσει µε τις «µούρες» που παρελαύνουν.
Μου είπε ακριβώς αυτήν τη λέξη!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είπε συγκεκριµένα;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είναι εδώ. Άφησε τον κ. Κουρουµπλή και τον κ. Βούτση –εξαίσιοι αµφότεροι- και όλους εσάς, να
µε ακούσετε.
Ο κ. Κουρουµπλής θέλει, λέει, να φέρει ένα σύστηµα αναλογικό. Εγώ, κυρίες και κύριοι, γνωρίζω µόνο την απλή αναλογική,
που θέλεις 50% συν µια ψήφο, για να σχηµατίσεις Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
Και γνωρίζω ότι της Αριστεράς αυτό ήταν το ιδανικό. Ούτε
αναλογικότερα συστήµατα ούτε κόψιµο περιφερειών. Αυτά είναι
τερτίπια. Εγώ γνωρίζω µια απλή αναλογική την οποία έχει προδώσει όλη η Αίθουσα. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε στην
3η Σεπτέµβρη και την πρόδωσε όταν βρήκε τις χρυσές καρέκλες
της Δεξιάς και εσείς τώρα, βέβαια, τη γράφετε στα παλιά σας
παπούτσια και βάζετε τον κ. Κουρουµπλή να βγάλει το φίδι από
την τρύπα, να µας πείσει ότι αυτά που πάει να κάνει είναι απλή
αναλογική. Δεν πειράζει. Ευτυχώς που δεν βλέπει ο άνθρωπος
και δεν βλέπει τα αίσχη που γίνονται.
Κάποτε παραπονέθηκε ο κ. Κουρουµπλής, όταν είπα ότι όλοι
µιλούν µε χειρόγραφο. Μου λέει: «Για µένα µην το λες, γιατί εγώ
τουλάχιστον δεν µπορώ να διαβάσω χειρόγραφο». Αυτό όντως
του το αναγνωρίζω.
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Όµως, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσατε ότι ο κ. Καµµένος ήθελε να αποµακρυνθεί ο κ. Μουζάλας,
γιατί είπε τη λέξη «Μακεδονία». Είναι θέµα τιµής για τον κ. Καµµένο, δεν το σηκώνει µε τίποτε. Με τον κ. Μπαλαούρα το κατάπιε;
(Χειροκροτήµατα)
Τελικά, ποια είναι η θέση για τη Μακεδονία; Πρέπει να ξέρει η
Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία ποια είναι η θέση.
Για την Ένωση Κεντρώων είναι να αλλάξουν όνοµα. Αυτό είναι.
Για εσάς τι είναι; Διπλή; Μονή; Τι είναι; Πηγαίνετε στη Μακεδονία,
αν µπορείτε. Ξεκάθαρα, δεν είναι η Μακεδονία διακύβευµα να το
παίζετε στα ζάρια. Είναι ένας λαός περήφανος και δηµοκρατικός,
τον οποίο εσείς υποτιµάτε. Θα σας δείξει στις εκλογές τι είναι η
Μακεδονία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Και εσείς λαϊκίζετε τώρα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πρέπει να κάνει ξεκάθαρη η Βουλή τη θέση της. Θα αλλάξουν
τα Σκόπια όνοµα, αν θέλουν να τα βοηθήσουµε να µπουν σε οργανισµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το ΝΑΤΟ, όπως
διάφοροι άλλοι. Τελεία και παύλα.
Εγώ κάλεσα και τον Αµερικανό Πρέσβη και τον Ρώσο, δύο κρατών πρέσβεις που πρώτοι αυτοί πήγαν και ανεγνώρισαν τη λέξη
«Μακεδονία». Μάλιστα, ο Ρώσος µου είπε ότι «όταν το κάναµε,
ήταν διαφορετικές οι συνθήκες». Του είπα: Τώρα που άλλαξαν
οι συνθήκες, γιατί δεν το αποσύρετε;
Τελεία και παύλα, λοιπόν. Πρέπει µε απόφαση υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας αν έχει αυτή η Αίθουσα λίγο φιλότιµο, να
πούµε ξεκάθαρα στους γείτονες ή αλλάζουν όνοµα ή η Ελλάδα
δεν θα τους αναγνωρίσει ποτέ. Αυτή είναι η θέση της Ένωσης
Κεντρώων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
Μιλάτε για πάταξη της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής. Τι εµποδίζει την Κυβέρνηση να προχωρήσει; Δεν το αντιλαµβάνοµαι.
Δεκαπέντε µήνες είναι που είστε εις την Κυβέρνηση και δαπανάτε
εβδοµάδα µε την εβδοµάδα, µήνα µε τον µήνα. Τι εµποδίζει την
Κυβέρνηση να προχωρήσει; Ποιες είναι οι δυσκολίες; Ο κ. Νικολούδης, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες µε την είσπραξη
χρηµάτων, αυτών που έβγαλαν στο εξωτερικό, είναι δικός σας.
Δεν τον φέραµε εµείς.
Εγώ θα σας πω το εξής: Η Νέα Δηµοκρατία λέει ότι κακώς ο
κ. Παπαγγελόπουλος πήγε να ελέγξει. Εγώ, παρά το ότι είναι
εκτός του ρόλου του, είµαι σύµφωνος να µπαίνει και να ελέγχει.
Είναι ο αρµόδιος Υπουργός να µαθαίνει και να ελέγχει. Εγώ δεν
είµαι σύµφωνος µε τη Νέα Δηµοκρατία. Να µπαίνει ο αρµόδιος
Υπουργός να ελέγχει, αφού έχει επιθυµία να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή.
Σε τι σας στενοχωρεί, κύριε Μητσοτάκη, να µπαίνει ο αρµόδιος
Υπουργός; Θίγεστε εσείς; Υποτίθεται ότι µάχεται για την πάταξη
της φοροδιαφυγής. Έπρεπε να το χαίρεστε. Έτσι αισθάνοµαι.
Φοβείσθε; Όχι, φαντάζοµαι. Στενοχωρείσθε, όταν µπαίνει ο αρµόδιος Υπουργός; Σε τι, δηλαδή, είναι κακό; Αντίκειται εις τον
νόµο;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ναι!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ναι, αντίκειται εις τον νόµο! Λέµε: Αλλάξτε τον νόµο να µπορεί!
(Χειροκροτήµατα)
Αφού όλα τα καταφέρνετε, βρε παιδιά! Εδώ µέσα, στην Αίθουσα αυτή, µπορείτε τα πάντα. Και ταχυδακτυλουργοί είστε.
Είπατε ότι ο κ. Σαµαράς άφησε ένα κράτος καλό. Ξέρετε πόσο
καλό είναι το κράτος; Με ρώτησαν σε έναν ξένο σταθµό το εξής:
Αν έµενε ο Σαµαράς και δεν γίνονταν εκλογές, το κράτος θα ήταν
καλό; Τους απάντησα: Ούτε ένας επενδυτής δεν είχε έρθει. Πώς
θα ήταν καλό το κράτος;
Μην έχετε αυταπάτες. Δεν πείθετε και εσείς κανέναν. Έστω
ένας δεν θα είχε έρθει; Ένας ολόκληρος Σαµαράς, που έκατσε
για µία διετία, που έλεγε ότι είµαστε έτοιµοι να βγούµε από τα
µνηµόνια και δεν είχε έρθει κουνούπι να επενδύσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Τώρα, όµως, είµαστε!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κατηγορείτε τον κ. Μάρδα ότι θα βρει στους πρόσφυγες λεφτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μα, τον νόµο αυτόν, να βρίσκετε στους µετανάστες επενδυτές,
τον είχε κάνει ο Σαµαράς µε τον κ. Βενιζέλο. Δικός σας νόµος
ήταν. Γιατί στενοχωρείστε που το είπε ο Μάρδας; Ο Μάρδας
µπορεί να ήταν λίγο επιπόλαιος και να νόµιζε ότι από εκεί είναι
πακτωλός. Εντάξει, σε αυτό µπορεί να υπερέβαλε. Όµως, ο
νόµος περί έλευσης επενδύσεων µέσω µεταναστών είναι δικός
σας νόµος, δική σας έµπνευση. Αν υπάρχει, δηλαδή, ανοησία,
εις τον πυρήνα της ανοησίας συµµετέχετε. Να εξηγούµεθα.
Ξέρετε, το τελευταίο διάστηµα έχουν εξαπολύσει ένα κύµα λάσπης εναντίον µου και λένε –έγινε µία εκποµπή σε κάποιο τηλεοπτικό σταθµό- ότι εγώ είµαι γερµανόφιλος ή ότι εγώ στηρίζω
τον Χριστοφοράκο. Βέβαια, δεν µε άφησαν εκεί να πω τις απόψεις µου, ήταν πολλοί δηµοσιογράφοι, µου επιτίθεντο τέσσερις
δηµοσιογράφοι.
Μια κι εγώ όλα τα κάνω ενώπιον του Κοινοβουλίου –αυτή την
αρχή έχω- θα σας πω τις απόψεις µου και για το Χριστοφοράκο,
αλλά και για το πόσο γερµανόφιλος είµαι.
Κάποτε κατηγόρησαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο ότι είναι αγγλόφιλος. Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος πήγε την Ελλάδα ως εκεί που
είναι. Και είπε ο Βενιζέλος: «Ας µε κατηγορούν ότι είµαι αγγλόφιλος. Είµαι πιο Έλληνας από όλους. Απλώς, θεωρώ ότι την περίοδο αυτή το συµφέρον της Ελλάδας είναι να είναι µε την
Αγγλία».
Εγώ, λοιπόν, εις την Αίθουσα αυτή ξέρω ότι όλοι ταλαντευτήκατε γύρω από την Ευρώπη και το ευρώ. Η Νέα Δηµοκρατία δύο
χρόνια ήταν αντιµνηµονιακή, µετά ήταν µνηµονιακή και τώρα
έγινε ξανά αντιµνηµονιακή. Ο Τσίπρας έξι χρόνια έβριζε τους Ευρωπαίους ότι έχει άλλες λύσεις.
Εγώ τότε ήµουν έξω από τη Βουλή, αλλά στήριζα πάντα το
ευρώ και την Ευρώπη. Ποτέ δεν ταλαντεύτηκα. Γιατί δεν ταλαντεύτηκα; Γιατί αισθανόµουν ότι το συµφέρον της Ελλάδας είναι
µε την Ευρώπη. Δεν υπήρχε δρόµος εκτός Ευρώπης. Ήταν
τρέλα. Έτσι πιστεύω και το πιστεύω ακόµη. Και το λάθος που κάναµε το 2009 είναι ότι κοιτάξαµε µε κουτοπονηριές να παίρνουµε
τις δόσεις κάθε φορά, χωρίς να κάνουµε τις µεταρρυθµίσεις.
Με κατηγορούσαν σήµερα σε έναν ραδιοφωνικό σταθµό, στον
«REAL FM», πως είπα ότι σε δύο µήνες µπορώ να βγάλω τη χώρα
από το µνηµόνιο. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι αν υπάρξει µία κυβέρνηση σταθερή στο ευρώ και στην Ευρώπη, που θα ξεκινήσει
τις µεταρρυθµίσεις σε όλα τα επίπεδα, µέσα σε δυο µήνες η
χώρα θα έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθµούς. Το πιστεύω
αυτό και τώρα. Αν φτιάξουµε αύριο µία κυβέρνηση ευρωπαϊκή
που ξεκινήσει τις µεταρρυθµίσεις και πείσει τους ξένους ότι οι
µεταρρυθµίσεις γίνονται σε όλα τα επίπεδα, αυτή η κυβέρνηση
θα επαναφέρει τη χώρα σε φυσιολογικούς ρυθµούς.
Γιατί είµαστε µε άγχος, µε αγωνία, µε συνεχείς φόρους, µε όλα
αυτά; Γιατί κοιτάξαµε τις κουτοπονηριές, να κοροϊδέψουµε τους
ξένους και τελικά κοροϊδεύαµε τους εαυτούς µας. Και τα πληρώνουµε διπλά, γιατί το ολίγον λαµβάνειν, τελικώς, καταλήγει να
τα παίρνεις όλα, ακόµα και τα σώβρακα του άλλου. Για να εξηγούµαι.
Δεν υπήρξε το θάρρος να πούµε την αλήθεια εις τον λαό. Ο κ.
Τσίπρας έξι χρόνια έλεγε ότι έχει άλλες λύσεις, ότι ενώνει τον
νότο κατά του βορά, ότι θα τον φοβηθεί η Μέρκελ. Και πήγε σε
µια νύχτα στις 12 Ιουλίου και τα υπέγραψε όλα.
Και τώρα τι κάνει ο κ. Τσίπρας; Αυτή εδώ η συζήτηση πού αποβλέπει νοµίζετε; Όπως η σουπιά ρίχνει µελάνι για να θολώσει τα
νερά, έτσι και ο κ. Τσίπρας, επειδή είναι παραµονή φοβερών
φόρων και φοβερών βαρών, προσπαθεί να συζητήσουµε ότι πατάσσει τη διαπλοκή. Έχουµε άλλη δουλειά, δηλαδή, τώρα. Ας
βάζουµε φόρους, ας πεθαίνουµε τον κόσµο στο κόψιµο συντάξεων και µισθών, εµείς κυνηγάµε τη διαπλοκή. Ε, κυνηγήστε την
λοιπόν! Ποιος σας εµποδίζει; Αποτελέσµατα θέλει η κοινωνία!
Κάντε το! Γιατί µηρυκάζετε; Ο κόσµος κουράστηκε µαζί σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
Διερωτώνται κάποιοι, γιατί επιµένω στη συναίνεση. Ξέρετε, θα
κουραστώ να επιµένω. Εγώ επιµένω γιατί θεωρώ ότι έξι χρόνια
δεν έχει έρθει κανείς επενδυτής εδώ, διότι βλέπουν µία Κυβέρνηση µε εκατόν πενήντα τρεις έδρες, ετοιµόρροπη, και όλοι οι
δηµοσιογράφοι λένε ότι µερικοί Βουλευτές µπορεί να µην ψηφίσουν τον άλφα ή τον βήτα νόµο. Ποιος επενδυτής θα έρθει υπό
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τις συνθήκες αυτές να επενδύσει;
Πρότεινα -όχι στην επιθυµία µου να ρίξω τον Τσίπρα, αλλά
στην επιθυµία µου και στην αγωνία µου να τελειώσει το δράµα
αυτής της κοινωνίας- µία κυβέρνηση διακοσίων σαράντα εδρών.
Γιατί το πρότεινα αυτό; Το πρότεινα για να έρθουν επενδύσεις
και για δουν οι Ευρωπαίοι µπροστά τους µια κυβέρνηση σοβαρή
και αποφασισµένη, που θα είναι η έσχατη, πριν το grexit, προσπάθεια αυτής της κοινωνίας, αυτής της χώρας να µείνει στο
ευρώ.
Δύο τινά προσβλέπω από αυτά που ζητώ από µια ευρύτερου
πέλµατος Κυβέρνηση. Προσβλέπω αφ’ ενός να έρθουν επενδύσεις και αφ’ ετέρου οι Ευρωπαίοι να υποχωρήσουν και να καταστήσουν το πρόγραµµα πιο βατό, πιο ελαστικό.
Ο κ. Τσίπρας χρυσώνει το χάπι και λέει: «Ψηφίστε τα σκληρά
µέτρα, εσείς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και θα µας κόψουν
χρέος.». Ποιος χρέος θα σας κόψουν, αφού διαρκώς βγαίνουν
οι επίσηµοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λένε: «Ονοµαστικό
χρέος δεν θα κοπεί ούτε 1 ευρώ. Το µόνο που µπορεί να γίνει
είναι να επιµηκυνθεί πιο πέρα το χρέος». Αυτό το θεωρείτε κόψιµο εσείς; Δηλαδή το να χρεώνονται τα παιδιά σας µε τις αµαρτίες σας το θεωρείτε ωφέλεια; Είναι ωφέλεια να µετακινείται πιο
πέρα η χρέωση της χώρας; Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω µε τι
µυαλό βαδίζετε κάποιοι, ειλικρινά.
Και την ώρα που επιδιώκουµε συναίνεση -λέει και η Κυβέρνηση
ότι επιδιώκει συναίνεση- εκείνη την ώρα φέρνει τέτοιες συζητήσεις που ανάγκασαν τον κ. Βενιζέλο να µιλήσει µε βαρύτατες εκφράσεις, οµολογουµένως ανάρµοστες για το Κοινοβούλιο.
Όµως, αν βέβαια εθίγη εις βαθµόν ανεπανόρθωτο, έπρεπε να
προσέξει και ο οµιλητής. Να λέµε και την αλήθεια. Έτσι δεν είναι;
Για να αναγκαστεί ένας κοινοβουλευτικός –µε τον οποίο διαφωνώ εις όλα και σε πολλά που έπραξε- να χρησιµοποιήσει τέτοια φράση στο Κοινοβούλιο -δεν τον έχω ξανακούσει- σηµαίνει
ότι ο εις το Βήµα οµιλών είχε δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις
της παρεκτροπής του κ. Βενιζέλου. Έτσι νοµίζω. Εκτός και αν
τρελάθηκε ο κ. Βενιζέλος και από µόνος του σηκώθηκε και µίλησε έτσι. Δεν είναι έτσι.
Κυρίες και κύριοι, µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα θα θυµόσαστε όλοι στην Αίθουσα αυτή ότι ένας Βασίλης Λεβέντης που
µετά από τριάντα πέντε χρόνων προσπάθεια µπήκε στη Βουλή
προσπάθησε να φέρει τον σπόρο της συναίνεσης, υπό τις ειρωνείες των δύο µεγαλυτέρων πτερύγων του Κοινοβουλίου.
Δεν ξέρω αν χαίρεστε, αλλά πριν από ένα εικοσαήµερο βγήκε
µια δηµοσκόπηση που µε είχε πρώτο σε δηµοφιλία. Έκανα κάτι
εγώ για να είµαι πρώτος σε δηµοφιλία; Βρήκα το φάρµακο της
φυµατίωσης ή το φάρµακο του καρκίνου; Όχι. Μιλώ για συναίνεση και για ένα πνεύµα ενότητας. Αυτό πιστεύω ότι έκανε τον
λαό να µε θέλει, ενώ όλα τα δηµοσιεύµατα είναι εναντίον µου.
Υπάρχει κύµα λάσπης. Τα γνωρίζετε. Διαβάστε τα δηµοσιεύµατα.
Κατ’ αρχάς, όλα τα δηµοσιεύµατα για την κ. Γεννηµατά, για τον
κ. Θεοδωράκη, για όλους σας είναι επαινετικά. Δείτε ένα επαινετικό σχόλιο για τον Βασίλη Λεβέντη σε µία εφηµερίδα! Αυτό δείχνει την προδιάθεση.
Δεν συµφέρει κάποιους ο λόγος µου. Εγώ, όµως, θα συνεχίσω
και θα επιµένω, διότι εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγµή και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης είναι εγκλωβισµένοι. Ο µεν κ. Τσίπρας
είναι εγκλωβισµένος σε πέντε, έξι Υπουργούς που του λένε:
«Προχώρα µέχρι τέλους και ό,τι γίνει. Είναι δείγµα αδυναµίας να
πάµε σε µια ευρύτερη κυβέρνηση.». Ο δε κ. Μητσοτάκης είναι
εγκλωβισµένος γιατί του λένε οι σκληροί και θερµοκέφαλοι του
κόµµατός του: «Άσε τον Τσίπρα να καταρρεύσει. Ποιος θα έρθει
µετά από αυτόν; Εµείς». Αλλά αυτά είναι παλαιοκοµµατικά, τα
οποία ο λαός τα κατακρίνει, γι’ αυτό σας πήγε τα κόµµατα από
48% στο 20%, στο 22%, στο 25%, και µετά βίας.
Και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζεστε σαν νέο κόµµα, δεν
είστε νέο κόµµα. Όλο το ΠΑΣΟΚ µέσα είναι. Το ΠΑΣΟΚ έγινε 3%,
4%. Μετεφέρθησαν σε εσάς. Πού ήταν ο κ Κουρουµπλής µέχρι
τώρα; Στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν; Η κ Κατσέλη που ήταν; Δύο είναι αυτοί;
Θέλετε να µετρήσουµε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην κάνουµε διάλογο, σας παρακαλώ. Έχει περάσει και η ώρα.
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Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όπου και αν πάω και συναντώ διοικητές οργανισµών και λοιπά,
λένε: «Ήµουν του ΠΑΣΟΚ», «ήµουν του ΠΑΣΟΚ». Ο κ. Τόσκας τι
ήταν; Ήταν της Νέας Δηµοκρατίας; Του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Όχι! Εντάξει! Θέλετε έναν έναν να τους πιάσουµε για να δείτε
πόσοι είναι; Ή δεν τους έχετε µετρήσει;
Ακούστε, ο κ. Καµµένος που είναι εδώ –όχι ο Πάνος Καµµένος-, είπε µια µέρα εις την Αίθουσα αυτή –δεν ήµουν εδώ- ότι
είχα πει αυτούς οι οποίοι είπαν «όχι» στο δηµοψήφισµα λιγούρηδες. Τον παρακαλώ τον κ. Καµµένο, και τον κάθε Καµµένο, να
διαβάζει όλη τη δήλωση. Ακούστε πώς ήταν η δήλωση. Εγώ εις
το δηµοψήφισµα είχα λάβει θέση υπέρ του ακύρου, διότι το θεωρούσα φιάσκο, γιατί όταν πήγε να κάνει δηµοψήφισµα ο Γιώργος Παπανδρέου, τον είπαν τρελό. Γιατί όταν πήγε να το κάνει ο
Τσίπρας ήταν λογικός; Σε θέµατα στρατηγικής επιλογής δεν γίνονται δηµοψηφίσµατα, εκτός αν κάποιοι παίζετε και µε το ευρώ
και µε την Ευρώπη.
Λοιπόν, είπα ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί την τελευταία βδοµάδα ήταν µια αναµέτρηση µεταξύ χορτάτων και λιγούρηδων.
Μόνο που πρόσθεσα –προσέχτε τι πρόσθεσα- ότι θα δείτε, λέει,
στο τέλος της Κυριακής το βράδυ και οι µεν και οι δε θα είναι
προδοµένοι. Και οι µεν και οι δε θα είναι προδοµένοι, γιατί θα
πάει φυλακή ο Τσίπρας αν βγάλει την Ελλάδα απ’ το ευρώ. Άρα,
είχαν προβλέψει ότι «ναι» και «όχι» ίσον «ναι». Να το µάθει, λοιπόν, αυτό ο κ. Καµµένος ότι δεν είπα λιγούρηδες αυτούς που
είπαν «όχι», προδοµένους τους είπα. Πήγαιναν µετά πάθους να
ψηφίσουν κάτι, νοµίζοντας ότι θα έχει αποτέλεσµα και έβγαινε
το βράδυ «ναι».
Ο κ. Παππάς είναι εδώ; Όχι, φροντίζουν όλοι να λείπουν- µε
είπε εις µία συνέντευξη «αναξιόπιστο». Τον ευχαριστώ. Όµως, σε
µια προηγούµενη συνέντευξη µε είχε πει «αξιόπιστο». Τι εξ όλων
πιστεύει για µένα; Αν έδινα ψήφο εις τον ΣΥΡΙΖΑ θα ήµουν αξιόπιστος και τώρα έγινα αναξιόπιστος, κύριοι; Έτσι εξαρτάτε εσείς
την αξιοπιστία;
Όσον αφορά τον κ. Καµµένο, τον άλλο τώρα, τον Αρχηγό,
αυτόν που έκανε τον Βενιζέλο να βγει απ’ τα ρούχα του, πήγα να
µε ενηµερώσει στο Υπουργείο Αµύνης. Μου λέει: «Κάναµε µία
πολύ ωραία συµφωνία στο ΝΑΤΟ». Λέω: «Για δείξε µου την». Μου
δείχνει τη συµφωνία ότι η Τουρκία θα µας στέλνει έναν και θα
της στέλνουµε άλλον έναν. Του λέω: «Και περιµένεις η Τουρκία
να το κάνει αυτό;». Μου λέει: «Τι εννοείτε; Το υπέγραψε». Του
λέω: «Έχει τιµήσει ποτέ την υπογραφή της η Τουρκία;». Λέει: «Τι
εννοείτε;». Του λέω: «Η Τουρκία προσδοκά κυρίως να πάρει
λεφτά απ’ την Ευρώπη πρώτον και δεύτερον να κάνει ότι µετέχει
σε ευρωπαϊκές συµφωνίες µε ποιον σκοπό; Να οδηγήσει την Ελλάδα στην αµφισβήτηση του Καστελόριζου ότι είναι Δωδεκάνησα, στην αποστρατικοποίηση των Δωδεκανήσων, στη µη
αναγνώριση του FIR Αθηνών. Αυτές είναι της Τουρκίας οι επιθυµίες».
Και θα σας πω µια παλιά ιστορία που µου είχε πει ο Γεώργιος
Μαύρος για εσάς τους δεξιούς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ παλιά πάει αυτό.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν είναι παλιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Πρόεδρε, αν
είναι δυνατόν, ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Για τον Γεώργιο Μαύρο κάτι οφείλετε κι εσείς που είστε εκεί για
να είστε ελεύθεροι. Ακούστε, λοιπόν, τι µου είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Πρόεδρε, αν
έχετε την καλοσύνη, πείτε την ιστορία και ολοκληρώστε τη σκέψη
σας, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πήγε και πέτυχε καταδικαστικά ψηφίσµατα –σας άκουσα, κύριε
Πρόεδρε- ο Γεώργιος Μαύρος κατά της Τουρκίας για την απόβαση στην Κύπρο. Το έτος ’74 είχε πετύχει καταδικαστικά ψηφίσµατα σαν Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
Όταν έγιναν, λοιπόν, οι εκλογές και κέρδισε η Νέα Δηµοκρατία
και παρέδιδε το χαρτοφυλάκιο –ήταν Αντιπρόεδρος και Υπουρ-
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γός Εξωτερικών-, πάει στον Πρόεδρο τον Καραµανλή και του
λέει: «Αυτά τα ψηφίσµατα µετά πόνου και αίµατος τα πέτυχα να
καταδικάζουν την Τουρκία στο Συµβούλιο Ασφαλείας». Συµβούλιο Ασφαλείας ήταν τότε και ΟΗΕ, δεν ήταν Συµβούλιο της Ευρώπης. «Σας παρακαλώ, λέει, µην κάνετε ποτέ διµερείς επαφές
µε την Τουρκία, γιατί αυτό περιµένει η Τουρκία. Θα βάζετε τον
ΟΗΕ να µιλάει µε την Τουρκία. Γιατί αν πάει η Ελλάδα να µιλήσει
µε την Τουρκία, πάνε χαµένα, καίγονται στο τζάκι αυτά τα ψηφίσµατα. Αυτό περιµένει η Τουρκία για να θέσει επίσηµα τις αξιώσεις της για Αιγαίο, για FIR Αθηνών, για χωρικά ύδατα, για το
ένα, για το άλλο». Ο Καραµανλής του είπε «εντάξει», αλλά αµέσως µετά πήγε σε διµερείς. Δεν άκουσε τον Μαύρο και από τότε
διαιωνίζεται ένα αίσχος.
Το ίδιο έκανα υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, προ ηµερών. Του λέω του Τσίπρα: «Μην πας σε διµερείς συζητήσεις µε
την Τουρκία ούτε για µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης. Η Τουρκία περιµένει αυτό για να νοµιµοποιήσει τις αξιώσεις της και θα
είναι µέγα λάθος». Είναι µάρτυρες όλοι οι Αρχηγοί των κοµµάτων
ότι του το είπα.
Ο κ. Τσίπρας πήγε στη Σµύρνη και άκουσε ότι το Καστελόριζο
δεν είναι ελληνικό, είναι ανατολική Μεσόγειος, ότι FIR Αθηνών
δεν υπάρχει, όλα αυτά τα γνωστά, ότι πρέπει να αποστρατικοποιηθούν τα Δωδεκάνησα.
Είναι τεράστια η ευθύνη, κύριοι της Κυβέρνησης, του κ. Τσίπρα γι’ αυτό που πήγε σε διµερείς συζητήσεις µε την Τουρκία. Η
Τουρκία θεωρεί πολύ βολικό το να διεξάγει ελληνοτουρκικές συζητήσεις. Προσέξτε το, παρακαλώ, αυτό. Ας µείνει αυτό. Πιστεύω
ότι υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι στην Κυβέρνηση. Δεν είναι
όλοι όπως νοµίζουν κάποιοι.
Εγώ, τουλάχιστον, πάντα ακούω την κουβέντα. Είχα συζητήσει
µε τον Γεώργιο Ράλλη και ξέρετε τι µου είπε; Και ο πιο κακός να
είναι Πρωθυπουργός, όταν αναλαµβάνει, σέβεται λίγο την καρέκλα που κάθεται. Σέβεται. Ούτε τη χώρα προδίδει. Έτσι µου είχε
πει ο Γεώργιος Ράλλης. Εν ονόµατι, λοιπόν, αυτής της κουβέντας
του Γεωργίου Ράλλη, που όλος ο κόσµος αµφισβητεί, εγώ δέχοµαι ότι στην Κυβέρνηση υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι. Να ξέρουν, όµως. Ασχέτως αν εγώ πιστεύω ότι η Κυβέρνηση δεν θα
µακροηµερεύσει και σύντοµα θα έρθει µια άλλη και θα είναι ευτυχές για τη χώρα, έχω να τους πω το εξής: Μην κάνετε πράγµατα που προδίδουν τη χώρα. Γιατί πιστεύω ότι δεν το θέλετε
και αν το κάνετε, το κάνετε από ανικανότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο σε ορισµένους συναδέλφους
που ζήτησαν τον λόγο, να σας ενηµερώσω ότι ακολουθεί η πρωτολογία δύο Υπουργών µε τον ανάλογο χρόνο. Στη συνέχεια εισερχόµαστε στον κύκλο των δευτερολογιών µε τον
Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των κοµµάτων. Έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να τριτολογήσει και επίσης έχουµε τις
δευτερολογίες των δύο Υπουργών. Το λέω για τον σεβασµό στον
χρόνο.
Ζήτησαν προηγουµένως τον λόγο, επί προσωπικού και άλλων
θεµάτων, ο κ. Κουµουτσάκος, ο κ. Αθανασίου και ο κ. Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Πρώτος φαντάζοµαι ότι είµαι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, ο κ. Κουµουτσάκος το είχε δηλώσει πιο µπροστά, µετά ο κ. Αθανασίου και
µετά εσείς.
Λοιπόν, κύριε Κουµουτσάκο, αυστηρά για δύο λεπτά σας παρακαλώ για το προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Λιγότερο, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο να τοποθετηθώ επί προσωπικού, γιατί ο κ. Καµµένος µου έκανε την τιµή να αναφερθεί στο
όνοµά µου. Μετά όµως τη γιγαντιαίων διαστάσεων, θλιβερή και
αυτοευτελιστική για εκείνον κυβίστηση µπροστά στο πανελλήνιο,
για το θέµα Μουζάλα - Μπαλαούρα θέλω απλώς να πω ότι απαξιώ να σχολιάσω και αδιαφορώ πλήρως για τα λεγόµενά του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουµουτσάκο.
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Ο κ. Αθανασίου έχει τον λόγο για δύο λεπτά, οµοίως.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να αναφερθώ σε αναφορές τις οποίες έκανε τόσο ο
Πρωθυπουργός, όσο και ο κ. Καµµένος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπηρέτησα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ενάµισι χρόνο περίπου και είµαι περήφανος για το νοµοθετικό έργο που κάναµε τόσο στο εσωτερικό, για το εσωτερικό
δίκαιο, όσο και στο ευρωπαϊκό νοµικό κατεστηµένο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Σπουδαίο έργο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, ησυχία
αν έχετε την καλοσύνη.
Συνεχίστε, κύριε Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Θα αναφερθώ στις αιτιάσεις τις
οποίες είπε για τα νοµοθετήµατα ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν
είναι εννέα. Τα έχετε αναφέρει, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, στο
βιβλίο σας, στη «Μαύρη Βίβλο» την οποία βγάλατε τέλος Μαΐου
του 2014 -κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του ’14- και στη συνέχεια
έβγαλα δελτίο Τύπου το οποίο θα καταθέσω και απαντώντας ένα
προς ένα: Δεν προσέφερε τίποτα σήµερα ο κύριος Πρωθυπουργός. Μου θυµίζει όλη η παρουσία του θέµατος -και του βιβλίου
αλλά και των αναφορών- ότι ξεπεράσαµε και τον περίφηµο Τσε
Ποτά, τον Υπουργό Προπαγάνδας του Μάο Τσε Τουνγκ.
Τώρα όσον αφορά τα θέµατα ένα ένα: Για το άρθρο 263
έπρεπε ο κύριος Πρωθυπουργός να ενηµερωθεί από τους νοµικούς –κι έχει καλούς νοµικούς, δικηγόρους, ο ΣΥΡΙΖΑ- ότι εµείς
δεν αφαιρέσαµε ολόκληρο το 263, το οποίο επέκτεινε την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, όπως προβλεπόταν στον Ποινικό
Κώδικα στο άρθρο 13, ποιος είναι δηµόσιος υπάλληλος, το επεξέτεινε και σε άλλα αδικήµατα. Αφαιρέσαµε αυτό που ταύτιζε τον
ιδιώτη στα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου µε δηµόσιο υπάλληλο.
Ένας δηλαδή ο οποίος έπαιρνε ένα σωµατείο του χωριού σας,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας φιλοπρόοδος σύλλογος, που
πήγαινε να πάρει ένα δάνειο από µια τράπεζα για να βάψει το εντευκτήριό του, εάν δεν το πλήρωνε, έπρεπε να πάει κατηγορούµενος ως δηµόσιος υπάλληλος. Αυτό έπρεπε να αλλάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, κύριε Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ειπώθηκαν
πάρα πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προφανώς ειπώθηκαν, αλλά είναι πολιτική συζήτηση, καταλαβαίνετε τώρα. Δεν
είναι προσωπικό θέµα. Είναι πολιτική κριτική.
Μισό λεπτό, κύριε Αθανασίου, θα συνεχίσετε. Ο Αρχηγός του
κόµµατός σας έχει τη δυνατότητα στη δευτερολογία του να αναφερθεί σε αυτά τα ζητήµατα
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Με αφορούν προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά έχετε ένα λεπτό ακόµα. Σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Θα είχα τελειώσει.
Ακούστε µε, ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε πάρα
πολλά νοµοθετήµατα. Εγώ θα αναφερθώ µόνο σε αυτά τα οποία
µε αφορούν ως Υπουργό Δικαιοσύνης. Συνεπώς, θα µου δώσετε
λίγο χρόνο να τα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν µπορώ να σας
δώσω πολύ χρόνο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Γιατί; Δεν θέλετε να ακούσετε
την αλήθεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν είναι θέµα αλήθειας. Μην απευθύνεστε στους συναδέλφους. Στο Προεδρείο να
απευθύνεστε, κύριε Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Στο νοµοθέτηµα αυτό και η ολοµέλεια του Αρείου Πάγου είπε ότι διευρύνθηκε υπερβολικά –χρησιµοποιεί µάλιστα τη λέξη «αλόγιστα»- η ιδιότητα του δηµοσίου
υπαλλήλου και η κεντρική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή της
Βουλής είπε το ίδιο.
Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, όταν σας παρέδωσα το σχέδιο νόµου του Ποινικού Κώδικα, τον οποίο έκανε πρώτα ο αείµνηστος κ. Μανωλεδάκης και στη συνέχεια στην πρώτη επιτροπή
η κ. Συµεωνίδου και µετά ο κ. Μαρκής, έχει αφαιρεθεί ολόκληρο
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το 236. Συνεπώς, θα µπορούσατε να ενηµερώσετε τον κύριο
Πρωθυπουργό ότι όλοι συµφωνούσαν προς αυτήν τη διάταξη.
Όσον αφορά τα άλλα θέµατα, θα ήθελα να πω γρήγορα, κύριε
Πρόεδρε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Αθανασίου,
σας παρακαλώ, φτάσαµε στα τέσσερα λεπτά. Έχετε ένα λεπτό
ακόµα για να ολοκληρώσετε. Αν έχετε την καλοσύνη, διαφορετικά δεν µπορώ, θα σας αφαιρέσω τον λόγο. Η συζήτηση είναι
σε επίπεδο αρχηγών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ωραία, κύριε Πρόεδρε.
Να µη µιλάµε για ανάκληση αποφάσεων και διαφθορά. Δεν θα
ήθελα να τα πω µε τον κ. Παρασκευόπουλο, διότι πράγµατι είχαµε µια καλή συνεργασία και µας ενδιέφερε ο νοµικός πολιτισµός της χώρας, ανεξαρτήτως αν διαφωνούσαµε.
Όµως, εσείς, κύριε Υπουργέ, περάσατε διατάξεις, στις οποίες
κακουργήµατα που τιµωρούνται από δέκα έως είκοσι χρόνια, εάν
είχαν εκτίσει µόνον το 1/3 της ποινής, τους βγάλατε έξω.
Σε σαράντα µέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βγήκαν έξω
τετρακόσιοι έντεκα βαριά κατηγορούµενοι µε αδικήµατα ένοπλες
ληστείες, ανθρωποκτονίες, παιδεραστίες κ.λπ.. Για ποιο ηθικό
πλεονέκτηµα λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τώρα έχουµε ξεφύγει τελείως. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έλεος! Είναι και
εκτός θέµατος.
Θα ειπωθούν από τον Αρχηγό σας. Δεν ξέρετε τον Κανονισµό;
Δεν έχετε τον λόγο σήµερα. Είναι ντροπή!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Όταν ο κύριος Πρωθυπουργός
αναφέρεται σε νοµοθετήµατα, πρέπει να παίρνει απάντηση, γιατί
όφειλε να έχει ενηµερωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο Αρχηγός σας θα
τα φέρει.
Κύριε Αθανασίου, ολοκληρώστε. Ευχαριστώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Συνεπώς, δεν υπάρχει…
Εµείς όταν αναλάβαµε, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω, η χώρα
µας, όσον αφορά τη διαφθορά, ήταν υπό επιτήρηση από διεθνείς
οργανισµούς. Σε δύο χρόνια, όπως είπε ο Αρχηγός µας, ο κ. Μητσοτάκης, καταφέραµε στον διεθνή πίνακα κατά της διαφθοράς
να βελτιώσουµε τη χώρα µας και τη θέση της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Βενιζέλο, έχετε ζητήσει τον λόγο µε βάση το άρθρο 67
παράγραφος 2. Μπορείτε να µας εξηγήσετε σε τι συνίσταται το
παρεµπίπτον ζήτηµα;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Το παρεµπίπτον ζήτηµα, κύριε
Πρόεδρε, συνίσταται στο γεγονός ότι ζήτησα τον λόγο επί προσωπικού και κατά το άρθρο 68, επειδή υπήρχε µοµφή κατά του
προσώπου µου, έπρεπε να τον λάβω αµέσως µετά την οµιλία του
κ. Καµµένου. Μου στερήσατε θεµελιώδες κοινοβουλευτικό δικαίωµα και παραβιάσατε τον Κανονισµό.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να ανακαλέσετε πρώτα και
µετά!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Υπάρχει, λοιπόν, ζήτηµα προσβολής του Κανονισµού της Βουλής και µου δίνετε τον λόγο επί προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρήστε τώρα
στο προσωπικό ζήτηµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 68 και τους χρόνους.
Ο κ. Καµµένος είναι γνωστός σε σχέση µε τον τρόπο που χειρίζεται τα δηµόσια πράγµατα.
Ανέβηκε στο Βήµα µιλώντας υπό την ιδιότητα του Προέδρου
του κόµµατός του και του Υπουργού Εθνικής Αµύνης όµως, την
οποία έχει, και µεταξύ πολλών άλλων ανακριβειών, που είπε σκόπιµα και συνειδητά, είπε και τα εξής: Πρώτον, ότι ευθύνοµαι εγώ
για το καθεστώς της προστασίας των υπουργών µέσω του νόµου
περί ευθύνης υπουργών που ισχύει στη χώρα.
Η χώρα διέπεται από ένα καθεστώς ποινικής ευθύνης των
υπουργών που είναι το ίδιο από το 1864. Στην Αναθεώρηση του
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Συντάγµατος του 2001 µε ευρυτάτη πλειοψηφία, σχεδόν οµόφωνα, η Βουλή κατέστησε αυστηρότερη τη συνταγµατική διάταξη, παρατείνοντας τη χρονική διάρκεια της αρµοδιότητάς της
να κατηγορεί από µία Σύνοδο σε δύο, δηλαδή διπλασίασε το
χρόνο. Και στη συνέχεια, ο κ. Πετσάλνικος ως Υπουργός Δικαιοσύνης εισηγήθηκε έναν νόµο περί ευθύνης υπουργών που ψήφισαν όλα ανεξαιρέτως τα κόµµατα και ο τότε Συνασπισµός και το
τότε ΚΚΕ, όλη η Βουλή οµοφώνως. Άρα µου απέδωσε µια µοµφή
η οποία είναι αυταπόδεικτα έωλη και δεν κρατήθηκε σε αυτό το
σηµείο, το οποίο -εν πάση περιπτώσει- είναι ηθικό. Επανέφερε
για πολλοστή το ζήτηµα των περιβόητων υποβρυχίων.
Έχω ξαναπεί στη Βουλή ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι στην κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ο κ.
Τσίπρας αφαίρεσε την αρµοδιότητα των εξοπλισµών του Ναυτικού και την ανέθεσε στον κ. Βίτσα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας–Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα σας πω και άλλα µετά.
Περιµένετε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ο κ. Βίτσας και ο κ. Τσίπρας προσωπικά µου ζήτησαν οι ίδιοι και µου ζήτησαν και οι νοµικοί σύµβουλοι του δηµοσίου να καταθέσω στη διαιτητική δίκη που
διεξάγεται για την προάσπιση των συµφερόντων του ελληνικού
δηµοσίου, και το έκανα αυτό την προηγούµενη Τρίτη µε αντίπαλο
σύσσωµο το δικηγορικό γραφείο Βγενόπουλου, που εκπροσωπεί
τα συµφέροντα των επενδυτών από τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Το έκανα αυτό µε µεγάλη χαρά, γιατί η νοµική βάση των
θέσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας συνίσταται στην απαίτηση
εφαρµογής του νόµου και της σύµβασης που υπεγράφη το 2010
για την προάσπιση των συµφερόντων του δηµοσίου, δυνάµει του
ν. 3885/2010. Όταν ψηφίστηκε ο νόµος αυτός, ο κ. Καµµένος, ο
οποίος δεν θυµάται τι έχει κάνει, γιατί αλλάζει θέση κάθε µέρα,
ίσως και δύο φορές την ηµέρα, τάχθηκε υπέρ των ενεργειών του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας–Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και τρεις φορές!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Θα καταθέσω το πρακτικό της αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Στη σελίδα 21 είναι η αναφορά του κ. Καµµένου. Επίσης, έστρεψε τα βέλη του στην κ.
Κατσέλη, τώρα πολιτική συνεργάτιδα της Κυβέρνησής του και
Διοικήτρια της Εθνικής Τράπεζας και κατά στελεχών του περιβάλλοντος Γεωργίου Παπανδρέου.
Η σύµβαση αυτή του 2010 ξέρετε τι έκανε; Προστάτευσε 2 δισεκατοµµύρια δραχµές που είχε δώσει χωρίς αντάλλαγµα το ελληνικό δηµόσιο. Ποιοι έδωσαν τα λεφτά αυτά; Μήπως µόνον οι
Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Τσοχατζόπουλος ή ο κ. Παπαντωνίου και οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας και κορυφαίος ο κ.
Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, µε τον οποίο συνεργαζόταν ο κ. Καµµένος και το ανέφερε κατ’ επανάληψη; Οκτακόσια εκατοµµύρια!
Και παρέλαβε πέντε υποβρύχια στην κυριότητά του το ελληνικό
δηµόσιο και τώρα καµαρώνει το Ναυτικό και καµαρώνει η χώρα
µε συνεχή δηµοσιεύµατα για το τι εξαιρετικά υποβρύχια λαµπρύνουν τους στόλους της Μεσογείου, τα υποβρύχιά µας, ότι το
«ΤΗΝΟΣ» είναι το καλύτερο υποβρύχιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Άρα, όποιος τολµά να βάλλει, δηλαδή να στραφεί, να προσβάλλει αυτούς που έχουν υπερασπιστεί το δηµόσιο συµφέρον, έχουν δώσει περιεχόµενο στα
χρήµατα του ελληνικού λαού και έχουν εφοδιάσει µε σύγχρονα
οπλικά συστήµατα τις Ένοπλες Δυνάµεις, είναι ανάξιος της ιδιότητας του να είναι Υπουργός Εθνικής Άµυνας και να απευθύνεται
στο Κοινοβούλιο και να ψέγει εµένα.
Τελειώνω µε µια φράση: Ακούστε, η µεγαλύτερη προσβολή
είναι αυτή η οποία αφορά την ουσία της συζήτησης. Η ουσία της
συζήτησης ξέρετε ποια είναι; Ότι έχουµε µία µήνυση που υπέβαλε εισαγγελέας εφετών κατά Υπουργού, του Αναπληρωτή
Υπουργού Δικαιοσύνης, για εκβίαση και απειλή, για προσβολή
της
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τώρα πηγαίνετε σε
θέµα µη προσωπικό, καταφανώς.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας µόνο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Και έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός και λέει, καταθέτω µία επιστολή ενός πρώην Υπουργού του
ΠΑΣΟΚ, τώρα στελέχους του κόµµατος του Γιώργου Παπανδρέου, στην οποία λέει ότι ο επιχειρηµατίας που αφορά η υπόθεση αυτή έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο, έχει κάνει το
τρίτο, ενδιαφέρονται οι Κύπριοι…
Δηλαδή εάν µια υπόθεση αφορά κάποιον που είναι καλός ή
κακός, συµπαθής ή αντιπαθής, τότε παραβιάζει την ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης; Τότε µπορεί ο Αναπληρωτής Υπουργός να παρεµβαίνει, να εκβιάζει και να απειλεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Είναι φαινόµενο Βουλής να έρχεται
εδώ η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και να πλήττει ονοµαστικά
εισαγγελείς εφετών, εισαγγελείς πρωτοδικών, να κάνει διάκριση
ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας µεταξύ της καλής προέδρου του
Αρείου Πάγου και της κακής εισαγγελέως του Αρείου Πάγου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, ωραία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Έχετε βιάσει και διαφθείρει την
καρδιά των θεσµών και του κράτους δικαίου, που είναι η δικαιοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ευτελίζετε και απειλείτε και χειραγωγείτε δικαστές! Κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν υφίσταται!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, καλώς.
Προχωρούµε. Τον λόγο έχει ο Υπουργός, ο κ. Καµµένος, για
πολύ λίγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο κ. Βενιζέλος κατ’ επάγγελµα έχει αναλάβει να καλύπτει τέτοιου είδους σκάνδαλα. Σας
διαβάζω το 2005, όταν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής,
που προήδρευε ο κ. Τραγάκης, για το σκάνδαλο των οπλικών συστηµάτων για τον Άκη Τσοχατζόπουλο έφτασαν οι λογαριασµοί
για τις offshore εταιρίες του Άκη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε το
αµίµητο: «Δεν είναι λογαριασµοί, είναι αριθµοί τηλεφώνων.».
Κάπως έτσι έκλεισε η υπόθεση τότε.
Αντίστοιχα, ο κ. Βενιζέλος, όταν ήρθε στην Επιτροπή Εξοπλισµών, ήµουν τότε µαζί µε τον κ. Μεϊµαράκη και τον κ. Τασούλα,
όχι απλώς δηλώσαµε ότι είµαστε αντίθετοι µε αυτό, εκφράσαµε
τις επιφυλάξεις µας και τελικά, δυστυχώς, δικαιωθήκαµε. Διότι
µπορεί τα περίφηµα υποβρύχια να κυριαρχούν στο Αιγαίο –αυτό
είναι αλήθεια επειδή τα έφτιαξε το Πολεµικό Ναυτικό-, αλλά για
να είµαστε τόσο υπερήφανοι πληρώσαµε 500 εκατοµµύρια,
επειδή ο κ. Βενιζέλος έκανε τη συµφωνία µε τον κ. Σάφα -συν
δύο άλλα υποβρύχια, τα οποία δεν προεβλέποντο στον λογαριασµό.
Τον λογαριασµό, δηλαδή, που ο κ. Βενιζέλος χρέωσε στον ελληνικό λαό, τον πληρώσαµε µε το παραπάνω. Ο δε κ. Σάφα την
κοπάνησε, παράτησε τα ναυπηγεία και ο κόσµος έµεινε στον
δρόµο.
Ο κ. Βενιζέλος, βεβαίως, όταν του είπαµε: «κοίτα να δεις, εσύ
έκανες τη συµφωνία, είσαι υποχρεωµένος να πας στο Διαιτητικό
Δικαστήριο», µάζεψε την ουρά κάτω από τα σκέλια και πήγε στο
Διαιτητικό Δικαστήριο γιατί ξέρει ότι θα αντιµετωπίσει ποινικές
ευθύνες, επειδή έχει προσωπική ευθύνη για αυτή τη συµφωνία
µε τον κ. Σάφα, ο οποίος ήρθε, υπέγραψε, άρπαξε 500 εκατοµµύρια, πήρε και άλλη µία σύµβαση για δύο υποβρύχια και την κοπάνησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε
Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν είναι προσωπικό
αυτό, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
λίγη ησυχία για να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Είναι αµετανόητος και συνεχώς γίνεται χειρότερος στην παρουσία του στον δηµόσιο λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και θα γίνω ακόµη χειρότερος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι µε τη
συµφωνία -που δεν είναι συµφωνία, είναι νόµος του κράτους- το
ελληνικό Ναυτικό απέκτησε την κυριότητα των υποβρυχίων και
έσωσε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, που ήταν πεταµένα, εκ των
οποίων τα 800 είχαν πεταχτεί επί των ηµερών, για τις οποίες υπερηφανεύεται ο κ. Καµµένος. Και τώρα αυτό που ζητά το Ναυτικό
είναι να γίνουν τα υποβρύχια, τα οποία έχουµε συµφωνήσει από
το 2010.
Δεν πήγα για να υπερασπιστώ τις απόψεις Καµµένου. Πήγα
για να υπερασπιστώ τα συµφέροντα της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Πολεµικού Ναυτικού και κυρίως πήγα γιατί µε χαρά βλέπω
την Κυβέρνηση να υπερασπίζεται αυτά που έχω κάνει.
Να σας πω και κάτι ως µια σκηνή από το επόµενο; Η υπεράσπιση της Κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου για το κούρεµα του χρέους και το PSI υπέρ των
ενεργειών µας είναι καλύτερη από αυτήν που κάνουµε εµείς στη
Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, έγινε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Διότι λέει ψέµατα στους Βουλευτές
εδώ και άλλα κάνει στα δικαστήρια διεθνώς. Ψεύδεται στον λαό
και στους Βουλευτές του!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, έτσι
δεν µπορούµε να προχωρήσουµε. Ναι, για τριάντα, αλλά πυροδοτούµε έναν κύκλο συζητήσεων που δεν έχει νόηµα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο κ. Βενιζέλος ξεχνάει ότι
ο κ. Σάφα σήµερα είναι στο διοικητικό συµβούλιο της «MIG» και
το δεύτερο που ξεχνά ο κ. Βενιζέλος και δεν απαντά και τον
ρωτώ δηµόσια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, να ετοιµάζεστε να έρθετε στο
Βήµα, γιατί δεν θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …είναι το εξής: Υπάρχει
συγγενικό του πρόσωπο στις µετοχές της «MARFIN», ναι ή όχι;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, όχι. Αδύνατον!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Αυτό που είπε ήταν µοµφή!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αδύνατον!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Προφανώς ο κ. Καµµένος τη µόνη
βιβλιογραφία που διαβάζει είναι τα δηµοσιεύµατα του Μπόµπολα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν γίνεται όµως
έτσι. Δεν µπορούµε να προχωρήσουµε. Αδύνατον. Έχουµε τουλάχιστον άλλες δύο ώρες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ακούστε, ο κ. Καµµένος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ,
ελάτε.
Δεν γίνεται, κύριε Βενιζέλο!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο,
σας παρακαλώ. Θέλω να κάνω µία ερώτηση για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, όχι. Η ερώτηση
δεν συνιστά λόγο απάντησης σε καµµία περίπτωση.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μία φράση, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δέκα δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν έχετε τον λόγο.
Δεν βοηθάτε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μία φράση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα το πείτε στην
κυρία Πρόεδρό σας να απαντήσει στον κ. Καµµένο στη δευτερολογία της.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι, δεν υπάρχει δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αδύνατον!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Έχετε υποχρέωση τιµής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, όχι. Προχωράµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Είναι ατιµία πολιτική αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωράµε.
Κύριε Υπουργέ, ελάτε, σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Κουράκη, σας παρακαλώ.
Μην κάνετε πολιτική ατιµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν γίνεται.
Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγµα. Ταλαιπωρείται το
Σώµα τόση ώρα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Σας παρακαλώ! Είναι ντροπή να
φοβάστε την αλήθεια και τη φωνή µου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αν είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ντροπή!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ντροπή και σε εσάς, κύριε Παρασκευόπουλε, που µιλάτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχω καλά νέα. Νοµίζω ότι µπορούµε να ηρεµήσουµε. Θα ηρεµήσουµε επειδή θα
σας µιλήσει ένας Υπουργός απών, όπως ακριβώς η κ. Γενηµατά
είπε προηγουµένως. Καθώς αναφερόταν σε µυστικές υπηρεσίες,
είπε ότι υπάρχει δίπλα και ο Υπουργός, ο κ. Παρασκευόπουλος,
ο απών Υπουργός.
Γιατί µε είπε «απόντα» Υπουργό; Το πρώτο πράγµα το οποίο
σκέφτηκα είναι µήπως απουσιάζω από τη νοµοθεσία. Επειδή το
Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτήν την περίοδο ήταν πολύ δραστήριο
νοµοθετικά κι επειδή τα νοµοθετήµατα, τα οποία παρουσίασε
στη Βουλή όχι µόνο ήταν πολυάριθµα, αλλά ήταν και αντιπαραθετικά και η Βουλή τα αισθάνθηκε, δεν θα µπορούσε να µε έχει
χαρακτηρίσει «απόντα» Υπουργό λόγω της έλλειψης νοµοθετικού έργου.
Μήπως µε χαρακτήρισε «απόντα» Υπουργό, επειδή, σε ό,τι
αφορά τις υποδοµές της δικαιοσύνης, δεν δουλέψαµε στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης; Ήδη µνηµόνευσε, όµως, ο Πρωθυπουργός ότι το στοκ, το απόθεµα των υποθέσεων που εκκρεµούν τουλάχιστον στα διοικητικά πρωτοδικεία για τα οποία έχουµε
έρευνες, µειώθηκε από τις 30 Ιουνίου 2015 µέχρι σήµερα,
πράγµα που σηµαίνει ότι έχει γίνει σηµαντικό έργο επιτάχυνσης
της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Όπως επίσης και οι ηµεροµηνίες προσδιορισµού των υποθέσεων του ειρηνοδικείου πλέον
έχουν πάψει να είναι τόσο µακρινές.
Άρα έχει γίνει έργο στις υποδοµές. Και έχει γίνει έργο και στις
υποδοµές των φυλακών της χώρας µας. Και αυτό είναι πολύ γνωστό και διότι υπήρξε αποσυµφόρηση κατά δύο χιλιάδες άτοµα
στις φυλακές µας, όχι επαρκής –διότι η χωρητικότητα είναι πολύ
µικρότερη ακόµη–, αλλά εν πάση περιπτώσει τόσο σηµαντική,
ώστε να έχουν βελτιωθεί σηµαντικά οι συνθήκες. Βέβαια οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί, εξαιτίας άλλων καινοτοµιών.
Σε τι είναι απών ο οµιλών Υπουργός; Θα σας το πω. Είµαι
απών, διότι ουδέποτε πήρα τηλέφωνο οποιονδήποτε δικαστή,
οποιονδήποτε εισαγγελέα για να του πω οτιδήποτε, για οποιαδήποτε υπόθεση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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Και για έναν άλλο λόγο είµαι απών: Διότι όταν εµένα µου τηλεφώνησαν κάποιοι, των οποίων τα ονόµατα ακούστηκαν εδώ,
δεν δέχθηκα ποτέ να απαντήσω. Γι’ αυτόν τον λόγο είµαι απών
και µόνο. Ζητώ συγγνώµη για την ένταση. Θα ηρεµήσω.
Εάν ακούσει τη συζήτηση αυτή κανείς από µακριά, θα πιστέψει
ότι τα ζητήµατα που καταλαβαίνει ως βασικά ζητήµατα της δικαιοσύνης η Κυβέρνηση και τα ζητήµατα που καταλαβαίνει ένα
σηµαντικό µέρος της Αντιπολίτευσης είναι τελείως διαφορετικά.
Η Κυβέρνηση λέει πως κύριο πρόβληµα της δικαιοσύνης αυτήν
τη στιγµή είναι η ανάγκη της δίκαιης αντιµετώπισης της διαφθοράς. Η Αντιπολίτευση ως κύριο θέµα αυτή τη στιγµή βλέπει τις
παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη. Τι συµβαίνει από τα δύο; Ποιο είναι
το σωστό από τα δύο; Θα τα εξετάσω και τα δύο.
Να πω πρώτα ότι δεν σπεύδω να προσυπογράψω απολύτως
το ότι το κύριο θέµα της δικαιοσύνης σήµερα είναι η διαφθορά,
κατ’ αρχάς διότι βεβαίως η διαφθορά δεν είναι µόνο σηµερινό
πρόβληµα, δεν είναι πρωτόγνωρο ούτε πρόβληµα µόνο της
χώρας µας, αλλά επειδή βεβαίως η δικαιοσύνη σηµαίνει πολλά
επιπλέον, εκτός από τη διαφθορά, η οποία όντως αποτελεί ένα
σηµαντικό της πρόβληµα.
Πάντως, σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, σπεύδω να πω ότι το
πρόβληµα, το οποίο εκτέθηκε ιδίως από τον Πρωθυπουργό εδώ
ως πρόβληµα διαφθοράς στη χώρα και αδυναµία ελέγχου της,
δεν απαντήθηκε, διότι ο Πρωθυπουργός κατονόµασε και αναφέρθηκε σε δεκατρείς νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι οποίες έχουν
εισαγάγει αναδροµική νοµοθετική απαλλαγή από κατηγορίες,
χωρίς να υπάρξει απάντηση.
Βεβαίως, οι περιπτώσεις που εκ των υστέρων γίνεται λόγος σε
συγκεκριµένα είδη υποθέσεων και αναφέρεται ότι δεν µπορούν
να αναζητηθούν ευθύνες γι’ αυτές είναι εκείνες ακριβώς οι
οποίες έχουν ονοµαστεί ως «κρυπτοαµνηστία». Διότι το Σύνταγµά µας θεωρεί ότι µόνο σε περίπτωση αµνηστίας ένα έγκληµα
το οποίο έχει τελεστεί είναι δυνατόν να αφεθεί χωρίς κρίση. Και
βεβαίως, µόνο στην περίπτωση στην οποία έχουµε πολιτικό έγκληµα ή έχουµε πλειοψηφία 3/5 της Βουλής, που να αποφαίνεται
για τον χαρακτηρισµό της αµνηστίας, µπορούµε να δεχτούµε ότι
έχουµε κάτι ανάλογο.
Εποµένως έχουµε να κάνουµε µε µνεία σηµαντικών περιπτώσεων διαφθοράς, για τις οποίες δεν υπήρξε απάντηση. Γιατί απέναντι και στις περιπτώσεις αυτές, στα νοµοθετήµατα που
αναφέρθηκαν και σε άλλες υποθέσεις διαφθοράς, για τις οποίες
έγινε λόγος εδώ, ποιο αντεπιχείρηµα ακούστηκε; Τι ακούσαµε;
Αναφορά σε γάτες! Και τι άλλο; Ακούσαµε έναν λόγο που γενικεύει τη διαφθορά, διαφθορά είναι αυτό, αλλά διαφθορά είναι
επίσης και η κατάπτωση των συνειδήσεων. Και προχωρήσαµε και
τις λίστες και λίστες δεν είναι µόνο αυτές, λίστες είναι κι άλλες
κατηγορίες. Λίστα µπορεί να συγκροτήσει κι ένας αριθµός υποθέσεων οι οποίες ποτέ δεν έφτασαν στη δικαιοσύνη. Και διά της
γενικεύσεως τελικώς ξεχνάµε και τι σηµαίνει διαφθορά και τι σηµαίνει λίστα.
Αυτό το οποίο, πάντως, θα ήθελα να πω είναι ότι και οι αναφορές στη διαφθορά αλλά και οι αναφορές στις παρεµβάσεις της
δικαιοσύνης από την πλευρά πλείστων οµιλητών προηγουµένως
από τον χώρο της Αντιπολίτευσης, πλείστων Προέδρων, είναι
απολύτως εκλεκτικές. Δεν πρόσεξαν τα ίδια πράγµατα ως παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη όσοι µίλησαν προηγουµένως.
Σε ό,τι αφορά τις παρεµβάσεις, η Αντιπολίτευση δεν θεώρησε
ως παρεµβάσεις τις περιπτώσεις στις οποίες εκ των υστέρων ο
νοµοθέτης ήρθε να επιλύσει θέµατα τα οποία έχουν τελεστεί,
είναι εκκρεµή ενώπιον της δικαιοσύνης ή είναι έτοιµα να έρθουν
ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό δεν ενδιέφερε καθόλου ως παρέµβαση.
Επίσης, στηρίχθηκε η φιλολογία της παρέµβασης σε µεγάλο
βαθµό στη µήνυση µιας εισαγγελέως, χωρίς όµως να προσεχθεί
το γεγονός ότι µία εισαγγελέας, χειριζόµενη µία δικογραφία, επισκέφθηκε έναν Υπουργό για να µιλήσει περί αυτής φιλικά µαζί
του.
Ερωτώ: Πότε ξανάγινε; Ακούσατε άλλη φορά δικαστικό λειτουργό να επισκέπτεται Υπουργό, για να µιλήσει µαζί του, έστω
φιλικά, για µια δικογραφία; Αυτό το οποίο έγινε, αυτή η επίσκεψη,
σας φάνηκε ότι αποτελεί παρέµβαση στη δικαιοσύνη; Μου φαί-
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νεται ότι ο λόγος περί παρεµβάσεως στη δικαιοσύνη σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα και µέχρι στιγµής είναι απολύτως εκλεκτικός.
Βεβαίως, έγινε λόγος και κατά τη συζήτηση της καταπολέµησης της διαφθοράς και για τη ρύθµιση εκείνη –«τροπολογία» συνήθως ονοµάζεται-, σύµφωνα µε την οποία επιτράπηκε η χρήση
απαγορευµένων αποδεικτικών µέσων σε κάποιες περιπτώσεις και
χαρακτηρίστηκε η ρύθµιση αντισυνταγµατική.
Η αλήθεια είναι ότι το Σύνταγµα όντως ορίζει ότι δεν πρέπει
να χρησιµοποιούνται, απαγορεύεται η χρήση των παρανόµως
αποκτηθέντων αποδεικτικών µέσων.
Το ίδιο το Σύνταγµα, όµως, έχει και µια άλλη διάταξη, πιο βασική, κατά την εκτίµησή µου, και πάντως από τους θεµέλιους λίθους και της δικαιοσύνης και της έννοµής µας τάξης, η οποία
αναγνωρίζει ή χορηγεί –αν θέλετε- στον πολίτη το δικαίωµα της
δικαστικής προστασίας. Υπάρχει δικαστική προστασία στον πολίτη, εάν σε κάποια περίπτωση το αποδεικτικό µέσο είναι µόνο
ένα και αυτό απαγορεύεται να το χρησιµοποιήσει; Όχι, η δικαιοσύνη δεν µπορεί να παρέµβει, έχει δεµένα τα χέρια της. Το θέλει
αυτό το Σύνταγµα; Όχι, είναι η απάντηση, δεν το θέλει.
Έχουµε δύο ρυθµίσεις, οι οποίες σε κάποια περίπτωση φτάνουν να συγκρούονται. Τι µπορεί να γίνει για να επιλυθεί το πρόβληµα; Αυτό ακριβώς επιχείρησε να κάνει ο νοµοθέτης, η λύση
του προβλήµατος να δοθεί µε συνταγµατικά κριτήρια σαν και
αυτά, τα οποία έθεσε η τροπολογία, δηλαδή τη µοναδικότητα
του αποδεικτικού µέσου, την αναλογικότητα και επίσης το γεγονός ότι ο τρόπος µε τον οποίο αυτό θα έχει αποκτηθεί να µη θίγει
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Αν όλοι αυτοί οι όροι, οι οποίοι είναι συνταγµατικής περιωπής,
συντρέχουν, τότε δεν κάµπτεται το δικαίωµα δικαστικής προστασίας του πολίτη και η δικαιοσύνη µπορεί να προχωρήσει, κάνοντας χρήση των αποδεικτικών µέσων.
Τι παρέλαβε, λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση στο πεδίο της δικαιοσύνης; Παρέλαβε, όπως ακούσατε, έναν τεράστιο αριθµό εκκρεµών υποθέσεων, οι οποίες ασφαλώς εµπόδιζαν και συνεχίζουν
ως έναν βαθµό σηµαντικό να εµποδίζουν τη λειτουργία της. Είναι
το κύριο θέµα –αν θέλετε- και για τους θεσµούς το γεγονός ότι
η δικαιοσύνη µας σήµερα απονέµεται µε τόση βραδύτητα.
Δεν θα σας διαβάσω αριθµούς, αλλά θα θυµίσω ότι ακόµα και
για την πολυνοµία, για την οποία σωστά έγινε λόγος ως πρόβληµα της ελληνικής δικαιοσύνης, αυτή η Κυβέρνηση πάντως
κάνει βήµατα. Έκανε βήµατα, διότι έχει συγκροτήσει νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές –περίπου δέκα τον αριθµό-, προκειµένου
να προχωρήσουν σε νοµοθετικό έργο µε τρόπο συστηµατικό,
ώστε πλέον να µη συνεχίζεται το φαινόµενο της διάσπαρτης νοµοθεσίας και του µεγάλου αριθµού των νοµοθετικών κειµένων.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Πόσες αποφάσεις υπάρχουν,
όχι πόσες εκκρεµούν. Είναι διαφορετικό πράγµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Επιπλέον των εκκρεµών υποθέσεων, θα πρέπει να θυµίσω κιόλας ότι η Κυβέρνηση αυτή και στο θέµα των κρίσεων των δικαστικών για τη θέση
των προέδρων των δικαστηρίων λειτούργησε µ’ έναν τρόπο, ο
οποίος ήταν και αξιοκρατικός και σύµφωνος µε το Σύνταγµα.
Πρέπει να σας πω ότι στο έτος 2015 εκκρεµούσαν περισσότερες κρίσεις απ’ ό,τι σε άλλες περιόδους, ακριβώς διότι είχαµε
την αλλαγή της ηγεσίας σε τέσσερα δικαστήρια της χώρας και
όχι σε ένα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, βέβαια, να είναι µεγαλύτερος ο αριθµός τόσο εκείνων οι οποίοι προήχθησαν στις ανώτατες
θέσεις του δικαστηρίου, όσο και εκείνων οι οποίοι παραλείφθηκαν.
Όµως, ποιοι παραλείφθηκαν, ώστε να γίνεται λόγος για µια παρεµβατική λειτουργία της Κυβέρνησης αυτής στη δικαιοσύνη;
Από τις τέσσερις ηγεσίες των τεσσάρων δικαστηρίων, στις δύο
εξελέγησαν οι αρχαιότεροι δικαστές και στις άλλες δύο εξελέγησαν δικαστές, οι οποίοι είχαν τυπικά µεν θέση τέταρτη, στην
πραγµατικότητα όµως δεύτερη, διότι όσοι παρεµβάλλονταν ήταν
εκείνοι οι δικαστές, οι οποίοι είχαν µόνο έναν χρόνο ακόµη παραµονής στη δικαιοσύνη και, σύµφωνα µε µια παράδοση παλαιότερη της χώρας µας, όσοι έχουν δυνατότητα παραµονής στο
ανώτατο δικαστήριο της χώρας µόνο για ένα έτος αποκλείονται
από τις κρίσεις, διότι δεν προλαβαίνουν ν’ ασκήσουν έργο µέσα
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σ’ ένα έτος, το οποίο µάλιστα πολλές φορές δεν είναι και πλήρες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν είναι ακριβές αυτό. Παραλείψατε σαράντα επτά δικαστές. Δεν παραλείψατε δύο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Αθανασίου,
µην παρεµβαίνετε, σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν παραλείψαµε σαράντα επτά, κύριε Αθανασίου. Είχαµε κρίσεις σε τέσσερα δικαστήρια και όχι σε ένα -όπως αυτό θα γίνει
φέτος- …
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν είναι έτσι. Σε τρία δικαστήρια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): …και ο αριθµός, αν
είναι κάπως αυξηµένος, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παραλείψαµε, όπως γινόταν στο παρελθόν, τους δικαστές, οι οποίοι
είχαν µπροστά τους µόνο έναν χρόνο.
Σε ό,τι αφορά τα άλµατα, για τα οποία έχετε κάνει λόγο, πρέπει να σας πω ότι, έχοντας οδηγήσει στην προεδρία, στην ηγεσία
των ανώτατων δικαστηρίων, δικαστές που είχαν θέση από πρώτη
µέχρι τέταρτη στην ιεραρχία των αντιπροέδρων, δράσαµε µε
πολύ περισσότερο σεβασµό στην ιεραρχία και στην αρχαιότητα,
απ’ ό,τι παλαιότερες κυβερνήσεις, οι οποίες προήγαγαν στη
θέση του προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας τον νεότερο από τους αντιπροέδρους ή και στο απώτερο παρελθόν στη
θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου έναν αρεοπαγίτη, ο
οποίος δεν ήταν καν αντιπρόεδρος.
Βεβαίως, είχαµε και προαγωγές στις θέσεις των αντιπροέδρων
και δεκάτου ογδόου και δεκάτου τρίτου στη σειρά. Αυτό που
λέτε, κύριε Αθανασίου, δεν ισχύει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Όχι επί των ηµερών µας, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν αναφέροµαι
στις ηµέρες σας. Αναφέροµαι στο σύνολο των προηγούµενων
κυβερνήσεων. Λέω και πάλι ότι αυτό το οποίο έκανε η σηµερινή
Κυβέρνηση, προάγοντας στη θέση του προέδρου του Αρείου
Πάγου µόνο δικαστές που ήταν από την πρώτη µέχρι την τέταρτη
-τύποις τέταρτη- στην πραγµατικότητα ανώτερη θέση, συνδύασε
την αξιοκρατία µε τον σεβασµό της αρχαιότητας.
Επιπλέον, πρέπει να σας πω το εξής: Εκτός από τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, παραλάβαµε και απολύτως προβληµατικές φυλακές. Αυτό δεν είναι µια δική µου προσωπική
παρατήρηση. Είναι το προϊόν, αν θέλετε, και της διεθνούς δικαιοσύνης, η οποία µας άφησε όχι απλώς πολλές καταδίκες για τις
συνθήκες στις φυλακές στη χώρα µας και για τις συνθήκες νοσηλείας σε αυτές, αλλά επιπλέον µέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων είχαµε χαρακτηρισµό
της χώρας µας, µε δηµόσια δήλωση, ως χώρας η οποία δεν σέβεται τα δικαιώµατα των κρατουµένων, χαρακτηρισµός ο οποίος
έχει δοθεί µόνο στη χώρα µας, στην Τσετσενία, στη Βουλγαρία
και στην Τουρκία. Αυτός ο χαρακτηρισµός που δόθηκε στη χώρα
µας δεν είναι µόνο ένα ηθικό στίγµα στη χώρα µας επί των προηγούµενων ηµερών…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Για τον συνωστισµό καταδικαστήκαµε. Όχι για τον σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μη διακόπτετε,
κύριε Αθανασίου, παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώνουµε σιγά σιγά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μάλιστα, κύριε
Πρόεδρε, σε ενάµισι λεπτό µπορώ να έχω τελειώσει.
Δεν είναι µόνο ένας ηθικός χαρακτηρισµός, αλλά είναι κι ένα
στοιχείο το οποίο λαµβάνει υπ’ όψιν της η νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία µας έχει καταδικάσει τόσες φορές
και έχουµε πληρώσει τόσα χρήµατα µέχρι σήµερα. Όταν αναλά-
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βαµε την Κυβέρνηση, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκκρεµούσαν
εκατόν ενενήντα αιτήσεις κατά της χώρας µας για θέµατα της
φυλακής. Εδώ και έναν χρόνο έχει κατατεθεί µόνο µία αίτηση επιπλέον, σε σχέση µε όλες τις προηγούµενες που υπήρχαν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα είχα πολλά να πω, κύριε Πρόεδρε, αλλά πραγµατικά δεν
θα ήθελα να µακρηγορήσω ούτε µου αρέσει η τακτική των οµιλητών που ζητούν µισό λεπτό ακόµα και τα κάνουν τρία.
Θα τελειώσω, λέγοντας µόνο το εξής: Αυτή η Κυβέρνηση θα
παραδώσει στη χώρα µια δικαιοσύνη, η οποία θα είναι σε πολύ
υψηλότερο επίπεδο από αυτό στο οποίο την παρέλαβε, µε αυτήν
την κατάσταση των φυλακών και µε αυτές τις καθυστερήσεις,
στην προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης στη διαφθορά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
κ. Παρασκευόπουλο.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Δηµήτριος Παπαγγελόπουλος, για δέκα λεπτά.
Αν έχετε την καλοσύνη, να περιοριστείτε στον χρόνο, κύριε
Υπουργέ.
Ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προκαταβολικά, όµως, λέω ότι παρακαλώ, επειδή ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος για όσα έχω να
πω, για µια µικρή ανοχή και από εσάς και από το Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, µία µικρή
ανοχή θα την έχετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Επειδή µε αφορά και προσωπικά το θέµα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν ζητούσα βοήθεια και συµβουλές για τη διαδικασία της σηµερινής συζήτησης
και στη συνέχεια κατηγορούσα αυτόν που µε βοήθησε και µε
συµβούλευσε, ότι παρενέβη στην κρίση µου και στα καθήκοντά
µου, πώς θα µε κρίνατε και πώς θα µε χαρακτηρίζατε;
Όπως είπα και πριν, ο χρόνος µου είναι πολύ λίγος για όσα
έχω να πω. Όµως, περιµένω την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, που εκεί θα έχω πολύ περισσότερο χρόνο και θα πω πολύ
περισσότερα. Θα χαρίσω ένα-δύο λεπτά, για να κάνω µερικές
επισηµάνσεις για αυτά που άκουσα σήµερα στη Βουλή.
Ξεκινάω από τον κ. Βενιζέλο. Ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού
και µίλησε για την κ. Τσατάνη. Τι να εικάσω; Ότι είναι προσωπικό
του θέµα η κ. Τσατάνη; Ο κ. Μητσοτάκης, είπε -πολύ ορθά το
είπε και συµφωνώ απόλυτα µαζί του- ότι ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, υπήρξε ο πατέρας της έννοιας της διαπλοκής και ότι τελικά αυτή τον έριξε. Συµφωνώ απόλυτα, αλλά
δεν µας είπε µε ποιον τρόπο η διαπλοκή τον έριξε. Να πω κάτι
και για τον κ. Θεοδωράκη, τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσω,
γιατί ανέφερε κάποιες υποθέσεις που δήθεν έβαλα εγώ στο αρχείο.
Ο κ. Θεοδωράκης δεν έχει ενηµερωθεί σωστά. Εδώ και πολλά
χρόνια, τώρα που είµαι συνταξιούχος, δεν έχω το βήµα για να
πω δυο πράγµατα γι’ αυτές τις υποθέσεις, γιατί το συζητούσα
µε τους δικαστικούς συντάκτες, το ήξεραν, αλλά τα µέσα της
διαπλοκής, που από τότε µε πολεµούσαν, δεν το έπαιζαν.
Ας δούµε, λοιπόν, τις υποθέσεις που έβαλα στο αρχείο, χωρίς
να υπενθυµίσω αυτές που έκανα σαν εισαγγελέας ή που παρήγγειλα σαν προϊστάµενος. Και η «SIEMENS» και τα εξοπλιστικά
δικές µου παραγγελίες είναι, κύριοι, και δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, αλλά δεν είναι αυτό το θέµα µας. Το θέµα µας είναι
άλλο.
Είπε ο κ. Θεοδωράκης, λοιπόν, ότι έβαλα στο αρχείο µια υπόθεση µε δασάρχες. Τον έχουν πληροφορήσει λάθος. Αυτή την
υπόθεση την είχε κάνει άλλος εισαγγελέας και δεν πήγε στο αρχείο και αυτός ο εισαγγελέας –δεν θέλω να αναφέρω το όνοµά
του- δεν ήταν φίλος µου. Ήταν φίλος του κ. Μαρκή, τον οποίο
επικαλέστηκε ο κ. Θεοδωράκης και, απ’ ό,τι ξέρω, τον συµβου-
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λεύει. Επίσης, αναφέρθηκε στις υποκλοπές και στον θάνατο του
Τσαλικίδη. Άλλη µια τεράστια προσπάθεια παραπληροφόρησης.
Καιρός, λοιπόν, να τα ακούσετε εσείς σήµερα, κύριοι Βουλευτές, αλλά να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός. Ποιες υποκλοπές
έβαλα στο αρχείο; Εγώ έκανα την προκαταρκτική εξέταση και
ασκήθηκε ποινική δίωξη κόντρα σ’ οτιδήποτε µπορούσε να σηµαίνει αυτό το πράγµα και η δικογραφία πήγε στην ανάκριση και
η ανάκριση συνεχιζόταν µέχρι προχθές και τώρα εκκρεµεί απόφαση δικαστικού συµβουλίου. Τι ψέµα και τι σκευωρία είναι αυτή;
Στο κάτω κάτω, τι είχα να κρύψω εγώ για τις υποκλοπές; Ποιος
ήταν θύµα των υποκλοπών τότε; Ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής. Με εµφανίζουν σαν εκλεκτό του. Άρα
είχα κανέναν λόγο να καλύψω εγώ τις υποκλοπές;
Επαναλαµβάνω, όµως: Δεν καλύφθηκαν οι υποκλοπές, κύριοι.
Ασκήθηκε δίωξη και διενεργείτο ανάκριση µέχρι πρότινος και
τώρα εκκρεµεί έκδοση βουλεύµατος.
Όσο για τον θάνατο του Τσαλικίδη, άλλο ένα τεράστιο ψέµα.
Απορώ µε το θράσος µερικών. Την έρευνα αυτή δεν την έκανα
εγώ, την έκανε άλλος εισαγγελέας. Ούτε αυτού το όνοµα θα αναφέρω, αλλά κι αυτός φίλος του κ. Μαρκή είναι. Δεν αναφέρω το
όνοµά του γι’ αυτόν, µολονότι θα έπρεπε να έχει την ευθιξία και
να έχει βγει να πει ότι αυτός έκανε την έρευνα και να µην αφήνει
έξι χρόνια να πετιέται λάσπη εναντίον µου.
Ένα από τα θέµατα της δικαιοσύνης, που το ανάγουν σε µείζον ζήτηµα, είναι οι «βουτιές» που δήθεν έκανε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας να
µιλήσουµε για «βουτιές» στην επετηρίδα, µόνο που οι «βουτιές»
εκείνων είναι «µακροβούτια» και µε στοιχεία, γιατί την ξέρω τη
δικαιοσύνη. Την ξέρω εδώ και τριάντα χρόνια. Αν οι δικές µας
ήταν «βουτιές», εκείνων ήταν «µακροβούτια».
Ας επανέλθουµε στο θέµα για το οποίο µε καταγγέλλει η κ.
Τσατάνη. Το τελευταίο διάστηµα έχει εξαπολυθεί µια λυσσαλέα
επίθεση εναντίον µου, µια επίθεση που δεν έχει ως στόχο να πλήξει εµένα και την Κυβέρνηση, αλλά κυρίως –όπως το λέω- να συγκαλύψει τεράστιες ευθύνες άλλων, που υποκινούν και εκτελούν
το µαφιόζικο συµβόλαιο, µια επίθεση γεµάτη υποκρισία και ψεύτικα ή ανακριβή στοιχεία, µε µεθόδους παρακράτους ή µαφίας.
Αλλά, δυστυχώς για τους εκτελεστές και τους υποκινητές της,
είναι εντελώς ερασιτεχνική, πρόχειρη και βλακώδης.
Η ανικανότητα της διαπλοκής να στήσει µια αξιοπρεπή σκευωρία µε κάνει να αναρωτιέµαι πώς κατάφερε να εδραιωθεί στη
χώρα µας για τόσα χρόνια. Καταλήγω στο συµπέρασµα ότι µάλλον έχουν µειωθεί τα ανακλαστικά της και οι ικανότητές της, γιατί
βρίσκεται ένα βήµα πριν από το τέλος της. Στο παρελθόν έστηνε
σκευωρίες ανήθικες µεν, αλλά µε αυτές επετύγχανε τον σκοπό
της. Στη δευτερολογία µου, αν προλάβω, θα σας αναφέρω τρεις
ανήθικες αλλά αποτελεσµατικές σκευωρίες. Αν δεν προλάβω, θα
τις αναφέρω στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
Κυρίες και κύριοι, στη συντριπτική πλειοψηφία τους δικαστές,
εισαγγελείς, δικηγόροι και όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση ή εµπλοκή τα τελευταία χρόνια µε την ελληνική δικαιοσύνη γελάνε
µε τον ισχυρισµό ότι η σηµερινή Κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά
επιχειρούµε να παρέµβουµε στο έργο της δικαιοσύνης. Γελάνε
όλοι, γιατί ξέρουν τι συνέβαινε στο παρελθόν και τι συµβαίνει
τώρα.
Μάλιστα στην τριετία πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του
2015 έχει δοθεί και όνοµα. Οι παρεµβάσεις, οι πιέσεις και οι απειλές στον χώρο της δικαιοσύνης ήταν ο κανόνας. Συνεχίστηκαν
αυτά και µετά την ανάληψη της εξουσίας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μην ξεχνάµε τις µεταβάσεις εισαγγελέων στο εξωτερικό και τα πολύτιµα στοιχεία που συνέλεξαν για έρευνες, που
η προηγούµενη κυβέρνηση όχι µόνο δεν ήθελε, αλλά παρεµπόδιζε.
Η τοποθέτησή µου ως Υφυπουργού αρχικά και Αναπληρωτή
Υπουργού στη συνέχεια µου έδωσε την ευκαιρία να προσφέρω
την πείρα και τη γνώση µου…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Πώς το έκανε αυτό; Ποιος το
παρεµπόδιζε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Κύριε Αθανασίου,…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Αθανασίου,
δεν γίνεται, όµως, έτσι.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Είναι η τελευταία φορά που θα σας απαντήσω. Αν θέλετε να µε
ακούσετε…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Να µας πει πώς το παρεµπόδιζε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Δεν θα µου υποδείξετε τι θα πω. Ο αυταρχισµός σας είναι σε όλο
του το µεγαλείο, κύριε Αθανασίου. Θέλετε να µας υποδεικνύετε
τι θα πούµε; Κύριε Αθανασίου, σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Αθανασίου,
και εγώ σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Η τοποθέτησή µου, λοιπόν, ως Υφυπουργού και Αναπληρωτή
Υπουργού µού έδωσε την ευκαιρία να προσφέρω την πείρα και
τη γνώση µου στον τοµέα της δικαιοσύνης, ώστε οι λειτουργοί
της να νιώσουν αξιοπρεπείς και να λειτουργήσουν χωρίς πιέσεις
και παρεµβάσεις.
Στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, που θα έχουµε περισσότερο χρόνο, πρέπει να µιλήσουµε για τις πιέσεις και τις απειλές που δέχθηκαν εισαγγελείς, να µιλήσουµε για πειθαρχικά που
δήθεν έγιναν κατά λάθος, για να καµφθεί το φρόνηµα των ανυπόταχτων εισαγγελέων στην προηγούµενη κυβέρνηση και να παραδειγµατιστούν οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους.
Θα πρέπει να µιλήσουµε, επίσης, όχι µόνο για την ανυπόστατη
νοµικά και αβάσιµη ουσιαστικά καταγγελία της κ. Τσατάνη, όπως
θα αποδείξω µετά από λίγο, αλλά και για τις καταγγελίες άλλων
εισαγγελέων και ειδικά του ικανού, έντιµου και αδάµαστου Εισαγγελέα Εφετών Γιάννη Αγγελή και για τον τρόπο µε τον οποίο
αυτός παρεµποδίστηκε στο έργο του και εξουδετερώθηκε.
Αναρωτιέµαι γιατί οι καταγγελίες της κ. Τσατάνη είναι πιο σοβαρές και αξιόπιστες από τις καταγγελίες του Γιάννη Αγγελή Εισαγγελέα Εφετών επίσης- και για τις οποίες δεν γίνεται καν
λόγος, µολονότι σε αυτές τις καταγγελίες καταγγέλλονται σηµεία και τέρατα και όχι πταίσµατα σαν το δικό µου, αν είναι και
αυτό πταίσµα.
Θα πρέπει να µιλήσουµε για τις πιέσεις και για τις απειλές κατά
των επίσης εντίµων, ικανών και θαρραλέων Οικονοµικών Εισαγγελέων Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρου Μουζακίτη. Θα πρέπει να
µιλήσουµε και για παραιτήσεις άλλων εισαγγελέων, που τις
έχουµε ξεχάσει. Θα τις υπενθυµίσω εγώ, όµως, όταν έχω περισσότερο χρόνο. Θα πρέπει να µιλήσουµε και για τον εξαναγκασµό
σε παραίτηση του Εισαγγελέα Παναγιώτη Καραγιάννη από τη
θέση του Προϊσταµένου της Εισαγγελίας Εφετών λίγες µέρες
µετά την εκλογή του.
Επίσης, πρέπει να µιλήσουµε όχι µόνο για τη συνάντησή µου
µε την κ. Τσατάνη, αλλά και για άλλες συναντήσεις, που µου ζητήθηκαν και έγιναν, και για άλλες, που εγώ αρνήθηκα να πραγµατοποιηθούν. Πρέπει να συζητήσουµε για το τι συζητήθηκε στις
συναντήσεις αυτές και αν αυτά που µου ζήτησαν αποτελούσαν
παρέµβαση της δικαιοσύνης, για να φανεί σε όλο της το µεγαλείο η υποκρισία αυτών που κόπτονται δήθεν σήµερα για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Να µιλήσουµε για την επιστολή του πρώην Βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ κ. Τσιρώνη στον Πρόεδρο της Βουλής, µε την οποία ζητά
να κληθεί να καταθέσει ως µάρτυρας στην Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να τη διαβάσω, αλλά
βλέπω ότι ο χρόνος µε πιέζει. Όµως θα τη διαβάσουµε και θα την
αναλύσουµε εκεί αυτή την επιστολή. Και εκεί θα περιµένω εγώ,
γιατί κάποιοι διατείνονται ότι µε περιµένουν στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, για να µε στριµώξουν. Είµαι αρκετά εύσωµος, για να µπορώ να στριµωχτώ από οποιονδήποτε, ας είναι και
πιο εύσωµος εκείνος.
Θέλω να προλάβω τώρα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν πειράζει, θα έχετε
λίγο χρόνο παραπάνω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, έχετε χρόνο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πείτε τα, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Τέλος, πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, όπως κάποιοι θέλουν, και η κ. Τσατάνη και η κ. Κουτζαµάνη
και ο κ. Βγενόπουλος. Όµως, πρέπει να κληθούν και όλοι οι προαναφερόµενοι εισαγγελείς και όσοι ζήτησαν να µε συναντήσουν
και άλλοι εισαγγελείς, που είδαν την αδικία σε βάρος µου και
σπεύδουν µόνοι τους και ανοίγουν τα στόµατά τους τώρα. Το τι
θα ακουστεί θα το δούµε τις επόµενες µέρες. Πρέπει να έρθει
και ο κ. Σηφουνάκης και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ.
Παντελής, για να µας εξηγήσει µερικά σκοτεινά σηµεία. Θα έχει
πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, µάλιστα, να γίνουν και κατ’ αντιπαράστασην εξετάσεις.
Στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, που θα έχω περισσότερο χρόνο, θα αναδειχθούν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, θα
αποκαλυφθεί ο ρόλος πολλών και θα φωτιστούν όλες οι πτυχές
όχι µόνο αυτής της υπόθεσης, αλλά και άλλων υποθέσεων, στις
οποίες έχουν γίνει παρεµβάσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ισχύει, όµως,
το ίδιο για όλους και κυρίως για τους υποκινητές και εκτελεστές
της σε βάρος µου σκευωρίας;
Σήµερα η δικαιοσύνη αναπνέει ελεύθερα και οι λειτουργοί της
νιώθουν ασφαλείς και απελευθερωµένοι. Σε ελάχιστους, όµως,
δεν αρέσει αυτό. Έχουν µάθει αλλιώς. Γι’ αυτό ονειρεύονται παρενθέσεις, παρένθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση, παρένθεση
δική µου στο Υπουργείο. Αυτό διακινούν σε κάποιους, για να
τους κρατήσουν ακόµα µε κλειστά τα στόµατα. Με το ίδιο, όµως,
όνειρο της παρένθεσης ζουν και άλλοι, οι µεγαλόσχηµοι εκπρόσωποι της διαφθοράς και της διαπλοκής. Οι παρενθέσεις, όµως,
δυστυχώς γι’ αυτούς, αργούν να κλείσουν και το όνειρό τους
αποδεικνύεται απατηλό και όνειρο θερινής νύχτας.
Στην απελπισία τους, λοιπόν, αποφάσισαν να µου επιτεθούν.
Άρχισαν να ψάχνουν στοιχεία σε βάρος µου και, επειδή δεν βρήκαν τίποτα, κατέφυγαν στο στήσιµο µιας σκευωρίας επικοινωνιακής, αλλά άτεχνης, πρόχειρης και ανεπαρκούς και εν τέλει
βλακώδους.
Δεν πρόκειται να ασχοληθώ µε τα µέσα ενηµέρωσης που µε
στοχοποίησαν, εκτός και εάν προκληθώ στη συνέχεια. Ας απολογηθούν εκείνα, όµως, στην κοινή γνώµη, γιατί στην περίπτωσή
µου θυσίασαν την ανεξαρτησία που τους παρέχει το Σύνταγµα
και η δηµοκρατία µας στον βωµό προσωπικών και διαπλεκοµένων οικονοµικών συµφερόντων.
Δεν θα ασχοληθώ ούτε µε τον κ. Βγενόπουλο, όπως δεν ασχολήθηκα και στο παρελθόν µαζί του, γιατί δεν έχω κανένα προσωπικό ενδιαφέρον για την υπόθεσή του. Άλλωστε, όπως δήλωσε
και ο ίδιος σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ζήτησε να µε συναντήσει, αλλά εγώ αρνήθηκα. Το ερώτηµα είναι: Με ποιους εισαγγελείς και πόσες φορές συναντήθηκε; Και, τέλος τέλος, γιατί
ασχολείται αυτός µαζί µου;
Στην επιστολή µου προς τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής των
Ελλήνων, την οποία προφανώς έχετε διαβάσει, αναφέροµαι διεξοδικά σε ό,τι ακριβώς συνέβη µε την κ. Τσατάνη. Έχει ενδιαφέρον να τη διαβάσω και σήµερα, αλλά είπαµε ότι ο χρόνος είναι
περιορισµένος. Ενδεικτικά θα υπενθυµίσω µόνο ορισµένα σηµεία.
Προηγουµένως, όµως, ας δούµε ποια είναι η κ. Τσατάνη.
Είναι σύζυγος και µητέρα στελεχών και υποψηφίων Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι η εισαγγελέας –αυτό θέλω να το
προσέξετε- η οποία στην ανάκριση για την υπόθεση του Βατοπεδίου δεν δήλωσε αποχή, όχι µόνο γιατί ο σύζυγός της ήταν
στέλεχος και υποψήφιος Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και
η κόρη της επίσης υποψήφια Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας,
αλλά επιπλέον γιατί ο σύζυγός της είχε προσωπικές διαφορές
µε τον Γιώργο Βουλγαράκη, ο οποίος τον είχε αποπέµψει από το
ΝΑΤ και η Κατερίνα Πελέκη, σύζυγος του κ. Βουλγαράκη, ήταν
κατηγορούµενη στην υπόθεση αυτή. Άλλωστε στις εκλογές του
2009, αν θυµάµαι καλά, ο σύζυγος της κ. Τσατάνη δεν ήταν υπο-
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ψήφιος της Νέας Δηµοκρατίας. Άλλος ένας λόγος για να µην
είναι αµερόληπτη, όπως επίσης δεν ήταν αµερόληπτη και για τον
κ. Αγγέλου, όπως θα εκθέσω παρακάτω.
Ας γυρίσουµε όµως τώρα στις καταγγελίες της κ. Τσατάνη.
Εδώ, εξαιτίας µιας ερώτησης του κ. Μητσοτάκη, αναγκάζοµαι να
αλλάξω λίγο τη δοµή της οµιλίας µου και να µην εκθέσω από την
αρχή πώς ξεκίνησε, αλλά να πάω στο ερώτηµα που µου έθεσε,
γιατί δοκίµασα να µπω στο δωµάτιο και να παρευρεθώ στη συνάντηση που είχαν Έλληνες και Κύπριοι εισαγγελείς.
Τελευταία –εντελώς συµπτωµατικά- η εφηµερίδα του κ. Ψυχάρη έφερε στη δηµοσιότητα ένα επεισόδιο που δήθεν έλαβε
χώρα µεταξύ εµού και της κ. Τσατάνη. Κατά την εφηµερίδα, στις
20-7-2015 η κ. Τσατάνη µού απαγόρευσε να παραστώ σε συνάντηση Ελλήνων και Κυπρίων εισαγγελέων και ανακριτών και στην
κυριολεξία µε πέταξε έξω. Αυτή είναι η χαλκευµένη αλήθεια του
κ. Ψυχάρη και ενδεχοµένως και της κ. Τσατάνη.
Η αλήθεια όµως είναι εντελώς διαφορετική. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπήρξε πράγµατι συνάντηση Ελλήνων και Κυπρίων εισαγγελέων και ανακριτών. Η κ. Τσατάνη απαγόρευσε, για πρώτη
φορά στην ιστορία παρεµφερών συναντήσεων, την παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου, µεταξύ των οποίων και µιας εισαγγελέως και όχι τη δική µου. Ο Υπουργός Νίκος Παρασκευόπουλος
απουσίαζε εκείνη την ηµέρα από το Υπουργείο. Ήθελε όµως να
ενηµερωθεί για τα θέµατα που θα συζητούνταν στη συνάντηση
αυτή και αφορούσαν διακρατικές σχέσεις Ελλάδος και Κύπρου.
Για τον λόγο αυτό ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου µού
ζήτησε τη συνδροµή για την αντιµετώπιση της εµπλοκής που προκάλεσε η άρνηση της κ. Τσατάνη να συµµετάσχουν στη διµερή συνάντηση και εκπρόσωποι του Υπουργείου.
Πράγµατι, πήγα στην αίθουσα όπου ήταν συγκεντρωµένοι Έλληνες και Κύπριοι και όρθιος, χωρίς να καθίσω, από την πόρτα
σχεδόν, πολύ ευγενικά ζήτησα να πληροφορηθώ τι συµβαίνει.
Ήµουν τόσο ευγενής και καλοπροαίρετος, που η κ. Τσατάνη δεν
µπόρεσε να διανοηθεί ότι ήµουν Υπουργός και θεώρησε προφανώς ότι ήµουν απλός υπάλληλος, που εργάζεται ως γραµµατέας
στο Υπουργείο και γι’ αυτό µε αποκάλεσε «κύριο γραµµατέα».
Αυτό το παραδέχτηκε και η εφηµερίδα: «Του είπα: Κύριε γραµµατέα, περάστε έξω.». Μόνο που δεν µου είπε έτσι.
Μολονότι δε δεν µπόρεσε να επικαλεστεί κάποια διάταξη
νόµου –προσέξτε- που να µην επιτρέπει την παρουσία εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην προκειµένη συνάντηση,
για να λήξει το θέµα και να µη συνεχιστούν οι προστριβές και µάλιστα ενώπιον των φιλοξενουµένων Κυπρίων, παρακάλεσα τον
διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Υπουργού να µην επιµένει
και να αποχωρήσω.
Θέµα δικής µου συµµετοχής στη συνάντηση δεν υπήρξε. Επαναλαµβάνω όµως ότι εδώ, δυστυχώς για τους σκευωρούς, υπάρχουν µάρτυρες. Όλοι οι παρευρισκόµενοι εισαγγελείς Έλληνες,
Κύπριοι και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου.
Αναρωτιέµαι όµως γιατί η κ. Τσατάνη λίγο αργότερα να ζητήσει να µε συναντήσει και να µου ζητήσει βοήθεια και συµβουλές,
αν είχε συµβεί το επεισόδιο µε τον τρόπο που περιγράφει «ΤΟ
ΒΗΜΑ» του κ. Ψυχάρη; Εννοώ πως ήρθε µετά από δύο µήνες,
γιατί εγώ την πίεσα.
Όµως το επεισόδιο αυτό δηµιουργεί µερικά εύλογα ερωτήµατα και θα πρέπει να απαντηθούν. Γιατί η κ. Τσατάνη δεν ήθελε
παρόντες τους εκπροσώπους του Υπουργείου στη συνάντηση
Ελλήνων και Κυπρίων για την υπόθεση Βγενόπουλου; Τι συµφωνήθηκε µεταξύ Ελλήνων και Κυπρίων για τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του Ανδρέα Βγενόπουλου;
Τηρήθηκε η συµφωνία αυτή, κυρίως από την κ. Τσατάνη; Υπήρξαν πρακτικά για τη συνάντηση αυτή; Και, αν όχι, γιατί; Μήπως η
κ. Τσατάνη δεν ήθελε µάρτυρες και αποδεικτικά για το τι συζητήθηκε και τι συµφωνήθηκε µεταξύ Ελλήνων και Κυπρίων και, αν
ναι, γιατί; Γιατί συµµετείχε στη συνάντηση αυτή η κ. Τσατάνη και
όχι ο αρµόδιος εισαγγελέας δικαστικών συνδροµών, ο Εισαγγελέας Εφετών Γιάννης Αγγελής; Για τα ερωτήµατα αυτά πρέπει
να υπάρξει απάντηση. Άλλωστε και για το θέµα αυτό διενεργείται
πειθαρχική έρευνα.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπενθυµίσω ότι αφορµή της πειθαρχικής έρευνας αποτέλεσε η επιστολή του Γενικού Εισαγγε-
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Πάγου και κάποιες περίεργες συµπτώσεις –που θα πρέπει κι
αυτές να διερευνηθούν- που αναγράφονται στην επιστολή αυτή.
Η υπόµνηση αυτή γίνεται, για να προφυλάξω τους σκευωρούς
και από άλλα λάθη στην προσπάθειά τους να διαστρεβλώσουν
άλλη µια φορά την πραγµατικότητα και να µιλήσουν για διώξεις
δήθεν. Καλό θα είναι, λοιπόν, να περιµένουµε την ολοκλήρωση
της πειθαρχικής έρευνας και όσα άλλα αποκαλυφθούν στη συνέχεια.
Νοµίζω ότι µπορώ να συνεχίσω στη δευτερολογία µου, για να
πω ακριβώς τι συνέβη µε την κ. Τσατάνη, ώστε να µην υπερβώ
το εικοσάλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ
να συντοµεύσετε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τελειώσατε; Άρα δεν υπερβήκατε το εικοσάλεπτο. Ες µεθαύριον τα σπουδαία!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Τα καλά τα αφήνω για τη δευτερολογία µου.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Θα παρακαλούσα γενικώς στον κύκλο των δευτερολογιών να
υπάρχει µια µεγαλύτερη συγκράτηση εκ µέρους όλων.
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας για να δευτερολογήσει.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Αντιλαµβάνεστε ότι το γεγονός πως η Βουλή έχει για πρώτη
φορά τόσα κόµµατα µάλλον πρέπει να µας αναγκάσει να βάζουµε τις προ ηµερησίας διατάξεως συζητήσεις πιο νωρίς, διότι
οι δευτερολογίες πηγαίνουν µετά τις δώδεκα, µετά τη µία το
βράδυ και βεβαίως νοµίζω ότι κουράζονται και όσοι µας παρακολουθούν αλλά και οι Βουλευτές.
Θα ήθελα λοιπόν να µιλήσω στη δευτερολογία µου αποκλειστικά για να απαντήσω σε ορισµένα σηµεία της παρέµβασης του
κ. Μητσοτάκη και για να αναδείξω ορισµένα ζητήµατα, όσο πιο
σύντοµα µπορώ.
Κύριε Μητσοτάκη, η παρουσία σας –επιτρέψτε µου την εκτίµηση- ήταν εξαιρετικά αµήχανη. Κατέθεσα δεκατρείς παρεµβάσεις. Ίσως πράγµατι, ναι, να σας έθεσα σε αµηχανία, γιατί σας
θύµισα την υπόθεση «SIEMENS», αλλά δεν δικαιολογείται.
Εξέθεσα, µε ΦΕΚ, δεκατρείς παρεµβάσεις που έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου στη δικαιοσύνη. Και
εσείς αντί να σχολιάσετε –έστω προσπάθησε ο πρώην υπουργός
κ. Αθανασίου- κάτι εξ αυτών, ήρθατε και καταθέσατε στα Πρακτικά ένα σκίτσο του Αρκά.
Όµως, ξέρετε, η συζήτηση αυτή είναι µια πολύ σοβαρή συζήτηση. Και θα σας καλούσα να σοβαρευτείτε, διότι το να συζητά
κανείς σε αυτόν τον τόπο για διαπλοκή και για διαφθορά είναι
εξαιρετικά εύκολο, το να βάζει όµως το δάκτυλο επί τον τύπον
των ήλων δεν είναι εύκολο ούτε σύνηθες.
Εγώ σήµερα προσπάθησα να δώσω στοιχεία και να σας καλέσω
να απαντήσετε σε αυτά. Εσείς, αντί να απαντήσετε στα ερωτήµατα
που σας έθεσα, πετάξατε την µπάλα στην εξέδρα. Δεν είπατε κουβέντα για την ταµπακιέρα και τη διαπλοκή, για το θέµα της επαναδιαπραγµάτευσης της σύµβασης της «SIEMENS», που σας
κάλεσα να πάµε µαζί, για την εξεταστική επιτροπή, όπου µπορεί
να σας δοθεί και µια ευκαιρία να ανοίξετε το θέµα. Μαθαίνω ότι
θέλετε να αντιµετωπίσετε το µεγάλο οικονοµικό πρόβληµα, το
δυσβάσταχτο χρέος των 210 εκατοµµυρίων. Μπορεί να σας βοηθήσει αυτή η εξεταστική επιτροπή. Δεν µας είπατε αν συµφωνείτε ή διαφωνείτε.
Μας είπατε µόνο ότι σε µια κανονική χώρα το Κοινοβούλιο δεν
συζητάει για τη δικαιοσύνη. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ίσως κατά
τη δική σας αντίληψη το Κοινοβούλιο µάλλον είναι, σε ό,τι αφορά
στη δικαιοσύνη, για να παύει ποινικές διώξεις και να αµνηστεύει
υποδίκους. Στη δηµοκρατία όµως, που υπάρχει η διάκριση των
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εξουσιών, η µία εξουσία οφείλει να ελέγχει την άλλη. Προφανώς
συζητάµε στο Κοινοβούλιο για τη δικαιοσύνη και παίρνουµε και
αποφάσεις που αφορούν στη δικαιοσύνη.
Η πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το προηγούµενο διάστηµα -την τριετία
2012-2015- παρενέβη µε µια σειρά από αποφάσεις που αφορούσαν στη δικαιοσύνη µε κατάφωρα αντισυνταγµατικές διατάξεις.
Άκουσα σήµερα ένα µέρος της Αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και
το Ποτάµι, να προκαλεί –µε την θετική έννοια του όρου- λέγοντας
ότι εφόσον έχετε την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, αυτές τις κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη να τις άρετε. Αποδέχοµαι την πρόκληση αυτή και πράγµατι θα φροντίσουµε το
επόµενο διάστηµα, σε συνεννόηση µε όσους συµφωνούν µε
αυτήν τη σκέψη, µε ένα νοµοσχέδιο που θα αφορά ζητήµατα δικαιοσύνης και αντιµετώπισης της διαφθοράς να άρουµε αυτές
τις νοµοθετικές παρεµβάσεις, τις κατάφωρα αντισυνταγµατικές
που αφορούσαν τη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Οφείλω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να κάνω µια παρένθεση
στα θέµατα της δικαιοσύνης που συζητάµε. Θέλω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να ασχοληθώ για πέντε λεπτά µε την προσπάθεια που έκανε ο κ. Μητσοτάκης να δηµιουργήσει την εικόνα για
άλλη µια φορά ότι για όλα τα δεινά που έχουν βρει αυτόν τον
τόπο ευθύνεται η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που βρίσκεται εδώ
και δεκαπέντε µήνες στη διακυβέρνηση του τόπου, ενώ βεβαίως
η πολυετής διακυβέρνηση των κοµµάτων της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα η διακυβέρνηση µετά την κρίση δεν
έχει καµµία ευθύνη. Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε µια εικόνα κοινωνικής καταστροφής, διάλυσης, διάλυσης της οικονοµίας, διάλυσης εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης,
για την οποία θεωρεί ότι ευθύνεται η Κυβέρνησή µας κι όχι ότι
είναι ένα παγκόσµιο θέµα, µια ευρωπαϊκή και παγκόσµια κρίση,
την επίλυση της οποίας συζητούν σήµερα σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλα τα διεθνή fora. Προσπάθησε να παρουσιάσει
την ψευδή, προφανώς, εικόνα ότι τα πάντα έχουν καταστραφεί
στην οικονοµία τους τελευταίους δεκαπέντε µήνες.
Για κακή του τύχη όµως, πριν από λίγες µέρες στη χώρα ήταν
ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ, ο κ. Γκουρία, και παρουσίασε µια έκθεση του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Αυτή η έκθεση διαψεύδει πλήρως τη βασική αφήγηση και επιχειρηµατολογία της Νέας Δηµοκρατίας ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ κατά την πρώτη περίοδο, που
διαπραγµατεύθηκε σκληρά, πράγµατι, διέλυσε τη χώρα και την
οδήγησε στα βράχια.
Τι λέει, λοιπόν, αυτή η έκθεση; Αυτή η έκθεση λέει ότι από το
2011 έως το 2014, δηλαδή οι κυβερνήσεις σας πήραν µέτρα συνολικού ύψους 63 δισεκατοµµυρίων ευρώ και η χώρα προέβη σε
µια πρωτοφανή δηµοσιονοµική προσαρµογή, αντίστοιχη της
οποίας δεν έχουµε δει σε αναπτυγµένη χώρα στον κόσµο. Αποτέλεσµα ήταν το έλλειµα να µειωθεί, λέει η έκθεση, κατά 27 δισεκατοµµύρια ευρώ, σχεδόν ένα προς δύο τα µέτρα µε τη
µείωση του ελλείµατος, αλλά το τίµηµα ήταν η φτωχοποίηση της
ελληνικής κοινωνίας και η απώλεια του ενός τετάρτου του εθνικού µας πλούτου.
Φυσικά, τα ξέρατε αυτά δεν χρειαζόταν ο κ. Γκουρία για να
σας τα πει. Όµως, κάπου αλλού ήσασταν εσείς, κύριε Μητσοτάκη, εκείνη την εποχή. Μέσα σε τρία χρόνια καταφέρατε να φέρετε µέτρα 63 δισεκατοµµυρίων και να καταστρέψετε το ένα
τέταρτο του εθνικού πλούτου και εσείς λέτε ότι σε δεκαπέντε
µήνες ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατέστρεψε όλα.
Και βεβαίως, είναι στην κρίση του ελληνικού λαού, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ πράγµατι έφερε µια συµφωνία, η οποία συµφωνία προβλέπει µια δηµοσιονοµική προσαρµογή -και συζητούµε τώρα για την
τριετία, για µέτρα τα οποία είναι 5-6 δισεκατοµµύρια, όχι 62 δισεκατοµµύρια που πήρατε εσείς- και αυτή η δηµοσιονοµική προσαρµογή είχε µια πολύ οµαλότερη επίπτωση στο ΑΕΠ της
χώρας.
Οι αρχικές προβλέψεις, λέει η έκθεση ΟΟΣΑ, ήταν να έχουµε
µια τεράστια ύφεση και στην πραγµατικότητα, έχουµε στασιµότητα, µια ύφεση του 0,3%, παρά τα capital controls που επέβαλαν
εκδικητικά. Παράλληλα, οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ σε αυτήν τη
χώρα που καταστρέφεται, κατά την εκτίµησή σας, λένε ότι το
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δεύτερο εξάµηνο του 2016 επιστρέφουµε στην ανάπτυξη ξανά,
ότι το 2017 θα έχουµε ανάπτυξη 2%. Οι εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ
λένε ότι η ανεργία από το 26% πέρυσι τον Γενάρη έχει πέσει στο
24%. Δεν πανηγυρίζουµε για αυτό, βέβαια. Είναι τεράστια η
ανεργία. Όµως, αυτή δεν είναι εικόνα µιας χώρας που καταστρέφεται, που δηµιουργείτε εσείς διαρκώς.
Βεβαίως, θα ήθελα, επίσης, να πω κάτι το οποίο ξεχνάτε κάθε
φορά, το παραβλέπετε, ότι παρά τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες και τα capital controls, που ήρθαν ως απότοκο µιας σκληρής διαπραγµάτευσης µε τους Ευρωπαίους εταίρους, το 2015
υπερβήκαµε τον στόχο σε έσοδα κατά 0,25% του ΑΕΠ. Το πρωτογενές πλεόνασµα ήταν 0,2%.
Την εποχή του δικού σας success story -έτσι το λέγατε- όταν
παίρνατε, δηλαδή, τα µέτρα ισοπέδωσης και διάλυσης του εθνικού πλούτου και λέγατε success story, είχατε για το 2014 στόχο
πλεονάσµατος 1,5% και εµείς βρήκαµε πλεόνασµα 0,4%, δηλαδή
είχαµε ένα κενό 2,2 δισεκατοµµύρια. Αν δεν γίνονταν εκλογές που διαρκώς λέτε ότι θα είχαµε σωθεί αν δεν γίνονταν εκλογέςαν δεν υπήρχε, δηλαδή, η προεδρική εκλογή, τι θα έπρεπε να πάρετε εσείς; Τα 2,2 δισεκατοµµύρια, που αφορούσαν το κενό που
δεν καλύψατε το 2014 και, βεβαίως, επιπλέον µέτρα ύψους 8 δισεκατοµµυρίων για τη διετία 2015-2016, όπως προέβλεπαν οι
στόχοι πρωτογενούς πλεονάσµατος της προηγούµενης συµφωνίας, που εµείς αλλάξαµε.
Ποιον, λοιπόν, θέλετε να παραπλανήσετε και να κοροϊδέψετε;
Θέλετε να µιλήσουµε µε νούµερα; Να µιλήσουµε µε νούµερα.
Δεν ισχυρίζοµαι ότι η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία είναι µια
κατάσταση παραδεισένια. Κάθε άλλο, ίσα-ίσα, λέω ότι, όταν έχει
η χώρα απωλέσει το ένα τέταρτο του εθνικού της πλούτου µέσα
σε τέσσερα χρόνια, η ανάκαµψη είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Όµως, από την άλλη πλευρά, µε το να δηµιουργείτε διαρκώς
ένα κλίµα και µια αφήγηση, η οποία δεν µπορεί να πατήσει στο
έδαφος της πραγµατικότητας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ κατάφεραν να διαλύσουν την οικονοµία, ενώ εσείς τα πηγαίνατε περίφηµα, νοµίζω ότι δεν µπορεί να σας πιστέψει κανείς, κύριε
Μητσοτάκη.
Μας λέτε, επίσης, ότι µε βάση τις πολιτικές που εφαρµόζουµε
φέρνουµε διαρκώς φόρους στους Έλληνες πολίτες.
Ξεχνάτε αυτά τα οποία φέρατε εσείς. Και παραφράζετε διαρκώς και δηλώσεις Υπουργών -το σύστηµα της «κοπτοραπτικής»
σε όλο του το µεγαλείο-, µε τα συγκροτήµατα της διαπλοκής και
στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό Τύπο να σας στηρίζουν.
Δεν µπορείτε, όµως, κύριε Μητσοτάκη, να παραβλέψετε το γεγονός ότι εµείς διαπραγµατευόµαστε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο
για τη φορολογία εισοδήµατος, µια πρόταση η οποία δεν θα επιβαρύνει τους οκτώ στους δέκα πολίτες, ενώ οι εννιά στους δέκα
ελεύθερους επαγγελµατίες όχι µόνο δεν θα επιβαρύνονται, αλλά
θα ευνοούνται, όπως και οι εννιά στους δέκα αγρότες. Κι αυτός
ήταν κι ένας από τους βασικούς λόγους που στις επαφές µας
υπήρξε πρόσφορο έδαφος, στην προσπάθεια διαλόγου που κάναµε µαζί τους και γι’ αυτό σταµάτησαν τις κινητοποιήσεις τους.
Βέβαια, κύριε Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι το ζήτηµα της
πλειοψηφίας εσάς δεν σας απασχολεί και τόσο. Είστε λίγο αλλεργικός στην έννοια της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σήµερα, µάλιστα, κάνατε έναν περίεργο χαρακτηρισµό. Μιλήσατε για την
«αδαή» κοινωνική πλειοψηφία και θα ήθελα να µου εξηγήσετε τι
εννοείτε.
Πάντως, στις δηµοκρατίες οι πλειοψηφίες είναι αυτές που
αποφασίζουν, για κακή σας τύχη. Και αποφάσισαν τρεις φορές
και θα αποφασίσουν κι άλλη, αν χρειαστεί, θα σας στείλουν στη
γωνία της Αντιπολίτευσης, προκειµένου να δώσουν τη δυνατότητα και την προοπτική να ανοίξουµε έναν δρόµο ελπίδας και
εξόδου από την κρίση.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θέλω, επίσης, να αναφερθώ στο γεγονός ότι περιγράψατε µια
κατάσταση διάλυσης σε ό,τι αφορά τις µεγάλες δυσκολίες που
αντιµετωπίζουµε για την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
Δεν µπορώ να παραλείψω το γεγονός ότι πηγαίνετε στις Βρυξέλλες και φοράτε ένα άλλο «κοστούµι», πιο ευρωπαϊκό. Κι εκεί
πηγαίνετε στο Ευρωπαϊκό Κόµµα κάνετε δηλώσεις ότι ήταν «µονοµερείς ενέργειες» -έτσι είπατε εκεί- το κλείσιµο των συνόρων,
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όπως πράγµατι ήταν, ενώ εδώ στις δηλώσεις σας λέτε ότι «ήταν
η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου», την οποία δεν κατάλαβα εγώ και την υπέγραψα.
Κι όχι µόνο αυτό. Εδώ είσαστε ο πρώτος που ζητάτε την παραίτηση του κ. Μουζάλα, ενώ εκεί, στις κατ’ ιδίαν σας συνοµιλίες,
παριστάνετε τον υποστηρικτή του, παριστάνετε τον άνθρωπο
εκείνον που δεν θεωρεί ότι τα ζητήµατα αυτά είναι κρίσιµης σηµασίας για να παραιτηθεί ένας Υπουργός και το «παίζετε» Ευρωπαίος. Άλλα µέσα, άλλα έξω.
Κάποια στιγµή, όµως, κύριε Μητσοτάκη, επειδή, ξέρετε, είναι
µικρός αυτός ο κόσµος κι επειδή ζούµε σε µια εποχή που η Ευρώπη παίζει καθοριστικό ρόλο, δεν θα µπορείτε να συνεχίζετε
για πολύ.
Για τα ζητήµατα της διαπλοκής, «άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε».
Η οµιλία σας ήταν ένα αναµάσηµα κάποιων χαρακτηριστικών
πρωτοσέλιδων συγκροτηµάτων του Τύπου. Βέβαια, και την προηγούµενη φορά ήρθατε εδώ και µας είπατε µια ιστορία για τον
Ναπολέοντα, που ήταν το κεντρικό άρθρο της ηλεκτρονικής εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ».
Σήµερα ήρθατε εδώ και µας είπατε ότι «η χώρα βουλιάζει στη
λάσπη και στους βάλτους της Ειδοµένης και η Κυβέρνηση προσπαθεί να σπιλώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους». Κάτι µου
θυµίζει αυτό. Είναι ο σηµερινός τίτλος της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επίσης, µας είπατε ότι «η χώρα είναι ανοχύρωτη, ότι η προσφυγική κρίση έχει καταπιεί την Κυβέρνηση, ότι στην Ειδοµένη
και στον Πειραιά έχουµε ανθρωπιστικές βόµβες». Κάτι µου θυµίζει αυτό. Είναι ο τίτλος της εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» της προηγούµενης Κυριακής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επίσης, µας είπατε ότι «η Κυβέρνηση αυτή δεν θα µπορεί να
κυκλοφορήσει στον δρόµο, δεν µπορούµε να βγούµε από τα
γραφεία µας». Και κάτι µου θύµισε αυτό. Είναι ο τίτλος της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» του Σαββάτου.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Κύριε Μητσοτάκη, εάν έχετε προσλάβει για λογογράφο τον κ.
Ψυχάρη, µάλλον να αλλάξετε λογογράφο, διότι ο κ. Ψυχάρης
είναι πολύ προβλέψιµος και σας εκθέτει.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Βέβαια, για να µην παρεξηγώ, δεν αναφερθήκατε µόνο στα
πρωτοσέλιδα του συγκεκριµένου συγκροτήµατος. Βεβαίως, καταπιαστήκατε και µε µία σειρά πρωτοσέλιδα της ναυαρχίδας του
«κίτρινου Τύπου» του γνωστού κοµιστή, που κάθε Κυριακή έχει
και ένα πρωτοσέλιδο που αφορά ζητήµατα, κατά την άποψή µου,
µε τα οποία κανείς θα έπρεπε ή να γελάσει ή να κλάψει, δεν
ξέρω. Παρ’ όλα αυτά, αναφερθήκατε µε ιδιαίτερο πάθος στο γεγονός ότι προσλαµβάνουµε –λέει- κολλητούς, λες και εσείς, που
είχατε πενήντα δύο µετακλητούς στο Υπουργείο σας, είχατε
προσλάβει ανθρώπους µε κριτήρια και κάνατε «opengov», ΑΣΕΠ.
Όµως, εγώ θέλω να σας πω κάτι, κύριε Μητσοτάκη, και σας το
λέω πολύ ειλικρινά. Ξέρετε, αν κάποιος είναι καφετζής, µπάρµαν,
ακόµα και σκουπιδιάρης, είναι έντιµη δουλειά. Το να είναι λαµόγιο, όµως, και να βγάζει έξω τα λεφτά αφορολόγητα και να κλέβει
το ελληνικό δηµόσιο, αυτή δεν είναι έντιµη, αυτή είναι ανέντιµη
δουλειά! Και εσείς δεν είπατε κουβέντα, για άλλη µια φορά, αλλά
καλύψατε τον κ. Παπασταύρου, στενό συνεργάτη του κ. Σαµαρά.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ
Αναφερθήκατε, βεβαίως, ξανά, για να καλύψετε τον κ. Σαµαρά,
στο θέµα της λίστας Μπόργιανς. Δεν µπορώ να καταλάβω τι
ακριβώς µας είπατε για άλλη µια φορά εδώ. Διότι εγώ ήρθα την
προηγούµενη φορά στη Βουλή –απ’ ό,τι θυµάµαι δεν είχατε κάποια ανειληµµένη υποχρέωση, αλλά επιλέξατε να µην αντιπαρατεθείτε, µπορεί να έχετε κάποιους επικοινωνιολόγους που
ενδεχοµένως σας δίνουν αυτήν τη συµβουλή, δικαίωµά σας- και
κατέθεσα µια επιστολή του ίδιου του κ. Μπόργιανς, η οποία επιστολή δεν έχει ηµεροµηνία το 2012, αλλά 24 Φεβρουαρίου του
2016, ο οποίος λέει ότι επιβεβαιώνει και, αν θέλετε…
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εκεί είναι το πρόβληµα. Δεν τη
διάβασες.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρία Μπακογιάννη, ξέρετε καλύτερα τα γερµανικά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δόξα τω Θεώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και ο κ. Μητσοτάκης ξέρει, άρα, έχει διαβάσει την επιστολή. Εγώ δεν ξέρω
γερµανικά. Όµως, αν θέλετε, µπορούµε να φέρουµε εδώ έναν
επίσηµο µεταφραστή του Υπουργείου Εξωτερικών να µας κάνει
τη µετάφραση αυτολεξεί. Αν διαψεύδετε τη µετάφραση, πείτε το
µας.
Και εν πάση περιπτώσει, τον κ. Μπόργιανς -δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος είναι εν ζωή- µπορούµε να τον ρωτήσουµε ξανά. Δεν χάθηκε ο κόσµος, εδώ είναι.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δέκα φορές τον έχετε ρωτήσει!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η επίσηµη
µετάφραση που έχουµε εµείς από το Υπουργείο Εξωτερικών λέει
το εξής: «Μπορώ να επιβεβαιώσω την περιγραφή του τότε Έλληνα πρόξενου στο Ντίσελντορφ, κ. Πλεξίδα, ότι στο πλαίσιο
επανειληµµένων συνοµιλιών µας, του προσέφερα βοήθεια για
την ενίσχυση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, καθώς επίσης και για την ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων από cd.», που
πιο κάτω λέει ότι αφορούσαν Έλληνες φορολογούµενους.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και η τότε κυβέρνηση Σαµαρά αρνήθηκε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Παρακάτω τι λέει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Διάβασέ το όλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αρνήθηκε
η κυβέρνηση Σαµαρά, διά του Γενικού Γραµµατέα του Πρωθυπουργού, του κ. Μπούρα. Και έρχεστε εσείς τώρα πάλι και αναπαραγάγετε ένα πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» της
προηγούµενης Τρίτης, που ήταν να γίνει η συνεδρίαση και ανεβλήθη, το οποίο έφερνε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Της προηγούµενης Δευτέρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δευτέρας
ήταν; Τα ξέρετε καλύτερα, µπράβο! Τα µαθαίνετε απ’ έξω, τα
αποστηθίζετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Τα ξέρουµε αυτά.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τι έλεγε;
Έλεγε τη µεγάλη αποκάλυψη, ότι ο κ. Πλεξίδας απεκάλυψε ότι
δεν υπήρχε –λέει- cd.
Όµως, κοιτάξτε τώρα µια σύµπτωση διαβολική. Έχω την τηλεοµοιοτυπία, το τηλεαντιγράφηµα του κ. Πλεξίδα από το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ προς την Πρεσβεία του
Βερολίνου. Τι τίτλο έχει; Σας το διαβάζω. Έχει τον εξής τίτλο:
«Θέµα: «Πρόσκληση Υπουργού Οικονοµικών Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας σε υπογράφοντα, προκειµένου να συζητήσει θέµα οικονοµικής κρίσεως και cd µε στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά. Για να µην µας τρελάνετε κιόλας!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα να σας πω ορισµένα πράγµατα για την ταµπακιέρα, γιατί
πράγµατι δεν πρέπει να µακρηγορήσω. Αντί άλλης απάντησης,
θέλω να σας διαβάσω, σχετικά µε τα όσα είπατε για τις καταγγελίες µου περί παρεµβάσεων που διέπραξε η προηγούµενη Κυβέρνηση, τη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων στις
12-6-2014:
«Το διοικητικό συµβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας
µε ανησυχία παρατηρεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα φαινόµενα που δίνουν την εντύπωση ακατανόητης ως προς τον ρυθµό
και το ρυθµιστικό πεδίο νοµοθέτησης, καθώς και ενέργειες εκτε-
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λεστικής λειτουργίας που διασπούν την αντίληψή της ως λειτουργίας θεσµικά αναπόσπαστης µε τη δικαιοσύνη. «Ειδικότερα», συνεχίζουν οι εισαγγελείς συνάδελφοι σας, κύριε
Αθανασίου, «προξενεί προβληµατισµό η τάση νοµοθέτησης µε
τρόπο που ενίοτε υποθάλπει ευλόγως την υποψία ότι εξυπηρετούν σκοπούς κείµενους, πέραν της διασφάλισης του δηµόσιου
συµφέροντος». Και καταθέτω για τα Πρακτικά το δελτίο Τύπου.
Αυτά έλεγαν τότε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δελτίο Τύπου,
το οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τώρα τι λένε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Να µας
πείτε εσείς τι λένε τώρα.
Αλλά, κύριες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι εύκολο κανείς να
κάνει το µαύρο άσπρο, τη νύχτα µέρα.
Θέλω να πω και δυο λόγια για το θέµα των εκβιαστών.
Κύριε Μητσοτάκη, πραγµατικά σήµερα διαπράξατε µία πρωτοτυπία. Δεν ξέρω εάν σε αυτήν την Αίθουσα έχει ποτέ άλλοτε
διαπράξει τέτοια γκάφα Αρχηγός κόµµατος, όχι Αρχηγός Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Διότι, τι κάνατε; Αυτοκαταγγελθήκατε.
Σας είπαµε να καταθέσετε στα Πρακτικά όχι µόνο αυτά τα οποία
έχουν δηµοσιευθεί σε σχέση µε τα τιµολόγια του κ. Μαυρίκου,
τον οποίο τον πληρώνατε εσείς -απ’ όσα έχουν δηµοσιευθεί, εγώ
δεν έχω άλλη εικόνα- 17.850, 17.850, πάλι 17.850, 18.150 -µετά
ανέβηκε η τιµή-, 18.150, 18.450, 18.450, τιµολόγια από το 2009
έως το 2010. Τα καταθέτω για τα Πρακτικά. Τα ξέρετε, βέβαια.
Σας είπα: «φέρτε µας κι άλλα, εάν έχετε και εξηγήστε µας γιατί
τον πληρώνατε αυτόν τον κύριο».
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα τιµολόγια,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κι εσείς αντ’ αυτού τι ήρθατε να µας πείτε; Ήρθατε να µας
πείτε ότι δεν τον πληρώναµε µόνο εµείς. Τον πληρώνατε κι εσείς.
Γιατί; Γιατί, λέει τον πλήρωνε η ΝΕΡΙΤ. Η ΝΕΡΙΤ, προσέξτε, η
ΝΕΡΙΤ! Και καταθέσατε στα Πρακτικά το αποδεικτικό αυτό, µία
απόφαση την οποία την υπογράφει ποιος; Ο κ. Πέτρος Μάης, ο
άνθρωπος που διόρισε ο κ. Φορτσάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ο
άνθρωπος που διόρισε η κυβέρνηση του κ. Σαµαρά, όταν απέπεµψε µέσα σε µια νύκτα τον κ. Μακρυδηµήτρη, επειδή απαίτησε
ο κ. Σαµαράς στον Μακρυδηµήτρη τότε να µην δείξει την οµιλία
µου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τον διορίσατε τον κ.
Μάη.
Βεβαίως, για τέσσερις µήνες εµείς δεν αγγίξαµε την ΕΡΤ. Φέραµε νόµο στη Βουλή. Η ΝΕΡΙΤ λειτουργούσε µε το παλιό καθεστώς, µε την παλιά διοίκηση. Αποφάσιζε αυτά που αποφάσιζε και
εµείς µετά ήρθαµε και φτιάξαµε το διοικητικό συµβούλιο της
ΕΡΤ.
Κι ήρθατε εσείς να φέρετε τη µεγάλη απόδειξη ότι οι δικοί σας
έκαναν νέες συµβάσεις µε τον Μαυρίκο! Ε, συγχαρητήρια, κύριε
Μητσοτάκη, έχετε σπάσει τα ταµεία!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τo προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά εγώ θα έρθω εδώ να σας δώσω τι έγινε µετά, όταν βγήκε
το διοικητικό συµβούλιο της ΕΡΤ και διορίστηκε ο Ταγµατάρχης.
Έχω εδώ τις καταγγελίες Μαυρίκου κατά του κ. Παππά, του κ.
Κρέτσου και του κ. Ταγµατάρχη από 4-10-15 ως 23-11-15. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά όλα τα δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας
«Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ»:
«Αναίσχυντες παρανοµίες σε βάρος της εφηµερίδας «Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ» από τον Ταγµατάρχη». «Ανοιχτή επιστολή σε Παππά και
Κρέτσο: Ποιοι είναι οι λόγοι που δέχεστε αυτές τις παρανοµίες
Ταγµατάρχη σε βάρος της εφηµερίδας «Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ»;». «Μήνυµα προς Παππά: Καταγγέλλουµε τον Ταγµατάρχη». «Να σταµατήσει η ΕΡΤ να παρανοµεί σε βάρος της εφηµερίδας «Η
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ΑΚΡΟΠΟΛΗ»». «Να οι παρανοµίες του Ταγµατάρχη απέναντι
στην εφηµερίδα «Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ».
«Οι βρώµικες πρακτικές» του Ταγµατάρχη. «Φασιστικός ο αποκλεισµός της εφηµερίδας «Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ» από τον Ταγµατάρχη».
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει
σε αυτήν τη ζωή να καταλάβουµε ότι το ψέµα έχει κοντά ποδάρια.
Κι εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλετε να µας αποκαλύψετε τις σχέσεις τρίτου τύπου µε τους εκβιαστές που είχε η παράταξή σας,
τουλάχιστον, µην προσπαθείτε να καταγγείλετε εµάς, διότι το αντίθετο αποδεικνύεται, ότι εµείς αυτά τα παράσιτα προσπαθήσαµε
να τα διώξουµε, ενώ εσείς, σώνει και καλά θέλετε να τους έχετε
κοντά σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και ένα τελευταίο: Είπατε πριν, κύριε Μητσοτάκη ότι χρησιµοποιούµε –λέει- µεθόδους παρακράτους. Τι ακριβώς εννοείτε; Εννοείτε, δηλαδή, το τµήµα εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνοµίας
που διαλεύκανε και εξάρθρωσε το κύκλωµα των εκβιαστών, µεταξύ των οποίων ο Μαυρίκος µε τον οποίο είχατε έµπιστη σχέση
και ο Μουσσάς ο οποίος διετέλεσε σύµβουλος πολλών στελεχών
της παράταξής σας και απ’ ό,τι διαβάζω στις εφηµερίδες συνοµιλούσε µέχρι τελευταία στιγµή µε τα κορυφαία στελέχη σας;
Θέλετε να πείτε, δηλαδή, ότι είναι παρακράτος το τµήµα εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνοµίας, που όταν έχει µια επίσηµη καταγγελία ή µήνυση πηγαίνει και κάνει επισύνδεση, προκειµένου
να δέσει την υπόθεση, το ίδιο κάνει σε παράνοµους ανθρώπους
που έχουν διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων, εκβιαστές.
Παρακράτος είναι αυτό;
Κύριε Μητσοτάκη, λυπάµαι, αλλά αντί να δώσετε συγχαρητήρια στην Ελληνική Αστυνοµία, που διαλεύκανε µια τέτοια υπόθεση, ακριβώς επειδή έχετε ενοχές, µιλάτε για παρακράτος.
Λυπάµαι πάρα πολύ, κύριε Μητσοτάκη. Σας ζητάω να ανακαλέσετε. Διότι παρακράτος δεν υπάρχει όταν εξαρθρώνεται ένα δίκτυο κι ένα κύκλωµα εκβιαστών, αλλά όταν συγκαλύπτονται
υποθέσεις σαν αυτές.
Αλλά τέρµα πια αυτή η συγκάλυψη, κύριε Μητσοτάκη. Είµαστε
αποφασισµένοι να βάλουµε ένα τέλος στη συγκάλυψη και να τα
αναδείξουµε όσο βαθιά κι αν βρίσκονται, να φτάσει το µαχαίρι
στο κόκκαλο, να µπορέσει να αναπνεύσει η ελληνική κοινωνία.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κλείνω. Κύριε Μητσοτάκη, στο τέλος της οµιλίας σας κάνατε
ένα κλείσιµο θεαµατικό και είπατε αυτό το οποίο περίµεναν κάποιοι διακαώς, µε µεγάλη αγωνία. Εδώ και δύο µήνες σας πιέζουν να βγείτε επιτέλους και να πείτε «εκλογές», «παραιτηθείτε,
κύριε Τσίπρα». Και τα καταφέρατε. Σας δίνω συγχαρητήρια γι’
αυτό.
(Γέλωτες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κύριε Μητσοτάκη, όταν βγαίνετε στο εξωτερικό –πάλι διπροσωπία- διαβεβαιώνετε τους εταίρους ότι «ξέρετε, εγώ δεν βιάζοµαι, η χώρα είχε τρεις εκλογικές αναµετρήσεις, δεν χρειάζεται
και τέταρτη». Κάποιοι, όµως, σας πιέζουν να ζητήσετε εκλογές.
Δεν θα µιλήσω δακρύβρεχτα ότι βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη
στιγµή λίγο πριν τη διαπραγµάτευση, την αξιολόγηση. Όχι. Θα
σας πω µόνο, κύριε Μητσοτάκη, ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει.
Δεν σας έφταναν τρεις εκλογικές αναµετρήσεις που έχασε η παράταξή σας; Είσαστε έτοιµοι να χάσετε και τέταρτη; Νοµίζω,
όµως, ότι δεν είναι αυτό το πρόβληµά σας. Το πρόβληµά σας
είναι η αγωνία κάποιων στην παράταξή σας και κυρίως η µεγάλη
αγωνία του συστήµατος της διαπλοκής που βλέπει ότι ο κλοιός
σφίγγει και ότι αυτά που λέγαµε τα εννοούσαµε και θα τα κάνουµε πράξη και θα γίνει ο διαγωνισµός για τις άδειες και θα γίνει
η εξεταστική για τα δάνεια και όσοι έχουν παρανοµήσει θα έχουν
τις συνέπειες που ορίζει ο νόµος.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ξαναπαίρνετε, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη -στο µέγιστο κρεσέντο του- το σενάριο το χιλιοπαιγµένο της αριστερής παρένθε-
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σης προκειµένου, προφανώς, να δηµιουργήσετε ένα κλίµα, να
εκφοβιστούν ενδεχοµένως και κάποιοι δικαστές, κάποιοι δηµόσιοι υπάλληλοι που τιµούν τον όρκο τους. Ακούστε κάτι: Είναι χιλιοπαιγµένο το έργο. Παίχτηκε στο πρώτο εξάµηνο,
ξαναπαίχτηκε µετά στο δηµοψήφισµα, ξανά στις εκλογές. Ωραίο
είναι το παραµύθι της παρένθεσης, αλλά ο δράκος ψόφησε. Ο
δράκος έγινε κατοικίδιο και µάλιστα κατοικίδιο το οποίο ούτε καν
νιαουρίζει.
Ξεχάστε το, λοιπόν. Αυτή η Κυβέρνηση έχει ορίζοντα τετραετίας, διότι έχει την Πλειοψηφία της Βουλής και την πλειονότητα
της κοινωνίας να τη στηρίζει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Στο τέλος της τετραετίας θα κριθούµε όλοι, αλλά αφότου
έχουµε βγάλει τη χώρα από την κρίση, µε την κοινωνία όρθια και
µε τον λαό να έχει επιτέλους δει αυτή η χώρα να έχει δικαιοσύνη
και δικαίωση, να αναπνέει µε δικαιοσύνη.
Ξεχάστε, λοιπόν, τις εκλογές και κοιτάξτε να δείτε µήπως στο
τέλος της τετραετίας χάσετε και αυτές τις εκλογές και είστε ο
νεότερος Αρχηγός παράταξης που φεύγει νωρίτερα.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει τον λόγο.
Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να υποθέσω, κύριε Τσίπρα, ότι µετά από τις τακτικές επισκέψεις σας στον κ. Ψυχάρη, εξασφαλίσατε µια δωρεάν συνδροµή
στο «ΒΗΜΑ» και στα «ΝΕΑ», γιατί τα µελετάτε µε πολύ µεγάλη
προσοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Καταλαβαίνω, κύριε Τσίπρα, ότι σας ενόχλησε ιδιαίτερα το
σκίτσο του Αρκά, το οποίο έδειξα, διότι το σκίτσο αυτό απεικόνισε την πραγµατικότητα της σηµερινής συζήτησης, την προσπάθειά σας δηλαδή να µεταθέσετε τη συζήτηση από τον
πραγµατικό πυρήνα του προβλήµατος, που είναι η κατάσταση
που αντιµετωπίζει η χώρα, στο δήθεν πρόβληµα της διαφθοράς
και της διαπλοκής.
Μόνο που δεν τα καταφέρατε δυστυχώς, διότι ξέρετε πολύ
καλά ότι οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση
στη χώρα σήµερα. Όσο και αν προσπαθείτε εσείς να την ωραιοποιήσετε, η πραγµατικότητα δυστυχώς είναι αδυσώπητη, κύριε
Τσίπρα, και η πραγµατικότητα στο προσφυγικό και η πραγµατικότητα στην πραγµατική οικονοµία.
Αναφερθήκατε στις συζητήσεις σας µε τον κ. Γκουρία. Αργά
τον ανακαλύψατε. Δεν θέλω να θυµάµαι τι λέγατε για τον ΟΟΣΑ,
όταν εµείς δροµολογούσαµε τις µεταρρυθµίσεις που ο ΟΟΣΑ εισηγείτο τότε και εσείς βγαίνατε στα κάγκελα για να τις κατακρίνετε τότε ως νεοφιλελεύθερες. Αλλά και ο κ. Γκουρία έγινε
αγαπηµένος σας συνοµιλητής τώρα, µετά την κ. Μέρκελ.
Υπάρχει ένα πρόβληµα, όµως, κύριε Τσίπρα, και το πρόβληµα
είναι πάρα πολύ απλό. Όλες οι δηµοσκοπήσεις –µην ανησυχείτε,
δεν θα αναφερθώ στην πρόθεση ψήφου- δείχνουν µια απλή
πραγµατικότητα: Εννέα στους δέκα Έλληνες πιστεύουν ότι η
χώρα πηγαίνει στη λάθος κατεύθυνση. Όλοι αυτοί κάνουν λάθος;
Βαλτές είναι και αυτές οι δηµοσκοπήσεις; Η διαπλοκή τις επέβαλε, κύριε Τσίπρα;
Η αλήθεια, λοιπόν, είναι πολύ διαφορετική. Κάνατε πολύ µεγάλη ζηµιά στη χώρα αυτούς τους δεκαπέντε µήνες. Και η αλήθεια, επίσης, είναι ότι αν δεν είχαν µεσολαβήσει εκλογές,
βεβαίως και η χώρα θα είχε µπει σε τροχιά ανάκαµψης και βεβαίως θα είχαµε γλιτώσει το τρίτο µνηµόνιο.
Αλλά ας υποθέσουµε, κύριε Τσίπρα, ότι διαφωνούµε στην ερµηνεία την οποία δίνουµε για τα πεπραγµένα της Κυβέρνησής
σας αυτούς τους δεκαπέντε µήνες και ειδικά για τα πεπραγµένα
της Κυβέρνησής σας από τον Ιανουάριο του 2015 µέχρι τον Σε-
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πτέµβριο του 2015.
Εγώ σας προτείνω, κύριε Τσίπρα, µια έντιµη συµφωνία, την
οποία σας καλώ να την αποδεχτείτε τώρα: Εµείς θα ψηφίσουµε
την πρόταση την οποία έχετε καταθέσει για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής η οποία θα διερευνήσει τα δάνεια στα κόµµατα.
Εσείς θα ψηφίσετε µε τη σειρά σας την πρόταση εξεταστικής
επιτροπής, την οποία ετοιµάζουµε, για τη διερεύνηση των αιτίων
επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μπορούµε, λοιπόν, να συµφωνήσουµε, κύριε Τσίπρα, ότι θα
συστήσουµε και τις δύο αυτές εξεταστικές επιτροπές; Εµείς θα
στηρίξουµε τη δική σας και εσείς θα στηρίξετε τη δική µας, για
να µάθουµε πραγµατικά την αλήθεια, τι έγινε αυτό το εξάµηνο.
Να κληθεί να έρθει να µιλήσει ο κ. Βαρουφάκης, για το αν πραγµατικά υπήρχε «σχέδιο Β» ή «plan x», όπως το έλεγε.
Ιδού η Ρόδος, λοιπόν, κύριε Τσίπρα! Ελάτε να συµφωνήσουµε
στη σύσταση και των δύο εξεταστικών επιτροπών. Θα περιµένω
µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον την απάντησή σας.
Κατανοώ τη µεγάλη ανάγκη την οποία έχετε να υπερασπιστείτε στελέχη, τα οποία σίγουρα σας ήταν πιστά σε όλη τη διάρκεια αυτής της κοµµατικής διαδροµής, την οποία έχετε διανύσει,
όπως ο κ. Καρανίκας. Πράγµατι, καµµία δουλειά δεν είναι
ντροπή. Το πρόβληµα είναι άλλο, κύριε Τσίπρα. Τον κ. Καρανίκα
δεν τον προσλάβατε για να φτιάχνει καφέδες, τον προσλάβατε
στη Γραµµατεία Στρατηγικού Σχεδιασµού. Αυτή είναι η πραγµατικότητα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το ερώτηµα είναι σαφές. Είχε τα προσόντα να ανταποκριθεί
σε αυτήν τη δουλειά ή ήταν απλά µια κοµµατική διευκόλυνση σε
έναν πιστό στρατιώτη του κόµµατος, ο οποίος…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): …µε κάποιο τρόπο έπρεπε να τακτοποιηθεί, κύριε Τσίπρα.
Η καριέρα είναι χολέρα, µας είπε ο κ. Καρανίκας ανάµεσα στα
άλλα ωραία, τα οποία µας έχει πει. Αυτή είναι η πραγµατικότητα,
κύριε Τσίπρα. Αυτούς τους ανθρώπους επιλέγετε. Τους επιλέγετε χωρίς κανένα κριτήριο, µε µόνο ενδιαφέρον να τακτοποιήσετε κολλητούς και φίλους.
Κάνατε πάλι αναφορά στην περίπτωση του κ. Μαυρίκου και
στις σχέσεις τις οποίες µπορεί να είχε µε τη Νέα Δηµοκρατία στο
παρελθόν. Έχω ένα ερώτηµα όµως για εσάς, κύριε Τσίπρα. Θυµάµαι καλά τον κ. Μαυρίκο σχολιαστή στην κρατική τηλεόραση,
προσκεκληµένο µετά το debate µεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ.
Μεϊµαράκη; Το θυµάµαι καλά; Ή µήπως δεν θυµάµαι καλά; Σας
παρακαλώ λοιπόν, κύριε Τσίπρα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όταν µιλάτε για σχέσεις –θα περιµένετε να τα ακούσετε
όλα- τρίτου τύπου, κύριε Τσίπρα, µε υπόπτους δηµοσιογράφους,
οι οποίοι µπορεί στο παρελθόν να έχουν κάνει βρώµικες δουλειές, µπορείτε να µου εξηγήσετε παρακαλώ πάρα πολύ τη
σχέση πρώτου τύπου της πρόσληψης του κ. Χριστοφορίδη από
την κ. Γεροβασίλη;
(Θόρυβος στην Αίθουσα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
Να θυµίσω ποιος είναι ο κ. Χριστοφορίδης. Είναι ο εκδότης της
εφηµερίδας «ΤΟ ΧΩΝΙ». Να το ξανακούσετε, γιατί όπως εσείς
έχετε ωραία εξώφυλλα, έτσι έχω και εγώ εδώ πέρα: «Στις 20 Σεπτεµβρίου –λένε- στα τσακίδια». Έχουν τσιρότο στον Άδωνι, στον
Βαγγέλη Μεϊµαράκη και στη Σοφία Βούλτεψη. «Όχι υποτέλεια,
µνηµόνια, Σόιµπλε, Σαµαρά. Πού θα κρυφτείτε αύριο το πρωί;».
Αυτά δηµοσίευε ο κ. Χριστοφορίδης! Και φυσικά σπεύσατε να
τον επιβραβεύσετε µε µια πρόσληψη στο γραφείο της κ. Γερο-
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βασίλη. Και βέβαια, άξιος ο κ. Χριστοφορίδης! Άξιος!
(Θόρυβος στην Αίθουσα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μόνο που δεν είναι στην φυλακή!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία, κύριοι συνάδελφοι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κοιτάξτε να δείτε, ο κ. Χριστοφορίδης και «ΤΟ ΧΩΝΙ»,
σωστά σας τα είπε ο κ. Θεοδωράκης, ξαφνικά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Στους πενήντα δύο
δεν είναι κανένας εκδότης;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα τα ξανακούσετε γιατί είναι αλήθεια, ξέρετε. Η αλήθεια
µερικές φορές δεν βλάπτει να επαναλαµβάνεται.
Γιατί ξαφνικά αυτή η εφηµερίδα, η οποία δεν πουλάει κανένα
απολύτως φύλλο, άρχισε να παίρνει µια σειρά από διαφηµίσεις
από όλες τις µεγάλες ΔΕΚΟ; Φαντάζοµαι, διότι είχε πάρα πολύ
υψηλή κυκλοφορία! Αυτή είναι η λογική εξήγηση.
Αλλά να σας πω κάτι; Αυτό είναι το λιγότερο. Με απασχολεί
πιο πολύ, όχι ο τρόπος µε τον οποίο οι ΔΕΚΟ, οι οποίες υπάγονται στον δικό σας έλεγχο, έδιναν διαφηµίσεις, αλλά ο τρόπος µε
τον οποίο όλες αυτές οι ΔΕΚΟ επένδυσαν σε υπερβολικά υψηλή
τιµή στην Τράπεζα Αττικής. Αυτό είναι πολύ πιο ουσιαστικό θέµα,
κύριε Τσίπρα, και στο οποίο θα κληθείτε να απαντήσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για τα ζητήµατα της διαπλοκής και του παρακράτους. Κύριε
Τσίπρα, εγώ δεν σας κατηγόρησα γιατί η Αστυνοµία έκανε τη
δουλειά της. Δεν καταλάβατε τι σας είπα.
Εγώ σας κατηγόρησα ότι συνοµιλίες, οι οποίες είναι απόρρητες και µέρος µιας δικογραφίας, ως διά µαγείας, επιλεκτικά, βρίσκουν τη θέση τους, διαρρέουν σε κάποιο έντυπο και στη
συνέχεια σπεύδει η Κυβερνητική Εκπρόσωπος κ. Γεροβασίλη να
τις αγκαλιάσει. Αυτό είναι το παρακράτος, κύριε Τσίπρα -τα µπλέξατε- όχι ότι η Αστυνοµία κάνει τη δουλειά της. Νοµίζω ότι τα
έχετε µπλέξει λίγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και το λέτε
στην κ. Γεροβασίλη; Το έντυπο τα δηµοσίευσε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Το έντυπο τα δηµοσίευσε! Ποιος τα άφησε να διαρρεύσουν, όµως, κύριε Τσίπρα;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν το γνωρίζουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Α, δεν το γνωρίζουµε αυτό! Να σας πω και κάτι ακόµα,
τώρα που το θυµήθηκα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εγώ θυµάµαι ότι ήταν τρεις σε αυτή την παρέα των εκβιαστών. Ο τρίτος, αν και δεν θυµάµαι το όνοµά του, θυµάµαι ότι
ήταν στενός δικός σας συνεργάτης. Δεν είδα να διαρρέουν οι
δικές του συνοµιλίες. Φαντάζοµαι ότι υπάρχουν και οι δικές του
συνοµιλίες. Γι’ αυτό σας κατηγορώ, κύριε Τσίπρα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ποιος ήταν
ο στενός συνεργάτης µου;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ποιος ήταν στενός συνεργάτης του Τσίπρα;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Να καθίσετε κάτω!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Με συγχωρείτε, αλλά δεν θα λέτε ανακρίβειες εδώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Να καθίσετε κάτω! Δεν δέχοµαι διακοπή.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν θα λέτε
ανακρίβειες. Θα ανακαλέσετε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Να καθίσετε κάτω! Θα απαντήσετε µετά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα ανακαλέσετε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν ανακαλώ τίποτα απολύτως.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ποιος είναι
ο στενός µου συνεργάτης;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Καταλαβαίνω τον εκνευρισµό σας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Επαναλαµβάνω, να ανακαλέσετε! Δεν σας το επιτρέπω!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Να καθίσετε κάτω, τώρα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ποιος ήταν
ο στενός µου συνεργάτης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Καθίστε σας παρακαλώ.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είστε ψεύτης αν δεν πείτε το όνοµα!
Είστε ανεύθυνος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Να ανακαλέσετε αµέσως!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα απαντήσετε µετά.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, σταµατήστε
από κάτω.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι ήταν συνεργάτης µου;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είστε λασπολόγος!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Λοιπόν, αυτό είναι το παρακράτος το οποίος στήνετε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Για την ουσία…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είστε ανεύθυνος! Είστε λίγος!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Το είδαµε αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σταµατήστε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κατανοώ…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα σταµατήσετε, τώρα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, περιµένω να επιβάλετε την τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με συγχωρείτε, δύο η ώρα
το πρωί, πού βρίσκετε αυτή την όρεξη; Σταµατήστε! Κάντε ησυχία. Είναι δύο η ώρα και έχουµε ακόµη µπροστά µας πολλή ώρα.
Ελάτε, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Για την ταµπακιέρα, βέβαια, κύριε Τσίπρα, γιατί συναντήσατε τον κ. Ψυχάρη, δεν είπατε τίποτα. Δεν δώσατε καµµία
απάντηση. Αυτά περίµενε να ακούσει ο ελληνικός λαός.
Όπως δεν δόθηκε και καµµία ουσιαστική απάντηση από τους
αρµόδιους Υπουργούς για όλα αυτά τα οποία καταγγείλαµε για
τις παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη.
Ο κ. Παπαγγελόπουλος περίπου οµολόγησε ότι συνοµιλούσε
µε την κ. Τσατάνη. Περιµένουµε, λοιπόν, και την κ. Τσατάνη και
τον κ. Παπαγγελόπουλο στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας,
να δούµε ποιο είναι το πρόβληµα. Αυτό θα µου πείτε πάλι: «Ποιο
είναι το πρόβληµα;» Μα δεν γνωρίζετε τα βασικά του Συντάγµατος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Δεν γνωρίζετε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης; Σας είναι ξένα όλα αυτά; Ο κ.
Παπαγγελόπουλος, τουλάχιστον, θα έπρεπε αυτά τα θέµατα να
τα γνωρίζει.
Λοιπόν, θα έρθουµε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
Θα απαντήσουν όλοι οι αρµόδιοι και εκεί θα φανεί αν πραγµατικά
υπήρχαν παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη, κύριε Τσίπρα, και µε
ποιον τρόπο λειτουργεί το Υπουργείο, του οποίου βέβαια ο
Υπουργός ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι απών από παρεµβάσεις.
Και πράγµατι έτσι είναι, αλλά γι’ αυτό έχει Αναπληρωτή, να κάνει
αυτή τη δουλειά.
Βέβαια, δεν είναι απών από άλλου είδους νοµοθετικές ρυθµίσεις, διότι να θυµίσω ότι µέσα στο πλούσιο νοµοθετικό έργο του
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Υπουργού συµπεριλαµβάνεται και η πρώτη του νοµοθετική πρωτοβουλία, που ήταν η απόπειρα αποφυλάκισης του Σάββα Ξηρού
και η ικανοποίηση όλων των αιτηµάτων των τροµοκρατών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όχι, κύριε, απών δεν είστε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Λοιπόν, µε τον κ. Καµµένο δεν θέλω να ασχοληθώ ιδιαίτερα.
Είχα µια δυσκολία να παρακολουθήσω τον συλλογισµό του. Θα
ήθελα, όµως, µόνο να µου πει τη γνώµη του, τη σκέψη του, για
ένα ενδιαφέρον κείµενο, το οποίο δηµοσιεύθηκε σήµερα και το
οποίο υπογράφουν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και αφορά στο
ζήτηµα της ονοµασίας των Σκοπίων.
Το κείµενο αυτό λέει επί λέξει: «Οι υπογράφουσες και υπογράφοντες υπενθυµίζουµε τα αυτονόητα. Δεν υπάρχει κανένα εθνικό
συµφέρον που να διακυβεύεται, αν δοθεί η δυνατότητα στη γειτονική χώρα να διατηρήσει τη συνταγµατική της ονοµασία». Αυτό
λέει το κείµενο.
Ποιοι το υπογράφουν, ανάµεσα σε πολλούς άλλους; Ο κ. Καρανίκας, ο κ. Τσακαλώτος, η κ. Χριστοδουλοπούλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ντροπή! Είναι ντροπή αυτό το
πράγµα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα! Ελάτε, κάντε ησυχία. Σταµατήστε τις κραυγές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να γνωρίζω εάν αυτή είναι η επίσηµη θέση της Κυβέρνησης ή εάν ισχύει η εθνική γραµµή, η
οποία χαράχτηκε στο Βουκουρέστι και η οποία παραµένει σήµερα, κύριε Τσίπρα, ως η εθνική θέση της ελληνικής Κυβέρνησης
απέναντι στο ζήτηµα αυτό.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κατανοώ, κύριε Τσίπρα, την αγωνία σας µπροστά στην πραγµατικότητα. Εγώ σας είπα πάρα πολύ ξεκάθαρα να φύγετε, να
παραιτηθείτε, διότι δεν µπορείτε να σηκώσετε το βάρος της διακυβέρνησης της χώρας. Αν τολµάτε, κύριε Τσίπρα, οδηγήστε τη
χώρα στις εκλογές και µετά θα δούµε αν η τέταρτη φορά ήταν
τυχερή, όπως η τέταρτη συνάντηση µε τον κ. Ψυχάρη! Τολµήστε
να πάτε τη χώρα σε εκλογές, για να δούµε ποιο θα είναι το αποτέλεσµα!
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο κύριος
Πρωθυπουργός για ένα λεπτό.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώµη για την έκρηξή µου πριν. Θέλω όµως να
κάνω µια σύντοµη δήλωση, διότι οφείλω να το κάνω.
Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάθε δικαίωµα να µην απαντά στα στοιχεία που του κατέθεσα για τις σχέσεις του κόµµατός του µε το
κύκλωµα των εκβιαστών. Δεν έχει όµως δικαίωµα από το Βήµα
της Βουλής να συκοφαντεί τον Πρωθυπουργό της χώρας, λέγοντας ότι έχει σχέσεις και ότι ήταν στενός συνεργάτης δικός µου
ένας εκ των τριών που συνελήφθησαν µε την κατηγορία των εκβιασµών. Ζητώ, λοιπόν, από τον κ. Μητσοτάκη να ανακαλέσει, ειδάλλως θα είναι ένας κοινός συκοφάντης, κύριε Πρόεδρε, και
αυτό οφείλω να το δηλώσω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν ανακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Απ’ ό,τι αντελήφθην, δεν
υπάρχει ανάκληση.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θα ανακαλέσετε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Φάµελλε, εδώ είµαι
εγώ. Σας παρακαλώ.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι είναι αυτά; Είναι δηµοκρατία
αυτό το πράγµα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε, κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έλεος! Τι είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία. Το λύσαµε το θέµα.
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(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Τζαβάρα, κύριε Αυγενάκη, κάνετε πως δεν ακούτε; Σας
παρακαλώ. Μην παρεµβαίνετε εσείς, όταν παρεµβαίνει το Προεδρείο.
Κύριε Τζαβάρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Με τον κ. Φάµελλο µιλήσαµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Επιλεκτικά επεµβαίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Καθόλου επιλεκτικά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Όταν διέκοπταν τον Πρόεδρο της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν λέγατε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Συνεχώς έλεγα. Έχετε
άδικο, κύριε Καράογλου. Δείτε συγκεκριµένα αν προς όλες τις
πλευρές δεν υπήρξαν παρεµβάσεις. Δεν έχετε δίκιο και είναι και
δύο η ώρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαλολιάκος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ναι, φύγετε… Έλα, έξω γρήγορα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κυρία Ζαρούλια, καθίστε κάτω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Ο σεβασµός στη δηµοκρατία
των δηµοκρατών!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα ξεκινήσετε όταν γίνει
ησυχία.
Ορίστε, κύριε Μιχαλολιάκο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, θα αρχίσω µε
µία παρατήρηση: Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μητσοτάκης κατέθεσε ένα τιµολόγιο της ΝΕΡΙΤ, το
οποίο χρέωσε στην Κυβέρνηση, ενώ είχε υπογραφεί από δικό
τους άνθρωπο, δείχνει ότι έχουν πολύ µεγάλο πρόβληµα. Και αν
θυµηθούµε τον Νίκο Αλέφαντο, έχουν πάρει πολύ µεγάλο
«παλτό» και δεν βλέπω να προχωράνε και πολύ µπροστά.
Σήµερα, βεβαίως, το θέµα ήταν η δικαιοσύνη και αναφέρθηκα
λεπτοµερώς στις παρεµβάσεις οι οποίες έγιναν στη δική µας
υπόθεση, αλλά δεν άκουσα λέξη από τον Πρωθυπουργό, ούτε
για το βίντεο Μπαλτάκου και τις τροµερές αποκαλύψεις, ούτε για
το ηχητικό ντοκουµέντο, µε το οποίο ο Πρωθυπουργός ζητούσε
την προφυλάκιση Βουλευτών, ούτε λέξη.
Τόσο πολύ, λοιπόν, φοβάστε να µη σας χαρακτηρίσουν φίλους
των «κακών εθνικιστών», των «κακών φασιστών»; Δεν είναι η δικαιοσύνη πάνω απ’ όλα αυτά;
Για να αντιληφθεί κανείς τη µεθόδευση, η οποία ακολουθήθηκε,
ένα θα πω µόνο. Στις 6 Μαΐου του 2012 εξελέγησαν είκοσι ένας
Βουλευτές. Στις 17 Ιουλίου εξελέγησαν δεκαοκτώ. Ξαφνικά η δικαιοσύνη αποφασίζει ότι και οι δεκαοκτώ Βουλευτές του Ιουλίου
είναι διευθυντές της εγκληµατικής οργανώσεως, αλλά οι τρεις που
δεν εξελέγησαν δεν είναι. Επιπλέον, οι δεκαοκτώ αυτοί Βουλευτές
έχουν βγει µε σταυρό προτιµήσεως, δηλαδή εξέλεγαν οι εκλογείς
στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα Βουλευτές µε σκοπό να είναι διευθυντές εγκληµατικής οργανώσεως. Το
πλέον εξωφρενικό είναι ότι ένας από τους δεκαοκτώ κατηγορουµένους δεν εξελέγη Βουλευτής, αλλά προέκυψε µετά από παραίτηση Βουλευτού και παρ’ όλα αυτά είναι κι αυτός κατηγορούµενος
ως διευθυντής εγκληµατικής οργανώσεως.
Η δολιότητα, η οποία χρησιµοποιήθηκε και ο παραλογισµός,
φαίνεται καθαρά και στην υπόθεση των δολοφόνων του Πακιστανού, τους οποίους έχουν συµπεριλάβει στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι, όταν κλήθηκαν να απολογηθούν ως µέλη
εγκληµατικής οργανώσεως, είχαν ήδη καταδικαστεί σε ισόβια
δεσµά.
Ο εισαγγελέας Ισίδωρος Ντογιάκος πρότεινε να µην προφυλακιστούν, διότι δεν είναι δυνατόν να έχουν σχέση µε τη Χρυσή Αυγή,
επειδή, πρώτον, το γεγονός ήταν τυχαίο και, δεύτερον, δεν προέκυπτε καµµία σχέση. Στην τελική του πρόταση τα αλλάζει όλα και
λέει ότι επειδή στο σπίτι τού ενός βρέθηκε ένα ρόπαλο του µπέιζµπολ και επειδή στο κατάστηµα αθλητικών ειδών του Παναγιώταρου υπήρχαν ρόπαλα του µπέιζµπολ, γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει
να κατηγορηθούν και αυτοί.
Έχουν γίνει σηµεία και τέρατα, τα οποία και θα αναδειχθούν βέ-
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βαια στη διάρκεια της δίκης. Τι εστί, όµως, πολιτική παρέµβαση;
Είπε προηγουµένως ο Πρωθυπουργός για κάποιους νόµους που
πέρασαν µε εκατόν σαράντα τέσσερις ψήφους. Γιατί εκατόν σαράντα τέσσερις; Γιατί τότε ο εισαγγελέας των φυλακών απαγόρευε να έρθουµε εδώ στη Βουλή να συµµετάσχουµε στο
κοινοβουλευτικό έργο µας, όντες προφυλακισµένοι, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι η κύρια εργασία µας. Εάν, δηλαδή, κάναµε αποχετεύσεις βόθρων και ήταν το κύριο επάγγελµά µας ή ήµασταν
υδραυλικοί, τότε θα µπορούσε να µας δοθεί άδεια. Για το γεγονός
ότι είµαστε Βουλευτές και θα ερχόµασταν να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο, δεν µπορούσε να δοθεί άδεια.
Ω του θαύµατος, αλλάζει η κυβέρνηση. Πέφτει το προηγούµενο
καθεστώς και ξαφνικά ο ίδιος εισαγγελέας των φυλακών αποφασίζει ότι πρέπει να ερχόµαστε στο Κοινοβούλιο. Τι άλλο αυτό αποδεικνύει εκτός από το ότι υπήρχε µια αστυνόµευση και µια πολιτική
παρέµβαση;
Φυσικά και τα νοµοσχέδια, τα οποία ερχόντουσαν µε συγκεκριµένη σκοπιµότητα, ήταν παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη και µάλιστα
οι πιο βάρβαρες στο νοµοθετικό έργο και µάλιστα κάποιες αντισυνταγµατικές ξεκάθαρα και φωτογραφικές. Διότι όταν ψηφίζεται
νόµος ότι τα στελέχη των τραπεζών απαλλάσσονται από τις ποινικές ευθύνες για τα θαλασσοδάνεια των κοµµάτων, τότε τι άλλο
είναι αυτό από παρέµβαση στη δικαιοσύνη;
Μίλησε και δεύτερη φορά ο κ. Μητσοτάκης, αλλά ούτε λέξη για
τον Παπασταύρου. Ούτε λέξη, επίσης, από κανέναν για το πώς
βρήκε τα 3,5 εκατοµµύρια ευρώ πρόστιµο ο Παπασταύρου. Πλήρης η κάλυψη.
Επίσης, θέλω να πω –και αναφέρθηκε σ’ αυτό ο Υπουργός κ.
Παρασκευόπουλος- για τη χρήση απαγορευµένων µέσων σχετικά
µε θέµατα µείζονος δηµοσίου ενδιαφέροντος. Αλίµονο! Ένας ολόκληρος λαός πεθαίνει, δυστυχεί και θα φθάσουµε στο σηµείο να
ελέγξουµε εάν είναι νόµιµος ο τρόπος µε τη Λίστα Λαγκάρντ ή µε
τη λίστα Μπόργιανς; Φυσικά και θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν
αυτά τα στοιχεία και φοβούµαι ότι έχετε αργήσει.
Για να καταλάβετε, επίσης, πώς λειτουργούν κάποια πράγµατα,
ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διαπλοκή και αναφέρθηκε και
στην περίοδο Καραµανλή µε τον νόµο περί βασικού µετόχου, ο
οποίος θα έδινε τέλος στη διαπλοκή. Δεν είπε, όµως, ότι πολλοί
παράγοντες της Νέας Δηµοκρατίας δεν ψήφισαν τον νόµο αυτόν
και στάθηκαν στο πλευρό της διαπλοκής.
Είναι πραγµατικά ανησυχητικό για τους οπαδούς της Νέας Δηµοκρατίας να στοιχίζονται αυτή τη στιγµή στην ίδια γραµµή µε το
συγκρότηµα Λαµπράκη, που θυµίζω ότι δεν ονοµάζονταν πάντοτε
«ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», αλλά λέγονταν «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ» και
«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ». Ξέρετε γιατί άλλαξαν τίτλο; Γιατί µε έναν
νόµο αποφασίστηκε ότι οι εφηµερίδες, οι οποίες συνεργάστηκαν
µε τον κατακτητή, όπως είχαν συνεργαστεί και «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ
ΒΗΜΑ» -τότε «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» µε τον
κατακτητή- θα πρέπει να κλείσουν µετά την απελευθέρωση.
Το εξωφρενικό της όλης πολιτικής σκευωρίας εναντίον της Χρυσής Αυγής µε την περίφηµη αυτή εγκληµατική οργάνωση προκύπτει και από ένα άλλο γεγονός. Οι κατηγορούµενοι είναι εξήντα
εννέα, αλλά στο εδώλιο παραπέµφθηκαν εξήντα οκτώ. Ο ένας πέθανε. Αυτός ο ένας που πέθανε ονοµαζόταν Μπολέτης. Τον κάλεσε η ανακρίτρια για να απολογηθεί ως µέλος της ναζιστικής
εγκληµατικής οργανώσεως, όπως λέγεται, Χρυσή Αυγή. Μόνο που
τους πήγε πιστοποιητικό από τον ραβίνο. Ήταν Εβραίος ο άνθρωπος, ο οποίος πέθανε εν τω µεταξύ. Έφθασαν σε τέτοιον παραλογισµό. Τους έδωσε κατάθεση και είπε: «Ναι, συµπαθώ, είµαι
οπαδός της Χρυσής Αυγής. Δεν ανήκω σε κανένα τάγµα εφόδου.
Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγµατα». Σηµεία και τέρατα, αλλά λέξη
καµµία πάνω σ’ αυτό το θέµα!
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να πω ότι είµαι βέβαιος ότι εν τέλει
η δικαιοσύνη θα λάµψει και να θυµηθούµε κάποια λόγια του ιερού
Αυγουστίνου, ο οποίος έλεγε ότι «αν απουσιάζει η δικαιοσύνη, τι
άλλο είναι η πολιτική εξουσία από οργανωµένη ληστεία;».
Τέλος, οφείλετε µια απάντηση στον κ. Ψυχάρη. Δεν µπορεί να
είναι εν δυνάµει εκβιαστής και να µιλάει για τη γάτα Ιµαλαΐων.
Στείλτε τον κατηγορούµενο ή απαντήστε. Δεν είναι δυνατόν να
αφήνετε να αιωρείται αυτό το πράγµα.
Επειδή, φυσικά, οι παρεµβάσεις στον χώρο της δικαιοσύνης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας ήταν όντως τερατώδεις, τερατώδες όµως είναι και το σκεπτικό το σηµερινό ότι όλα πάνε
καλά σ’ αυτό τον τόπο.
Σήµερα, αν δεν το γνωρίζετε, εδάρησαν ανελέητα τέσσερις
αστυνοµικοί στην Ειδοµένη και λιθοβολήθηκαν, γιατί πήγαν να κάνουν έλεγχο σε µία γυναίκα µιας µη κυβερνητικής οργανώσεως.
Έχει δηµιουργηθεί µία κόλαση. Έχετε µεγάλη ευθύνη γι’ αυτό και
πάρτε τα µέτρα σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γενηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι εξαιρετικά
σύντοµη.
Μία λέξη χαρακτηρίζει τη σηµερινή συνεδρίαση: απογοήτευση.
Επτά ώρες για το τίποτα, επτά ώρες χαµένες. Είχαµε µία ευκαιρία
σήµερα να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε τουλάχιστον στο ζήτηµα της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της αντιµετώπισης της
διαφθοράς.
Είχαµε µία ευκαιρία να διαµορφώσουµε όλες αυτές τις ώρες,
όλα τα κόµµατα της Βουλής, ένα πλαίσιο αλλαγών και βελτιώσεων,
τουλάχιστον για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, για να νιώθουν
οι Έλληνες πολίτες ότι υπάρχει κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα.
Η ευκαιρία, δυστυχώς, χάθηκε για άλλη µία φορά. Αναρωτιόµαστε,
πραγµατικά, γιατί έγινε αυτή η συζήτηση; Η απάντηση είναι µία:
για να στηθεί ένα σκηνικό, µια παράσταση διχασµού και πόλωσης.
Ακριβώς αυτή η πόλωση, που επί έξι χρόνια τώρα οδηγεί την Ελλάδα όλο και πιο βαθιά στην κρίση. Για την ουσία της συζήτησης
δεν ακούσαµε απολύτως τίποτα ούτε µία πρόταση. Μόνο εµείς ήλθαµε εδώ µε συγκεκριµένες προτάσεις. Και ήταν σαν να µην
άκουσε κανείς το παραµικρό.
Από τους αρµόδιους τι ακούσαµε; Ο ένας παραδέχθηκε ότι
ήταν απών στις παρεµβάσεις, δηλαδή ότι παρεµβάσεις γίνονταν
από κάποιον άλλον. Βεβαίως, όφειλε να είναι παρών στην υπεράσπιση του θεσµού. Ο άλλος παραδέχθηκε ότι ήταν παρών, αλλά
ότι ήταν πταίσµα. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν στην επιτροπή.
Αναρωτιέµαι γιατί τελικά δεν περιµέναµε αυτή την επιτροπή.
Όλη η ιστορία ήταν να έλθουµε σήµερα εδώ, για να χτιστεί ξανά
ένα κακέκτυπο δικοµµατισµού; Όλη η ιστορία έγινε σήµερα απλώς
για να ξεχάσουν οι Έλληνες πολίτες τον χαµένο παράδεισο, που
υποσχέθηκε ο κ. Τσίπρας, αλλά δεν µπορεί να παραδώσει;
Ακούσαµε ότι ο Πρωθυπουργός –και συµφωνήσαµε µαζί του,
θα τον στηρίξουµε- επιθυµεί την εξεταστική για τα δάνεια των κοµµάτων και των µέσων. Και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θέλει να διερευνήσει τα capital controls, το µνηµόνιο, την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μα, τότε γιατί δεν συµφωνείτε, από τον Ιανουάριο στη δική µας πρόταση, να εξετάσουµε
τα θέµατα της οικονοµίας για όλη την περίοδο που η χώρα βρίσκεται στο ευρώ; Τι φοβάστε επιτέλους;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Καταλαβαίνω γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να διερευνηθεί η
περίοδος 2004-2009 και τις ευθύνες της Νέας Δηµοκρατίας για
τον εκτροχιασµό των οικονοµικών της χώρας. Αλλά, κύριε Τσίπρα,
εσείς γιατί φοβάστε να διερευνηθεί η περίοδος αυτή; Γιατί δεν συναινείτε επιτέλους;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μπράβο!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Μπράβο!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Ένα είναι το συµπέρασµα, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές. Σήµερα επιχειρήθηκε να χτιστεί για άλλη µια
φορά ένας µικρός δικοµµατισµός. Αυτή η ιστορία δεν βοηθάει τη
χώρα και οι Έλληνες πολίτες το αντιλαµβάνονται και θα απαντήσουν. Γιατί και οι δύο, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία, βλάπτουν τελικά τα εθνικά συµφέροντα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Γενηµατά.
Τον λόγο έχει ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Επιβεβαιώθηκε για µία ακόµα φορά ότι η σηµερινή συζήτηση ήταν
ένας δικοµµατικός καβγάς για τα κανάλια, για το στενό κοµµατικό
ακροατήριο, ένας καυγάς που βολεύει και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα
Δηµοκρατία γύρω από πράγµατα γνωστά και χιλιοειπωµένα, για
να κρύψουν αυτό που διακυβεύεται αυτές τις ηµέρες, σε σχέση
µε την αξιολόγηση, τα νέα µέτρα, αλλά και το προσφυγικό.
Επειδή και οι µεν και οι δε είχατε καλλιεργήσει προσδοκίες για
δήθεν µεγάλες αποκαλύψεις, το µόνο που αποκαλύπτεται τελικά
είναι ότι και οι δύο υπηρετείτε την ίδια πολιτική, την ίδια κατεύθυνση, το ίδιο αντιδραστικό πλαίσιο, συνολικά και στη δικαιοσύνη
πιο συγκεκριµένα, το ίδιο σάπιο σύστηµα σε τελευταία ανάλυση,
που γεννά και αναπαράγει τη διαφθορά.
Τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας µαζί τον ψηφίσατε, ο οποίος
προσαρµόζει ειδικά το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης των
πλειστηριασµών και κατασχέσεων υπέρ των οµίλων σε βάρος των
λαϊκών στρωµάτων.
Χαριστικές ρυθµίσεις υπέρ των επιχειρηµατιών και οι δύο έχετε
ψηφίσει για τη διευθέτηση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, τη στιγµή που η εφορία κυνηγάει ακόµα και το 1 ευρώ
για τους εργαζόµενους. Και οι δύο όχι µόνο διατηρήσατε άθικτο,
αλλά ενισχύσατε το πλαίσιο που ποινικοποιεί τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Πρόσφατα, επί ΣΥΡΙΖΑ, είχαµε παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για διώξεις σε βάρος των αγροτών µε τις
κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς και στο παρελθόν επί κυβερνήσεων
Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
Όσο για τις διάφορες εξεταστικές επιτροπές, που συµφωνήσατε όλοι µεταξύ σας σήµερα, έχουµε δει και την τύχη των προηγούµενων. Εάν δεν θέλεις να λύσεις ένα πρόβληµα, τότε φτιάξε
µια εξεταστική επιτροπή. Αυτή είναι η συνταγή, πάγια, γνωστή, για
να µένουν τελικά και να παραπέµπονται όλα στις καλένδες!
Μιλάτε για τους διεφθαρµένους πολιτικούς και κρατικά στελέχη, αλλά κρύβετε τον µεγάλο διαφθορέα, τους µονοπωλιακούς
οµίλους, το κεφάλαιο. Μιας και έχετε γίνει όλοι σας οπαδοί του
Γκουρία εδώ µέσα –ακούσαµε και τον κ. Τσίπρα και τον κ. Μητσοτάκη- να σας θυµίσω ότι η µεγάλη έρευνα του ΟΟΣΑ το 2014, που
µελέτησε τετρακόσιες είκοσι επτά µεγάλες υποθέσεις δωροδοκίας κρατικών αξιωµατούχων σε σαράντα ένα κράτη επιβεβαίωσε
ότι κυρίως αυτοί που δωροδοκούν είναι οι µεγάλοι όµιλοι για να
αυξήσουν τα κέρδη τους και τα µερίδιά τους στην αγορά. Έδειξε
ότι το 5,7% των υποθέσεων αφορούσε µίζες, προµήθειες, «λαδώµατα» για τη διασφάλιση συµβάσεων του δηµοσίου.
Στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, ο µέσος όρος µίζας ξεπέρασε τα 13 εκατοµµύρια δολάρια και αφορούσε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τη Γερµανία, τη Σουηδία, την Ιταλία, δηλαδή
όσες χώρες έχετε ως πρότυπο και τις εκθειάζετε. Οι ΗΠΑ και η
Ελβετία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των χωρών που αποτελούν
καταφύγια για µεγάλους φοροφυγάδες. Μάλιστα, αυτές οι χώρες
αρνούνται να συµµετάσχουν στο παγκόσµιο σύστηµα ανταλλαγής
πληροφοριών για πελάτες τραπεζών, σύµφωνα µε τα πρότυπα του
ΟΟΣΑ. Υπερασπίζουν µε νύχια και µε δόντια το φορολογικό και
τραπεζικό απόρρητο. Γενικότερα υπολογίζεται ότι πάνω από είκοσι τρισεκατοµµύρια δολάρια ιδιωτικού πλούτου είναι κρυµµένα
στους φορολογικούς παραδείσους και δεν φορολογούνται καθόλου.
Συνήθως, λοιπόν, όταν λέτε για διαφθορά, εννοείτε τον προσωπικό ή και τον συλλογικό πλουτισµό που προκύπτει από παράβαση
του νόµου, που εσείς οι ίδιοι έχετε ψηφίσει. Στην κατηγορία της
διαφθοράς και των διεφθαρµένων δεν εντάσσετε και τον πλουτισµό που προκύπτει από την εφαρµογή των άδικων, των άθλιων για
τον λαό νόµων.
Κυρίες και κύριοι, επειδή γίνεται αρκετή συζήτηση, εµείς παρακολουθούµε την εξέλιξη της υπόθεσης της εισαγγελέως εφετών
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κ. Τσατάνη και των σχετικών καταγγελιών πειθαρχικού ελέγχου
κ.λπ.. Δεν έχουµε αντίρρηση που συζητείται στη Βουλή ή που θα
συζητηθεί πολύ περισσότερο στην επιτροπή για να αποκαλυφθούν
όσα περισσότερα στοιχεία γίνεται, γιατί δεν έχουµε βέβαια καθόλου αυταπάτες ότι τελικά µε αυτές τις υποθέσεις θα αποκαλυφθεί
ολόκληρη η αλήθεια και η πραγµατικότητα και τι συνέβη κάτω από
το τραπέζι και στο παρασκήνιο.
Ορισµένες βασικές επισηµάνσεις που θέλουµε να κάνουµε, κατ’
αρχάς σε σχέση µε τη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για παρέµβαση της εκτελεστικής εξουσίας στην ανεξάρτητη –υποτίθεται- δικαιοσύνη, για χειραγώγησή της κ.λπ.: Κατά τη γνώµη µας,
η δικαιοσύνη ποτέ δεν ήταν, ούτε θα είναι ανεξάρτητη από την
εκάστοτε κυβέρνηση, ούτε ουσιαστικά, ούτε διαδικαστικά. Ουσιαστικά επειδή η δικαιοσύνη είναι υποχρεωµένη να εφαρµόζει, να
ερµηνεύει τους νόµους που αποφασίζει η εκτελεστική εξουσία και
ψηφίζονται στο Κοινοβούλιο, διαδικαστικά επειδή η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και γιατί
η δικαιοσύνη αποτελεί θεσµό του κάθε κράτους και παίζει τον δικό
της ρόλο στο πλαίσιο του ενιαίου καταµερισµού αρµοδιοτήτων
αυτού του κράτους και τελικά πάντα ως στόχο έχει την επιβολή
του «δικαίου» -εντός εισαγωγικών για µας αυτό- της άρχουσας
τάξης που έχει και την πραγµατική εξουσία.
Επειδή το επίδικο στην όλη υπόθεση –µε αφορµή την οποία γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση- είναι η µη άσκηση ποινικής δίωξης
στον Βγενόπουλο από την εισαγγελέα εφετών για το αδίκηµα της
δωροδοκίας, γίνεται συστηµατική προσπάθεια να µας πείσετε –να
πείσετε τον ελληνικό λαό µάλλον- ότι είναι δυνατόν το σάπιο αυτό
σύστηµα δήθεν να γίνει τίµιο, πιο ενάρετο, φιλικό προς τους εργαζόµενους, ότι µπορούν να εισρεύσουν δήθεν τεράστια κονδύλια
στα κρατικά ταµεία, αν καταπολεµηθεί η διαφθορά και η διαπλοκή
των µεγάλων συµφερόντων µε το κράτος.
Φυσικά, το κόµµα µας δεν υποτιµά το θέµα. Γι’ αυτό και έχει
προτείνει µια σειρά µέτρων που µπορούν να µειώσουν αυτά τα
φαινόµενα, όπως είναι –και τα ξαναλέµε- η ονοµαστικοποίηση των
µετοχών, η πλήρης κατάργηση του επιχειρηµατικού απόρρητου
και λοιπά, που όµως καµµιά κυβέρνηση δεν έχει κάνει δεκτά, ούτε
και η σηµερινή αριστερή Κυβέρνηση.
Η πείρα έχει επιβεβαιώσει ότι σε µία κοινωνία, που κάνουν κουµάντο τα συµφέροντα των λίγων, που αλληλοδιαπλέκονται και συνεργάζονται νόµιµα µε το κράτος, δηλαδή πάνω από το τραπέζι,
είναι νοµοτελειακό να αναπτύσσονται οι συναλλαγές τους και
κάτω από το τραπέζι, συναλλαγές που αφορούν όλα τα όργανα
του κράτους και την κυβέρνηση, τη διοίκηση, τη Βουλή, τη δικαιοσύνη και ούτω καθεξής.
Επίσης, δεν πρέπει να διαφεύγει από την προσοχή µας ότι στο
όνοµα της καταπολέµησης της διαφθοράς και της διαπλοκής έχει
παρθεί µια σειρά µέτρων, που µπορούν να γενικευθούν και να
στραφούν και κατά λαϊκών ελευθεριών, όπως ευρείας κλίµακας
παρακολουθήσεις, άρσεις απορρήτων των επικοινωνιών, σωµατικές και κατ’ οίκον έρευνες, χωρίς την τήρηση ούτε και αυτών των
στοιχειωδών εγγυήσεων νοµιµότητας.
Κυρίες και κύριοι, για πολλοστή φορά θα πούµε ότι δεν ανεχόµαστε την υποκρισία σε θέµατα πολιτικής ηθικής, γιατί η ηθική έχει
σχέση και µε το περιεχόµενο της πολιτικής και µε το ποιο κόµµα
είναι εξαρτηµένο από µεγάλους επιχειρηµατίες, πράγµα που βασικά φαίνεται και αποδεικνύεται όχι από τα παραπολιτικά σχόλια
των διαφόρων «κίτρινων» ή άλλων φυλλάδων, αλλά από το ποιες
αποφάσεις παίρνει, για ποιους επιχειρηµατικούς οµίλους, τι νοµοσχέδια φέρνει, δηλαδή, στη Βουλή, ποιους ενισχύουν αυτά τα νοµοσχέδια. Φαίνεται, δηλαδή, και αποδεικνύεται µέσα από την όλη
στάση του, τις θέσεις και την πολιτική δράση του και µέσα στη
Βουλή και έξω από αυτή.
Το ΚΚΕ µε ξεκάθαρο, υπεύθυνο και επιχειρηµατολογηµένο
τρόπο κάθε φορά ψηφίζει στη Βουλή, λέει τις απόψεις του.
Έχουµε κάνει συγκεκριµένες προτάσεις που τις παρουσιάσαµε.
Έχουν κατατεθεί στα Πρακτικά της Βουλής. Είναι προτάσεις
νόµου και για τη λειτουργία της Βουλής και για τους βουλευτικούς
µισθούς και τις συντάξεις, την κρατική χρηµατοδότηση. Το να περιοριστούν, να µειωθούν, να καταργηθούν όλα αυτά δεν είναι το
πρόβληµα. Μπορούµε να τα ψηφίσουµε όλα εδώ και τώρα.
Όµως, σε αυτό που δεν θα κοροϊδέψουµε τον ελληνικό λαό,
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όπως κάνουν διάφοροι λαϊκιστές και εδώ µέσα, για να κλέβουν
µόνο κάποιες ψήφους στις εκλογές, είναι να ισχυριστούµε ότι για
την οικονοµική κρίση, για παράδειγµα, για το χάλι που έχει φθάσει
η χώρα µας φταίνε δήθεν οι επιχορηγήσεις στα κόµµατα, οι διάφορες µίζες της διαφθοράς.
Η κρίση έχει άλλες βασικές αιτίες. Είναι κρίση του συστήµατος.
Επιµένουµε σε αυτό. Και η κρατική συµβολή στην κρίση –για να
το πούµε έτσι- είναι κυρίως οι επίσηµες παροχές και τα επίσηµα
δώρα προς τους επιχειρηµατίες και τους διάφορους οµίλους.
Δεν θα πέσουµε στην παγίδα να κοροϊδεύουµε τον κόσµο που
υποφέρει -και µπορεί σήµερα ο πνιγµένος από τα µαλλιά του να
πιάνεται- και να του λέµε δήθεν ότι αυτό το πολιτικό σύστηµα εξυγιαίνεται και ηθικοποιείται, εάν καταργηθούν κάποιες επιχορηγήσεις σε κόµµατα ή στη Βουλή, γιατί αυτή µπορεί να την
καταργήσουν, αλλά µπορεί να βάζουν µετά πολύ καλά τους επιχειρηµατίες να χρηµατοδοτούν τα κόµµατα και αυτό να θεωρείται
και ηθικό, αφού η εξάρτησή τους θα έχει µάλιστα και τη βούλα
του νόµου.
Από τη διεθνή πολιτική σκηνή υπάρχουν πολλά παραδείγµατα
για το πού στόχευαν ή καλύτερα για το πού τελικά οδήγησαν όλες
οι δήθεν επιχειρήσεις κατά της διαφθοράς, σαν τη σηµερινή.
Τον ίδιο σκοπό έχουν και οι περιστασιακές σχετικές αποφάσεις
της δικαιοσύνης. Κάποιες φορές, µάλιστα, οι καταδίκες αυτές
οδήγησαν σε εκτεταµένες ανακατατάξεις στο αστικό πολιτικό σκηνικό, µε χαρακτηριστική την επιχείρηση «Καθαρά χέρια» στην Ιταλία, τη δεκαετία του ’90, εναντίον µιας σειράς αστών πολιτικών,
µε κορυφαίους τον Πρόεδρο τότε του Σοσιαλιστικού Κόµµατος,
τον Μπετίνο Κράξι, και τον Χριστιανοδηµοκράτη, επίσης Πρωθυπουργό, τον Αντρεότι.
Οι ανακατατάξεις στο εσωτερικό και µεταξύ αυτών των κοµµάτων ωστόσο σε καµµία περίπτωση δεν ξερίζωσαν –ούτε υπήρχε
περίπτωση- τα φαινόµενα αυτά. Από αυτή την ανακατάταξη του
πολιτικού σκηνικού, όπως όλοι θυµόµαστε, ξεφύτρωσε η αυτοκρατορία του Μπερλουσκόνι, για να την ακολουθήσει βέβαια µετά ή
στο µέλλον κάποια επόµενη.
Πίσω από τέτοιες δικαστικές παρεµβάσεις κρύβεται από τη µια
η ανάγκη διατήρησης κάποιων προφάσεων δηµοκρατίας για το
πολιτικό σύστηµα, καθώς και από την άλλη η αναγκαιότητα του
κράτους να δρα ως όργανο εξυπηρέτησης των γενικών συµφερόντων της αστικής τάξης και όχι βέβαια ως επιτροπή εξυπηρέτησης κάποιων συγκεκριµένων επιχειρηµατιών σε βάρος άλλων.
Οι εργαζόµενοι, οι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι επαγγελµατίες, οι
νέοι και οι νέες της πατρίδας µας πρέπει εδώ και τώρα να οργανώσουν την πάλη τους, να ετοιµάσουν δυνατά τις νέες µαζικές πανελλαδικές πανεργατικές απεργίες και άλλες κινητοποιήσεις τους.
Να γυρίσουν την πλάτη στα κάλπικα δίπολα, που στήνονται ξανά
µε όλα τα παλιά γνωστά υλικά και τα ψεύτικα διλήµµατα του πάλαι
ποτέ δικοµµατισµού. Να ακούσουν την αλήθεια που τους λέει το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Να ακούσουν τη φωνή της καρδιάς τους. Να ακούσουν τη φωνή των πραγµατικών συµφερόντων
τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κ. Κουτσούµπα.
Ο κ. Θεοδωράκης δεν θα δευτερολογήσει.
Καλείται στο Βήµα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είπα προηγουµένως στον κ.
Μητσοτάκη, τον παρακάλεσα να αποφεύγει να µιλάει σε εµένα,
γιατί ξέρω τον χώρο εδώ και είκοσι τρία χρόνια.
Με ρώτησε, λοιπόν, εάν συµφωνώ µε το κείµενο κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση µε το όνοµα της Μακεδονίας. Βεβαίως και δεν συµφωνώ. Υπάρχει µία απόφαση του Προέδρου της
Δηµοκρατίας στο Συµβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Η απόφαση
που πάρθηκε είναι δεσµευτική για όλους µας.
Ρωτάω, όµως, τον κ. Μητσοτάκη: Ποια ήταν η πρώτη απόφαση
που έλαβε, όταν ανέλαβε την προεδρία του κόµµατός του; Η τοποθέτηση στη Γραµµατεία Πολιτικού Σχεδιασµού, το δεξί του χέρι,
δηλαδή, στη θέση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη τότε, του κ. Νίκου
Γεωργιάδη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Νίκος Γεωργιάδης έχει την περιπέτεια µε την παιδεραστία
που ξέρουµε, που παρακολουθήσαµε όλοι από την ειδησεογραφία. Και, βεβαίως, τον ξήλωσε αµέσως µόλις ξαναθυµήθηκε την
ιστορία.
Επειδή, όµως, τα κρατάω τα αρχεία τα παλιά, θα κάνω µια ερώτηση τώρα εγώ στον κ. Μητσοτάκη: Κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρετε
ότι το 2005 διαγράψαµε τον κ. Νίκο Γεωργιάδη, Βουλευτή Κερκύρας, διότι τότε ως Βουλευτής σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό
σταθµό «ΑΛΦΑ 98,9» απεφάνθη ότι το ιερό όνοµα της Μακεδονίας
είναι µπούρδα και πρέπει να εκχωρηθεί στους Σκοπιανούς;
Διαβάζω τις δηλώσεις του, είναι αυτά που είπε τότε ο κ. Γεωργιάδης, ο εκλεκτός του κ. Μητσοτάκη: «Δεν µπορούµε να αποφασίζουµε εµείς πώς θα λέγεται η διπλανή χώρα, όσο και αν δεν µας
αρέσει. Και εµένα µε ενοχλεί κατάφωρα να λέγεται Μακεδονία,
αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουν την απαίτηση να αποφασίζω εγώ
πώς θα λέγεται η διπλανή χώρα. Αντίθετα, χάνουµε τεράστιες δυνατότητες διπλωµατικής παρέµβασης και επιρροής λόγω του ότι
επιµένουµε σε αυτή την, κατά την άποψή µου, µπούρδα».
Μπούρδα είναι το όνοµα της Μακεδονίας, κατά τον εκλεκτό του
κ. Μητσοτάκη στον πολιτικό σχεδιασµό. Εγώ τη θέση που έχω
πάρει δηµόσια την έχω ξεκαθαρίζει και µε τον Πρωθυπουργό και
µε τους συναδέλφους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, µε τους οποίους είµαστε µαζί αυτή τη στιγµή στην Κυβέρνηση. Είναι έντιµη η θέση
µου. Δεν βγήκε κανείς από τους Ανεξάρτητους Έλληνες να πει τέτοιο πράγµα.
Ο κ. Μητσοτάκης όµως τον διαγραφέντα το 2005 κ. Νίκο Γεωργιάδη και ενώ ήξερε και την ιστορία της παιδεραστίας, που βγήκε
εκ των υστέρων, τον διόρισε Γραµµατέα του Πολιτικού Σχεδιασµού.
Σας ερωτώ, κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρατε τη δήλωση αυτή; Ή
η δήλωση αυτή είναι κατ’ εξακολούθηση του ότι σε δέκα χρόνια
θα έχουµε ξεχάσει το όνοµα της Μακεδονίας;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπήρχε απόφαση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας –Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν υπήρχε απόφαση να πάει στον
πολιτικό σχεδιασµό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας –Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Την παραίτηση Βαρβιτσιώτη την
έχετε διαβάσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία, διευκρινίστηκε. Πάµε
παρακάτω.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας –Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Παραιτήθηκε ο κ. Βαρβιτσιώτης,
γιατί το ζήτησε και διορίστηκε Γραµµατέας του Πολιτικού Σχεδιασµού ο κ. Γεωργιάδης. Μα, δεν τον είδατε να κάνει και δηλώσεις;
Θα µας τρελάνετε τώρα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει απόφαση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας –Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν διορίστηκε Γραµµατέας του Πολιτικού Σχεδιασµού;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Γιάννης Οικονόµου ήταν.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τον κ. Δένδια ρωτήστε, τι έχει τραβήξει στην Κέρκυρα µε αυτόν τον τύπο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε ότι διορίστηκε. Δεν
υπάρχει τέτοια απόφαση Προέδρου.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ήταν φάντασµα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, δόθηκαν οι
διευκρινίσεις.
Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ήταν από αυτούς που περιφέρονται στη Συγγρού χωρίς να τον έχουν διορίσει. Αφού δεν τον
διόρισε, πώς τον «παραίτησε» µετά; Θα τρελαθούµε δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, τέτοια ώρα αυτά µένουν αναπάντητα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Δεν είναι Υπουργός πάντως,
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έτσι;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν θα γίνει ποτέ Υπουργός.
Φοβάµαι ούτε εσείς. Εσείς ως πύραυλος, που λέει ο κ. Μουσάς,
ξέρετε από τέτοια πράγµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κύριε Καµµένε, δεν ασχολούµαι
µαζί σας. Το ξέρετε αυτό.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ήταν κολλητός σας. Μιλάγατε τόσες φορές, κύριε Κουµουτσάκο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κύριε Καµµένε, δεν ασχολούµαι
µαζί σας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Λείπει ο κ. Βενιζέλος, λυπάµαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να αναφέρεστε σε όλη την Αίθουσα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εγώ ήθελα να ρωτήσω το
εξής: Το µαύρο ταµείο του ΠΑΣΟΚ µε τα 15 εκατοµµύρια µετρητά
τι έγινε τελικά; Διότι βλέπω εδώ ότι οι ελεγκτές µπήκαν στο
ΠΑΣΟΚ, που τους κάλεσε –και καλώς τους κάλεσε- η κ. Γενηµατά.
Εγώ αυτό που έχω πει κατ’ ιδίαν στην κ. Γενηµατά και το λέω
και δηµόσια, είναι ότι αν απαλλαγεί από τον κ. Βενιζέλο και από
όλα αυτά τα παλιά στελέχη, µακάρι να συζητήσουµε και µαζί και
να δούµε αν αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν καλύπτει το παλαιό ΠΑΣΟΚ…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ο Βενιζέλος τους κάλεσε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο Βενιζέλος ήθελε την κάθαρση. Γιατί δεν παρέπεµψε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ο Βενιζέλος κάλεσε τους ελεγκτές.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Άρα, δηλαδή, ο Βενιζέλος
πρέπει να παραπέµψει τον Παπανδρέου για τα 116 εκατοµµύρια
χωρίς αποδείξεις και τα 15 εκατοµµύρια µετρητά µαύρα που βρέθηκαν. Καλά που το λέτε. Να είστε καλά! Εγώ µαζί σας είµαι. Συµφωνώ µαζί σας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Εκατόν δεκαέξι εκατοµµύρια µαύρα στο ΠΑΣΟΚ χωρίς αποδείξεις και δεκαπέντε εκατοµµύρια µετρητά. Είσαι λεβέντης Ηρακλειώτης και το λες ευθέως.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, σταµατήστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αυτό θα έπρεπε να κάνει και
η κ. Γενηµατά, αντί να πιάνει τον κ. Βενιζέλο και να τον δικαιολογεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Κεγκέρογλου διευκρίνισε αυτό που ξέρουµε όλοι σε αυτή
την Αίθουσα. Ο κ. Καµµένος είναι πιο παλιός και από εµάς και το
γνωρίζει ότι πράγµατι στην προηγούµενη εποχή, επί προεδρίας
του κ. Βενιζέλου, είχαν κληθεί οι ελεγκτικές εταιρείες και υπήρξαν
τα σχετικά πορίσµατα. Η αξιοποίηση θα γίνει ενδεχοµένως από τη
σηµερινή Πρόεδρο. Σε αυτό αναφερόταν ο κ. Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Επειδή όµως ο κ. Βενιζέλος επιµένει
εδώ και µάλιστα µε χαρακτηρισµούς, που είναι στις πρώτες σελίδες του διαδικτύου, θα πω ότι ο Πρωθυπουργός προηγουµένως
ανέγνωσε δεκατρία σηµεία παρεµβάσεων.
Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, να θυµίσω το καταπληκτικό κοινοβουλευτικό και νοµοθετικό έργο του κ. Βενιζέλου. Έργο πρώτον,
ο άνθρωπος που αθώωσε τον Άκη. Ο κ. Βενιζέλος στην εξεταστική
για την «DRUMILAN» και τα TOR M1 διέρρηξε τα ιµάτιά του για
την αθωότητα Τσοχατζόπουλου.
Διαβάζω από τα Πρακτικά της Βουλής: «Δεν προκύπτει κανένα
στοιχείο πιθανής τέλεσης ποινικού αδικήµατος από τους κυρίους
Τσοχατζόπουλο και Παπαντωνίου, που επί µήνες προσεβλήθησαν
και διασύρθησαν αδίκως». Είναι µέσα ο ένας, εν αναµονή ο άλλος!
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Δεύτερον, αλλάζει µε πέντε λέξεις τον Ποινικό Κώδικα. Δεύτερη
παρέµβαση. Στο άρθρο 242 του Ποινικού Κώδικα που αφορούσε
το αδίκηµα της ψευδούς βεβαιώσεως και στο άρθρο 216 που αφορούσε στην πλαστογραφία, άλλαξε τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες το δίκαιο αποτελούσε κακούργηµα. Προσέθεσε, δηλαδή,
σε όσα προέβλεπαν ότι «είναι αδίκηµα µε ποινή κάθειρξης δέκα
ετών» τη φράση «αν το ποσό τη ζηµίας δεν είναι πάνω από 25 εκατοµµύρια». Διαφορετικά το αδίκηµα είναι πληµµέληµα.
Νούµερο 3. Ο Υπουργός του «THE MALL» Ευάγγελος Βενιζέλος
είναι αυτός ο οποίος καταθέτει τον νόµο 3207/2003 περί ολυµπιακής προετοιµασίας µε τον οποίο νοµιµοποιεί το αυθαίρετο του
«THE MALL».
Επόµενο άρθρο. Νόµος περί µη ευθύνης Υπουργών. Άρθρο 86
του Συντάγµατος για το οποίο εκδόθηκε ο εκτελεστικός νόµος
3126/2003 –Βενιζέλος Υπουργός- µαζί µε διάταγµα του 1800. Εκείνος το επιβεβαίωσε. Θεσµοθετεί το ακαταδίωκτο και την πρακτική
ατιµωρησία των Υπουργών.
Συνεχίζω. Απαλλαγή εφοπλιστών. Ογδόντα έξι φοροαπαλλαγές
εφοπλιστών τις έφερε ο κ. Βενιζέλος µε τον ν.27/1975, τον οποίο
αλλάζει µε το άρθρο 107 και προβλέπει ογδόντα έξι φοροαπαλλαγές.
Μπατατούδης. Τον θυµάστε τον Μπάτµαν; Μπατατούδης, λοιπόν. Η στήριξή του σφραγίστηκε το Φεβρουάριο του 1999, όταν ο
Υπουργός Πολιτισµού έπαιρνε το χρυσό κλειδί του ξενοδοχείου
«ΑΚΡΟΠΟΛ» της οδού Πατησίων από τα χέρια του Προέδρου την
ΠΑΕ ΠΑΟΚ Γιώργου Μπατατούδη. Σε κρίσιµη φάση επιχειρηµατικής πορείας ο Μπατατούδης καταφέρνει χωρίς ιδιαίτερο κόπο να
πουλήσει το ξενοδοχείο στο Υπουργείο Πολιτισµού. Η συµφωνία,
όπως χαρακτηρίστηκε, µε τον Βενιζέλο κλείστηκε στην εντυπωσιακά συµφέρουσα τιµή των 4,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, εκ των
οποίων το 1,8 δισεκατοµµύριο δόθηκε ως προκαταβολή. Μέχρι
σήµερα το κτήριο αυτό είναι αχρησιµοποίητο.
Επόµενο. Αρχίζει την παρέµβαση στις ΠΑΕ µε τα περίφηµα 50
εκατοµµύρια ευρώ που χάθηκαν από το δηµόσιο για τις νέες οµάδες.
«ΦΙΞ», «ΑΛΛΑΤΙΝΗ», Απρίλιος 2003. Ευάγγελος Βενιζέλος από
τη θέση του Υπουργού Πολιτισµού υπογράφει υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες αποχαρακτηρίζονται από ιστορικά διατηρητέα µνηµεία δύο µνηµεία της Θεσσαλονίκης, το «ΦΙΞ» και το
«ΑΛΛΑΤΙΝΗ».
Νόµοι για τους βαρόνους των µίντια. Είναι δηµιουργός του
νόµου για τη ραδιοτηλεόραση, του ν. 2328/1995, ο οποίος υποτίθεται ότι δηµιουργήθηκε για να βάλει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο.
Στην πραγµατικότητα έκανε τους καναλάρχες ασύδοτους. Στον
ίδιο νόµο ο κ. Βενιζέλος προβλέπει διαµεσολάβηση media shop
για την εξασφάλιση διαφηµίσεων µε αµοιβή έως 9,9% του τζίρου.
Από τα media shop έγινε όλη η διακίνηση του µαύρου χρήµατος.
Επόµενος νόµος Βενιζέλου. Το δίκαιο των τετραγωνικών. Για τα
ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και µε εµβαδόν δοµηµένης ηλεκτροδοτούµενης επιφανείας άνω των χιλίων τετραγωνικών µέτρων ο συντελεστής προσδιορισµού του τέλους του πίνακα
Α υπολογίζεται µειωµένος κατά 30%, για άνω των χιλων τετραγωνικών κατά 60% και για τα άνω των δύο χιλάδων τετραγωνικών
τµήµα του ακίνητου. Αυτό γιατί το κάνει; Για το «REGENCY
CASINO» της Θεσσαλονίκης, τον «ΣΚΑΪ», την «ΠΗΓΑΣΟΣ», τα ελαστικά «MICHELLIN», το «MALL», τη «LAMDA ESTATE», το «ΠΟΡΤΟ
ΚΑΡΡΑΣ», το «MEDIA MARKT», την «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ», τον ΔΟΛ και
για το σπίτι του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Προχωράµε στα υποβρύχια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να
επισπεύσετε; Ειδικά το θέµα των υποβρυχίων έχει εξαντληθεί.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αργά, είναι τρεις παρά είκοσι στη Βουλή, Αλλά να καταλάβει κανείς και κυρίως οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες και οι δανειοδοτούµενοι των τραπεζών το πώς αντιµετώπιζαν τους
νταβατζήδες της ενηµέρωσης. Ο Καραµανλής τους είπε νταβατζήδες τότε. Αλλά δυστυχώς εκείνοι µε τους οποίους πήγαινε να
συνεργαστεί, είχαν ήδη βγει στη Συγγρού χωρίς να τους το ζητήσουν οι νταβατζήδες. Δεν µπόρεσε να κάνει πράξη αυτό το οποίο
ανακοίνωσε. Και ήταν η πρόθεσή του πραγµατική του Κώστα Κα-
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ραµανλή.
Απόφαση ειρηνοδικείου 4976/2014. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών για
να δικάσει την υπόθεση της Alpha Bank, της Εθνικής Τράπεζας
και της Τράπεζας Πειραιώς κατά του Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη δεσµεύει για ένα εκατοµµύριο ευρώ και δίνει οµολογιακό δάνειο 96.817.889 ευρώ έξι ηµιυπόγειους χώρους στην
Καλλιθέα. Ο µεγαλύτερος είναι 42,75 τετραγωνικά. Πρώτο στοιχείο.
Δεύτερο στοιχείο. Δίνει ακίνητο στη Νέα Ραιδεστό του Δήµου
Θεσσαλονίκης, στη Θέρµη, εκτάσεως τετραγωνικών µέτρων, µηδαµινής αξίας, και τρίτον, ένα ακίνητο στα Σφακιά, το οποίο περιλαµβάνει εξήντα πέντε αµυγδαλιές και διακόσια εβδοµήντα
ελαιόδεντρα. Πόσα παίρνει µε αυτά ο κ. Ψυχάρης στο ΔΟΛ µε
απόφαση του ειρηνοδικείου; Παίρνει 96-97 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεν φτάνει αυτή η απόφαση -για να καταλάβουν και οι µικροµεσαίοι επαγγελµατίες που τους στερούν τα πέντε χιλιάρικα- αλλά
επανέρχεται το 2015 και ακριβώς µε τα ίδια, τα έξι ηµιυπόγεια, τον
αµυγδαλεώνα, τις διακόσιες εβδοµήντα ελιές και το ακίνητο στη
Θέρµη, πάλι µε αυτές τις τρεις τράπεζες και µε την τράπεζα Alpha
Bank London Ltd., για ένα εκατοµµύριο παίρνει άλλα 60 εκατοµµύρια. Δηλαδή, παίρνει ουσιαστικά 150 εκατοµµύρια συν το παλιό
δάνειο, µε εγγύηση τα έξι ηµιυπόγεια των είκοσι επτά µέχρι σαράντα τετραγωνικών της Θέρµης και τον αµυγδαλεώνα. Για ιστορικούς λόγους, σας λέω ότι ο αµυγδαλεώνας αυτός ήταν αυτός
που χάρισε ο µακαρίτης ο Νίκος Κακαουνάκης. Του τον είχε δώσει
ο Λαµπράκης, τον έδωσε στον Ψυχάρη υπέρ του ΔΟΛ.
Αυτή είναι η αλήθεια, αυτούς τους νταβατζήδες έρχονται σήµερα να καλύψουν και αυτούς τους νταβατζήδες ερχόµαστε εµείς,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτή την Κυβέρνηση να αντιµετωπίσουµε. Όταν ο µικροµεσαίος επαγγελµατίας διώκεται για
1.000 ευρώ και του παίρνουν το σπίτι, οι τύποι αυτοί έπαιρναν 150
εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία πού είναι; Βεβαίως έφυγαν για το
εξωτερικό. Όταν σήµερα τους κάνουµε έλεγχο και έρχεται η σηµερινή Κυβέρνηση και ανοίγει τις λίστες Λαγκάρντ, ανοίγει τις λίστες που έρχονται από τη Γερµανία, µας λένε ότι εκδικούµαστε.
Στην ίδια µοίρα είναι και ο κ. Παπασταύρου. Όλες οι υποθέσεις
οι οποίες έχουν στηθεί τα τελευταία χρόνια ήταν προγραµµατισµένες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αµέσως,
σε µισό λεπτό.
Θυµάστε την υπόθεση της «ΚΑΒΑΛΑ OIL», όταν ήµασταν εδώ,
στη Βουλή και δίναµε µάχη για την «ΚΑΒΑΛΑ OIL» και για την τροπολογία της «ΚΑΒΑΛΑ OIL»; Ξέρετε σε ποιον χαρίστηκε η «ΚΑΒΑΛΑ OIL»; Η «ΚΑΒΑΛΑ OIL» χαρίστηκε στον σηµερινό Πρόεδρο
κ. Ματθαίο Ρήγα.
Ψάχνω να βρω τον Ματθαίο Ρήγα στο διαδίκτυο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως -αριθµός φύλλου 3092- και βλέπω ότι ο κ.
Ματθαίος Ρήγας το 2003 κάνει κοινή εταιρεία µε τον κ. Παπασταύρου. Το 2013, ο Σαµαράς γίνεται Πρωθυπουργός, ο Παπασταύρου
γίνεται το κουµάντο της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και
φέρνει τον συνέταιρό του από την «CAPITAL CONNECT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και του δίνει την «ΚΑΒΑΛΑ OIL» µε όλα τα κοιτάσµατα του ΠΡΙΝΟΥ-1, όλα τα κοιτάσµατα του ΠΡΙΝΟΥ-2, όλα τα
κοιτάσµατα της «ΕΨΙΛΟΝ». Σε ποιες άλλες εταιρείες; Στην εταιρεία «XISA» µαζί µε τον κ. Μεταξά, της λίστας Λαγκάρντ, που την
κοπάνησε µε 80-90 εκατοµµύρια και βεβαίως, µε συγγενείς πολιτικών προσώπων, που αντί να έρθουν εδώ και να ζητήσουν συγγνώµη, ζητούν και τα ρέστα.
Εάν, λοιπόν, επιθυµούν να συνεχίσουν την πολιτική Σαµαρά, που
έλεγε: «µακάρι να είχαµε δέκα Παπασταύρους», η απάντηση από
τη µεριά της Κυβέρνησης και του ελληνικού λαού είναι ότι οι Παπασταύροι τέλειωσαν γι’ αυτόν εδώ τον τόπο.
Αυτοί οι οποίοι παρουσιαζόντουσαν ως τα παρένθετα πρόσωπα,
για να τα αρπάζουν οι πολιτικοί, δεν έχουν µέλλον σε αυτή τη
χώρα. Μακάρι να έρθουν επενδύσεις, να έρθουν πίσω τα λεφτά
τα οποία έφυγαν στο εξωτερικό αλλά οι Παπασταύροι δεν πρόκειται να καλυφθούν, τουλάχιστον όσο υπάρχει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑνεξάρτητων Ελλήνων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Καµµένε.
Κύριε Λεβέντη, ελάτε. Παρακαλώ να προσέξετε τον χρόνο, διότι
είναι πολύ αργά.
Παρακαλώ πάρα πολύ να µην παρεµβαίνετε από κάτω. Ο Πρόεδρος καµµιά φορά ρητορικά κάνει κάποια ερωτήµατα. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι ανάγκη να απαντάτε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εγώ, να µε συγχωρήσετε, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καταλάβει. Ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της διπλής ονοµασίας για τα Σκόπια. Ο κ. Καµµένος είναι υπέρ της µονής.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, πολλά δεν έχετε καταλάβει αλλά τέτοια ώρα δεν µπορούµε να σας τα εξηγήσουµε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων): Με
συγχωρείτε, κύριε Καµµένε, θέλω µια διευκρίνιση. Είστε δύο συνεταίροι και ο ένας εκ των συνεταίρων είναι υπέρ της διπλής ονοµασίας. Εσείς είστε υπέρ της µονής, Σκόπια. Έτσι δεν είναι ή είστε
κι εσείς υπέρ της διπλής ή δεν ξέρετε και θα το µελετήσετε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αυτά στους πιτσαδόρους, κύριε
Πρόεδρε, όχι σε µένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε, κύριε Λεβέντη, συνεχίστε. Τα έχει διευκρινίσει ο Πρόεδρος.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση. Προηγουµένως είπα µία κουβέντα
για τον κ. Κουρουµπλή και κάποια sites γράψανε ότι τον είπα
τυφλό. Εγώ είπα ότι ευτυχώς που είναι τυφλός και δεν βλέπει τα
αίσχη που γίνονται. Ξέρετε, είναι εύκολο στην πολιτική να µιλάµε
για συκώτι και να λένε κάποιοι ότι µιλάµε για πνευµόνι.
Όπως κάποτε είπα για αστυνοµικούς «γορίλες» και έγραφαν
στα sites ότι υβρίζω αστυνοµικούς. Εγώ σέβοµαι τους αστυνοµικούς. Απλά τόνισα ότι κάποιοι κυβερνητικοί Βουλευτές, όταν πηγαίνουν στις περιφέρειές τους, επειδή βγήκαν αντίθετοι µε όσα
λέγανε, κινδυνεύουν. Δεν µου αρέσουν αυτά αλλά συµβαίνουν και,
νοµίζω, συνεχίζονται. Όσο ένας πολιτικός άλλα λέει πριν και άλλα
πράττει µετά, θα υπάρχουν και συνέπειες. Εκτός αν θέλετε τον
λαό να τα αποδέχεται όλα και να τα καταπίνει.
Εν πάση περιπτώσει όσον αφορά τα Σκόπια, είναι και η Θεσσαλονίκη και θέλουµε να ξέρουµε. Ποια είναι η απόφαση της Βουλής
για τα Σκόπια; Είναι να το πούµε µε σύνθετη ονοµασία, όπως λέει
ο ΣΥΡΙΖΑ, ή να το πούµε Σκόπια και να πούµε «αν δεν αλλάξετε
όνοµα, για εµάς είστε τελειωµένοι και δεν θα συνεργαστούµε ποτέ
µαζί σας»; Πρέπει να ξεκαθαρίσει η Αίθουσα. Γιατί είστε κυβερνητικοί συνεταίροι και δεν ξέρω τι στάση τηρείτε. Έχει σηµασία.
Μια φορά, µάλιστα, άκουσα τον κ. Καµµένο και είπε για τον κ.
Φίλη «µη µιλάτε έτσι, µη σας φέρω τον Φίλη στο Υπουργείο Αµύνης». Δεν ελέχθη αυτό, κύριε Φίλη; Δεν το ακούσατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όχι.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ναι. Ελέχθη, όµως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Έφυγε και ο κ. Καµµένος.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ναι, βέβαια. Ξέρει πότε φεύγει ο κ. Καµµένος. Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας, που είναι ο κ. Φίλης, το θυσιάζουµε, είναι κατώτερο
και µόνο το Υπουργείο στρατιωτικών είναι που δεν πρέπει να πάει
ο κ. Φίλης; Εγώ τον κ. Φίλη τον τιµώ. Ο Καµµένος δεν τον θεωρεί
κατάλληλο. Εγώ τον θεωρώ κατάλληλο για όλα.
Κάποτε ο βασιλιάς ξέρετε για τι έφυγε; Γιατί ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν κατάλληλος για Πρωθυπουργός, όχι όµως για
Υπουργός Αµύνης. Θυµόσαστε τις ιστορίες.
Όταν έφυγε ο κ. Τσίπρας για τη Σύνοδο Κορυφής, η εντολή της
Συνόδου Αρχηγών ήταν να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτή ήταν η εντολή. Μάλιστα, ήθελε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας να βάλει όρο,
να επιβληθούν και κυρώσεις εις τα κράτη που δεν ανοίγουν τα σύνορα. Είπα στον Πρόεδρο: «Μη βάλετε τη λέξη κυρώσεις, γιατί δηµιουργείται ανθελληνικό τόξο. Βάλτε τη λέξη συνέπειες». Με
άκουσε ο κ. Παυλόπουλος και έγραψε συνέπειες.
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Όταν γύρισε ο κ. Τσίπρας, τα σύνορα ήταν κλειστά πάλι. Τι
πήγε, λοιπόν, να κάνει έξω ο κ. Τσίπρας; Τι πήγε να κάνει; Αυτό
δεν το καταλαβαίνω. Γιατί γύρισε και θριαµβολογούσε ότι πέτυχε
συµφωνία. Η συµφωνία µε την Τουρκία, ξέρετε, βάζει την Τουρκία
εις το Αιγαίο. Η Τουρκία θέλει λεφτά, θέλει και τα νησιά, και θέλει
και τα Δωδεκάνησα να είναι αποστρατικοποιηµένη ζώνη. Όλα αυτά
τα προσέφερε ο κ. Τσίπρας και λυπούµαι.
Στη Σύνοδο Αρχηγών µήπως δεν ξέρετε κάποιοι τι έγινε; Εσείς
της Νέας Δηµοκρατίας µήπως δεν ξέρετε, γιατί ο κ. Μητσοτάκης
σηκώθηκε τρεις φορές να φύγει; Έβγαζε το σακάκι του και το
έβαζε στην καρέκλα, το ξαναφόραγε. Αυτό έγινε τρεις φορές και
τον «τράβαγε» ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας πίσω. Το λέω αυτό,
γιατί µιλήσατε για συναίνεση ότι δόθηκε εντολή για σύµπνοια.
Τρεις φορές πήγε ο Αρχηγός σας να φύγει. Ευτυχώς που δεν είναι
εδώ, γιατί θα µπορούσε και να το αρνηθεί. Όµως εν πάση περιπτώσει ήταν τόσοι άλλοι µάρτυρες εκεί.
Επίσης, έλεγε στην κ. Γενηµατά συνεχώς: «Αν δεν υπογράψεις
εσύ, δεν υπογράφω ούτε εγώ». Τι είναι αυτό; Εξαρτούσε τη σύµφωνη γνώµη στο ανακοινωθέν από τη στάση της κ. Γενηµατά, η
οποία κ. Γενηµατά επί πέντε ώρες συµφωνούσε µαζί τους.
Γιατί κάνανε όλοι και οι πέντε, «κόµµα» εναντίον του Λεβέντη.
Γιατί εγώ τι ζήτησα; Είπα: Αφού τελειώσουµε τη συζήτηση για το
προσφυγικό, µπορούµε και δυο-τρεις ώρες να µιλήσουµε µετά για
τα οικονοµικά, γιατί θα πάει να υπογράψει αξιολόγηση ο Πρωθυπουργός ή ο Τσακαλώτος, για να ξέρουµε τα όρια στα οποία θα
κινηθούν. Αυτοί µπορεί να τα υπογράψουν όλα. «Όχι, να µη συζητήσουµε για τα οικονοµικά» είπε και ο Κουτσούµπας. «Να µη συζητήσουµε» είπε ο Θεοδωράκης. «Να µη συζητήσουµε» είπε η
Γενηµατά.
Μετά, όµως, από πέντε ώρες µετανόησε η κ. Γενηµατά και λέει:
«Θέλω και εγώ κυβέρνηση οικουµενική». Και γυρίζει ο Τσίπρας και
της λέει: «Τουλάχιστον ο Λεβέντης το είπε εξαρχής, τίµια. Εσένα
τι σε έπιασε τώρα;».
Ακριβώς αυτά τα πράγµατα έγιναν. Γνωρίζει η Αίθουσα τι γινόταν εκεί µέσα; Αν υπήρχε µια κάµερα και έδειχνε το τι γινόταν εκεί
µέσα, θα έχανε ο λαός πάσαν ιδέα για την Αίθουσα αυτή και για
τους ηγέτες της.
Υπάρχει µια εκποµπή στον «REAL FM», η οποία λέγεται «Ελληνοφρένεια». Την ξέρετε αυτή την εκποµπή. Έχει κανόνα συµπεριφοράς της, το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείµενο και
να διαστρεβλώνει τα νοήµατα, για να εκθέτει πρόσωπα. Αυτός
είναι ο σκοπός της εκποµπής.
Επειδή µίλησα εχθές στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης
Κεντρώων, γράφει ότι ο Λεβέντης ζήτησε για την άλλη φορά 10%
στις επόµενες εκλογές. Είναι αθέµιτο; Δεν το καταλαβαίνω. Πού
είναι δηλαδή το κακό; Και τη µεθεπόµενη –λέει- σκοπεύει να γίνει
κυβέρνηση και αυτό είναι αθέµιτο;
Αναρωτιέµαι, αν µε τη συµπεριφορά που είχε σήµερα η Αίθουσα
αυτή, αξίζει να συνεχίζει να ψηφίζει ο λαός Νέα Δηµοκρατία και
ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δώσατε µάχη, να αποδεικνύετε ότι ο καθένας έχει
πάρει άχρηστους και επικίνδυνους. Στην Αίθουσα αυτή δώσατε
µάχη πέντε ώρες, έξι ώρες -όσες ώρες είµαστε εδώ µέσα, είναι
παραπάνω, δεν τις µέτρησα- ότι «εσύ πήρες έναν κακοήθη εκεί»,
«εσύ πήρες έναν παλιάνθρωπο σύµβουλο εκεί», «εσύ έκανες
εκείνο», «εσύ κάλυψες τους κλέφτες», «εσύ έκανες αυτό». Αυτή η
εικόνα είναι εικόνα Κοινοβουλίου, ώστε να έχετε απαίτηση να συνεχίσετε να είστε και µεγάλα κόµµατα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είµαστε µεγάλα κόµµατα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Είστε µεγάλα κόµµατα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Παπαδόπουλε, σας
παρακαλώ. Η ώρα είναι 3.00’.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι έχει την Πλειοψηφία της Βουλής
και την πλειοψηφία του λαού. Αλήθεια; Τον Σεπτέµβριο είχατε
35%, συν 3%. Άρα είχατε 38%. Με τα καµώµατά σας από εκεί και
µετά, έχετε χάσει το µισό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ανέβηκε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ανέβηκε αλλά δεν µπορείτε να πάτε στις περιφέρειές σας. Ναι,
ταιριαστά όλα αυτά!
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(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο κ. Μητσοτάκης -δεν κατάλαβα σήµερα- ζήτησε εκλογές ευθέως ή πλαγίως ή δεν ζήτησε; Δεν καταλαβαίνω. Εγώ ειλικρινά δεν
έχω καταλάβει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
Εάν δεν κάνουµε οικουµενική σε αυτή τη χώρα, καλό είναι να
κάνουµε εκλογές. Αφού έχετε µάλιστα και την πλειοψηφία του
λαού, δεν έχετε πρόβληµα, απλά θα επανεπιβεβαιωθεί αυτή η
πλειοψηφία που λέτε.
Συγγνώµη, για να το θέσω. Έχετε την πλειοψηφία, κατά τον
κύριο Πρωθυπουργό, την έχετε. Λοιπόν, εάν είστε βέβαιοι ότι την
έχετε, κάντε εκλογές να τη δείτε κιόλας, να τη µετρήσετε, να δείτε
πού είστε, τα ποσοστά σας. Έτσι κάνουν οι άντρες οι σωστοί, όταν
έχουν την πλειοψηφία. Έτσι κάνουν.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αλλά δεν γνωρίζω, η Νέα Δηµοκρατία θέλει εκλογές; Δεν κατάλαβα σήµερα, γιατί ήµουν και στο γραφείο µου µέσα. Δεν κατάλαβα. Ζήτησε ο Αρχηγός σας εκλογές, κύριε Δένδια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ναι.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ζήτησε. Μακάρι. Πήρε, όµως, την απάντηση ότι θα γίνουν στο
τέλος της τετραετίας. Τα γνωστά. Την ίδια απάντηση, βέβαια, δίνατε κι εσείς. Την ίδια απάντηση έδινε και η Νέα Δηµοκρατία, όταν
της λέγατε δεν έχεις την πλειοψηφία του λαού.
Άρα εις την Αίθουσα αυτή αυτό που γίνεται, είναι να κατακτά
ένας µε ύπουλο τρόπο, λέγοντας ψέµατα, την περιστασιακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να λέει ότι έχει και τον λαό. Και εσείς
πιστεύετε ότι ο λαός, ακούγοντας όλα αυτά, σας υπολήπτεται;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Σας υπολήπτεται ο λαός, όταν βλέπει και ακούει τέτοια πράγµατα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Παπαδόπουλε, σας
παρακαλώ. Τρεις η ώρα το πρωί πηγαίνετε στα χωράφια, γι’ αυτό
έχετε ανέβει. Όσο περνάει η ώρα, ανεβαίνετε.
Ελάτε, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θέλω, εν κατακλείδι, να πω κάτι στην Αίθουσα αυτή. Τη σηµερινή
συνεδρίαση τι τη θέλατε; Για να οξύνετε το κλίµα, µήπως ανεβάσετε τα ποσοστά σας. Κάντε δηµοσκοπήσεις, να δείτε πού είστε.
Εγώ ρώτησα τον κ. Χατζηνικολάου -γιατί έλεγε κι αυτός, είχε
εκεί και τέσσερις δηµοσιογράφους που πολεµούσαν να µε εξοντώσουν- «Γιατί δεν κάνετε δηµοσκόπηση, να δείτε πόσοι θέλουν
τον κ. Τσίπρα και πόσοι θέλουν οικουµενική;».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Πιστεύετε στις δηµοσκοπήσεις;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων): Εντάξει, ειρωνεύεστε εσείς. Ξέρετε, η ειρωνεία είναι δείγµα αλαζονείας. Μην αµφιβάλετε, θα τα δείτε κι άλλοι ειρωνευόντουσαν πριν
από εσάς και είναι, όµως, από δω και θα πάνε και πιο ’κει ακόµη
και πιο πίσω στα έδρανα. Και το ΠΑΣΟΚ κάποτε είχε 48,5% και
τώρα, αν µπει στη Βουλή, πρέπει να περάσει χαλκά εδώ.
Κυρίες και κύριοι, εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι ο κ. Καµµένος
πάλι δεν είναι στην Αίθουσα αυτή. Όλο σκάνδαλα ο κ. Καµµένος.
Έχει σκάνδαλα, σκάνδαλα, σκάνδαλα. Ανέφερε το 2003. Το 2003
δεν ήταν µε τη Νέα Δηµοκρατία; Ανέφερε εποχές στις οποίες ήταν
µε τη Νέα Δηµοκρατία. Καταγγέλλει τις εποχές στις οποίες ήταν
µέσα; Δεν το καταλαβαίνω, τι είδους κυβέρνηση κάνατε; Κυβέρνηση ακροδεξιάς και Αριστεράς; Θα µου πείτε: «Τι Αριστεράς; Του
γλυκού νερού».
Να είστε καλά. Συνεχίστε.
Εγώ περιµένω τη δηµοσκόπηση του κ. Χατζηνικολάου, να δω
πόσοι θέλουν τον κ. Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Επανορθώνουµε, κύριε Λεβέντη, στα Πρακτικά εκείνο που είπατε: «Αν είστε άντρες» κ.λπ.. Το επανορθώνουµε. Ήταν σεξιστικό.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εγώ εκφραστικά το είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Για πολίτες µιλάµε, άντρες
και γυναίκες.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων): Αν
θέλουµε, τα παρεξηγούµε όλα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν το παρεξηγούµε. Έτσι
για τα Πρακτικά.
Παρακαλώ, κύριε Παρασκευόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα µιλήσω ελάχιστα, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση αυτή παρέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γνωρίζοντας τρία µεγάλα προβλήµατα, τα οποία επί δεκαετίες ταλάνιζαν και ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Το ένα, ήταν το
απυρόβλητο της διαφθοράς. Το δεύτερο, γνωστό επί δεκαετίες
ως αθεράπευτο πρόβληµα, ήταν η βραδύτητα της απονοµής της
δικαιοσύνης. Το τρίτο, ήταν η συµφόρηση των φυλακών, η οποία
για µια εικοσαετία φαινόταν ότι κι αυτή ήταν αθεράπευτη.
Αυτή τη στιγµή, σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της διαφθοράς,
έχουν γίνει κάποια οφθαλµοφανή βήµατα, τα οποία τα γνωρίζει η
ελληνική κοινωνία, παρακολουθώντας κάποιες διώξεις που για
πρώτη φορά γίνονται, καθώς και κάποιες καταβολές σηµαντικών
ποσών ως εγγυήσεων ή αποζηµιώσεων.
Σε ό,τι αφορά τη βραδύτητα της απονοµής της δικαιοσύνης, οι
δείκτες έχουν αλλάξει φορά. Βεβαίως δεν έχει λυθεί το πρόβληµα
αλλά πλέον έχουµε µειώσει τον αριθµό των εκκρεµών δικαστικών
υποθέσεων σε σηµαντικά δικαστήρια.
Σε ό,τι αφορά τη συµφόρηση, βέβαια, µας είναι γνωστό ότι απολύθηκαν δύο χιλιάδες άτοµα µε τη µεταρρύθµιση που έγινε µε τον
ν. 4322.
Απόλυση ανάλογου αριθµού κρατουµένων είχε να γίνει από τη
διετία 1993-95.
Βέβαια η τελευταία αυτή µεταρρύθµιση αντιµετώπισε δύο αντεπιχειρήµατα, υπό µορφή λάσπης µπορώ να πω: Το ένα ήταν ότι
καταλύθηκε η ασφάλεια των φυλακών, λόγω της κατάργησης των
σωφρονιστικών καταστηµάτων τρίτου τύπου, πράγµα που αποδείχθηκε αναληθές, διότι αυτός ο τύπος καταστηµάτων καταργήθηκε αλλά η περίοδος που πέρασε, µάλλον ήταν από τις πιο
ασφαλείς στην ιστορία των ελληνικών φυλακών. Δεν είχαµε σοβαρές αποδράσεις. Αυτή από την οποία κινδυνεύσαµε να χάσουµε
τους περισσότερους έγινε στο Δοµοκό, βέβαια. Από το τούνελ το
οποίο φτιάχτηκε, θα µπορούσαν να είχαν βγει πολλοί άνθρωποι.
Βέβαια ήταν και η ιστορία του Ξηρού. Επί µήνες ακούγαµε –
άκουγα- ότι οι ανάπηροι βγήκαν, επειδή έγινε διάταξη-φωτογραφία για τον Ξηρό. Η πραγµατικότητα ήταν βέβαια -και αποδείχτηκε
πλέον- ότι βγήκαν ενενήντα περίπου άνθρωποι µε σοβαρές αναπηρίες, κρατούµενοι κάτω από ακατάλληλες συνθήκες, µέσα
στους οποίους ο Ξηρός δεν ήταν.
Στη δευτερολογία µου αυτή, πρέπει να σας πω ότι, όπως φαίνεται, προόδευσα. Προηγουµένως άκουσα από την κ. Γενηµατά
ότι είµαι απών Υπουργός. Στη δεύτερη τοποθέτησή της άκουσα
περίπου ότι είµαι περίπου παρών-απών. Το σωστό είναι το προηγούµενο. Είµαι απολύτως απών. Το Υπουργείο αυτό είναι απολύτως απών από οποιαδήποτε πράξη παρέµβασης στη δικαιοσύνη
και από οποιαδήποτε κατάσταση ανοχής της διαφθοράς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Παπαγγελόπουλος.
Με τον κύριο Υπουργό θα κλείσουµε τη σηµερινή συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Αντιλαµβάνοµαι ότι είναι πάρα
πολύ αργά, γι’ αυτό θα περιορίσω κατά πολύ αυτά που έχω να πω.
Βέβαια τι να πρωτοπώ; Για την ουσία της καταγγελίας της κ. Τσατάνη έχω πάρα πολλά στοιχεία για να αντικρούσω. Δεν µου φτάνει
η ώρα ούτε θέλω να ταλαιπωρήσω τους παρευρισκόµενους. Θα
αρκεστώ, λοιπόν, στα λάθη και θα χρησιµοποιήσω επιχειρήµατα
µόνο από αυτά που λέει η ίδια.
Τι λέει, λοιπόν, η κ. Τσατάνη; Ότι στα µέσα Νοεµβρίου –κρατήστε την ηµεροµηνία- µε πήρε τηλέφωνο και µου ζήτησε να συναντηθούµε. Κατ’ αρχάς, µου είπε να πάω εγώ στο γραφείο της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βράδυ ή απόγευµα, δεν έδωσα σηµασία -αλλά κρατήστε το κι
αυτό- µετά µου ζήτησε να πάµε έξω και όταν εγώ επέµεινα, δέχτηκε να έρθει στο γραφείο µου.
Σαν αιτιολογία της πρωτοβουλίας της να µε επισκεφθεί, επικαλείται ότι ήθελε να αρθούν οι παρεξηγήσεις που είχαν δηµιουργηθεί µεταξύ µας για κάποιες δηλώσεις µου, όπου είχα αναφερθεί
σε δικαστικά πραξικοπήµατα. Ούτε µια σκευωρία δεν µπορούν να
στήσουν. Τις δηλώσεις αυτές τις έκανα 27 Νοεµβρίου. Άρα στις
15 που η κ. Τσατάνη ήρθε στο γραφείο µου, δεν είχα µιλήσει για
δικαστικά πραξικοπήµατα. Πρέπει να έχει και µαντικές ικανότητες
η κ. Τσατάνη, για να ξέρει από τις 15 Νοεµβρίου ότι στις 27 Νοεµβρίου θα µιλήσω γι’ αυτήν.
Τι µου είπε εκεί; Επικαλέστηκε την παλιά µας συναδελφική ιδιότητα, µου είπε -κολακεύοντάς µε- ότι όλοι οι συνάδελφοι τής είχαν
πει ότι είµαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός συνάδελφος, επικαλέστηκε την αγάπη που έχω στα παιδιά µου -που το ξέρουν όλοι- και µου ζήτησε να λυπηθώ την ίδια και την κόρη της
που είχε στοχοποιηθεί -γιατί η κόρη της ήταν υποψήφια Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας- και µου είπε ότι εν όψει προαγωγής
της δεν ήθελε να διωχθεί πειθαρχικά.
Μου είπε και άλλα πολλά. Η συνοµιλία, όµως, είναι ιδιωτική και
εγώ έχω αρχές. Αποκαλύπτω µόνο όσα πρέπει να αποκαλύψω, µε
βάση αυτά που λέει. Τα υπόλοιπα εύχοµαι να µην τα αποκαλύψω.
Αν χρειαστεί, όµως, θα τα πω, γιατί είµαι αµυνόµενος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Έχει κάνει αίτηση για να πάει
στον Άρειο Πάγο; Γιατί αν δεν κάνεις αίτηση, δεν πας στον Άρειο
Πάγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε
Αθανασίου, µην καταφεύγετε σε τέτοια φθηνά τεχνάσµατα. Τον
Νοέµβριο τι αίτηση να κάνει; Ήθελε να προαχθεί φέτος τον Ιούνιο.
Τώρα θα την κάνει την αίτηση; Τώρα µπορεί να µην την κάνει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν έχει κάνει ποτέ αίτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τον
Νοέµβριο που ήρθε σε µένα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, να µη γράφονται στα Πρακτικά αυτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το να
πετάµε την µπάλα στην εξέδρα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το έχω
κάνει και εγώ, όταν έπαιζα µπάλα, γιατί ήµουν καλός αµυντικός.
Επανέρχοµαι στα προηγούµενα. Τη διαβεβαίωσα ότι εγώ ως
Υπουργός και επειδή σέβοµαι την παλιά µου ιδιότητα και επειδή
οι συνάδελφοί µου εξακολουθούν να µε αγαπούν και τους αγαπώ,
δεν είχα σκοπό να συνδυάσω τη θητεία µου µε οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη εναντίον συναδέλφων.
Η κ. Τσατάνη πρέπει να απαντήσει σε ορισµένα ερωτήµατα.
Γιατί, όπως παραδέχεται η ίδια, µου τηλεφώνησε και ζήτησε να
συναντηθούµε. Πάει ποτέ ο εκβιαζόµενος στον εκβιαστή; Γιατί είπε
µετά ότι την εκβίασα. Γιατί ψεύδεται, όταν ισχυρίζεται ότι της ζήτησα να συναντηθούµε για να αρθούν οι παρεξηγήσεις, οι δηλώσεις µου, που είπα και πριν, για δικαστικά πραξικοπήµατα που της
έκανα δώδεκα µέρες µετά;
Ξέχασα να σας πω, πως µου έδειξε και µια φωτογραφία της
κόρης της, για να την λυπηθώ. Την έχω. Την ξέχασε στο γραφείο
µου και την έχω, ευτυχώς. Αν την εκβίαζα, θα µου έδειχνε φωτογραφία της κόρης της; Εκτός αν -έχω άλλο σενάριο πιο τραβηγµένο- την εκβίασα και για να τη λυπηθώ µου είπε «λυπήσου το
παιδί µου». Αυτό δεν το είπε, όµως. Απέφυγε να πει για φωτογραφία.
Γιατί µου έδωσε τους αριθµούς τηλεφώνου της και µου ζήτησε
να της τηλεφωνήσω, αφού εγώ, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς
της, είχα δοκιµάσει να παρέµβω στη δικαστική της κρίση; Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήµατα, που µπορώ να θέσω, όχι για την κ.
Τσατάνη, γιατί δεν έχει απαντήσεις, αλλά για τη λογική όσων µπορούν αµερόληπτα να κρίνουν. Διότι –ξέρετε- η υποκρισία πρέπει
να σταµατήσει σε αυτόν τον τόπο.
Αναγάγουν σε µείζον θέµα τη δική µου συµβουλή, που ή ίδια
µου ζήτησε, εάν είναι αρµόδια ή όχι. Για την ουσία, µόνη της, δεν
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τολµάει να πει ότι είπα να ασκήσει δίωξη ή να µην ασκήσει. Ποιο
είναι το µεγάλο µου ολίσθηµα; Της είπα: «Eίσαι αναρµόδια και
επειδή σε έχουν στοχοποιήσει οι εφηµερίδες, γύρνα τη δικογραφία πίσω».
Εάν, λοιπόν, εκφράσω την άποψη ότι δεν είναι αρµόδιο το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου –έφυγε ο κ. Αθανασίου, που τα ξέρει αυτάκαι είναι αρµόδιο το Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας, δεν είναι αρµόδια
η εισαγγελία εφετών αλλά είναι αρµόδια η εισαγγελία πρωτοδικών, είναι παρέµβαση αυτό;
Για την υπόθεση αυτή –επαναλαµβάνω µόνο για θέµα αρµοδιότητας και µετά από δική της παράκληση- µιλήσαµε τρία λεπτά. Την
υπόλοιπη ώρα που παρέµεινε στο γραφείο µου, το µισό διάστηµα
αφιερώθηκε για να µου µιλάει για την προσωπική της ζωή, ένας
άλλος λόγος να τη λυπηθώ -πάλι εγώ δεσµεύοµαι από τις αρχές
µου και την αξιοπρέπειά µου και δεν µιλάω- και το άλλο µισό του
εναποµείναντος χρόνου µιλήσαµε για την υπόθεση του Γιάννη Αγγέλου. Δεν το κρύβω ότι είναι φίλος µου και είναι από τους πιο έντιµους και αξιοπρεπείς ανθρώπους.
Ειδικά οι της Νέας Δηµοκρατίας πρέπει να θυµάστε πόσο είχε
ταλαιπωρηθεί από την κ. Τσατάνη ο κ. Αγγέλου, µε το ύψος της
µεγάλης εγγύησης που του έβαλε και αναγκάστηκε να βάλει υποθήκη το σπίτι του.
Εδώ, πραγµατικά, εύχοµαι να µη χρειαστεί να αποκαλύψω τι είπαµε. Ένα έχω να σας πω και ο καθένας µπορεί να κάνει τις σκέψεις του. Μετά από αυτήν την απαράδεκτη συµπεριφορά στον
Γιάννη Αγγέλου, ο οποίος –σηµειωτέον- απαλλάχθηκε µε βούλευµα και δεν οδηγήθηκε καν στο ακροατήριο, ο άντρας της κ.
Τσατάνη διορίστηκε από την κυβέρνηση του κ. Σαµαρά γενικός
περιφερειακός διοικητής νοσοκοµείου. Ο καθένας µπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει γι’ αυτό.
Ο κ. Μητσοτάκης…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πρώτα είχε διοριστεί από την κυβέρνηση Καραµανλή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τα
είπα, κύριε Κεγκέρογλου. Το είχα πει αλλά δεν ήσασταν εδώ. Επίσης είπα–µου δίνετε την ευκαιρία να τα υπενθυµίσω- ότι αποπέµφθηκε από τον κ. Βουλγαράκη -είχε υπάρξει και δηµόσια
αντιπαράθεση µεταξύ του κ. Βουλγαράκη και του συζύγου της κ.
Τσατάνη- και γι’ αυτόν τον λόγο ακόµα έπρεπε να κάνει αποχή,
όταν χειριζόταν την υπόθεση του Βατοπεδίου, που ήταν κατηγορούµενη η γυναίκα του Βουλγαράκη. Δεν θυµάµαι το όνοµά της
τώρα.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Πελέκη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τα
έχουµε πει αυτά. Εν πάση περιπτώσει είναι λεπτοµέρειες. Ο καθένας µπορεί να κρίνει τι έχει παιχτεί σ’ αυτή την ιστορία.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, αν θυµάµαι καλά, πριν από
λίγο καιρό είπε ότι δεν θα µε κρίνει από το πολιτικό µου παρελθόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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αλλά από τις σηµερινές µου πράξεις. Αυτό ακριβώς θέλω και εγώ
για δυο λόγους: Πρώτον, γιατί πιστεύω πάντα ότι τα δηµόσια πρόσωπα κρίνονται καθηµερινά και απ’ αυτά που κάνουν καθηµερινά
και εγώ θέλω να κριθώ γι’ αυτά που κάνω αλλά να κριθώ δίκαια
και όχι µε υποκρισία ότι παρεµβαίνω, επειδή µου ζήτησε η άλλη
τη γνώµη µου και της την είπα για θέµατα όχι ουσίας αλλά διαδικασίας.
Επίσης δεν θέλω να µε κρίνετε, µε βάση το παρελθόν µου, γιατί
ελαφρυντικά προτέρου έντιµου βίου ζητούν οι ένοχοι κι εγώ δεν
είµαι ένοχος. Δεν µου αρέσουν οι εκβιασµοί. Γι’ αυτό ούτε εκβιάζω
ούτε, όµως, εκβιάζοµαι. Γιατί εκβιασµός εδώ υπάρχει αλλά ο εκβιασµός είναι σε βάρος µου. Ή να παραιτηθώ ή να µε φιµώσουν.
Δεν θα συµβεί τίποτα, όσο ο Πρωθυπουργός µε εµπιστεύεται ό,τι
και να µου λένε. Το έχουν δοκιµάσει και στο παρελθόν και απάντησα και στον κ. Θεοδωράκη. Επί µια δεκαετία ψεύδονται και λένε
–θα τα ξαναπώ επί τροχάδην- ότι εγώ έβαλα στο αρχείο τους Πακιστανούς, εγώ έβαλα στο αρχείο τις υποκλοπές, εγώ ερεύνησα
το θάνατο του Τσαλικίδη και όλα αυτά τα έχουν κάνει άλλοι.
Το παιχνιδάκι του εκβιασµού σε βάρος µου δεν θα περάσει, κύριοι. Όµως, θέλω να πω -τελειώνοντας και επανερχόµενος σε αυτό
που είπα στον κ. Μητσοτάκη, ότι δεν θέλω να κριθώ από το παρελθόν µου αλλά θέλω να κριθώ από το παρόν µου- ότι δεν πρέπει
να ξεχνάµε ότι το παρελθόν αποτελεί προβολή του µέλλοντος και
του παρόντος και αυτό δεν το λέω, επαναλαµβάνω, για να µε κρίνει µε βάση το παρελθόν µου. Το λέω, για να κρίνει κάποιος άλλος
µε βάση το παρελθόν τους και να µην επιτρέψει να παρασυρθεί
και να εγκλωβιστεί από ανθρώπους, που έχουν προδώσει την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας και την πατρίδα.
Η Νέα Δηµοκρατία όπως την ξέρω εγώ τουλάχιστον, ήταν πάντα
στη µεγαλύτερη διάρκεια της ζωής της -εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων- η παράταξη του µέτρου, της συναίνεσης και της προσφοράς στην πατρίδα. Ας µην παρασυρθεί η σηµερινή ηγεσία από
κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση προ
ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού
της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα
σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στον χώρο
της δικαιοσύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 3.15’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 30
Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετικό έργο, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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