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ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΕ’
Δευτέρα 27 Νοεµβρίου 2017
Αθήνα, σήµερα στις 27 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 11.03’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αρχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 353/21-11-2017 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου (Α’) του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
εγκύκλιο υλοποίησης του προγράµµατος για τα σχολικά γεύµατα.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Δελή θα απαντήσει ο Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Γαβρόγλου.
Παρακαλώ, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την
επίκαιρη ερώτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό σε σας και σε όλον βέβαια τον
ελληνικό λαό το φαινόµενο του υποσιτισµού στα σχολεία, ένα
φαινόµενο που έχει πάρει ήδη δραµατικές διαστάσεις, κυρίως
για τις φτωχές λαϊκές οικογένειες ή τις οικογένειες των µεταναστών. Άλλωστε και µια πρόσφατη έκθεση της UNICEF λέει ότι
περίπου τα µισά παιδιά βρίσκονται στο όριο -ή και κάτω από
αυτό- της φτώχειας.
Πώς αντιµετωπίστηκε µέχρι τώρα το ζήτηµα αυτό του υποσιτισµού των µαθητών στα σχολεία; Μέσα από µεµονωµένα και
αποσπασµατικά, σε µεγάλο βαθµό, προγράµµατα διαφόρων
ιδιωτικών φορέων, αρκετών από αυτών να επιδίδονται στη λεγόµενη «επαγγελµατική φιλανθρωπία», προγράµµατα τα οποία σε
καµµιά περίπτωση όµως δεν απάντησαν και δεν θα µπορούσαν
να απαντήσουν στην ανάγκη για ένα δωρεάν γεύµα για όλα τα
παιδιά, µε την ευθύνη και τη χρηµατοδότηση του κράτους σε κατάλληλους χώρους και µε το αντίστοιχο, βέβαια, κατάλληλο προσωπικό γι’ αυτή τη διαδικασία.
Φέτος η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διευρύνονται αυτά τα σχολικά γεύµατα σε περισσότερα σχολεία και έβγαλε µάλιστα και
ορισµένες υπουργικές αποφάσεις. Σε µία από αυτές -την τελευταία συγκεκριµένα- καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να συστήσουν τριµελείς επιτροπές παραλαβής αυτών των γευµάτων
από εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίες τριµελείς αυτές επιτροπές θα έχουν όχι µόνο τον ποσοτικό έλεγχο των γευµάτων -

το πόσα είναι δηλαδή αυτά τα γεύµατα- αλλά και τον ποιοτικό
τους έλεγχο, ακόµα και τη σύνθεση των ίδιων των γευµάτων.
Η διαδικασία µάλιστα αυτή προβλέπεται, µε βάση την υπουργική εγκύκλιο, να γίνεται από τις 11.00’ µέχρι τις 12.45’, την ώρα
δηλαδή που λειτουργούν τα σχολεία και που, όπως είναι φυσικό,
πολλοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς µπορεί εκείνη την ώρα
να έχουν και την υποχρέωση του µαθήµατος στην τάξη.
Νοµίζω ότι αυτή η υπουργική εγκύκλιος, κύριε Υπουργέ, είναι
σε µια εντελώς πρόχειρη βάση. Θα την αποκαλούσα και «µνηµείο
ανευθυνότητας» σε ό,τι αφορά το ζήτηµα των σχολικών γευµάτων γιατί –και εσείς βεβαίως το ξέρετε- οι εκπαιδευτικοί δεν
έχουν αυτές τις τεχνικές γνώσεις. Δεν είναι και στην αρµοδιότητά
τους, άλλωστε, να ελέγχουν την ποιότητα και τη σύνθεση των
γευµάτων. Θα το ξαναπούµε ότι η Κυβέρνηση δεν αντιµετωπίζει
αυτό το ζήτηµα µε τη δέουσα σοβαρότητα, οργάνωση και υπευθυνότητα που απαιτούνται.
Αυτό που θα θέλαµε να σας ρωτήσουµε είναι τι µέτρα θα πάρετε έτσι ώστε να εξασφαλιστούν όλες εκείνες οι αναγκαίες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των µαθητών προκειµένου να
δεχτούν αυτό το γεύµα. Να ανακαλέσετε αυτήν την εγκύκλιο και
βεβαίως να µην συσταθούν αυτές οι τριµελείς επιτροπές και η
ευθύνη για την παράδοση, τον έλεγχο της ποιότητας των γευµάτων να είναι αποκλειστικά κρατική ευθύνη των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης ή οποιουδήποτε άλλου.
Τέλος, να δώσετε τη δυνατότητα σε εκείνους τους γονείς να
δηλώσουν, στη δήλωση την οποία ζητάτε, τα παιδιά τους να παραλαµβάνουν αυτό το γεύµα για το σπίτι, δηλαδή να µείνει αυτό
το γεύµα µονάχα για τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήµερο σχολείο, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν στο σπίτι το συγκεκριµένο γεύµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ.
Να επισηµάνουµε κατ’ αρχάς κάτι που αποφεύγετε να σηµειώσετε, πως στη διάρκεια της διακυβέρνησης της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε ένα σύνολο µέτρων που έχουµε πάρει κάναµε
µια τεράστια προσπάθεια –και φάνηκαν τα αποτελέσµατά τουςστο να µπορέσουµε να βοηθήσουµε εκείνα τα τµήµατα της κοινωνίας που φτωχοποιούνται, εκείνα τα τµήµατα της κοινωνίας
που είναι υπό τον άµεσο κίνδυνο πλήρους φτωχοποίησης. Αυτό
αναγνωρίζεται πια από όλους. Η κοινωνία µας έχει δει µε ευγνωµοσύνη το σύνολο αυτών των µέτρων που έχουν ληφθεί και αυτό
πρέπει να το τονίσουµε.
Τα σχολικά γεύµατα, λοιπόν, είναι µια από αυτές τις ρυθµίσεις
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που έχουµε κάνει. Ξέρετε ότι είναι πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες οι µαθητές που σιτίζονται δωρεάν µέσα από τα σχολικά
γεύµατα. Προφανώς πρέπει να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη των
γονιών.
Επίσης, έχει τεράστιο ενδιαφέρον ότι δεν έχει υπάρξει κανένα
µα κανένα παράπονο ως προς την ποιότητα των προσφερόµενων
γευµάτων τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας.
Είπατε για τον υποσιτισµό των νέων. Ο υποσιτισµός των νέων
δεν είναι ένα θέµα ποσότητας, όσο είναι ένα θέµα ποιότητας.
Υπάρχει ένα θέµα παχυσαρκίας ανάµεσα στα νέα παιδιά. Πολλές
φορές υπάρχει µια πληµµελής παρακολούθηση εκ µέρους και
των γονιών ως προς τη σηµασία της σωστής διατροφής και εκεί
έχουµε πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες για να συνειδητοποιήσουµε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως και τα παιδιά αυτού του τύπου τα ζητήµατα.
Τώρα θέλω να είναι σαφές ότι αυτό που ζητάµε από τους εκπαιδευτικούς -και είναι πολύ δύσκολο να µην το ζητήσει κανείς
και οι εκπαιδευτικοί έχουν ανταποκριθεί µε ένα τρόπο επαγγελµατικό και µπορώ να σας πω συγκινητικό- είναι η συµβολή τους
στο να µπορέσουν αυτά τα γεύµατα να λειτουργήσουν όσο καλύτερα γίνεται.
Τι γίνεται, λοιπόν; Έρχονται τα γεύµατα στο σχολείο, τα παραλαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί και τα µοιράζουν στη συνέχεια.
Τα παιδιά που είναι στο ολοήµερο τα τρώνε στο σχολείο. Υπάρχει
ένα µικρό ποσοστό παιδιών, που µε τη συµφωνία των γονιών
τους, τα παίρνουν µαζί στο σπίτι. Νοµίζουµε ότι καλό είναι να
αφήσουµε την ίδια τη ζωή να ρυθµίσει ορισµένα πράγµατα που
υπερβαίνουν υπουργικές αποφάσεις ή νόµους.
Εδώ η µεγάλη πλειοψηφία των παιδιών στο πλαίσιο του ολοήµερου τρώει τα γεύµατα αυτά στα σχολεία. Ένα ποσοστό µε
δικές τους διαδικασίες και αποφάσεις τα παίρνει στο σπίτι. Το
βασικό είναι ότι αυτά τα γεύµατα ικανοποιούν τον στόχο που
έχουµε εµείς από την αρχή που είναι η σίτιση των παιδιών που
προέρχονται από γειτονιές και από κοινωνικά στρώµατα που
αυτήν τη στιγµή είναι κάτω από πολύ σοβαρή οικονοµική πίεση
και νοµίζουµε ότι και οι εκπαιδευτικοί επιτελούν αυτόν τον έξτρα
ρόλο που τους αναλογεί πια ως κοινωνικοί λειτουργοί. Ασκούν
ένα κοινωνικό λειτούργηµα και είµαστε πραγµατικά ευγνώµονες
στον τρόπο µε τον οποίο έχουν πάρει πάνω τους αυτήν τη διαδικασία.
Τώρα για να σας είµαι απολύτως ειλικρινής κάτω από ιδανικές
συνθήκες αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να είναι από ένα προσωπικό τραπεζοκόµων σε σχολεία, τα οποία θα είχαν τις αντίστοιχες
υλικοτεχνικές υποδοµές, κ.λπ.. Αυτήν τη στιγµή δεν έχουµε τη
δυνατότητα δηµοσιονοµικά να διορίσουµε έναν τέτοιο αριθµό
ατόµων. Και προσπαθούµε και στα σχολεία να κάνουµε µέσω των
δήµων –γιατί όπως ξέρετε την ευθύνη των κτηρίων την έχει ο
δήµος- και εκείνες τις παρεµβάσεις όπου να είναι όσο πιο υγιεινό
γίνεται το περιβάλλον.
Πάντως, συνολικά για κάτι το οποίο έχουµε εγκαινιάσει και
είναι ένα πολύ σοβαρό χρηµατικό ποσό που έχει δεσµευτεί για
το θέµα των γευµάτων, θεωρούµε ότι είναι εξαιρετική πρωτοβουλία, πάει πάρα πολύ καλά, η ποιότητα είναι εξαιρετική και έχουµε
και τη συναίνεση και την συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων.
Είναι προφανές ότι αυτό δεν είναι κάτι που το κάνει το Υπουργείο
Παιδείας µόνο του. Ουσιαστικά είναι πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και εµείς κάνουµε κάθε προσπάθεια να συµβάλουµε σε αυτήν την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Δελή, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, στην απάντησή σας στα ζητήµατα που
σας θέσαµε, ουσιαστικά να αφήσουµε τη ζωή να λύσει αυτά τα
προβλήµατα. Δεν δείξατε καµµία διάθεση όχι να αποσύρετε την
εγκύκλιο που εσείς υπογράψατε, αλλά έστω να την τροποποιήσετε.
Ξεκινήσατε, βεβαίως, την τοποθέτησή σας µε τα γνωστά λόγια
του ΣΥΡΙΖΑ, ότι προσπαθείτε να αντιµετωπίσετε τα προβλήµατα
της φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Νοµίζω, όµως, ότι
εδώ κάνατε ένα λάθος, γιατί και η συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι συνεργός της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού
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από το 2015 και µετά, µε το σύνολο βεβαίως της πολιτικής της.
Τώρα το αν πετάει ένα-δύο ξεροκόµµατα για τις λαϊκές ανάγκες,
όπως τα τελευταία κοινωνικά µερίσµατα, αυτό δεν αναιρεί την
κατεύθυνση και την αντιλαϊκότητα της πολιτικής σας.
Συσχετίσατε, επίσης, τον υποσιτισµό µε την παχυσαρκία. Πρέπει, όµως, εδώ να σας πούµε ότι βεβαίως και υπάρχει µια σχέση
για την ποιότητα της διατροφής της νεολαίας. Αυτό, όµως, έχει
να κάνει, κύριε Υπουργέ και µε το διαθέσιµο εισόδηµα και µε το
πόσο ακριβά είναι τελικά τα ποιοτικά τρόφιµα.
Τι ζητάτε από τους εκπαιδευτικούς, αλήθεια; Δεν τους ζητάτε
απλώς να µετράνε την ποσότητα των γευµάτων, τις µερίδες που
έρχονται για τα παιδιά. Τους ζητάτε, κύριε Υπουργέ, µε βάση την
εγκύκλιό σας, να ελέγχουν και την ποιότητα της τροφής, ακόµα
και τη σύνθεση της τροφής, αν ανταποκρίνεται, και µάλιστα τις
ώρες που αυτοί οι εκπαιδευτικοί έχουν µάθηµα. Πώς µπορεί να
γίνει αυτό;
Δικαιολογηθήκατε ότι «για να γίνει έτσι όπως το θέτουµε εµείς,
θα χρειάζονταν οι ιδανικές συνθήκες». Ιδανικές συνθήκες είναι
οι συνθήκες οι αναγκαίες, οι κατάλληλες, που πρέπει να υπάρχουν σε ένα σχολείο, ούτως ώστε να υπάρχουν τραπεζοκόµοι,
όπως υπήρξαν παλαιότερα; Και πέρυσι, απ’ ό,τι νοµίζω, αρκετοί
δήµοι προσέλαβαν τραπεζοκόµους για να ελέγχουν αυτά τα τρόφιµα, να τα µοιράζουν στα παιδιά, να υπάρχουν οι κατάλληλοι
χώροι για να σιτίζονται στα παιδιά.
Δεν µπορεί ένα παιδί στο ίδιο θρανίο που γράφει την ορθογραφία του, λύνει τις ασκήσεις του, κάνει τα τεχνικά του, να τρώει
πάνω σε αυτό το ίδιο θρανίο. Προκύπτει και ένα ζήτηµα υγιεινής
και δεν ξέρουµε τι µπορεί να γίνει µε κάποια αρρώστια που µπορεί να προκληθεί από µικρόβια που θα προκύψουν από αυτή τη
διαδικασία.
Δεν θεωρούµε ότι αυτές οι συνθήκες είναι ιδανικές, κύριε
Υπουργέ. Θεωρούµε ότι είναι αναγκαίες. Είναι αναγκαίες, αν θέλουµε πραγµατικά να λειτουργήσει αυτό το πρόγραµµα και βεβαίως, όπως λέµε εµείς, να λειτουργήσει για όλα τα σχολεία της
χώρας.
Το απαντήσατε βεβαίως και αυτό. Είπατε ότι υπάρχει η δηµοσιονοµική δυσκολία. Έτσι είναι. Δεν χωράει –το οµολογείτε και
εσείς- αυτό το αναγκαίο, το στοιχειώδες µέτρο κοινωνικής πολιτικής, για να εξασφαλιστεί ένα υγιεινό γεύµα σε όλα τα παιδιά
µέσα στην πολιτική σας και γι’ αυτό οµολογείτε ότι θα αφήσετε
την ίδια τη ζωή να το λύσει.
Νοµίζω ότι ο λόγος είναι τώρα στους συλλόγους γονέων,
στους συλλόγους των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει να
διεκδικήσουν ακόµα περισσότερο και ακόµα πιο έντονα τα δικαιώµατα των παιδιών και των συναδέλφων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Γαβρόγλου, έχετε και πάλι τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: Πρώτον, έχει ενδιαφέρον, κύριε Δελή,
ότι αρνείστε να δεχτείτε ότι είναι ένα θετικό µέτρο. Μέσα στην
καταστροφολογία που φέρνετε, χάνετε και το δίκιο σας, που
λέµε. Διότι ας δεχθούµε αµφότεροι ότι έχουµε να κάνουµε µε
ένα θετικό µέτρο. Με το να θεωρείτε ότι αυτό το µέτρο είναι ένα
ξεροκόµµατο το οποίο πετάει η Κυβέρνηση στα φτωχά στρώµατα υποβαθµίζετε την πολιτική της Κυβέρνησης, που έχετε κάθε
δικαίωµα να το κάνετε, αλλά µε κάποιον τρόπο δεν δείχνετε και
τον αναγκαίο σεβασµό γι’ αυτόν τον κόσµο ο οποίος το έχει
ανάγκη.
Ξεροκόµµατο δεν είναι τα τόσες δεκάδες χιλιάδες γεύµατα.
Είναι µία συνειδητή προσπάθεια της Κυβέρνησης να µπορέσει
να βοηθήσει τα φτωχότερα στρώµατα, ώστε όλοι µαζί να δούµε
πώς θα βγούµε –που ήδη βγαίνουµε- από τις φοβερές επιπτώσεις που είχε η κρίση.
Δεύτερον, λέτε ότι ένας από τους λόγους που υποσιτίζονται
τα παιδιά είναι εξαιτίας της ακρίβειας των ποιοτικών τροφίµων.
Αυτό, προφανώς, εσείς µόνο το γνωρίζετε. Διότι η ποιότητα στα
τρόφιµα δεν σηµαίνει ότι πας και αγοράζεις ακριβά τρόφιµα.
Είναι ένα θέµα νοοτροπίας, είναι ένα θέµα εκπαίδευσης, είναι
πολλά πράγµατα µαζί. Μην τα συνδέουµε όλα, λοιπόν, µε ένα
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σχήµα που είναι αδιέξοδο στις ερµηνευτικές του δυνατότητες.
Είπατε ότι η υπουργική απόφαση επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς να ελέγχουν την ποιότητα. Δεν νοµίζω να είναι έτσι. Εκείνο
που ζητάµε από τους εκπαιδευτικούς –κι έχει ενδιαφέρον ότι το
κάνουν οι άνθρωποι, εσείς έχετε πρόβληµα µε ότι το κάνουνείναι να έχουν µία εποπτεία, προσπαθώντας να βρουν δειγµατοληπτικά κάποια από αυτά τα κουτιά, τις σακούλες, που έρχονται,
να δουν µήπως και υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Αυτό ο οποιοσδήποτε έχει την ευθύνη να µοιράζονται αυτού του τύπου τα φαγητά
θα πρέπει να το επιδιώκει. Δεν είναι ουδέτεροι παρατηρητές οι
άνθρωποι και το κάνουν, έχουν βρει τρόπους.
Όταν, λοιπόν, σας λέµε ότι «αφήστε τη ζωή να λύσει τέτοιου
είδους προβλήµατα», προφανώς αντίκειται σε µία ακραία κρατικιστική αντίληψη που έχετε, που θέλετε όλα να προσδιορίζονται
µε νόµους και κανόνες.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι οι άνθρωποι µεταξύ τους έχουν βρει
έναν τρόπο να προχωράει αυτό το µέτρο. Άρα, ας αφήσουµε
αυτόν τον τρόπο να προχωρήσει, καθώς φαίνεται ότι λειτουργεί
αποτελεσµατικά, ακόµη και µε πολλές ατέλειες. Εγώ σας είπα
ήδη τις ατέλειες µε την έλλειψη ενός προσωπικού, όπως είναι οι
τραπεζοκόµοι κ.λπ..
Πάντως, να ξέρετε ότι είναι ένα µέτρο, το οποίο θα πρέπει όλοι
να χαιρετίσουµε. Πρέπει να δούµε µε ποιους τρόπους θα βελτιωθεί αυτή η καθηµερινότητα και πώς θα επεκταθούν αυτά τα
γεύµατα. Νοµίζω ότι και η κ. Φωτίου, η Υπουργός, έχει διατυπώσει από το Βήµα της Βουλής τις προοπτικές αυτού του µέτρου,
που θα είναι για ακόµη περισσότερα παιδιά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 312/17-11-2017 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου (Α’) του Βουλευτή Έβρου της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ερηµώνει το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε ευθύνη του Υπουργού
Παιδείας κ. Γαβρόγλου».
Παρακαλώ, κύριε Δηµοσχάκη, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν είναι πρώτη φορά που µια νοµοθετική παρέµβαση του
Υπουργού Παιδείας δηµιουργεί αναστάτωση στον χώρο της παιδείας. Το αντίθετο, µάλιστα. Έχει γίνει συνήθεια να προκαλεί αντιδράσεις για τις απαράδεκτες αποφάσεις του, κυρίως σε ό,τι
αφορά τη νοµοθέτηση.
Αυτή τη φορά, κατά ανεξήγητο τρόπο, κύριε Πρόεδρε, έβαλε
στο στόχαστρο τα περιφερειακά πανεπιστήµια, µεταξύ των
οποίων και το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης.
Ο ν.4485/2017 και συγκεκριµένα στο άρθρο 76 παράγραφος
1 αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Επιτρέπεται η µετακίνηση µελών
ΔΕΠ πρώτης βαθµίδας προς τα ΑΕΙ των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης από ΑΕΙ που εδρεύουν σε άλλους νοµούς, εφόσον
αυτά τα µέλη ΔΕΠ έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δεκαπέντε
έτη υπηρεσίας στο ίδιο τµήµα και σε οποιαδήποτε βαθµίδα».
Καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε, ότι αποψιλώνονται τα περιφερειακά πανεπιστήµια. Προσελήφθησαν να αναλάβουν ευθύνες
έναντι των σπουδαστών, των τοπικών κοινωνιών και των πανεπιστηµίων. Δυστυχώς, όµως, αυτόν τον ανθό τον συσσωρευµένο
δεν τον ανταπέδωσαν.
Έτσι, µε τη ρύθµιση, στην οποία προβαίνει ο κύριος Υπουργός,
η οποία εν πολλοίς, στον χώρο των πανεπιστηµίων χαρακτηρίζεται νόµος φωτογραφικός –και ιδιαίτερα η διάταξη αυτή- έχουµε
ως αποτέλεσµα σοβαρότατα προβλήµατα στελέχωσης. Και ήδη
είχαµε τέτοιου είδους προβλήµατα στα πανεπιστήµιά µας και στο
Δηµοκρίτειο συγκεκριµένα.
Το βασικό ερώτηµα είναι: Έχει προβλέψει ο Υπουργός να
υπάρξουν αντικαταστάτες τους; Αν ναι, µε ποιον τρόπο; Επίσης,
γνωρίζει ότι δεκαπέντε καθηγητές πρώτης γραµµής του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου έχουν ήδη καταθέσει αίτηση; Θα τους
αντικαταστήσει πριν ακόµη φύγουν από τη Θράκη για τα κεντρικά πανεπιστήµια;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αντιπαρέλθω την εισαγωγή του κ. Δηµοσχάκη ότι δηµιουργούνται προβλήµατα µε κάθε νοµοθετική ρύθµιση του Υπουργείου
Παιδείας. Προφανώς ο κ. Δηµοσχάκης δεν τα παρακολουθεί καλά.
Κύριε συνάδελφε, κυρίως, δεν παρακολουθείτε σωστά και το τι γίνεται µε τον νόµο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, ο οποίος εφαρµόζεται µε εντυπωσιακά θετικά αποτελέσµατα σε όλα τα ΑΕΙ της
χώρας.
Ως προς αυτό που θίξατε, πάλι δεν φαίνεται να κατανοείται η
διαδικασία. Ποια είναι η διαδικασία; Είστε εσείς σε ένα τµήµα και
κάνετε αίτηση για να φύγετε και να πάτε στο άλφα πανεπιστήµιο.
Αυτή η αίτηση, κατ’ αρχάς, πρέπει να εγκριθεί από τη γενική συνέλευση του ιδίου του τµήµατος. Μετά πρέπει να εγκριθεί από
τη Σύγκλητο του ιδρύµατος, στην οποία συνήθως συµµετέχουν
όλοι οι πρόεδροι των τµηµάτων κ.λπ.. Μετά πρέπει να εγκριθεί
από το τµήµα, στο οποίο θέλετε να πάτε στο όποιο άλλο πανεπιστήµιο και πρέπει να εγκριθεί και από τη Σύγκλητο του άλλου πανεπιστηµίου.
Ήδη βλέπετε πόσο ανυπόστατη είναι η κατηγορία περί φωτογραφικής διάταξης. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε αυτό. Διότι εδώ
έχουµε τέσσερα ακαδηµαϊκά όργανα, στα οποία η πολιτεία τουλάχιστον -προφανώς εσείς δεν έχετε καµµία εµπιστοσύνη- τυχαίνει να έχει απόλυτη εµπιστοσύνη. Διότι είναι ακαδηµαϊκοί και
έχουν το θάρρος της γνώµης τους. Αν δεν θέλουν να φύγει κάποιος, του λένε να µη φύγει.
Προσέξτε, όµως: Η νοµοθεσία µέχρι τώρα έδινε το δικαίωµα
να πας από ένα λεγόµενο περιφερειακό πανεπιστήµιο σε ένα
άλλο. Εµείς δεν καταλαβαίνουµε γιατί δίνεται η δυνατότητα να
πας από µια περιφερειακή πόλη σε άλλη, ενώ δεν µπορείς να πας
στο κέντρο µετά από δεκαπέντε χρόνια. Νοµίζουµε ότι είναι ένα
δικαίωµα που έχουν. Δεν είναι αυτόµατο δικαίωµα. Είναι ένα δικαίωµα που έχουν µέσα από αυτές τις διαδικασίες. Και γιατί δεν
θα αδειάσουν θέσεις σε κάποια πανεπιστήµια να πάνε σε κάποια
άλλα περιφερειακά πανεπιστήµια, όπως έχει γίνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Εµείς από θέσεις που µας έχουν µείνει, οι οποίες είναι αποτέλεσµα και άγονων εκλογών, κάνουµε όντως µια προσπάθεια να
τις δώσουµε σε εκείνα τα ιδρύµατα, στα οποία δηµιουργούνται
τέτοιου είδους προβλήµατα. Να σας πω, όµως, και κάτι άλλο:
Λόγω του παθολογικού τρόπου, µε τον οποίο αναπτύχθηκαν οι
πόλεις στη χώρα µας, λόγω των δυσκολιών γύρω από πολιτισµικά και άλλου είδους φαινόµενα, όπου πολλά από αυτά είναι
συγκεντρωµένα στις µεγάλες πόλεις κ.λπ., πρέπει να φροντίσουµε και τους ανθρώπους επί της ουσίας, ώστε να µπορούν να
πηγαίνουν και σε αυτά τα πανεπιστήµια και να ξέρουν ότι έχουν
αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι αυτόµατη, όπως σας είπα. Αλλιώτικα, υπάρχει και ένας κίνδυνος νεαροί συνάδελφοι να µην µπορούν να πηγαίνουν σε αυτά τα πανεπιστήµια, εάν τυχόν εµείς
τους λέµε: «Παιδιά, δεν έχετε κανέναν απολύτως τρόπο να φύγετε από εκεί». Εγώ δεν λέω ότι είναι µια «φυλακή» από όπου
πρέπει να φύγουν. Όµως, να έχουν οι άνθρωποι αυτή τη δυνατότητα.
Επίσης, θέλουµε πάρα πολύ -και θα το ρυθµίσουµε και ελπίζουµε µε τα νέα δηµοσιονοµικά να έχουµε και τη δυνατότητα να
δίνουµε και κάποια οικονοµική ενίσχυση- να ενισχύουµε πολλούς
συναδέλφους από το κέντρο να πηγαίνουν για ένα εξάµηνο ή για
έναν χρόνο σε αυτά τα πανεπιστήµια, όχι σε µονιµότερη βάση,
ώστε να µπορούν να έχουν και µια οικονοµική απολαβή. Άρα,
είναι ένας τρόπος να σπάσει αυτή η αδυναµία επικοινωνίας ανάµεσα στα λεγόµενα περιφερειακά και τα λεγόµενα κεντρικά πανεπιστήµια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Δηµοσχάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.

2340

Κύριε Υπουργέ, πώς εγγυάστε ότι θα διασφαλίζονται οι συνθήκες ποιοτικής εκπαίδευσης στα περιφερειακά πανεπιστήµια
από τη στιγµή που όλοι οι καθηγητές είναι «αεροπλανικοί», όπως
λέγονται στην κοινώς καθοµιλουµένη γλώσσα; Θα µεταναστεύουν στα αστικά ΑΕΙ.
Επίσης, έχετε γνωρίσει τη δηµόσια διοίκηση σε βάθος; Υπάρχει µετάθεση υπαλλήλου οποιουδήποτε βαθµού, αν δεν έχει αποφασίσει ένα συλλογικό όργανο; Δηλαδή, τι µας λέτε; Επειδή
αποφάσισε η γενική συνέλευση ή αποφάσισε η Σύγκλητος, αυτό
είναι εγγύηση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ενώ, ποια είναι εγγύηση; Τι είναι εγγύηση;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Όλες οι µεταθέσεις
των υπαλλήλων του ελληνικού κράτους γίνονται µε αποφάσεις
συλλογικών οργάνων. Το αυτοπρόσωπο έχει καταργηθεί. Όταν
έχει αυτή την εξουσία από τον νόµο, δεν το βλέπετε ότι θα
έχουµε την εισροή προς την πρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη
και δεν θα έχουµε την εκροή που επιβάλλεται -και δεν το προβλέψατε από τον νόµο σας- σε ότι αφορά τα περιφερειακά πανεπιστήµια;
Αποτελεί κοινή πεποίθηση στις τάξεις της ακαδηµαϊκής κοινότητας ότι επιδιώκετε να εξυπηρετήσετε κάποιους µε υψηλά αξιώµατα, αδιαφορώντας για την εύρυθµη λειτουργία των πανεπιστηµίων.
Υπάρχει κατάσταση και φωνάζουν οι καταστάσεις και κυκλοφορούν από γραφείο σε γραφείο. Και θέλετε να πάρετε όλους
αυτούς τους καθηγητές από τα περιφερειακά πανεπιστήµια.
Γιατί δεν προβλέψατε την αντίθετη κατεύθυνση; Είχατε τη νοµοθετική εξουσία να το πράξετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Μα, υπάρχει αυτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Γιατί δεν δώσατε προνόµια, κίνητρα σε αυτούς τους καθηγητές να γυρίσουν πίσω στα
περιφερειακά πανεπιστήµια;
Επίσης, λέτε να έρθουν έναν χρόνο να διδάξουν στα κεντρικά
πανεπιστήµια. Αυτό είναι υποχρέωση του ελληνικού κράτους για
να διευρυνθεί ο κύκλος των σπουδών τους, των διδακτικών κυρίως σπουδών τους κι επιβάλλεται να το πράξετε. Εµείς θέλουµε
στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
στο εξωτερικό γι’ αυτήν την αποστολή, ώστε όταν θα επιστρέψουν να είναι πιο ενηµερωµένοι και να µπορέσουν να κάνουν καλύτερα και αποτελεσµατικότερα τη δουλειά τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να σας πω ότι όταν αναλάβατε το Υπουργείο Παιδείας,
χάρηκα πάρα πολύ, διότι εκτιµώ και σέβοµαι την καταγωγή σας.
Διότι προέρχεστε από την πρωτεύουσα της Θράκης, από την
Κωνσταντινούπολη. Και πίστευα ότι θα βάλετε τη δική σας πινελιά στη δηµόσια εκπαίδευση.
Όµως, δυστυχώς, θα ήθελα να σας πω µε πλήρη γνώση ότι µε
απογοητεύσατε κι εµένα και τους Θρακιώτες µε τις δυσµενείς
αποφάσεις που έχετε πάρει και µε την ασέβεια που κατ’ επανάληψη έχετε δείξει. Δεν ήρθατε στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, δεν
ήρθατε προχθές, το Σάββατο, στο συνέδριο που είχε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Διδακτικού και Επιστηµονικού Προσωπικού.
Πήρατε αποφάσεις δυσµενείς για το Παιδαγωγικό Τµήµα της
Αλεξανδρούπολης. Πήρατε δυσµενείς αποφάσεις σε ό,τι αφορά
τον Πρύτανη του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου. Σας καταθέσαµε
δύο ερωτήσεις και µάλιστα, κύριε Πρόεδρε, όλοι οι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Συγκεκριµένα, στις 7 Ιουνίου 2017 καταθέσαµε την ερώτηση
µε αριθµό πρωτοκόλλου 6162 την οποία συνυπογράφουµε ο κ.
Παναγιωτόπουλος, ο κ. Κυριαζίδης και ο οµιλών. Επίσης, στις 20
Ιουλίου του 2017 µε τον αριθµό 7473 πάνε οι τρεις Βουλευτές.
Ο κύριος Υπουργός περιφρονεί την Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη και δεν απάντησε στους εκπροσώπους του λαού, διότι
ήθελε ο κόσµος να πληροφορηθεί για τις λαθεµένες αποφάσεις
που έχετε πάρει σε βάρος του πανεπιστηµίου µας. Σας κατηγορούµε ευθέως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
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Δηµοσχάκη, ολοκληρώνετε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κατ’ αρχάς δεν έχω καταλάβει σε τι
ακριβώς καλούµαι να απαντήσω. Θα προσπαθήσω όµως να
απαντήσω ψύχραιµα.
Ξέρετε, την ευθύνη για το αν µένει κάποιος στον χώρο που διδάσκει ή όχι, την έχει η πρυτανεία. Άρα, αν αυτό δεν τηρείται, θα
πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες στις αντίστοιχες πρυτανείες. Και
βεβαίως, πάλι επιµένω -είναι το ίδιο που είπα πριν και στο ΚΚΕότι κι εσείς έχετε µια λογική ενδεχοµένως ότι όλα πρέπει να τα
κάνει το Υπουργείο. Μέσα στη λογική του αυτοδιοίκητου σε ένα
πανεπιστήµιο, θα πρέπει αυτά τα πράγµατα να λύνονται µεταξύ
τους.
Δεύτερον, είπατε ότι οι µεταθέσεις γίνονται µε αποφάσεις συλλογικών οργάνων. Οι γενικές συνελεύσεις και οι σύγκλητοι είναι
συλλογικά όργανα. Δεν καταλαβαίνω.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Εσείς το επικαλεστήκατε ως επιχείρηµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Αυτό είπατε, όµως. Εσείς λέτε ότι κάθε
µετάθεση γίνεται σαν αποτέλεσµα αποφάσεων συλλογικών οργάνων. Σωστά; Κι εγώ σας λέω ότι ακριβώς αυτό γίνεται. Άρα,
συµφωνούµε ότι έχουµε να κάνουµε µε συλλογικά όργανα ακαδηµαϊκού χαρακτήρα που αποφασίζουν µε ακαδηµαϊκά κριτήρια;
Ναι ή όχι; Μη λέτε, λοιπόν, κάτι που δεν υπάρχει.
Κίνητρα υπάρχουν για να πάνε στα περιφερειακά πανεπιστήµια. Εµείς µε την πολιτική που ακολουθούµε τώρα κι έχουµε τα
πρώτα εξαιρετικά θετικά βήµατα µε τη συνεργασία των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ, αναβαθµίζουµε την ακαδηµαϊκή υπόσταση
αυτών των ιδρυµάτων.
Έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία να δούµε ποια είναι εκείνα
τα θέµατα που συγκινούν τους επιστήµονες να πάνε, να µείνουν,
να συµβάλουν κ.λπ. όπως έχουµε πάρα πολλούς τέτοιους σε
πάρα πολλά περιφερειακά πανεπιστήµια. Τα κίνητρα, κατά κύριο
λόγο, είναι κίνητρα επιστηµονικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα.
Τώρα, δεν κατάλαβα αυτά που είπατε ότι αγνοούµε τη Θράκη
κ.λπ.. Με τον Πρύτανη του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
υπήρξε µία σαφέστατη έκθεση των επιθεωρητών δηµόσιας διοίκησης. Ακολουθήσαµε κατά γράµµα και το στείλαµε στις αντίστοιχες αρχές, τις εισαγγελικές και δικαστικές για τα περαιτέρω.
Για ποιον λόγο πρέπει εσείς να θέλετε να παρέµβετε στη διαδικασία της δικαιοσύνης; Αφήστε να δούµε τι θα πει η δικαιοσύνη.
Εµείς λέµε ένας άνθρωπος είναι αθώος µέχρι αποδείξεως του
αντιθέτου. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι ασκεί και τα καθήκοντά
του υποχρεωτικά. Γι’ αυτό, παραδείγµατος χάριν, έχουµε και τον
νοµικό πολιτισµό που έχουµε. Ακολουθήσαµε όχι δογµατικά,
αλλά µε εντυπωσιακή συνέπεια το γράµµα του νόµου γι’ αυτήν
την υπόθεση και έκτοτε εγώ, παρ’ όλο ότι έχω προκληθεί, δεν
έχω κάνει καµµία απολύτως δήλωση γιατί θέλω να αφήσω τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
Προχθές ήµασταν στη Θράκη. Φαίνεται ότι δεν έχετε ενηµερωθεί. Υπήρχε το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Θράκης και εγώ
είδα τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Ανατολικής Θράκης στην Καβάλα. Μου
έτυχε κάτι προσωπικό και έπρεπε την ίδια µέρα να επιστρέψω
και ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας έκανε συνάντηση µε τη Σύγκλητο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου. Με
βάση τις δηλώσεις και του Πρύτανη του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και του Πρύτανη του ΤΕΙ Ανατολικής Θράκης
και οι δύο συναντήσεις πήγαν εντυπωσιακά καλά.
Τώρα, όσον αφορά ότι σας απογοήτευσα ενώ περιµένατε άλλα
από εµένα, ως ενός ανθρώπου που γεννήθηκα και µεγάλωσα
στην πόλη, µε συγχωρείτε που σας απογοήτευσα, αλλά δεν είναι
προσωπικό το ζήτηµα. Το ζήτηµα είναι ότι έχουµε µια πολιτική
δραµατικής αναβάθµισης των ΤΕΙ και των πανεπιστηµίων. Αυτό,
ενδεχοµένως, να µην βολεύει ορισµένους και αυτό να µεταφράζεται ως απογοήτευση. Όµως, δεν είναι απογοήτευση λόγω κα-
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ταγωγής µου όσο απογοήτευση από την κυβερνητική πολιτική
που θέλουµε να ακολουθήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
υπάρχει δυνατότητα τριτολογίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όπως ξέρετε, δεν
υπάρχει τριτολογία από τον Κανονισµό. Μπορείτε, όµως, να µιλήσετε µε τον Υπουργό ιδιαιτέρως. Καταλαβαίνετε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Δεν θέλω να παρέµβω στον Κανονισµό. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζω. Όµως, αν
υπάρχει δυνατότητα τριτολογίας, θα πρέπει να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ναι, αλλά θα είναι
υποχρεωµένος να απαντήσει και ο Υπουργός ξανά, κύριε Δηµοσχάκη, οπότε δεν γίνεται να υπάρξει τριτολογία.
Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης κ. Καλογήρου ενηµερώνει τη Βουλή ότι η όγδοη επίκαιρη ερώτηση µε αριθµό 101/1710-2017 δεύτερου κύκλου (Β’) του Βουλευτή Β’ Αθηνών του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ραγδαία αύξηση των κρουσµάτων ιλαράς στη χώρα», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
αρµόδιου Υπουργού.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 303/14-11-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου (Α’) του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, µε θέµα: «Οι καταστροφές στη Σύµη και η ανάγκη
αναθεώρησης της πολιτικής για τον ΦΠΑ και το τέλος διανυκτέρευσης», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η δεύτερη µε αριθµό 257/10-11-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου (Β’) του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Οι οικονοµικές απώλειες από το τέλος διανυκτέρευσης», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της κυρίας
Υφυπουργού Οικονοµικών κ. Παπανάτσιου. Αιτία η παράλληλη
άσκηση κοινοβουλευτικών καθηκόντων.
Η πρώτη µε αριθµό 311/17-11-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου (Α’) του Βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Χρήστου Κέλλα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Σοβαρότατα προβλήµατα στα σχολεία της
διασποράς», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ζουράρι. Αιτία
είναι ότι θα βρίσκεται στην Κρήτη ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.
Η έβδοµη µε αριθµό 191/30-10-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου (Β’) του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«”Εκβιαστικός” ο συµψηφισµός των ληξιπρόθεσµων οφειλών του
ΕΟΠΥΥ», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη και συγκεκριµένα λόγω φόρτου εργασίας.
Η τρίτη µε αριθµό 365/21-11-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου (Α’) του Βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
µε θέµα: «Πληµµύρες στην Αττική: Αποζηµιώσεις και µέτρα αποκατάστασης των πληγέντων συµπολιτών µας», δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του Υπουργού Οικονοµικών κ. Τσακαλώτου και
συγκεκριµένα λόγω παράλληλης άσκησης κοινοβουλευτικών καθηκόντων.
Η δεύτερη µε αριθµό 330/20-11-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου (Α’) του Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αποζηµίωση πληγέντων από την φονική πληµµύρα στην Δυτική Αττική», δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού Οικονοµικών κ. Τσακαλώτου και συγκεκριµένα λόγω παράλληλης άσκησης κοινοβουλευτικών καθηκόντων.
Η τρίτη µε αριθµό 248/7-11-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου (Β’) του Βουλευτή Ξάνθης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γρηγορίου Στογιαννίδη προς τον Υπουργό Οι-

2341

κονοµικών, µε θέµα: «Τήρηση του προβλεπόµενου από τις άδειες
λειτουργίας αριθµού θέσεων εργασίας στα καζίνο», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού Οικονοµικών κ. Τσακαλώτου
και συγκεκριµένα λόγω παράλληλης άσκησης κοινοβουλευτικών
καθηκόντων.
Η τέταρτη µε αριθµό 245/6-11-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου (Β’) της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, µε θέµα: «Οικονοµικό κόστος των επιθέσεων από
παρακρατικά στοιχεία», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
Υπουργού Οικονοµικών κ. Τσακαλώτου και συγκεκριµένα λόγω
παράλληλης άσκησης κοινοβουλευτικών καθηκόντων.
Η έκτη µε αριθµό 215/3-11-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου (Β’) του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ανησυχητικές εξελίξεις
σχετικά µε την πώληση της ΑΕΕΓΑ “Η Εθνική”», δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του Υπουργού Οικονοµικών κ. Τσακαλώτου και
συγκεκριµένα λόγω παράλληλης άσκησης κοινοβουλευτικών καθηκόντων.
Η πρώτη µε αριθµό 265/10-11-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου (Β’) του Βουλευτή Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Χρήστου Σταϊκούρα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«Χρηµατοδότηση δράσεων από προϊόντα εγκληµατικών ενεργειών κατά του ελληνικού δηµοσίου και διάθεση ποσού για κοινωνικούς σκοπούς», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών κ. Χουλιαράκη και συγκεκριµένα λόγω παράλληλης άσκησης κοινοβουλευτικών καθηκόντων.
Η πέµπτη µε αριθµό 237/6-11-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου (Β’) του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Λήψη µέτρων υπέρ των µικρών
αποταµιευτών, που έχασαν τα χρήµατά τους µε το “κούρεµα”
του χρέους το 2012», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών κ. Χουλιαράκη και συγκεκριµένα λόγω παράλληλης άσκησης κοινοβουλευτικών καθηκόντων.
Η πρώτη µε αριθµό 164/21/5-10-2017 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων (Β’) του κύκλου αναφορών - ερωτήσεων του
Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Λειτουργία
Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) 2017», δεν συζητείται, διότι ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Καµµένος έχει απαντήσει γραπτώς και δεν έχει να συµπληρώσει κάτι άλλο.
Η πέµπτη µε αριθµό 300/14-11-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου (Α’) του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Προστασία
ακινήτων αξίας έως 300.000 ευρώ από πλειστηριασµούς», δεν
συζητείται λόγω αναρµοδιότητας. Αρµόδιο είναι το Υπουργείο
Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Η δεύτερη µε αριθµό 259/10-11-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου (Β’) του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης
Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Δυσλειτουργία του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ)», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του ερωτώντος Βουλευτή.
Η πρώτη µε αριθµό 266/10-11-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου (Β’) του Βουλευτή Χαλκιδικής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Γεωργίου Βαγιωνά προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Καίριες ελλείψεις καθηγητών στα σχολεία της Χαλκιδικής», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του ερωτώντος Βουλευτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ενηµερώσω το
Σώµα ότι ο Βουλευτής Νοµού Ρεθύµνου της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας
στο εξωτερικό, προκειµένου να µεταβεί στη Γερµανία και το Βέλγιο από 27-11-2017 έως 30-11-2017 για προσωπικούς λόγους. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η Βουλή
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ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Άννα - Μισέλ Ασηµακοπούλου ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας
στο εξωτερικό, προκειµένου να µεταβεί στη Γαλλία από 27-112017 έως 1-12-2017 για επαγγελµατικούς λόγους. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Προχωρούµε στην τέταρτη µε αριθµό 258/10-11-2017 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου (Β’) του Βουλευτή Σερρών της Ένωσης
Κεντρώων κ. Αναστασίου Μεγαλοµύστακα προς τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αναζητούνται
µουσικοί στο Μουσικό Σχολείο Σερρών».
Παρακαλώ, κύριε Μεγαλοµύστακα, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε µια ερώτηση, που είχα καταθέσει
και στις 6 αυτού του µήνα. Ωστόσο, λόγω κωλύµατος, δεν µπόρεσα να παραβρεθώ εδώ. Την ίδια µέρα, ωστόσο, συζητήθηκε
ερώτηση του κ. Βαρεµένου για ανάλογο θέµα για το Μουσικό
Σχολείο Αγρινίου.
Δυστυχώς, οι απαντήσεις που δώσατε, δεν µας καλύπτουν
πλήρως, όπως και τα µέτρα που πήρατε από εκεί και ύστερα.
Καθώς οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό συνεχίζονται, η λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Σερρών µπορεί να χαρακτηριστεί και ως υπολειτουργία, δυστυχώς, καθώς υπάρχουν πάρα
πολλά κενά ακόµη και δεν πρέπει να στερούµε το δικαίωµα των
παιδιών προς τη µάθηση.
Λείπουν πάρα πολλοί -επαναλαµβάνω- εκπαιδευτικοί από το
Μουσικό Σχολείο Σερρών σε βασικά µαθήµατα κι έτσι, δηµιουργούνται κενά σε όργανα, όπως ο ταµπουράς, το λαούτο, η βιόλα,
το κανονάκι, που το καλύψατε µε έναν αναπληρωτή εκπαιδευτικό, το κλαρίνο, το βιολί και άλλα όργανα, τόσο της παραδοσιακής, όσο και της κλασικής τέχνης.
Οι συζητήσεις που έχουµε κάνει, τόσο µε τη Διεύθυνση του
Σχολείου, όσο και µε µαθητές και γονείς από το Μουσικό Σχολείο, αναδεικνύουν το πρόβληµα και µας κάνουν ξεκάθαρο ότι
τα µέτρα που πήρατε και οι τοποθετήσεις κάποιων εκπαιδευτικών
µε συµβάσεις δεν αρκούν. Οι πενήντα ώρες δεν είναι αρκετές.
Οι ανάγκες είναι κοντά στις διακόσιες ώρες διδακτικών ωρών.
Μάλιστα, αυτήν τη στιγµή οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν «στο
κόκκινο» και κάνουν συνεχώς πεντάωρες υπερωρίες. Ξέρετε
πολύ καλά ότι ένα σχολείο δεν αποτελεί φάµπρικα και ότι όταν
ένας εκπαιδευτικός έχει τόσο φορτωµένο πρόγραµµα, το πιο πιθανό είναι να µην αποδώσει µε τους ρυθµούς που πρέπει στο εκπαιδευτικό του έργο.
Εποµένως, θα θέλαµε να ρωτήσουµε αν προτίθεστε να καλύψετε απόλυτα τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, που έχει το
Μουσικό Σχολείο Σερρών, αλλά και τα υπόλοιπα Μουσικά Σχολεία της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν θα αντιδικήσω µε τον συνάδελφο
ως προς τη σηµασία των Μουσικών Σχολείων. Ελπίζω να δέχεστε
κι εσείς ότι έχουµε κάνει πραγµατικά εντυπωσιακές κινήσεις ως
προς τη στελέχωση και των Καλλιτεχνικών και των Μουσικών
Σχολείων.
Να σας υπενθυµίσω ότι για τη φετινή χρονιά έχουµε προχωρήσει για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στα καλλιτεχνικά σχολεία σε δύο χιλιάδες εννιακόσιες έξι, δηλαδή σχεδόν τρεις
χιλιάδες, προσλήψεις και σε τετρακόσιες τριάντα πέντε προσλήψεις ειδικά για τα µουσικά σχολεία.
Τώρα γνωρίζετε κι εσείς ότι οι προσλήψεις αυτών των ανθρώπων είναι πάντοτε δύσκολες, γιατί εξαρτάται από το πόσα παιδιά
ζητάνε τη διδασκαλία του συγκεκριµένου οργάνου. Μέσα, λοιπόν, στο πολύ στενό δηµοσιονοµικό πλαίσιο που κινούµαστε, θέλουµε να είναι ένας επαρκής αριθµός παιδιών, ώστε οι
καθηγητές να παίζουν και τον παιδαγωγικό ρόλο, που πρέπει να
παίξουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας διαβάσω τις συγκεκριµένες
προσλήψεις που κάναµε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών: έναν αναπληρωτή µειωµένου ωραρίου για µουσική εκπαίδευση ακορντεόν, ένα άτοµο για παραδοσιακό βιολί, ένα για βιολοντσέλο, ένα
για θεωρητικά µαθήµατα ευρωπαϊκής µουσικής, όπως µου ζητάτε και ζητήσατε για το βιολί, ένα για το κοντραµπάσο, ένα
άτοµο για παραδοσιακά κρουστά, ένα άτοµο για τρίχορδο µπουζούκι, ένα άτοµο για όµποε, ένα για ούτι, ένα για σαντούρι, ένα
για σαξόφωνο, ένα για τροµπέτα κι ένα για κανονάκι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όπως σας είπα, δεν έχω αµφιβολία ότι αυτά που λέτε µπορεί
να ισχύουν. Να ξέρετε, όµως, ότι ένα τµήµα όσων ζητάτε έχει
ήδη ικανοποιηθεί και έχουµε ένα πρόβληµα που έχει έµµεση
σχέση µε το δικό σας σχολείο. Πάρα πολλές φορές οι συνάδελφοι αυτοί, επειδή ακριβώς είναι µειωµένου ωραρίου, αρνούνται
να πάνε στην υπηρεσία. Εννοώ ότι δεν δέχονται την πρόσληψή
τους και, γραφειοκρατικά πάντοτε, καθυστερεί η πρόσκληση για
να έρθει κάποιο άλλο άτοµο, που ξέρει και τα λοιπά. Αυτό είναι
ένα σύνηθες φαινόµενο, δυστυχώς, µε άτοµα του µειωµένου
ωραρίου.
Προφανώς, όλα αυτά έχουν µια λύση προοπτικής, δηλαδή
πρόσληψης ειδικού προσωπικού για τα βασικά όργανα και ωροµισθίων ή µειωµένου ωραρίου για τους υπόλοιπους. Αυτό είναι
µέρος του συνολικού προβλήµατος των διορισµών.
Ελπίζουµε, όπως φέτος η κατάσταση είναι εξαιρετικά καλύτερη από πέρυσι, του χρόνου να είναι ακόµη πιο βελτιωµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Μεγαλοµύστακα, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς ούτε η σηµερινή σας απάντηση µάς καλύπτει. Άκουσα πολύ
προσεκτικά τα όσα είχατε δηλώσει στην απάντησή σας στον κ.
Βαρεµένο.
Πραγµατικά, ο χώρος της παιδείας αποτελεί έναν χώρο πάνω
στον οποίο πρέπει να επενδύσουµε, χωρίς να λογαριάζουµε τα
χρήµατα, για να έρθει αυτή η ανάπτυξη και η αλλαγή, που ζητάµε
στη χώρα µας.
Εγώ προσωπικά, δεν µπορώ να δεχθώ το γεγονός ότι δεν
έχουµε χρήµατα. Πρέπει να κάνουµε τα αδύνατα δυνατά, για να
καταφέρουµε να χρηµατοδοτήσουµε αυτά τα σχολεία. Μόνος
σας αναφέρατε ότι οι καθηγητές που προσλήφθηκαν είναι µειωµένου ωραρίου και είναι πολύ φυσιολογικό, κάποιοι από αυτούς
να αρνούνται να έρθουν, γιατί ενδεχοµένως οικονοµικά να τους
είναι και ζηµιογόνος η διαδικασία. Ξέρετε πολύ καλά ότι, όταν
ένας άνθρωπος θέλει να εργαστεί, πρέπει να έχει και τις αντίστοιχες αποδοχές, αλλιώς θα ήταν ένας εθελοντής.
Εµείς σας λέµε ότι πρέπει να υπάρχει ολοκληρωτική λύση στο
πρόβληµα και αυτό γιατί όσο υπάρχουν πασαλείµµατα, δηµιουργούνται ανισότητες στην εκπαίδευση που λαµβάνουν τα παιδιά
µας και αυτό δεν το θέλετε ούτε εσείς ούτε κανείς –νοµίζω- σε
αυτή την Αίθουσα.
Εµείς θα θέλαµε λίγο πιο συγκεκριµένες απαντήσεις για το αν
θα εξαλειφθεί το φαινόµενο του µειωµένου ωραρίου και για το
αν θα έρθουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα είναι εκεί. Σας ξαναλέω,
όπως είπα και στην πρωτολογία µου, ότι το να δουλεύουν «στα
κόκκινα» οι εκπαιδευτικοί µόνο αρνητικά µπορεί να δηµιουργήσει.
Εφ’ όσον υπάρχουν οι ανάγκες, θα έπρεπε να τις καλύψουµε µε
µόνιµους εκπαιδευτικούς, µε εκπαιδευτικούς, που θα είναι εκεί
όλη τη χρονιά και θα προσφέρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια
στα παιδιά, που τόσο το έχουν ανάγκη.
Η επιλογή τού να πάει ένα παιδί σε ένα µουσικό σχολείο δεν
είναι απλή. Είναι κάτι το οποίο θα δώσει αργότερα µεγάλα οφέλη
στην κοινωνία µας και πρέπει εµείς αυτό να τους το διασφαλίσουµε. Δεν µπορούµε να πορευόµαστε µε µισές λύσεις, σε κανένα από τα θέµατα της παιδείας. Το γνωρίζετε πολύ καλά και
το ξέρω, γιατί έχουµε κάνει συζητήσεις.
Ωστόσο, θα θέλαµε λίγο πιο συγκεκριµένες απαντήσεις στο
ερώτηµά µας, αν θα καλυφθούν οι διακόσιες ώρες κενού που
έχουµε. Σας ξαναλέω, έχοντας κάνει συζητήσεις και µε τη διευθύντρια του σχολείου, ότι το προσωπικό που έχετε δώσει, καλύπτει µόνο τις πενήντα από τις διακόσιες ώρες, που έχουν ανάγκη.
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Θα θέλαµε λίγο πιο συγκεκριµένες απαντήσεις, καθώς πιστεύουµε ότι ο χώρος της εκπαίδευσης δεν είναι χώρος για να
πειραµατιζόµαστε ούτε να αφήνουµε κάποια κενά. Ελπίζουµε να
λυθεί άµεσα και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα όλο το πρόβληµα,
που δηµιουργείται, εξαιτίας της έλλειψης διδακτικού προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Επειδή µπορεί να υπάρχει µια σύγχυση
σε όσους µας ακούν, να είναι σαφές ότι αυτές είναι προσλήψεις
για τα εξειδικευµένα µαθήµατα, γιατί στα µουσικά σχολεία, τα
οποία έχουν ένα τεράστιο κόστος –και εσείς το αναγνωρίζετε
αυτό- υπάρχει το πρόγραµµα σπουδών και υπάρχουν και τα ειδικότερα µαθήµατα. Τα ειδικότερα µαθήµατα δεν τα παρακολουθούν όλα τα παιδιά. Είναι ανάλογα µε το τι κλίση έχει ένα παιδί,
τι επιλογές κάνει κ.λπ.
Η δική µας, λοιπόν, µεθοδολογία -µε δεδοµένη τη γενικότερη
κατάσταση- είναι να ικανοποιούµε τη διδασκαλία εκείνων των οργάνων, που έχουν µεγαλύτερη ζήτηση και να προσπαθούµε να
ανταποκριθούµε -όπου είναι δυνατόν- και στη ζήτηση για τα υπόλοιπα όργανα.
Πάντως και προοπτικά δεν είναι ένα πρόβληµα που θα λυθεί
στο σύνολό του από µόνιµους διορισµούς. Εδώ χρειάζονται πολύ
εξειδικευµένοι άνθρωποι. Ο λόγος που συνήθως δεν πάνε αυτοί
οι άνθρωποι στα σχολεία είναι ότι οι απολαβές για τα άτοµα µειωµένου ωραρίου είναι πράγµατι πάρα πολύ χαµηλές. Σε αυτό
έχετε δίκιο. Δεν είναι ότι αυτήν τη στιγµή δεν παρέχουµε αυτήν
τη δυνατότητα. Κι εσείς, όµως, θα δεχθείτε ότι οι µόνιµοι διορισµοί πρέπει να είναι σε εκείνους τους τοµείς, στους οποίους
υπάρχει αυτή η ζήτηση και εκεί οι εργαζόµενοι να έχουν το πλήρες ωράριο, που πρέπει να έχει ένας µόνιµος εκπαιδευτικός.
Επιµένω ότι όσο µας έρχονται τα αιτήµατα, τα οποία εξετάζουµε -και δεν είναι, όπως ξέρετε, το µόνο µουσικό σχολείοέχουµε πολύ συγκεκριµένο κονδύλι, από το οποίο µπορούµε να
πληρώσουµε αυτόν τον κόσµο. Προσπαθούµε πραγµατικά, να
ικανοποιήσουµε όλες αυτές τις ανάγκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 296/14-11-2017 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου (Β’) του Βουλευτή Ηρακλείου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου
Ηράκλειου (ΠΑΓΝΗ).
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υπουργός Υγείας ο κ. Ξανθός.
Μία παράκληση: Επειδή υπάρχει η Διάσκεψη Προέδρων, στην
οποία πρέπει να παραστώ, να σεβαστούµε τον χρόνο εκατέρωθεν.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος -όσο µπορέσω- στο πλαίσιο βέβαια, του χρόνου που δόθηκε και στους άλλους Βουλευτές.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι αναζητούν βοήθεια στα δηµόσια νοσοκοµεία για προβλήµατα ψυχικής υγείας.
Η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ δέχεται έναν πολύ µεγάλο
όγκο νοσηλευοµένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνονται
τα ράντζα διαρκώς, κάτι που έχει εξελιχθεί σε µόνιµο φαινόµενο.
Τα τριάντα πέντε κρεβάτια µε δύο τµήµατα βραχείας νοσηλείας
και οξέων περιστατικών, που διαθέτει δεν επαρκούν, ενώ στην
πραγµατικότητα, έπρεπε να διαθέτει πενήντα µε πενήντα πέντε
κρεβάτια.
Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στους
ασθενείς και στο προσωπικό. Νοσηλεύονται άνθρωποι, που θα
έπρεπε έχουν µεταφερθεί σε ανάλογες δηµόσιες δοµές ή σε ξενώνες, όπως για παράδειγµα χρόνιοι υπολειµµατικοί ασθενείς ή
άνθρωποι εξαρτηµένοι από ψυχότροπες ουσίες και αλκοόλ, που
θα έπρεπε να νοσηλεύονται σε µονάδα νοσηλείας διπλής διάγνωσης. Το ίδιο συµβαίνει και µε άλλους ασθενείς µε σοβαρά
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κοινωνικά προβλήµατα, ακόµα και µε άστεγους, οι οποίοι καταφεύγουν στην κλινική, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία
της.
Επίσης, η κλινική διαθέτει µόνον έναν κοινωνικό λειτουργό και
έναν επισκέπτη υγείας, µε αποτέλεσµα, σε περίπτωση απουσίας
ή κατά τις καλοκαιρινές άδειες, να µην υπάρχει αντικαταστάτης.
Τέλος, ενώ υπάρχουν χώροι προαυλισµού των ασθενών, αυτοί
δεν χρησιµοποιούνται λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ η γενικότερη κατάσταση της κλινικής και από την άποψη των χώρων
και από την άποψη των τεχνικών προδιαγραφών, αντιµετωπίζει
χρόνια και σοβαρά προβλήµατα. Αντίστοιχα προβλήµατα, ίσως
και περισσότερα, αντιµετωπίζει και η Ψυχιατρική Κλινική Χανίων.
Σας ρωτάµε, κύριε Υπουργέ, τι µέτρα θα λάβετε, ούτως ώστε
να αυξηθούν οι διαθέσιµες κλίνες στην Ψυχιατρική Κλινική του
ΠΑΓΝΗ µε ταυτόχρονη πρόσληψη µόνιµου προσωπικού, για τη
δηµιουργία ψυχιατρικών κλινικών και δοµών, καθώς και δικτύου
ψυχικής υγείας, µε κατάλληλο προσωπικό πλήρους και µόνιµης
απασχόλησης, καθώς επίσης και τη δηµιουργία κρατικών και δωρεάν κατάλληλων δοµών, ξενώνων για χρόνια ψυχικά ασθενείς
και δοµές για άτοµα εξαρτηµένα από ουσίες και αλκοόλ.
Καταθέτω και στα Πρακτικά σχετική ανακοίνωση του Σωµατείου του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος, κύριε Υπουργέ, εκτός προγραµµατισµού θα ήθελα να
θέσω ένα ερώτηµα, το οποίο είναι κατεπείγον και αξίζει τον κόπο,
ο κύριος Υπουργός να δώσει µία απάντηση. Αφορά τους τριάντα
εννέα επικουρικούς εργαζόµενους στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο
Αττικής, που προσλήφθηκαν από την πρώτη υγειονοµική περιφέρεια µε σύµβαση ενός έτους. Οι συµβάσεις για ορισµένους λήγουν στις 29 Νοεµβρίου και για τους υπόλοιπους τις αµέσως
επόµενες εβδοµάδες, µε αποτέλεσµα αυτοί οι εργαζόµενοι να
κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Ενώ παρατείνατε τη
σύµβαση για έναν χρόνο ακόµα, σε όλους τους άλλους επικουρικούς, αυτούς τους εξαιρέσατε.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, τι µέτρα θα πάρετε, για να µην απολυθεί
κανένας εργαζόµενος επικουρικός στα στρατιωτικά νοσοκοµεία,
εφαρµόζοντας το µέτρο της παράτασης της σύµβασης για τουλάχιστον έναν χρόνο και φυσικά, να νοµιµοποιηθούν όλοι οι επικουρικοί εργαζόµενοι, να γίνουν µαζικές προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης µε µόνιµη
και σταθερή δουλειά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Συντυχάκη, ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Τέλος, εκκρεµεί το θέµα της
πληρωµής των επικουρικών. Πρέπει να δώσετε µία λύση και η
λύση αυτή πρέπει να είναι πολιτική, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των επιτρόπων ή όπως εν πάση
περιπτώσει, λέγονται αυτοί που εγκρίνουν τις πληρωµές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ συνάδελφε, είναι όντως αλήθεια ότι στην περίοδο της κρίσης έχει αυξηθεί η ανάγκη και η ζήτηση δηµόσιων υπηρεσιών ψυχικής
υγείας.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι η ανεργία και η φτωχοποίηση αυξάνουν την ψυχική ευαλωτότητα των ανθρώπων. Επειδή ακριβώς
υπήρξε µια πολύ αρνητική παρέµβαση στη λειτουργία του δηµόσιου συστήµατος υγείας τα προηγούµενα χρόνια, στην επαρκή
στελέχωση και απόδοση των δηµόσιων δοµών, υπήρξαν όντως
ακάλυπτες ανάγκες αυτήν την περίοδο.
Επιτρέψτε µου να πω ότι η ψυχιατρική µεταρρύθµιση είναι ένα
προοδευτικό όραµα, ένα όραµα µετασχηµατισµού του ασύλου
σε δοµές που θα είναι κοντά στην κοινότητα, θα παρέχουν αξιοπρεπή και ανθρώπινη φροντίδα και θα επικεντρώνονται στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πολιτών, που έχουν ψυχικά
νοσήµατα.
Αυτή η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, λοιπόν, ενώ είχε διανύσει
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έναν αρκετά σηµαντικό και θετικό βίο την προηγούµενη εικοσαετία, βάλτωσε στην περίοδο της κρίσης. Υπήρξε ένα σύµφωνο,
το οποίο έβαζε ορισµένα χρονοδιαγράµµατα, που δεν µπορούσαν να τηρηθούν, που ήταν το τέλος του 2015.
Αυτό το οποίο κάναµε εµείς, είναι να επαναδιαπραγµατευτούµε αυτό το σύµφωνο και να διασφαλίσουµε µια σταδιακή και
βιώσιµη επανεκκίνηση της µεταρρύθµισης αυτής, ενισχύοντας
τις δηµόσιες δοµές και προκαλώντας και µία αποκέντρωση στη
διοίκηση του συστήµατος υγείας µε το ν.4461/2017. Ενισχύουµε
έτσι τη δηµιουργία διευθύνσεων ανά περιφέρεια και ξεπερνάµε
τον συγκεντρωτισµό τού να διευθύνεται όλο το σύστηµα υπηρεσιών ψυχικής υγείας µόνο από τη διεύθυνση του Υπουργείου.
Αυτά, λοιπόν, είναι θεσµικές αλλαγές, που έχουµε προωθήσει
αυτήν την περίοδο. Το µεγάλο ζητούµενο φυσικά, είναι η πραγµατική κατάσταση των δηµόσιων δοµών. Όντως, στην ψυχιατρική
κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου του Ηρακλείου υπάρχει αντικειµενικό πρόβληµα. Έχουµε, δηλαδή και ανεπάρκεια κλινών και ανεπάρκεια κτηριακών υποδοµών.
Είναι τριάντα τρεις οι διαθέσιµες κλίνες, δηλαδή είκοσι τρεις
κανονικές και δέκα στο τµήµα οξέων. Φυσικά, υπάρχουν και δέκα
κλίνες από τον ξενώνα βραχείας παραµονής και υπάρχουν και
από έξι κλίνες σε προστατευόµενα διαµερίσµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
Ο σχεδιασµός της ανάπτυξης αυτών των υπηρεσιών έχει έναν
τίτλο, που λέγεται τοµεοποίηση.
Αγαπητέ συνάδελφε, ράντσα υπάρχουν δυστυχώς και σε ψυχιατρικές κλινικές γενικών νοσοκοµείων, ιδιαίτερα εδώ, στο λεκανοπέδιο Αττικής. Για ποιον λόγο; Διότι δεν είναι ανεπτυγµένες
οι ψυχιατρικές κλινικές στα γενικά νοσοκοµεία της περιφέρειας,
µε αποτέλεσµα να συνωστίζονται όλα τα περιστατικά, ιδιαίτερα
αυτά που έχουν ακούσια εισαγγελική εντολή.
Αυτό, λοιπόν, έχει δηµιουργήσει ένα πρόβληµα. Έχουµε δροµολογήσει την έναρξη λειτουργίας -και κατά την άποψή µας η
λύση είναι να τα θέσουµε γρήγορα σε λειτουργία- επτά τµηµάτων σε νοσοκοµεία της περιφέρειας, από την Καρδίτσα, την Κόρινθο, τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, το Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης κ.λπ.. Έτσι µπορεί να λειτουργήσει πραγµατικά η
τοµεοποίηση σε κάθε τοµέα ψυχικής υγείας.
Η Κρήτη, για παράδειγµα, έχει δύο τοµείς. Είναι ο τοµέας της
δυτικής Κρήτης και ο τοµέας της ανατολικής Κρήτης. Η πρόβλεψη, λοιπόν, για τον τοµέα της Ανατολικής Κρήτης -που είναι
Ηράκλειο και Λασίθι- είναι να προστεθούν άλλες είκοσι κλίνες,
δηλαδή, δέκα στο «Βενιζέλειο», που όµως αυτό συναρτάται µε
την ολοκλήρωση της επέκτασης, που είναι σε εξέλιξη και χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ, και δέκα στο Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου, γιατί όντως, ο Νοµός Λασιθίου δεν έχει καµµία ψυχιατρική
κλινική. Έχει µόνο πρωτοβάθµιου χαρακτήρα δοµές.
Η λύση, λοιπόν, είναι αυτή. Αναζητούµε δυνατότητα να έχουµε
έναν ξενώνα βραχείας νοσηλείας, µετανοσοκοµειακής φροντίδας µάλλον, µε περισσότερες δυνατότητες, δηλαδή από δέκα να
γίνουν δεκαπέντε και επίσης, έχουµε κανονίσει αυτήν την περίοδο να αναπτυχθούν περισσότερες παιδοψυχιατρικές κλίνες
και να φτάσουν τον αριθµό των δέκα. Αυτό, όσον αφορά την καθ’
αυτό επάρκεια των κλινών και των κτηριακών υποδοµών.
Δεν υπάρχει, δυστυχώς, στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο δυνατότητα να αναπτύξουµε περισσότερες κλίνες. Η λύση, λοιπόν,
είναι να το αποκεντρώσουµε αυτό σε άλλα δύο νοσοκοµεία. Αυτό
βεβαίως, θέλει ένα µεταβατικό διάστηµα. Νοµίζω ότι το 2018 θα
είναι η χρονιά, που θα µπορέσουµε, αξιοποιώντας και προσλήψεις προσωπικού, που έχουµε δροµολογήσει, να περάσουµε σε
αυτήν τη νέα λειτουργία, η οποία θα αποσυµφορήσει την ψυχιατρική κλινική του πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου.
Εδώ να πω ότι η κλινική αυτή έχει στηριχθεί µε ανθρώπινο δυναµικό. Προσλάβαµε επιπλέον δύο µόνιµους γιατρούς του ΕΣΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε και δευτερολογία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Να πω µόνο για το
προσωπικό, κύριε Πρόεδρε.
Προσλάβαµε δύο µόνιµους γιατρούς του ΕΣΥ. Προσλάβαµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έναν επικουρικό γιατρό και µε ενηµέρωσαν ότι την προηγούµενη
Τρίτη 21 του µηνός, ορκίστηκε. Προσελήφθη µια συνάδελφος σε
προσωποπαγή θέση και αυξήσαµε τις θέσεις ειδικευοµένων από
πέντε σε οκτώ και έχουν σήµερα καταληφθεί και εργάζονται επτά
ειδικευόµενοι γιατροί.
Άρα, έχουµε µια ουσιαστική αύξηση έξι γιατρών, τέσσερις ειδικούς και δύο ειδικευόµενους στο τµήµα και ταυτόχρονα, υπάρχουν έξι άτοµα από την προκήρυξη 7Κ, που είναι σε εξέλιξη για
µόνιµο προσωπικό η τοποθέτησή τους: µια ΠΕ λογοθεραπείας,
δύο ΠΕ ψυχολόγων, ένας ΤΕ εργοθεραπείας, ένας ΤΕ κοινωνικής
εργασίας και ένας ΤΕ νοσηλευτών. Αυτοί έχουν βγάλει το ΑΣΕΠ
µε προσωρινά αποτελέσµατα και εµείς πιέζουµε τα πράγµατα,
ώστε να κινηθεί γρήγορα η διαδικασία, ώστε στις αρχές του χρόνου να έχουν πιάσει δουλειά και να ενισχυθεί πολύ ουσιαστικά η
κλινική και µε ανθρώπινο δυναµικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Ράλλειο Πειραµατικό Γυµνάσιο Πειραιά.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει, ενώ παράλληλα σας γνωρίζουµε
ότι η επίκαιρη ερώτηση που παρακολουθείτε είναι η τελευταία
σήµερα προς τους Υπουργούς, γι’ αυτό βλέπετε ότι δεν υπάρχουν Βουλευτές στην Αίθουσα.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Συντυχάκης έχει τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δεν απάντησε ο κύριος Υπουργός σε σχέση µε τους επικουρικούς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Στην δευτερολογία
µου, κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ωραία στη δευτερολογία σας,
γιατί περιµένουν και οι εργαζόµενοι να τους δώσετε µια συγκεκριµένη απάντηση.
Από εκεί και πέρα, είπατε ότι η κατάσταση στις ψυχιατρικές κλινικές είναι ένα αντικειµενικό πρόβληµα. Το αναγνωρίζετε. Την ίδια
στιγµή, όµως, περιγράψατε έναν σχεδιασµό, τρόπον τινά, της Κυβέρνησης, που όµως παραπέµπεται στο µέλλον. Επιτρέψτε µου
να πω πως ό,τι παραπέµπεται στο µέλλον, παραπέµπεται ουσιαστικά στις καλένδες. Και µάλιστα, είπατε χαρακτηριστικά ότι δεν
υπάρχει η δυνατότητα στην παρούσα φάση. Γιατί δεν υπάρχει
αυτή η δυνατότητα; Δεν έχετε τους µηχανισµούς; Δεν έχετε τα
επιτελεία; Δεν έχετε τη γνώση ή οι παρούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασµού,
που αντιλαµβάνεστε ότι απαιτεί και σχετικό κόστος.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν µπορεί να λύσει ουσιαστικά αυτά τα
οξυµένα προβλήµατα της ψυχιατρικής υγείας, όπως και τα γενικότερα ζητήµατα των νοσοκοµείων της χώρας, ακριβώς γιατί
είναι δεσµευµένη απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για παράδειγµα, στο Λασίθι ανοίξατε µία κλινική. Αυτό δεν σηµαίνει ότι λύθηκε το πρόβληµα, σε καµµία περίπτωση. Αντιθέτως,
λόγω των αυξηµένων αναγκών και προσφοράς της κλινικής, οι
απαιτήσεις µεγάλωσαν και µεγαλώνουν. Την ανοίξατε µε έναν
επικουρικό γιατρό του ΠΑΓΝΗ. Δηλαδή, τον πήρατε από το
ΠΑΓΝΗ και τον πήγατε εκεί. Αυτό, βέβαια, είναι καλό για τον εργαζόµενο, γιατί άνοιξε η θέση στον Άγιο Νικόλαο. Όµως, δεν τον
αναπληρώσατε µε άλλον εργαζόµενο.
Λέτε τώρα ότι «θα έρθουν» κ.λπ.. Αυτά τα «θα» είναι παρόµοια
µε όλα τα υπόλοιπα «θα» των διορισµών και των προσλήψεων χιλιάδων γιατρών και νοσηλευτών σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλα
τα νοσοκοµεία. Άλλωστε, λείπει πάρα πολύ ιατρικό προσωπικό,
εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλες ειδικότητες.
Η κατάσταση, λοιπόν, στην ψυχιατρική κλινική έχει ξεπεράσει
το επίπεδο ασφαλείας και για τους ασθενείς και για τους εργαζόµενους.
Επίσης, δεν είπατε για τον προαυλισµό των ασθενών. Σας ενηµερώνω ότι η διεύθυνση της κλινικής απευθύνθηκε στην περιφέρεια και αυτή µε τη σειρά της τους παρέπεµψε στη ΔΥΠΕ. Εάν η
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ΔΥΠΕ, είπε, δώσει το «οk» στην περιφέρεια, µπορεί να ενταχθεί
σε ένα πρόγραµµα χρηµατοδότησης. Είναι τόσο απλό! Το ερώτηµα είναι γιατί δεν το κάνετε αυτό. Να δώσετε, δηλαδή, τη σχετική έγκριση, έτσι ώστε να προχωρήσει η χρηµατοδότηση και να
µεγαλώσει ο προαύλιος χώρος για τους ασθενείς. Επαναλαµβάνω ότι το ίδιο προκύπτει και µε τα Χανιά.
Είναι λογικό, λοιπόν, να µην υπάρχουν συνθήκες ηρεµίας, παρ’
όλη τη φιλότιµη και σκληρή προσπάθεια του προσωπικού, µε
αποτέλεσµα να υποβαθµίζονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κατά την άποψη του ΚΚΕ, και θα ολοκληρώσω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε, όλα αυτά τα προβλήµατα δεν είναι µία απλή αµέλεια
του Υπουργείου, της Κυβέρνησης, της διοίκησης ενός νοσοκοµείου. Είναι –επιτρέψτε µου- αποτέλεσµα του αντιδραστικού πυρήνα της περιβόητης ψυχιατρικής µεταρρύθµισης της
Κυβέρνησής σας, δηλαδή της πολιτικής ενίσχυσης του εµπορευµατικού χαρακτήρα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Θα σας θυµίσω µόνο ότι, πριν γίνετε Κυβέρνηση, στηρίζατε τα
«Ψυχαργώ», που ήταν και η επιτοµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην ψυχική υγεία, µε ιδιωτικοποίηση κρατικών δοµών, µπάσιµο
για τα καλά των ιδιωτών στον χώρο, ΜΚΟ, οικοτροφεία ιδιωτών
µε πλήρη κρατική χρηµατοδότηση κ.λπ.. Μάλιστα, κατηγορούσατε και το ΚΚΕ τότε, ότι αντιστεκόταν στο κλείσιµο των δηµόσιων ψυχιατρείων και µάλιστα, µας χαρακτηρίζατε βάρβαρους
και πρωτόγονους.
Εκθειάσατε, βέβαια, το προηγούµενο πρόγραµµα µέχρι το
2015, το λεγόµενο «Σύµφωνο Αντόρ», που αφορούσε δήθεν την
αποασυλοποίηση, που όµως στην πραγµατικότητα, οδήγησε στη
διάλυση των δοµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Επανερχόµαστε, λοιπόν, και
σας ρωτάµε: Θα δώσετε, εδώ και τώρα, λύση στα προβλήµατα
της ψυχικής υγείας, µε ό,τι αυτό πρακτικά συνεπάγεται, µε γιατρούς, µε νοσηλευτές, µε άλλο προσωπικό, µε µόνιµη και σταθερή εργασία, έτσι ώστε να λυθούν και τα προβλήµατα των
επικουρικών και να τους πληρώσετε και να βρουν δουλειά οι άνθρωποι και να µην έχουµε το άγχος κάθε φορά τι θα γίνει µε τα
δηµόσια νοσοκοµεία;
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ συνάδελφε, φοβάµαι ότι όντως, υπάρχει πρόβληµα κατανόησης του
προοδευτικού πυρήνα, που έχει η ψυχιατρική µεταρρύθµιση.
Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, αγαπητέ συνάδελφε του ΚΚΕ,
είναι ένα προοδευτικό αίτηµα όλων των προοδευτικών ψυχιάτρων και επαγγελµατιών ψυχικής υγείας ανά τον κόσµο. Δεν µπορεί -είναι τραγικό, επιτρέψτε µου, µε αγάπη το λέω- το ΚΚΕ να
εµφανίζεται υπερασπιστής µιας ασυλικής λογικής και µιας ασυλικής κουλτούρας στην ψυχιατρική φροντίδα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Είναι διαστρέβλωση αυτό που λέτε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ακούστε. Δεν είναι
διαστρέβλωση. Θα σας διαβάσω το κοµµάτι, που κατέθεσε ο συνάδελφος. Λέει, λοιπόν: «Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός πως τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, εξαιτίας της
πολιτικής των κυβερνήσεων, διαχρονικά κλείνουν ψυχιατρικές
δοµές, όπως το Ψυχιατρείο Χανίων».
Καλώς έκλεισε το Ψυχιατρείο Χανίων, αγαπητοί συνάδελφοι.
Καλώς έκλεισε το Ψυχιατρείο της Κέρκυρας. Καλώς θα κλείσουν
και άλλα και πρέπει να κλείσουν, προφανώς µε ένα σχέδιο, µε
διασφάλιση ότι οι άνθρωποι δεν θα µείνουν στον δρόµο, ότι θα
υπάρχει πρόνοια για να υπάρξουν κοινοτικές δοµές, ξενώνες, οικοτροφεία, προστατευόµενα διαµερίσµατα στην κοινότητα.
Καλώς κλείνουν τα ψυχιατρεία. Δεν µπορείτε να εµφανίζεστε
υπέρµαχοι ενός µοντέλου στο όνοµα της δηµόσιας ψυχιατρικής
περίθαλψης, αγαπητέ συνάδελφε. Αυτό θέλω πραγµατικά να το
καταλάβετε και να δείτε µε άλλους όρους τα πράγµατα.
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Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η ψυχιατρική
µεταρρύθµιση. Αυτό δεν µπορεί να γίνει από τη µια µέρα στην
άλλη. Χρειάζεται πολύ µεγάλη επένδυση σε πόρους, βεβαίως. Η
λιτότητα, η οποία έχει επιβληθεί στη χώρα, αντικειµενικά βάζει
περιορισµούς, αλλά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες εµείς
έχουµε έναν σχεδιασµό σταδιακής ανάπτυξης των δηµόσιων
δοµών.
Σας λέω τώρα για εφτά νέες ψυχιατρικές κλινικές σε γενικά
νοσοκοµεία, που θα τεθούν σε λειτουργία. Έχουµε σχεδιάσει
αυτά, που παλιά τα λέγανε ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Τώρα λέγονται τοπικές, ας πούµε, κοινοτικές δοµές ψυχικής υγείας παίδων και εφήβων. Αναπτύσσουµε το σύστηµα σταδιακά,
προφανώς µε τους διαθέσιµους ανθρώπινους και υλικούς πόρους.
Σας είπα έναν σχεδιασµό προσλήψεων µόνιµου προσωπικού
στη συγκεκριµένη κλινική. Είναι λάθος να γίνεται µια υπερσυγκεντρωτική, υπερτροφική ψυχιατρική κλινική κάπου. Η λύση είναι
µικρές αποκεντρωµένες κλινικές, σε όλους τους νοµούς, οι
οποίες θα εξασφαλίζουν -και αυτό που είναι σηµαντικό- για τον
ψυχικά ασθενή, την εγγύτητα στο οικογενειακό και στο κοινωνικό
του περιβάλλον.
Είναι πάρα πολύ ευαίσθητη αυτή η υπόθεση της ψυχιατρικής
φροντίδας. Κατά την άποψή µου, είναι και το µεγάλο έλλειµµα,
αν θέλετε, του κοινωνικού κράτους στη χώρα µας, το ότι δηλαδή
και στον τοµέα της ψυχικής υγείας και στον τοµέα της αποθεραπείας, της αποκατάστασης, της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
της φροντίδας τελικού σταδίου, το έλλειµµά µας είναι δραµατικό
και υπάρχει τεράστια ψαλίδα ανάµεσα στη χώρα µας και στις
άλλες αναπτυγµένες χώρες της Ευρώπης. Προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούµε και προς τα εκεί θα πρέπει να σχεδιάσουµε στην
επόµενη φάση, τη µεταµνηµονιακή περίοδο, που πιστεύω ότι θα
έχουµε περισσότερες δυνατότητες και από άποψη πόρων και
από άποψη, αν θέλετε, πρωτογενούς σχεδιασµού.
Σας είπα ποια είναι η λύση. Προσπαθούµε να τρέξουµε γρήγορα και να έχουµε επιπλέον είκοσι διαθέσιµες ψυχιατρικές κλινικές στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Αυτό θα αποσυµφορήσει
καταλυτικά και συµφωνώ απολύτως ότι σήµερα το ανθρώπινο
δυναµικό δυσκολεύεται, πιέζεται, δουλεύει κάτω από αντίξοες
συνθήκες.
Όσον αφορά στον προαυλισµό, η ενηµέρωση που έχω είναι
προφανώς ότι έχει εξασφαλιστεί µε ορισµένες παρεµβάσεις, που
έγιναν, ο προαυλισµός, η αναµόρφωση του αύλειου χώρου για
την παιδοψυχιατρική κλινική και τώρα τα παιδάκια τα οποία νοσηλεύονται εκεί έχουν µια πιο ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση και φροντίδα.
Το επίπεδο ασφαλείας, αγαπητέ συνάδελφε, το εγγυάται το
ανθρώπινο δυναµικό. Έχουµε εξαιρετικό επιστηµονικό και λοιπό
προσωπικό, επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, που πραγµατικά
υπερβαίνουν εαυτούς και παρέχουν αξιοπρεπέστατη φροντίδα.
Η προσπάθεια γίνεται για να στηρίξουµε αυτό το ανθρώπινο δυναµικό επιπλέον είτε µε µόνιµο προσωπικό είτε µε επικουρικό
προσωπικό είτε ακόµα και µε ελαστικές -όπως εσείς λέτε και
σωστά λέτε- σχέσεις εργασίας.
Για παράδειγµα, έχουµε ενισχύσει την Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ. Θυµάστε το πρόβληµα της χρηµατοδότησης
µέσω ΕΣΠΑ. Την έχουµε ενισχύσει µε εννέα άτοµα, ιατρούς και
λοιπό προσωπικό, αυτή την περίοδο και µε µπλοκάκια ακόµα,
ακριβώς για να καλύψουµε τις πιο επείγουσες ανάγκες.
Για µας, λοιπόν, ο τοµέας ψυχικής υγείας είναι ένας τοµέας ειδικής ευαισθησίας και υπάρχει ζήτηµα άρσης ανισοτήτων και
στήριξης αδύναµων ανθρώπων. Γι’ αυτό οφείλει να είναι πολύ
ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής υγείας. Αυτό κάνουµε και προσπαθούµε µε ολιστικό τρόπο να προσεγγίσουµε τα θέµατα.
Όσον αφορά -και κλείνω- το θέµα µε το επικουρικό προσωπικό, που σωστά νοµίζω ότι το έθεσε ο συνάδελφος, έχουµε, κατ’
αρχάς, πρόβληµα µε τη µη πληρωµή αυτή την περίοδο ενός µέρους από αυτούς τους περίπου χίλιους πεντακόσιους γιατρούς
και υπόλοιπους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας επικουρικού
προσωπικού, που δώσαµε µε νόµο παράταση των συµβάσεών
τους µέχρι το τέλος του 2018.
Είχαµε αρνητικές πράξεις από ορισµένους επιτρόπους του
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Ελεγκτικού Συνεδρίου ανά τη χώρα, οι οποίοι, επικαλούµενοι θέµατα συνταγµατικής νοµιµότητας, αρνούνταν να εγκρίνουν τα
εντάλµατα, παρ’ ότι φυσικά τα χρήµατα υπήρχαν και ήταν πολύ
σαφής η πολιτική µας βούληση οι άνθρωποι αυτοί να παραµείνουν στις θέσεις τους, διότι προσφέρουν πραγµατική εργασία,
καλύπτουν πραγµατικές ανάγκες και δεν θέλαµε σε καµµία περίπτωση να θέσουµε σε διακινδύνευση την εύρυθµη στελέχωση
και λειτουργία των τµηµάτων.
Είµαστε σε συνεννόηση µε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό το
έχουµε εξηγήσει στους εργαζόµενους την προηγούµενη εβδοµάδα, που είχαν κινητοποίηση. Κάνουµε µία προσπάθεια αυτές
τις µέρες να το αντιµετωπίσουµε σε µόνιµη βάση και να εκτονώσουµε την κατάσταση.
Ειδικά για τα στρατιωτικά νοσοκοµεία, αυτό το θέµα µου ετέθη
προχθές στη συζήτηση. Δεν είχα καλή εικόνα γι’ αυτά τα τριάντα
εννέα άτοµα που λέτε. Επειδή αυτοί είχαν προσληφθεί µέσω της
Α’ ΣΕΥΠ, θα δούµε τη δυνατότητα να υπαχθούν και αυτοί στο
ίδιο καθεστώς, από την άποψη της παράτασης και, φυσικά, θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εγγυηθούµε την έγκαιρη πληρωµή των δεδουλευµένων τους.
Αυτή τη στιγµή χρωστούµε τον Οκτώβρη και τον τρέχοντα
µήνα. Πιστεύω ότι τις επόµενες µέρες θα έχουµε µία θετική εξέλιξη από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για να κλείσει αυτή η εκκρεµότητα, η οποία ταλαιπωρεί τους εργαζόµενους και δηµιουργεί ένα
κλίµα έντασης στα νοσοκοµεία, το οποίο δεν θέλουµε να υπάρχει, γιατί πιστεύουµε ότι ο εργαζόµενος σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία πρέπει να αισθάνεται ότι η πολιτεία τηρεί τις στοιχειώδεις
υποχρεώσεις απέναντί του και κυρίως την υποχρέωση της έγκαιρης αµοιβής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα θα γίνει µία διακοπή και
θα επανέρθουµε στις 13.00’ µε την επίκαιρη επερώτηση της
Νέας Δηµοκρατίας: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού Στρατού
Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία».
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 9/7/8-11-2017 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κυρίων Βασίλειου
Κικίλια, Αναστάσιου (Τάσου) Δηµοσχάκη, Κωνσταντίνου Τσιάρα,
Σάββα Αναστασιάδη, Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, Αθανάσιου Δαβάκη, Αθανάσιου Καββαδά, Σταύρου Καλαφάτη, Συµεών (Σίµου) Κεδίκογλου, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Γεωργίου
Κουµουτσάκου, Κωνσταντίνου Τασούλα, Ευάγγελου - Βασίλειου
Μεϊµαράκη, προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική
Αραβία µε διακρατική συµφωνία».
Η συζήτησή µας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 135 του
Κανονισµού της Βουλής. Ειδικότερα, στη συζήτηση των επερωτήσεων µετέχουν µόνο ο Βουλευτής ή οι Βουλευτές που υπογράφουν την επερώτηση και ο αρµόδιος Υπουργός. Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας, στην οποία ανήκουν οι επερωτώντες
Βουλευτές, µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αναπτύξει την
επερώτηση για δέκα λεπτά της ώρας, µετά τον πρώτο επερωτώντα Βουλευτή, και ο ίδιος ή ο Αναπληρωτής του µπορούν να
µετέχουν στη συζήτηση, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου
97 παράγραφοι 1 έως 3 και 5.
Ο Πρόεδρος κάθε άλλης Κοινοβουλευτικής Οµάδας ή ο αναπληρωτής του µπορούν να µετέχουν στη συζήτηση, µετά τις
πρωτολογίες και την απάντηση του Υπουργού, για µία µόνο
φορά στο µισό του χρόνου του άρθρου 97, παράγραφοι 1 έως
3, δηλαδή για οκτώ λεπτά.
Επειδή σήµερα έχει προαναγγελθεί ως πολύ φοβερή αυτή η
συζήτηση που θα διεξάγουµε, θα ήθελα να σας θυµίσω ότι στο
άρθρο 135, παράγραφος 5 αναφέρεται ρητά ότι η συζήτηση των
επερωτήσεων περιορίζεται αποκλειστικά στο θέµα που αναφέρεται στο κείµενο της επερώτησης και ολοκληρώνεται µέσα σε
µία συνεδρίαση. Η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέµατος,
όµοιου ή συναφούς µε το θέµα της επερώτησης δεν επιτρέπεται,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 137.
Θύµισα, λοιπόν, τις βασικές διατάξεις που διέπουν τη σηµερινή
µας συζήτηση. Νοµίζω ότι έχουν έλθει και οι Βουλευτές του ΚΚΕ.
Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, µε τους επερωτώντες.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, που είναι ο πρώτος επερωτών, για
δέκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ανεχθείτε
το γεγονός ότι σκοπεύω να µιλήσω επί του θέµατος αποκλειστικά. Ζητώ την επιείκειά σας.
Γιατί βρισκόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα εδώ;
Βρισκόµαστε σήµερα εδώ γιατί η Νέα Δηµοκρατία θεωρεί ότι
συµφωνίες εκποίησης στρατιωτικού υλικού πυροµαχικών, που
ελήφθη έπειτα από σχεδόν οµόφωνη έγκριση της Επιτροπής
Εξοπλισµών της Βουλής, δεν βασίζονται σε διακρατική συµφωνία, όπως ψευδώς διαβεβαίωσε την επιτροπή και έλαβε την ψήφο
της ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης κ. Καµµένος, αλλά πρόκειται
για συµφωνία, η οποία υπεγράφη µε µεσάζοντα, πράγµα το
οποίο απαγορεύεται από τον νόµο, αλλά απαγορεύεται και από
την προγενέστερη συµπεριφορά του κ. Καµµένου, ασχέτως
νόµου. Διότι ο κ. Καµµένος –ως γνωστόν- έχει σταδιοδροµήσει
ως εξολοθρευτής µεσαζόντων και έχει συµβάλει εις το να θεωρηθεί συνώνυµη η λέξη «µεσάζων» µε τη λέξη «απατεών».
Πώς µάθαµε ότι ο κ. Καµµένος εξαπάτησε τη Βουλή και δεν
υπέγραψε διακρατική συµφωνία για εκποίηση στρατιωτικού υλικού; Το µάθαµε διότι ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης κ. Καµµένος,
προσέβαλε στις 30 Αυγούστου Ανώτατο Αξιωµατικό του Στρατού
διατάζοντας την προσωρινή κράτησή του στον προθάλαµο του
γραφείου του, επειδή προφανώς δεν υπήκουσε εις τις επιθυµίες
του για να εφαρµόσει και να συγκαλύψει την ιδιωτική συµφωνία
και όχι τη διακρατική συµφωνία. Ο εν λόγω ανώτατος αξιωµατι-
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κός υπέβαλε ένα υπόµνηµα, το οποίο µετά από µία εβδοµάδα
διέρρευσε στον Τύπο.
Δεν θα σταθώ σε καµµία λεπτοµέρεια αυτού του υποµνήµατος. Εµένα µου έκαναν εντύπωση µόνο ελάχιστες λέξεις στον
επίλογο του υποµνήµατος. Είπε ο ταξίαρχος αυτός, ο οποίος
προσεβλήθη από τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης: «Επειδή έχω
τριάντα πέντε χρόνια ευδόκιµης υπηρεσίας χωρίς παραπτώµατα
στον φάκελό µου και επειδή τιµώ το όνοµα που κληρονόµησα
από τον πατέρα µου, κάνω αυτό το υπόµνηµα για να διαµαρτυρηθώ για την προσβλητική συµπεριφορά σας».
Κύριε Υπουργέ, το έµβληµα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Αµύνης έχει ένα απόσπασµα από κάτι που είπε ο Γλαύκος στην
Ιλιάδα: Όλοι ξέρουµε το «αιέν αριστεύειν». Υπάρχει κάτι µετά
που λέει «…µηδέ γένος πατέρων αισχυνέµεν». Δεν θα αµαυρώσω
το όνοµα των γονέων µου.
Αξιωµατικός κρατήθηκε στο ΓΕΕΘΑ από τον υπεύθυνο ασφαλείας του ΓΕΕΘΑ -κρατήθηκε αξιωµατικός από τον υπεύθυνο
ασφαλείας, τον ίδιο αξιωµατικό υπεύθυνο ασφαλείας, που, υποθέτω, κύριε Υπουργέ, δεν µπόρεσε να κρατήσει τον Ρουβίκωνα,
αλλά µπόρεσε να κρατήσει έναν ταξίαρχο του ελληνικού στρατού-, και εµείς πληροφορηθήκαµε όλα αυτά τα γεγονότα.
Ποιοι είµαστε εµείς που πληροφορηθήκαµε αυτά τα γεγονότα;
Είµαστε εµείς, κύριε Υπουργέ, που τρία χρόνια τώρα σε δεκαοκτώ συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξοπλισµών της Βουλής ψηφίζουµε όλες τις εισηγήσεις, τις οποίες φέρνει το Υπουργείο
Εθνικής Αµύνης, για να συµβάλλουµε στη διαθεσιµότητα και των
εξοπλισµών και των τεχνικών µέσων και που ουδέποτε έχουµε
σχολιάσει αυτά τα θέµατα.
Η Νέα Δηµοκρατία από την αρχή της θητείας σας στήριξε όλες
τις εισηγήσεις από τα επιτελεία, προκειµένου αυτήν τη χαλεπή
περίοδο για τον στρατό, για τις Ένοπλες Δυνάµεις, τουλάχιστον
η Επιτροπή Εξοπλισµών της Βουλής να βοηθήσει εις την αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων διαθεσιµότητας που έχουν
οι Ένοπλες Δυνάµεις.
Τι συνέβη µε αυτήν τη συµφωνία; Τι είναι αυτή η συµφωνία; Οι
Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας απεφάσισαν σε δύο συνεδριάσεις
της Επιτροπής Εξοπλισµών της Βουλής να εκποιήσουν εύχρηστο, µεν, αλλά περισσευούµενο πλεονάζον στρατιωτικό υλικό,
τριακόσιες χιλιάδες φυσίγγια και χίλιες επτακόσιες αεροπορικές
βόµβες χιλίων και πεντακοσίων λιβρών.
Οι διαβεβαιώσεις οι οποίες ελήφθησαν για την εκποίηση αυτού
του εύχρηστου, µεν, αλλά πλεονάζοντος υλικού ήταν ότι πρόκειται για διακρατική συµφωνία. Η διακρατική συµφωνία βάσει του
νόµου είναι εκείνη, η οποία δεν επιτρέπει τη µεσολάβηση, όπως
λέει ο ν.3978/11, µεσάζοντα, πράκτορα ή διαµεσολαβητού. Οι
διαβεβαιώσεις τόσο του Υπουργού στην επιτροπή, όσο των αρχηγών των επιτελείων αλλά και του Αναπληρωτή Υπουργού δεν
περιελάµβαναν µόνο την περιγραφή αυτής της µεταβίβασης,
αλλά έδωσαν και τον ορισµό της διακρατικής συµφωνίας.
Στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου του 2017, όπου εκτάκτως
απεφασίσθη η εκποίηση χιλίων επτακοσίων αεροπορικών βοµβών
και στην οποία έκτακτη εκποίηση, παρά το έκτακτο, η Νέα Δηµοκρατία εποικοδοµητικά και καλόπιστα έδωσε την ψήφο της, ο κ.
Βίτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αµύνης, απαντώντας
σε ερωτήµατα Βουλευτών και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας περιγράφει την έννοια της διακρατικής συµφωνίας: «Άρα
δεν µπορούµε να κάνουµε συναλλαγή µε κάποιον επειδή δεν
είναι κράτος, όχι επειδή λέει ο άλλος ότι εγώ είµαι κράτος ή εκπροσωπώ κράτος. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγµατα. Οι υπογραφές πρέπει να είναι υπογραφές κρατικών παραγόντων και
χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία που προείπα». Υπογραφές κρατικών παραγόντων.
Γιατί έχει σηµασία στην ψήφο µας το ότι είναι διακρατική η
συµφωνία; Έχει σηµασία για λόγους διαφάνειας, µετά από έναν
ορυµαγδό υποψιών και διαφθοράς κι έχει σηµασία για λόγους
διπλωµατικούς. Στηρίζουµε και στηρίξαµε αυτές τις αποφάσεις,
γιατί η διακρατική συµφωνία εξασφαλίζει και διαφάνεια και διπλωµατικά οφέλη για τη χώρα.
Για να δούµε, λοιπόν, τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα. Στις
12 Ιανουαρίου του 2017 η Επιτροπή Εξοπλισµών της Βουλής, η
οποία από το 2010 υφίσταται και ασχολείται µε την προηγούµενη
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εξέταση και την παρακολούθηση εξοπλιστικών προγραµµάτων,
ενέκρινε την εκποίηση τριακοσίων χιλιάδων εκρηκτικών φυσιγγίων µε διακρατική συµφωνία.
Ο κύριος Υπουργός διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι: «Αυτήν τη
στιγµή είµαστε σε συνοµιλία µε τη Σαουδική Αραβία. Πιθανόν να
αναπτυχθεί µια συµφωνία που θα φτάσει τα 300.000 εκατοµµύρια. Θα σας ενηµερώσουµε για την τελική τιµή. Μπορεί να πάει
και στα 80». Δεν µας ενηµέρωσε. Πήγε τελικά στα 66, αλλά δεν
υλοποιήθηκε µέχρι στιγµής.
«Θέλουµε την πλήρη γνώση από τη µεριά της Επιτροπής Εξοπλισµών σε όλα τα προγράµµατα, γιατί αυτές οι δηµοκρατικές
διαδικασίες εξασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια». Καµµία έκπτωση! Την απόλυτη διαφάνεια! «Υπάρχει προσφορά έγγραφη
και υπάρχει επιτροπή που επισκέφτηκε τη χώρα».
Στην ίδια συνεδρίαση, ο τότε Αρχηγός ΓΕΣ λέει: «Τα είδε η επιτροπή αυτά τα πυροµαχικά. Η διακρατική εξασφαλίζει καλύτερη
ασφάλεια για το πού θα πάνε, παρά να τα δώσουµε σε κάποια
εταιρεία, η οποία δεν ξέρεις πού να καταλήξουν».
Σηµειώνουµε ότι η διαπίστωση του πλεονάζοντος υλικού των
300.000 φυσιγγίων του Γενικού Επιτελείου Στρατού έγινε έναν
χρόνο πριν, δηλαδή έγινε µε απόφαση του Ιουλίου του ’16. Σηµειώνουµε –για όσους είναι καχύποπτοι- ότι έναν µήνα πριν τον
Ιούλιο του ’16 που το ΓΕΣ αποφάσισε για το περίσσευµα αυτό, ο
κ. Βασίλης Παπαδόπουλος –που εν συνεχεία ενεφανίσθη ως µεσάζων ή ως εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας, κατά τον κ.
Καµµένο τάχα- είχε υποβάλει, έναν µήνα πριν την κρίση ότι αυτά
περισσεύουν, γραπτό αίτηµα προς το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης, µε το οποίο ζητούσε, έναν µήνα πριν κριθεί ότι περισσεύουν
300.000 -ω της συµπτώσεως!-, 300.000 σφαίρες, αλλά για το
κράτος της Ιορδανίας που τότε χαρακτήριζε πελάτη του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι συνέβη εν συνεχεία και µετά αυτήν την απόφαση; Η αρµόδια
επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εξοπλισµών του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης, επιµελείται να υπογραφεί η συµφωνία. Οι αξιωµατούχοι αυτής της Υπηρεσίας, από τον γενικό διευθυντή µέχρι τον
τελευταίο υπαξιωµατικό, θεωρούν ότι αυτή η συµφωνία πρέπει
να υπογραφεί µε κρατικό αξιωµατούχο, όπως ορίζει η διακρατική
συµφωνία, όπως ορίζει ο κ. Βίτσας τις διακρατικές συµφωνίες,
όπως τις ορίζει η λογική, όπως τις ορίζει το ηθικό µένος του κ.
Καµµένου κατά των µεσαζόντων, ασχέτως νοµοθεσίας, και όπως
ορίζει και η πρακτική.
Ξέρουµε –το µάθαµε εν συνέχεια- ότι υπάρχει µια αόριστη,
ανεπικύρωτη, ασαφής εξουσιοδότηση από αναρµόδιο συνταγµατάρχη της Σαουδικής Αραβίας τον Μάιο του ’16 προς τον φερόµενο µεσάζοντα Παπαδόπουλο, µε την οποίαν τον εξουσιοδοτούν γενικώς και αορίστως να διαπραγµατεύεται για εκποίηση
στρατιωτικού υλικού.
Αυτή η επιστολή δεν πείθει τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης
Αµυντικών Εξοπλισµών ή Αµυντικών Προµηθειών και αναζητούν
µέσω της διπλωµατικής οδού της πρεσβείας στο Ριάντ βεβαίωση
για αξιωµατούχο, ο οποίος θα υπογράψει. Η πρεσβεία µας στο
Ριάντ τηλεγραφεί έχοντας λάβει αυτήν την εξουσιοδότηση του
’16 ότι οι Άραβες δεν έχουν ιδέα για το ποιος είναι αυτός και επιθυµούν διακρατική συµφωνία µε κρατικό αξιωµατούχο, κυβέρνηση µε κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τασούλα, θα κάνετε χρήση της δευτερολογίας σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Όχι, όχι, τελειώνω.
Φτάνουµε στις 13 Ιουνίου. Η γενική διεύθυνση δεν έχει πειστεί
ότι αυτός είναι κρατικός αξιωµατούχος. Κάνουν συσκέψεις και ο
κ. Καµµένος καλεί για δίωρο τον απόστρατο ναύαρχο που έχει
ανακαλέσει στην ενέργεια και είναι γενικός διευθυντής. Μετά
από δίωρη παρουσία στο γραφείο του, αναχωρεί µε στρατιωτικό
αεροσκάφος C-27 για τη Θεσσαλονίκη, όπου υπογράφει συµφωνία στο αεροδρόµιο της Μίκρας µε ιδιώτη, εκπρόσωπο ιδιωτικής
εταιρείας, µε σφραγίδα «Ολυµπιακή Βιοµηχανία» και αντισυµβαλλόµενο απόστρατο ναύαρχο εκπρόσωπο της ΓΔΑΕ.
Την επόµενη µέρα της υπογραφής αυτής, για τη µεταβίβαση
300.000 φυσιγγίων, τα στελέχη της Διεύθυνσης Προµηθειών
Αµυντικού Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισµών, µε τη δια-
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δικασία της αντίστροφης ενηµέρωσης, περιγράφουν όλη αυτή
την ιστορία, περιγράφουν το γεγονός ότι έψαχναν για αξιωµατούχο και υπεγράφη µε ιδιώτη σε έγγραφο, το οποίο υπογράφουν ιεραρχικά.
Έκτοτε, σιγή. Το θέµα –επαναλαµβάνω και κλείνω- το µάθαµε
αρχές Νοεµβρίου από διαρροή του επεισοδίου µε τον ταξίαρχο.
Ο κ. Καµµένος στις 20 Σεπτεµβρίου, σε ερώτησή µας για το
θέµα, απαντάει ότι δεν ετήρησαν οι Άραβες και ο αντιπρόσωπός
τους τη συµφωνία: «Μέχρι την 1η Οκτωβρίου θα τους έχω καλέσει και θα τους επιβάλω αυτά τα οποία τους αναλογούν γιατί ευθύνονται που δεν ετηρήθη η συµφωνία». Φτάσαµε στα τέλη
Νοεµβρίου του 2017. Δεν έχει επιβάλει καµµία συνέπεια, δεν έχει
ενηµερώσει σε τίποτε. Απάντησε ότι απλώς κάλεσε µετά από
πέντε µήνες τον Πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να µας
λέει τι έχει γίνει.
Τι συµβαίνει δηλαδή, κύριοι συνάδελφοι; Συµβαίνει ότι εξηπατήθη η Επιτροπή Εξοπλισµών της Βουλής, µία κρίσιµη επιτροπή
για θέµατα διαθεσιµότητας των Ενόπλων Δυνάµεων. Συµβαίνει
ότι ο κ. Καµµένος υφήρπαξε την έγκρισή της, έκανε συµφωνία
µε ιδιώτη µεσάζοντα. Αυτή η συµφωνία δεν µπόρεσε να προχωρήσει, γιατί προφανώς ο ιδιώτης δεν εκπροσωπεί τη Σαουδική
Αραβία. Το περίεργο είναι ότι επιµένει σε αυτήν τη συµφωνία και
επιµένει ότι τάχα είναι διακρατική. Είναι µια υπόθεση θλιβερή,
σκοτεινή, δυσάρεστη, που αποδεικνύει ότι όλα όσα έχουν συµβεί
στο παρελθόν δεν µας έχουν διδάξει τίποτε.
Και αντί να αξιοποιήσει τη συµπαράσταση και την καλή πίστη
και την εποικοδοµητική στάση της Αντιπολιτεύσεως, καταχράται
αυτών των στοιχείων, µε αποτέλεσµα όχι µόνο να προσβάλει τις
Ένοπλες Δυνάµεις, αλλά να υπονοµεύει και τη λειτουργία µιας
επιτροπής η εύρυθµη και αξιόπιστη λειτουργίας της οποίας –η
οποία υπονοµεύεται- είναι βασική προϋπόθεση για θέµατα που
άπτονται σε ζωτικής σηµασία ζητήµατα των Ενόπλων Δυνάµεων.
Εµείς επισηµαίνουµε αυτά τα γεγονότα. Εµείς επισηµαίνουµε
την καλοπιστία µας και την εποικοδοµητική µας στάση και εµείς
επιµένουµε στο ότι αυτή η συµφωνία έγινε µε κατάχρηση εµπιστοσύνης της Βουλής. Είναι συµφωνία µε µεσάζοντα, είναι συµφωνία αίσχους για την Ελλάδα, αίσχους για τον κ. Καµµένο και
ζητάµε από τον Πρωθυπουργό να ενεργήσει αναλόγως όχι πείθοντας εµάς µε λόγια, αλλά πείθοντας µε πράξεις. Γιατί υπάρχουν, δυστυχώς, πολλοί κακόπιστοι σε αυτήν τη χώρα, οι οποίοι
θα θεωρήσουν έπειτα από όλα αυτά ότι η ανάθεση του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης στον κ. Καµµένο δεν αποτελούσε ένα αντάλλαγµα για τη στήριξη στην Κυβέρνηση, αλλά θα πουν αυτοί
οι κακόπιστοι και δεν θα µπορούµε να τους απαντήσουµε ότι δεν
ήταν αντάλλαγµα ή έπαθλο, αλλά ήταν ανταµοιβή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τασούλα, έχετε υπερβεί και τη δευτερολογία σας κατά δύο
λεπτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας επιτρέψω δευτερολογία.
Το λέω και για τους επόµενους. Είναι επτά Βουλευτές. Δεν
είναι δυνατόν να υπερβούµε τον χρόνο. Ήδη αυτή η διαδικασία
θα κρατήσει πολύ. Το λέω για να το έχετε υπ’ όψιν σας και να
έχετε συµπυκνώσει τις τοποθετήσεις σας.
Ο επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Δαβάκης.
Ελάτε, κύριε Δαβάκη. Εσείς έχετε πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Με µία µικρή ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αυτό
λέει ο Κανονισµός. Εσείς τον επικαλείστε, οπότε θα τον επικαλούµαι κι εγώ ως Πρόεδρος. Κι έχετε και τρία λεπτά δευτερολογία, αν θέλετε να τα πείτε όλα µία και καλή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τον Κανονισµό τον
επικαλούµαστε όχι για θέµατα χρόνου, αλλά για άλλα θέµατα.
Για θέµατα χρόνου, να τον παραβαίνετε συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία ελέγχει σήµερα τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας για τον τρόπο, µε τον οποίο
χειρίστηκε τον φάκελο της διάθεσης στη Σαουδική Αραβία τριακοσίων χιλιάδων υπηρεσιακά µη αναγκαίων βληµάτων πυροβολικού εκατόν πέντε χιλιοστών.
Συγκεκριµένα, τον ελέγχει για διάφορα ζητήµατα που εγείρονται, για αποφάσεις, πράξεις, παραλείψεις σε έξι συγκεκριµένα
χρονικά σηµεία. Αν θέλετε, σηµειώστε λίγο αυτά που θα σας πω,
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γιατί προηγουµένως δεν σηµειώνατε.
Τον Μάιο του 2016 κατατίθεται επιστολή του Σµηνάρχου της
Σαουδικής Αραβίας Αντέλ Αλ Σαΐφ Αναπληρωτή Διευθυντή Εξοπλισµών και Πυροµαχικών της Πολεµικής Αραβίας της Σαουδικής
Αραβίας. Η επιστολή αυτή, την οποία έχουµε στα χέρια µας και
εσείς µας την έχετε γυρίσει, δεν φαίνεται να έχει κανέναν αριθµό
πρωτοκόλλου. Δεν ξέρουµε ποιος την παρέλαβε, πότε, από ποιον
την παρέλαβε και σε ποιο κρατικό αρχείο φυλάσσεται.
Είναι µια προσωπική αλληλογραφία του Έλληνα Υπουργού
Εθνικής Άµυνας µε σµήναρχο της Πολεµικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Έχετε προσωπική αλληλογραφία; Αναφέρεται
δηλαδή ο σµήναρχος της Πολεµικής Αεροπορίας στον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας της χώρας. Με τα λίγα που ξέρω -γιατί εγώ δεν
είχα χρηµατίσει Υπουργός, όπως εσείς- ως Υφυπουργός ξέρω
ότι οι σµήναρχοι δεν αναφέρονται στους Υπουργούς απευθείας.
Αυτό βλέπουµε από αυτό το έγγραφο.
Η επιστολή αυτή όπως είπαµε αναφέρεται σε εσάς. Επίσης,
αναφέρει ονοµαστικά τον κ. Βασίλη Παπαδόπουλο ως νόµιµο εκπρόσωπο της Σαουδικής Αραβίας. Για την ολοκλήρωση της συµφωνίας ελέγχθηκε αν η διεύθυνση εξοπλισµών και πυροµαχικών,
την οποία εκπροσωπεί ο σµήναρχος, έχει τη νοµική δυνατότητα
να παρέχει τέτοιου είδους εξουσιοδοτήσεις; Επίσης, είναι πολύ
ενδιαφέρον το γεγονός αν η Πολεµική Αεροπορία της Σαουδικής
Αραβίας ενδιαφέρεται να αγοράσει βλήµατα πυροβολικού.
Μήπως το έγγραφο αυτό, κύριε Καµµένο, αφορούσε αεροπορικές βόµβες γενικής χρήσης και όχι βλήµατα πυροβολικού;
Υπάρχει κάποιο έγγραφο αρµόδιας αρχής της Σαουδικής Αραβίας που να βεβαιώνει συγκεκριµένα το ενδιαφέρον της χώρας
αυτής για τριακόσιες χιλιάδες βλήµατα πυροβολικού;
Σηµειώστε αυτό το ερώτηµα, γιατί θα σας ρωτήσω και κάτι
άλλο µετά.
Στις 4 Σεπτεµβρίου του 2016 ο Έλληνας ΑΚΑ, δηλαδή ο Ακόλουθος Άµυνας, αποστέλλει επιστολή προς το τµήµα ΑΚΑΜ του
Υπουργείου Άµυνας της Σαουδικής Αραβίας µε την οποία ζητά
να µάθει αν το έγγραφο του σµηνάρχου, που σας έλεγα προηγουµένως, είναι αυθεντικό. Μόνον αυτό. Δεν έχουµε κανένα
άλλο ερώτηµα.
Εν ολίγοις, ακόµα και µετά την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας της επιστολής µένει αναπάντητο το βασικό ερώτηµα, εάν η
Διεύθυνση Εξοπλισµών και Πυροµαχικών, της οποίας Αναπληρωτής Διευθυντής είναι ο Αλ Σαΐφ, ο κύριος που σας είπα προηγουµένως, έχει όντως το δικαίωµα να παρέχει εξουσιοδοτήσεις.
Είναι σηµαντικό αυτό το έγγραφο, γιατί νοµιµοποιεί και ξεκινά
την όλη διαδικασία.
Στις 12 Ιανουαρίου του 2017 έρχεται το θέµα της συζήτησης
στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής. Πολλοί εκ των συναδέλφων που συµµετέχετε στην Επιτροπή Εξοπλιστικών ίσως να
το θυµάστε. Μέχρι τότε έχουν γίνει πολλά. Η επιτροπή δεν ξέρει
τίποτα. Το ενηµερωτικά σηµείωµα για τα βλήµατα, το οποίο µας
δώσατε, είναι τέσσερις σελίδες. Και εκεί ούτε Σαουδική Αραβία
υπάρχει ούτε κ. Παπαδόπουλος υπάρχει.
Εκεί, λοιπόν, σας ρωτάω εγώ και λέω συγκεκριµένα στα Πρακτικά Βουλής: «Σχετικά µε τα βλήµατα, κύριε Υπουργέ, των εκατόν πέντε χιλιοστών, ανεφέρθη από τον κύριο Υπουργό ότι έχει
υπάρξει ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία. Έχουµε κάποιο
στοιχείο το οποίο µπορούµε να εκτιµήσουµε την πραγµατικότητα
αυτού που µας λέτε; Γιατί συνήθως έχουµε ακούσει πολλά από
εσάς, αλλά στοιχεία δεν έχουµε». Και συνεχίζω: «Θεωρώ ότι τα
τριακόσιες χιλιάδες βλήµατα αυτού του µεγέθους είναι πάρα
πολλά για να τα πάρει ένα κράτος όπως είναι η Σαουδική Αραβία,
η οποία, από ό,τι γνωρίζω, έχει κάποιες αψιµαχίες µε µια οµάδα
ανταρτών στην Υεµένη». Αναφέρθη ο κ. Φίλης γι’ αυτό.
Η απάντηση που µου δώσατε, αν θυµάστε, ήταν η γνωστή –θα
έλεγα- ειρωνική απάντηση: «Τι µε νοιάζει εµένα; Εγώ θέλω να τα
διώξω. Τι µε νοιάζει τι θα τα κάνουν κ.λπ.». Καταλαβαίνετε ότι
γεννάει κατά τούτο νέα ερωτήµατα.
Στις 13 Ιουνίου του 2017 υπογράφεται η σύµβαση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Άρα διαβάζετε την απάντησή µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μη δια-
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κόπτετε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Θα τη διαβάσω µετά γιατί δεν έχω
χρόνο.
Η απάντηση είναι αυτή που σας είπα, κύριε Υπουργέ.
Λέτε: «Όσον αφορά στα ερωτήµατα του κ. Δαβάκη υπάρχει
προσφορά έγγραφη από τη µεριά της Σαουδικής Αραβίας. Υπάρχει η επιτροπή που επισκέφτηκε τη χώρα εν συνεχεία και έγιναν
οι διαπραγµατεύσεις, αλλιώς δεν θα το φέρναµε στη Βουλή.
Τώρα αν θέλετε να το δείτε, γιατί δεν πιστεύετε, ελάτε να το
δείτε. Πολύ ευχαρίστως. Όσον αφορά στο πού θα τα κάνει
χρήση η χώρα αυτή, είµαι σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω να σας
πω για ποιον λόγο τα θέλει τα πυροµαχικά κ.λπ.».
Στις 13 Ιουνίου υπογράφεται η σύµβαση. Φεύγει το αεροπλάνο
C-27 Spartan µε τον κ. Κυριακίδη, Διευθυντή της ΓΔΑΕ, εσπευσµένα στο αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, έρχεται ο κ. Παπαδόπουλος από το Κιλκίς και υπογράφουµε.
Επιπλέον, εάν διαβάσει κάποιος το κείµενο της συµβάσεως,
επειδή όλοι έχουµε κάνει φαντάροι ή κάτι άλλο, αυτό ούτε κείµενο συµβάσεως για τυρόπιτες σε ΚΨΜ δεν ήταν. Ούτε για ΚΨΜ
µονάδος πορτοκαλάδες-τυρόπιτες δεν ήταν, αλλά αυτό θα το
κρίνουν άλλοι.
Στις 22 Ιουνίου απεστάλη η εισήγηση του ΥΠΕΞ -δεν βλέπω
τον κ. Κοτζιά σήµερα εδώ- προς το Υπουργείο Οικονοµίας µε κοινοποίηση προς το ΥΠΕΚΑ σχετικά µε την παροχή άδειας εξαγωγής των βληµάτων στην εταιρεία «Ολυµπιακή Βιοµηχανία» κ.λπ..
Φαίνεται τελικά πως δεν ήµουν ο µόνος που ανησυχούσε. Εκεί
ο Υπουργός Εξωτερικών σας λέει, κύριε Υπουργέ, διάφορα
πράγµατα: «Μεταξύ των οποίων θεωρούµε σηµαντικό για τη διασφάλιση της εν λόγω εξαγωγής να υποβληθεί από την αρµόδια
αρχή της Σαουδικής Αραβίας πιστοποιητικό επαλήθευσης της
παραλαβής των υλικών πέραν των σχετικών προβλέψεων της εν
λόγω διακρατικής συµφωνίας».
Επίσης, δε το έγγραφο της κ. Λουµπάκου λέει: «Από πλευράς
µας οφείλουµε…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Προς ποιον;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Απευθύνεται στο Υπουργείο Οικονοµίας µε κοινοποίηση σε εσάς, ο οποίος είστε ο βασικός συντελεστής της όλης υποθέσεως. «Από πλευράς µας οφείλουµε να
επισηµάνουµε πάντως ότι θα ήταν σκόπιµη και χρήσιµη η άποψη
της ΕΥΠ για την ανωτέρω εταιρεία». Και γενικότερα, ζητάει και
ενηµέρωση από την ΕΥΠ για τις εταιρείες που δεν είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού.
Και επειδή ρωτήσατε σε ποιον το αποστέλλει το έγγραφο, εγώ
θα σας πω ότι αύριο έχουµε λάβει πρόσκληση από τον κ. Βίτσα
ότι έχουµε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών
Προγραµµάτων µεταξύ των άλλων -δεν θα πω το θέµα γιατί είναι
απόρρητο- ενεργοποίηση προγράµµατος προµήθειας ελαστικών
αεροθαλάµων.
Εκεί, λοιπόν, στο ενηµερωτικό σας, αναφέρεται ότι όσον
αφορά στη δυνατότητα συνεργασίας µε τη Ρωσική Οµοσπονδία
για τους αεροθαλάµους, -τα φουσκωτά είναι οι αεροθάλαµοι- η
Διεύθυνση Α5 του Υπουργείου Εξωτερικών µε το έγγραφο τάδε
διαβίβασε γνωµοδότηση της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών και γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για συνεργασία µε τη Ρωσία, έτσι όπως έχει περιγραφεί
σε έγγραφο ερώτηµα µε το τάδε σχετικό του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άµυνας όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται και στην εθνικοεπισκευαστική κατάσταση.
Σηµαίνει, δηλαδή, ότι τα ερωτήµατα τα οποία σας έθεσα -αλλά
πιστεύω ότι έχετε µεγάλη αντίληψη, θα τα θυµάστε- είναι συγκεκριµένα. Και θα ήθελα συγκεκριµένες απαντήσεις, όπως είναι
αυτό το οποίο ζητείται η ενηµέρωση του ΥΠΕΞ, παρέχεται η ενηµέρωση του ΥΠΕΞ και αναφέρεται και στο σχετικό ενηµερωτικό
που µας έχει αποστείλει ο κ. Βίτσας.
Κύριε Υπουργέ, αισθάνοµαι ότι πέφτει βαριά στους ώµους σας
η ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας όχι για τίποτα άλλο,
αλλά ο ρόλος, οι λόγοι και όλα αυτά που συνθέτουν την ιδέα των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και όλα αυτά που σήµερα µας
απασχολούν δεν συνάδουν µε αυτά τα οποία διαχειρίζεστε εσείς
στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δαβάκη και εσείς καλύψατε τη δευτερολογία. Οκτώ λεπτά και
σαράντα έξι ήταν. Τα σαράντα έξι ήταν οι διακοπές του Υπουργού.
Σας παρακαλώ, δεν θα παίξουµε εδώ ή θα κάνουµε διαδικασία
ή όχι.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Να το τηρήσετε σε όλους και
πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σε
όλους! Μίλησε κανένας άλλος, κύριε Βαρβιτσιώτη; Μίλησε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ηρεµήστε τώρα. Σήµερα, είναι µια συνεδρίαση. Ξέρετε πόσο
επιεικής είµαι γενικά. Δεν θα γίνει, όµως, εδώ τόσο µακρόσυρτη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε, δεν γίνεται
αυτό.
Οι οµιλητές δεν χρησιµοποίησαν δευτερολογία. Έπρεπε να
διακόψετε τον οµιλητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το είπα
στον κ. Δαβάκη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να τους διακόπτετε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι να
τον διακόψω; Το είπα από την πρώτη φορά ότι όποιος υπερβαίνει
τον χρόνο, θα συµψηφιστεί µε τη δευτερολογία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχετε δικαίωµα να διακόψετε τον οµιλητή. Συµψηφισµό
µε τη δευτερολογία δεν θα κάνετε. Διακόψτε τον οµιλητή τη
στιγµή που τελειώνει η πρωτολογία του. Δική σας ευθύνη είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
κύριε Βορίδη, θα το κάνουµε να δούµε τι θα αλλάξει. Επτά νοµαταίοι είστε και όλο το ιστορικό λέτε µέχρι στιγµής. Το έχουµε
διαβάσει στις εφηµερίδες.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε εδώ για ένα εξαιρετικά
σοβαρό θέµα γι’ αυτό και δηλώνω εκ των προτέρων πως, παρά
τον χαρακτήρα µου, δεν θα απαντήσω σε καµµία επί του προσωπικού αναφορά, αν και εφόσον κάνει ο κύριος Υπουργός Εθνικής
Αµύνης, σε διάφορα θέµατα άσχετα µε την παρούσα συζήτηση,
όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά διότι σήµερα ο ελληνικός λαός
πρέπει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συµβεί. Διότι σήµερα ο ελληνικός λαός δέχεται βροχηδόν πληροφορίες απίστευτες.
Χθες, για παράδειγµα, ο κύριος Υπουργός Άµυνας απέδωσε
τη διαρροή του εγγράφου -εις το οποίο αναφέρθηκε προηγουµένως ο κ. Δαβάκης, αυτό εις το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών
τον προειδοποιούσε και τον κ. Παπαδόπουλο και του ζητούσε
προηγουµένως να ενηµερωθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για το ποιόν του- σε έναν Έλληνα πράκτορα της ΜΙΤ,
ονόµατι κ. Χατζησάββα. Αυτό έκανε retweet, αυτό ανακοίνωσε
χθες ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας στον ελληνικό λαό.
Και µετά από λίγες ώρες, αφού βεβαίως, βρέθηκε το συγκεκριµένο έγγραφο και είναι µέχρι τώρα που µιλάµε αναρτηµένο
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου -απλώς το λέω για την ιστορίαη πρώην συνάδελφός σας, Βουλευτής Ραχήλ Μακρή -συνάδελφος και των ΑΝΕΛ, συνάδελφος και του ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο την
κρίνατε άξια για συνάδελφό σας- κατέθεσε εις τον ελληνικό λαό
ένα e-mail, όπου ο κ. Καµµένος στέλνει στον κ. Χατζησάββα «Τηλεφώνησέ µου στις 24.40’ στο Tel Aviv Hotel Carlton, room … και
λοιπά». Κύριε Υπουργέ, σηµειωτέον είναι είκοσι τέσσερις οι ώρες
της ηµέρας. Η ώρα «24.40’» δεν έχει εφευρεθεί ακόµα στον πλανήτη Γη, εκτός κι αν είστε σε κάποιον άλλο πλανήτη. Το καταθέτω
για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα ας αφήσουµε τώρα τις αστειότητες και ας πάµε, κύριοι
συνάδελφοι, στην ουσία. Διότι ένας άλλος συνάδελφός σας,
κύριε Λάππα, που είστε και πολύ ευαίσθητος, ο κ. Παναγούλης,
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έκανε χθες µία δήλωση. «Πρόκειται», είπε ο κ. Παναγούλης, «για
καραµπινάτη υπόθεση µίζας». Εδώ είµαστε, λοιπόν, να δούµε αν
ο συνάδελφός σας, κ. Παναγούλης έχει δίκιο. Αν δηλαδή εδώ ο
Υπουργός Άµυνας κ. Καµµένος ή οποιοσδήποτε άλλος πήγε να
τα αρπάξει χοντρά, κατά τα κοινώς λεγόµενα.
Πάµε, λοιπόν, να τα δούµε µε τη σειρά.
Ο κ. Τασούλας σας είπε τρεις-τέσσερις φορές ότι ο κ. Καµµένος παραπλάνησε τη Βουλή, την αρµόδια Επιτροπή Εξοπλισµών.
Δεν παραπλάνησε µόνο εµένα που του έδωσα εκ µέρους της
Νέας Δηµοκρατίας τη θετική µου ψήφο, παραπλάνησε και τον κ.
Φίλη που είναι µέλος της επιτροπής.
Κύριε Φίλη, εσείς θα είχατε την ίδια ψήφο σε αυτήν την επιτροπή αν ο κ. Καµµένος µας είχε ενηµερώσει για την παρουσία
κάποιου κ. Παπαδόπουλου; Διότι απ’ ό,τι θυµάµαι, επειδή τώρα
τελευταία σας ακούω πολύ ευαίσθητο για την Υεµένη, ο µόνος
στην επιτροπή που έθεσε ευθέως θέµα Υεµένης και ανθρωπίνων
δικαιωµάτων ήταν ο κ. Θανάσης Παφίλης εκ µέρος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Γι’ αυτό και καταψήφισε. Εσείς,
κύριε Φίλη, µια χαρά ψηφίσατε, όπως και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά
τα ανθρώπινα δικαιώµατα που θυµηθήκατε σήµερα.
Άρα για να το ξεκαθαρίσουµε. Η ακύρωση της συµφωνίας
αυτής, διότι δεν ήρθαν τα λεφτά, δεν αναιρεί την απόπειρα,
πρώτα απ’ όλα την πράξη εξαπατήσεως της Βουλής -και τώρα
θα δούµε γιατί έγινε αυτή η εξαπάτηση- και την ενδεχόµενη απόπειρα λαθρεµπορίου και µίζας.
Και ερωτώ τον κ. Καµµένο και θέλω µία καθαρή απάντηση.
Εφόσον το έγγραφο παρουσίασε ο ίδιος µε τον κ. Παπαδόπουλο
είναι του Μαΐου του 2016 και η συγκέντρωση και η συνεδρίαση
της Επιτροπής Εξοπλισµών έγινε τον Ιανουάριο του 2017, για
ποιον λόγο δεν µας ενηµέρωσε -σε µία συνεδρίαση που µας είχε
ζητήσει να βγάλουµε και τα κινητά µας έξω, το έχει ξανακάνει και
ζήτησε την πλήρη εχεµύθειά µας- ότι σε αυτήν την υπόθεση οι
Σαουδάραβες έχουν ζητήσει να εκπροσωπούνται από έναν Έλληνα ονόµατι Βασίλειο Παπαδόπουλο.
Θα ήταν ίδια η ψήφος µας αν είχαµε πληροφορηθεί σε εκείνη
την επιτροπή την ύπαρξη του κ. Παπαδόπουλου; Επειδή εγώ ψήφισα, λοιπόν, σας λέω ότι δεν θα ήταν ίδια η ψήφος µου, κύριε
Υπουργέ.
Άρα αυτό που τώρα συζητάµε είναι αν µας παραπλανήσατε εκ
λάθους ή αν µας παραπλανήσατε εκ δόλου για να τα αρπάξετε.
Αυτό συζητάµε. Βεβαίως, και θα σας πω και πώς τώρα πήγατε
να τα αρπάξετε. Θα αποδειχθούν αυτά στην πορεία. Για να καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Μην µπερδευόµαστε µε ηµεροµηνίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργιάδη, κατά την υπόδειξη του κ. Βορίδη, σας ανακοινώνω
ότι έληξε ο χρόνος σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ολοκληρώνω σε τριάντα
δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τότε,
χρησιµοποιήστε και τη δευτεροµιλία σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Υπογράψατε µία συµφωνία µε κάποιον κ. Παπαδόπουλο, που µιλάει για τριακόσιες χιλιάδες βλήµατα. Τριακόσιες χιλιάδες! Αξία 66 εκατοµµύρια. Από τα
έγγραφα, όµως, που κυκλοφόρησαν από την πρεσβεία µας και
από αυτά που µάθαµε από την αναφορά του ταξιάρχου, οι Σαουδάραβες ζήτησαν εκατό χιλιάδες βλήµατα.
Άρα εσείς, αν είχε καταθέσει εγκαίρως την εγγυητική επιστολή
ο Παπαδόπουλος, θα παραδίδατε στον Παπαδόπουλο διακόσιες
χιλιάδες βλήµατα επιπλέον, µε τη διαφορά ότι ο λαθρέµπορος
Παπαδόπουλος θα έπαιρνε µε την άδεια της Ελλάδος σε µία εµπόλεµη ζώνη διακόσιες χιλιάδες βλήµατα.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευαίσθητοι για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στον Συνασπισµό της Αριστεράς και της
Προόδου και της ειρήνης και της οικολογίας και των κινηµάτων,
πόσο αξίζουν διακόσιες χιλιάδες βλήµατα στη λαθραία αγορά;
Πάνω από 150 εκατοµµύρια. 150 εκατοµµύρια είχε προς διάθεσή
του να µοιράσει ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος. Εµένα µου φαίνεται αρκετό κίνητρο για να παραπλανήσει τη Βουλή ο κ. Καµµέ-
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νος. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
ενάµισι λεπτό για τη δευτερολογία σας.
(Θόρυβος)
Όταν θα µιλάµε και θα «πετάγεται» και ο κ. Βορίδης, του
οποίου άκουσα την παρατήρηση, θα τα τηρούµε όλοι.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουµουτσάκος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ένας καταδικασµένος λαθρέµπορος ως µεσάζοντας, δύο κορυφαίοι Υπουργοί, 66 εκατοµµύρια
ευρώ, µυστικές υπηρεσίες, οι Ένοπλες Δυνάµεις, η διπλωµατική
υπηρεσία της χώρας και πάνω απ’ όλα και, δυστυχώς, η εξωτερική πολιτική και εθνικά συµφέροντα της χώρας, όλα µπλεγµένα
σε ένα σκοτεινό κουβάρι και στη µέση ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας.
Για ακόµα µία φορά, ενέργειες, παραλείψεις και συµπεριφορές του υποχρεώνουν τη Βουλή, µας υποχρεώνουν να ασχοληθούµε µε µία βαριά, σκοτεινή υπόθεση, µία υπόθεση που
–προσέξτε- η ίδια η δικαιοσύνη την αντιµετωπίζει ως υπόθεση
διαφθοράς. Είναι µία εικόνα θλιβερή, εικόνα παρακµής και εικόνα
διασυρµού της χώρας.
Η ουσία είναι ότι για να εξυπηρετηθεί και να κερδίσει ένας λαθρέµπορος µεσάζων και όλοι όσοι τον βοηθούν, συνοµιλούν και
συναλλάσσονται µαζί του, τι συµβαίνει; Εξαπατάται η Βουλή των
Ελλήνων. Χάνονται 66 εκατοµµύρια ευρώ για τη χώρα. Οι Ένοπλες Δυνάµεις στερήθηκαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτό
το ποσό για να αγοράσουν υλικό που χρειάζονται. Πλεονάζον
στρατιωτικό υλικό που θα µπορούσε να πουληθεί παραµένει στις
αποθήκες και η εικόνα της χώρας έχει καταρρακωθεί.
Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, ποια κυβέρνηση θα ήθελε να συναλλαγεί µε την Ελλάδα πλέον στον αµυντικό τοµέα, όταν, δυστυχώς, την εκπροσωπεί ένας Υπουργός που κινείται µεταξύ
µεσαζόντων και διαπλεκόµενων συµφερόντων; Όλα αυτά συνιστούν τη µεγάλη ζηµιά που έχει υποστεί η χώρα από αυτή την
υπόθεση και αυτή είναι και η απάντηση.
Αυτό ακυρώνει το φαιδρό επιχείρηµα ότι αφού δεν έγινε αγοραπωλησία, δεν υπάρχει και πρόβληµα. Πρόκειται για φαιδρό
επιχείρηµα, γιατί τα ερωτήµατα είναι αµείλικτα. Θα εστιάσω κυρίως σε αυτά που σχετίζονται µε το Υπουργείο των Εξωτερικών.
Πρώτη ερώτηση. Γνώριζε ο Υπουργός των Εξωτερικών το σύνολο, αλλά και τις λεπτοµέρειες τις υπόθεσης; Ναι, γνώριζε. Και
γνώριζε, διότι, βάσει των διαδικασιών του Υπουργείου των Εξωτερικών, ο Υπουργός λαµβάνει, ως πρώτος αναγνώστης, υπ’ όψιν
του όλα τα διαβαθµισµένα έγγραφα του Υπουργείου του.
Εποµένως, γνώριζε ο Υπουργός των Εξωτερικών. Και τι έκανε;
Τίποτα. Διότι, όπως φαίνεται τώρα, σκόπιµα αγνόησε, σκόπιµα
υποβάθµισε και αδιαφόρησε για τις πληροφορίες, για τις επίσηµες ενηµερώσεις, ήδη από το 2016, που στέλνει η Πρεσβεία του
Ριάντ, και έτσι δίνει λευκή επιταγή στον κ. Καµµένο για να προχωρήσει σε σκοτεινούς χειρισµούς, χειρισµούς που πλέον γνωρίζει όλο το Πανελλήνιο και, δυστυχώς, και όλος ο κόσµος.
Και για να ξεκαθαρίσουµε. Οι ευθύνες διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών ανήκουν αποκλειστικά σε εσάς, στην
Κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
στον Υπουργό Εξωτερικών, στις αρµόδιες υπηρεσίες. Να µέµφεστε, λοιπόν, εαυτούς για τις διαρροές που έγιναν και κανέναν
άλλον. Εσείς έχετε την ευθύνη.
Ακούστηκε, µάλιστα, πριν λίγο ειπώθηκε, το απολύτως φαιδρό,
το ανήκουστο, ότι απόρρητα έγγραφα έρχονται στη δηµοσιότητα
µέσω πράκτορα των τουρκικών µυστικών υπηρεσιών, µέσω της
ΜΙΤ. Και ποιος το λέει αυτό; Το λέει ένας δηµοσιογράφος, ένας
αναλυτής, ένας περαστικός; Όχι. Ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής
Άµυνας της χώρας παραδέχεται ότι υπάρχουν απόρρητες πληροφορίες στα χέρια των τουρκικών µυστικών υπηρεσιών. Και δεν
παραιτείται, αυτοστιγµεί, ο ίδιος και όλοι όσοι υπεύθυνοι γι’ αυτό.
Κι ενώ σε αυτό το κρίσιµο ζήτηµα της διαφύλαξης του απορρήτου εµφανίζεται η Κυβέρνηση παντελώς ανίκανη, οι Υπουργοί
της έχουν το θράσος –προσέξτε- να διασύρουν και να τιµωρούν
εκδικητικά αξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων και διπλωµατικούς υπαλλήλους, γιατί τόλµησαν να κάνουν σωστά τη δουλειά
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τους. Διότι ο κ. Κλουβάτος, ο Πρόξενός µας στο Ριάντ, το µόνο
που έκανε -και γι’ αυτό τιµωρήθηκε- ήταν να ενηµερώσει, ως
όφειλε, ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν δέχονται κανέναν µεσάζοντα, δεν γνωρίζουν τον κ. Παπαδόπουλο και δεν ήθελαν και καµµία άλλη συµφωνία, παρά µόνο απευθείας συµφωνία
µεταξύ δύο κυβερνήσεων.
Και αυτόν τον διπλωµατικό υπάλληλο σπεύσατε εσείς, κύριε
Καµµένο, να τον απαξιώσετε. Βγαίνει –λέει- φωτογραφίες µε καµήλες και σπαθιά. Στη Σαουδική Αραβία µε τι να βγει φωτογραφία; Σε καζίνο;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και µην αρνηθείτε ότι παρεµβήκατε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Διότι ακόµα και οι τοίχοι του Υπουργείου γνωρίζουν -και γι’
αυτό η ηγεσία του προσπαθεί να τροµάξει και να τροµοκρατήσει- τι ακριβώς έγινε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και τη δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε.
Εν κατακλείδι, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία στη συνείδηση
της κοινής γνώµης, της ελληνικής κοινωνίας, ότι εδώ έχουµε να
κάνουµε µε µία βαριά περίπτωση διαφθοράς κι ότι οι κάθε είδους
ευθύνες είναι άµεσα ή έµµεσα όλες δικές σας. Κι όταν λέω δικές
σας, εννοώ τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών, στον βαθµό που του αναλογεί και βεβαίως, του ίδιου του
Πρωθυπουργού.
Είναι δυνατόν να µην γνώριζε; Είναι ένα ερώτηµα αυτό. Προφανώς, δεν είναι δυνατόν, διότι γνωρίζουν οι δύο κορυφαίοι
Υπουργοί του. Εάν δεν γνώριζε, το θέµα είναι ακόµα πιο βαρύ,
διότι δύο κορυφαίοι Υπουργοί του λειτουργούν ύποπτα πίσω από
την πλάτη του, τον αγνοούν δηλαδή. Είµαι, όµως, πεπεισµένος
ότι αυτό δεν συµβαίνει, διότι η προαναγγελθείσα παρουσία του
εδώ επιβεβαιώνει ότι γνώριζε. Και γνώριζε γιατί συµµετείχε και
στο ΚΥΣΕΑ.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κλείνω µε αυτό,
το πρόβληµα είναι πολύ σοβαρότερο, πολύ βαθύτερο, πολύ ευρύτερο. Ξεπερνάει ακόµα και την έννοια του σκανδάλου. Η χώρα
αντιµετωπίζει σοβαρότατες προκλήσεις άµυνας και ασφάλειας.
Προσέξτε! Μόνο το 2017, µέχρι τώρα, έχει υποστεί πρωτόγνωρο
για δεκαετίες αριθµό παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου
και των χωρικών της υδάτων: τρεις χιλιάδες παραβιάσεις στον
εθνικό εναέριο χώρο, χίλιες εξακόσιες στα χωρικά ύδατα.
Κι ενώ αυτά συµβαίνουν στην ασφάλεια της χώρας, η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας βυθίζεται σε µία κατάσταση ανυποληψίας. Η άµυνα της χώρας έχει επικεφαλής έναν
λειτουργό του οποίου η συνολική στάση επιβεβαιώνει ό,τι ακριβώς όλοι πια ξέρουν. Δηλαδή, δεν δύναται, δεν µπορεί, δεν έχει
συνείδηση του βάρους της ευθύνης που αναλαµβάνει ούτε και
µπορεί να ανταποκριθεί στη σοβαρότητα της αποστολής του. Κι
αυτό είναι το µείζον θέµα, πάνω απ’ όλα. Κι αυτό αφορά και τον
ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γνωρίζει ότι ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας
καταλήγει να φαίνεται µικρός για τον µεγάλο του ρόλο. Παρ’ όλα
αυτά τον κρατάει στη θέση του, γιατί τους κρατά ποικιλότροπα
στην εξουσία.
Έχει, λοιπόν, ευθύνες ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η πικρή
αλήθεια. Να τις αναλάβει όχι λεκτικά, αλλά µε πράξεις. Διότι το
τίµηµα είναι µεγάλο για τη χώρα. Δεν το πληρώνετε εσείς. Το
πληρώνουν τα εθνικά συµφέροντα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ισχύουν
όσα είπα πριν, σχετικά µε όσα έχω ανακοινώσει για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης για πέντε συν τρία λεπτά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «Αρχή άνδρα δείκνυσι». Και στην περίπτωσή σας η
άσκηση εξουσίας ήταν αποκαλυπτική.
Κύριε Υπουργέ, από την αρχή της θητείας σας επιδοθήκατε
σε δηµόσιες σχέσεις επισκεπτόµενος νησίδες, φυλάκια και στρατόπεδα µε νυχτέρια σε αυτά, όπως πλησίον του ποταµού Έβρου
αλλά και σε νησίδες του Αιγαίου δηµιουργώντας παντού θολά
νερά.
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Σύµφωνα µε το ηµερολόγιο, µε το που αναλάβατε το συγκεκριµένο Υπουργείο επιδείξατε πολιτική βουλιµία και διάθεση
υπερσυγκεντρωτισµού εξουσιών. Στόχος σας ήταν να αλώσετε
πολιτικά το Υπουργείο και όλα τα είχατε προσχεδιάσει µε κάθε
λεπτοµέρεια και αριστοτεχνισµό.
Στο τελευταίο νοµοσχέδιο που φέρατε στη Βουλή, δυστυχώς,
δεν διδαχθήκατε από τη δοµή της Ελληνικής Αστυνοµίας και θέσατε µε αυταρχική λογική τον εαυτό σας να ηγείται της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων, των λεγόµενων αδιάφθορων.
Επίσης, περιφρονήσατε τη στρατιωτική δικαιοσύνη και τον διακλαδικό Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και θέλετε να είστε ταυτόχρονα ο ελέγχων και ο ελεγχόµενος. Γι’ αυτό το κάνατε.
Ακόµα και στο µνηµόνιο συνεργασίας µε τη Νορβηγία νοµοθετήσατε οι όποιες διαφορές ανάµεσα στις δύο πλευρές να µην
παραπέµπονται σε κάποιο διεθνές ή εθνικό δικαστήριο, αλλά να
λύνονται µέσω αµοιβαίας συνεννόησης.
Φτάσατε στο σηµείο να χρησιµοποιήσετε ακόµα και νόµο της
επταετίας για να µπορείτε να εκποιήσετε, όπως θέλετε, πολεµικό
υλικό. Όπως συνέβη µε το άρθρο 8 του τελευταίου νοµοσχεδίου
του ΥΠΕΘΑ που προσθέσατε στο άρθρο 107 του ν.3978/2011 την
παράγραφο 5α που στο τέλος της παραπέµπει στο άρθρο 53 του
ν.721/1970.
Το ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι; Με τον ν.4407/2016 και µέσω
διάταξης του άρθρου 34 στο άρθρο 107 του ν.3978/2011, που
αφορά την αξιοποίηση µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού
εξοπλισµού, απαλείψατε την εκποίηση του εξοπλισµού µέσω
ενός ανελαστικού και υποχρεωτικού τριετούς προγράµµατος και
νοµοθετήσατε αυτή να γίνεται οποτεδήποτε µέσω διαδικασιών
fast track.
Με τον τελευταίο νόµο εισηγηθήκατε τον όρο των ζωοπανηγύρεων -άκουσον, άκουσον!- «προφορική πλειοδοτική συµφωνία» για πώληση πολεµικού υλικού, που µετά από παλινωδίες και
πονηρίες και σταθερή θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης οριστικοποιήθηκε σε «ηλεκτρονική πλειοδοτική συµφωνία». Μια διατύπωση που είναι ευάλωτη, µε επώδυνες ενδεχοµένως συνέπειες
για τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου.
Δεν προλάβατε να αναλάβετε καθήκοντα Υπουργού Άµυνας
και πουλήσατε στο τέλος Απριλίου του 2015 αεροπορικές βόµβες στα Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα. Δεν ήταν τριακόσιες, όπως
είχατε ενηµερώσει την αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, αλλά χίλιες και χωρίς διακρατική συµφωνία και χωρίς την έγκριση του
ΚΥΣΕΑ. Αλήθεια, οι αεροπορικές βόµβες δεν ήταν απαραίτητες
για την άµυνα της χώρας;
Παρακαλούµε να καταθέσετε τη συναφή αλληλογραφία τόσο
σε ό,τι αφορά τον αριθµό όσο και ότι δεν ήταν απαραίτητες.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Δηµοσχάκη, θα παραιτηθείτε εάν φέρω τη διακρατική συµφωνία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Καµµένε, µη διακόπτετε. Θα τα πείτε στην οµιλία σας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Διατάξατε τον περιορισµό της ελευθερίας ανωτάτου αξιωµατικού του ΥΠΕΘΑ, επειδή
δεν συµφωνεί µε τις δικές σας επιταγές.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αφήστε τα ψεύδη. Εγώ παραιτούµαι και από Βουλευτής και από Υπουργός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ! Προσπαθώ να κρατήσω µια διαδικασία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Δεν καταλαβαίνετε
ότι µε αυτόν τον τρόπο αποδοµείτε το στράτευµα, ότι καταπατάτε την ελευθερία των στελεχών του Ελληνικού Στρατού;
Αποδοµείτε µε αυτόν τον τρόπο, κύριε Υπουργέ, την πειθαρχία
και την ιεραρχία. Τελικά τους υποτιµάτε, τους ταπεινώνετε και
τους πετάτε βορά σε αυτούς που διοικούν.
Σήµερα, λοιπόν, που οι αντοχές της κοινωνίας δοκιµάζονται,
έρχεται στο προσκήνιο και µια συµφωνία πώλησης πολεµικού
υλικού στη Σαουδική Αραβία που έχει πολλές σκιές. Για αυτόν
τον λόγο διερευνάται από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Αλήθεια, η στρατιωτική δικαιοσύνη πού είναι; Ασχολείται καθόλου; Ενεργοποιήθηκε;
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Χρησιµοποιήσατε µεσάζοντα, ενώ ξέρετε ότι κάτι τέτοιο δεν
επιτρέπεται ρητώς από τον νόµο. Τον βαφτίσατε µε το έτσι θέλω
εκπρόσωπο της Σαουδικής Αραβίας, για να εξυπηρετήσετε τους
δικούς σας σκοπούς, τους οποίους οφείλετε να εξηγήσετε στην
Ολοµέλεια.
Δηµιουργούνται πάρα πολλά ερωτήµατα από αυτήν τη συµφωνία όπως: Για ποιον λόγο επιλέξατε τη Σαουδική Αραβία για
την πώληση του πολεµικού υλικού; Ήταν επιλογή του µεσάζοντα
να πωληθεί το υλικό στη Σαουδική Αραβία; Ποια είναι η τύχη
αυτής της συµφωνίας; Μήπως, τελικά, το πολεµικό υλικό δεν είχε
ως αποδέκτη τη Σαουδική Αραβία, αλλά άλλη χώρα και αν ναι
ποια;
Γιατί φέρατε στην αρµόδια επιτροπή µια συµφωνία που µιλούσε για τριακόσιες χιλιάδες βλήµατα ενώ οι Σαουδάραβες,
όπως αποδείχτηκε, ενδιαφέρονταν µόνο για εκατό χιλιάδες; Τα
υπόλοιπα διακόσιες χιλιάδες πού θα πήγαιναν;
Για ποιον λόγο δεν φέρατε στην επιτροπή τη συµφωνία που
θα ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ; Τι είχατε να κρύψετε; Γιατί επιµείνατε σε
έναν µεσάζοντα που είχε καταδικαστεί για αξιόποινες πράξεις,
κακουργηµατικές πράξεις από τα ελληνικά δικαστήρια; Σε ποιες
άλλες αγοροπωλησίες όπλων έχει εµπλακεί ο συγκεκριµένος
κατά τη διάρκεια της θητείας µέχρι σήµερα;
Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός της 9ης Αυγούστου 2016
ότι έµπαινε και έβγαινε από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Και
µάλιστα προς τιµήν του βγάλατε και δελτίο Τύπου. Γιατί το πράξατε; Σε ποιον στέλνατε µηνύµατα;
Ποιος ήταν ο λόγος της επίσκεψής του; Γιατί στοχοποιήσατε
τον πρόξενο στο Ριάντ; Επειδή δεν έπαιξε το παιχνίδι σας; Είναι
αλήθεια ότι ακυρώθηκε η µετάθεσή του στο Λονδίνο µετά από
παρέµβασή σας; Αυτά και άλλα ερωτήµατα γεννούνται, κυρία
Πρόεδρε, µε τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση της Σαουδικής Αραβίας ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας.
Θέλω να υπογραµµίσω µε κάθε ειλικρίνεια και µε κεφαλαία
γράµµατα ότι τα άξια στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων όλων των
βαθµών, από τους αρχηγούς µέχρι και τον τελευταίο στρατεύσιµο στρατιώτη, που βρίσκονται όλοι τους είτε στην ενέργεια είτε
στην εφεδρεία είτε στην εθνοφυλακή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτούν σεβασµό, αναγνώριση και στήριξη. Έτσι ορκίστηκαν, έτσι εκπαιδεύτηκαν, έτσι ανδρώθηκαν, έτσι τους θέλει ο
ελληνικός λαός, που είναι το τελευταίο του αποκούµπι οι Ένοπλες Δυνάµεις στις δυσκολίες που διέρχεται και ο τόπος µας,
αλλά και η περιοχή µας. Να τους εµπιστευτείτε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, από οποιοδήποτε αξίωµα και αν κατέχετε. Αυτοί θα
µας δοξάσουν, όπως έκαναν και για τους προγενεστέρους µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Οι επόµενοι δύο επερωτώντες έχουν τρία λεπτά πρωτολογίας και δύο
δευτερολογίας.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σας δηλώνω εξαρχής, κυρία Πρόεδρε,
ότι θα χρησιµοποιήσω και τη δευτερολογία µου.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ειλικρινά η
µεγάλη µου απορία είναι πώς καταφέρατε µία συµφωνία πώλησης πλεονάζοντος στρατιωτικού υλικού, που είχε και την έγκριση
της Αντιπολίτευσης και θα απέφερε και 66 εκατοµµύρια ευρώ,
όχι µόνο να µαταιωθεί εν τοις πράγµασι και να χαθούν τα αναµενόµενα έσοδα, αλλά να δηµιουργήσει και µείζον ζήτηµα κυβερνητικής συνοχής σε βαθµό που να υπάρξει ανάγκη για το
πρωτότυπο αίτηµα του Πρωθυπουργού.
Αλήθεια, πού είναι ο Πρωθυπουργός; Πιστεύω θα εµφανιστεί
κάποια στιγµή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν έκανε ο κ. Μητσοτάκης αίτηµα για αναβολή. Περιµένουµε
γιατί υπάρχουν πλέον ερωτήµατα και για τον κύριο Πρωθυπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα
έρθει. Για ηρεµήστε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Η απάντηση στην απορία µου βρίσκεται
στο ήθος και το ύφος τα διακυβέρνησής σας, στον συνεκτικό
ιστό της συγκυβέρνησης σας, στο πνεύµα της συναλλαγής για
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την πάση θυσία παραµονή στην εξουσία.
Γνωρίζετε καλά, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ότι η λέξη
«µεσάζοντας» έχει µια αρνητική φόρτιση στο συλλογικό υποσυνείδητο, στην κοινή γνώµη. Έχει µια διάσταση παρασιτική, αφού
ο τρόπος πληρωµής είναι η µίζα, το ποσοστό. Γι’ αυτό λειτουργεί
εις βάρος του αγοραστή ή του πωλητή, ενίοτε και των δύο, γι’
αυτό και απαγορεύεται σε συγκεκριµένες δραστηριότητες από
τη νοµοθεσία της Ελλάδας, αλλά και πληθώρας άλλων χωρών.
Ο κ. Καµµένος έκανε καριέρα µάλιστα, κηρύσσοντας τον ανελέητο διωγµό των µεσαζόντων.
Τα ερωτήµατα, λοιπόν, ξεκινούν από το γιατί ήταν απαραίτητος ο µεσάζοντας σε µια υπόθεση, όπου ο αγοραστής και ο πωλητής βρίσκονται σε άµεση επαφή και έχουν µάλιστα παρελθόν
καλής συνεργασίας. Γιατί χρειαζόταν ο µεσάζοντας, κυρίες και
κύριοι της Κυβέρνησης;
Το επόµενο ερώτηµα -και όπως αναδεικνύεται µείζον ερώτηµαείναι γιατί έπρεπε ντε και καλά να είναι ο συγκεκριµένος µεσάζοντας και µάλιστα να αναδειχθεί σε «εθνικό µεσάζοντα», αν κρίνουµε από τη γκάµα των χωρών που είχε αναλάβει.
Τι το ιδιαίτερο είχε αυτός ο κ. Παπαδόπουλος που έπρεπε να
γίνουν τα πάντα για να πάρει τη δουλειά; Παραβλέψατε το βεβαρυµµένο παρελθόν του, παραβλέψατε τα σαθρής εγκυρότητας
έγγραφα που προσκόµισε, εξαπατήσατε τη Βουλή, κωφεύσατε
στις προειδοποιήσεις των διπλωµατών, του επιτρέψατε να µπαινοβγαίνει στα στρατόπεδα σαν αρχιστράτηγος, να απειλεί ανώτατους αξιωµατικούς, τους οποίους µετά εσείς εξευτελίζατε.
Μέχρι και στρατιωτικό ελικόπτερο το κάνατε delivery για να του
πάτε τη συµφωνία στο πιάτο. Το αποκορύφωµα, βέβαια, είναι ότι
φτάσατε να διώξετε και τους αγοραστές, αφού θα έχανε ο µεσάζοντάς σας τη δουλειά. Χαλάσατε τη δουλειά, επειδή ο δικός
σας δεν έπαιρνε την µίζα; Γιατί σας είναι τόσο απαραίτητος ο κ.
Παπαδόπουλος; Γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να τον εξυπηρετήσετε;
Μαθαίνουµε κιόλας ότι σχεδιάζατε συµπαραγωγές µε τον κ.
Παπαδόπουλο στα ΕΑΣ. Τέτοιους επενδυτές ψάχνετε;
Τα επιµέρους ερωτήµατα είναι πολλά, ας κωδικοποιήσουµε
ορισµένα. Γιατί ενώ ρητά απαγορεύονται οι µεσάζοντες και επιτρέπονται µόνο διακρατικές συµφωνίες στις πωλήσεις αµυντικού
υλικού, εσείς χρησιµοποιήσατε τον κ. Παπαδόπουλο; Γιατί ενώ
η Σαουδική Αραβία ζητούσε «government to government» συµφωνία, εσείς υπογράψατε µε την εταιρεία του κ. Παπαδόπουλου,
ενώ γνωρίζατε ότι δεν εκπροσωπεί τη Σαουδική Αραβία;
Άλλο ερώτηµα: Πώς θα µετέφερε ο µεσάζοντας κ. Παπαδόπουλος τα πυροµαχικά της σύµβασης, όταν καµµία από τις εταιρείες στις οποίες συµµετέχει δεν διαθέτει τις απαιτούµενες
πιστοποιήσεις µεταφοράς ειδικών φορτίων; Γιατί τόση βιασύνη;
Γιατί εξαπατήσατε την αρµόδια επιτροπή της Βουλής; Γιατί σε
ερώτηση του κ. Δαβάκη απαντήσατε ότι επισκέφθηκε τη χώρα
µας αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας; Ποια ήταν η αντιπροσωπεία; Ποιοι ήταν οι εκπρόσωποι της Σαουδικής Αραβίας
που ήρθαν; Οι αδελφοί Παπαδόπουλοι και ένας γιαλαντζί ακόλουθος άµυνας; Σε αυτούς ανοίξατε τις πόρτες των στρατοπέδων, κύριε Υπουργέ; Έχετε αντιληφθεί τι έχετε κάνει;
Και αφού δεχθήκατε να υπογράψατε τη σύµβαση µε τον κ. Παπαδόπουλο και να εκθέσετε τις Ένοπλες Δυνάµεις και τον Πρωθυπουργό, ελέγξατε ποιος είναι ο κ. Παπαδόπουλος; Ελέγξατε
αν είχε προβλήµατα µε τον νόµο; Γνωρίζατε ότι η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν εξουσιοδοτεί εκπροσώπους στις διακρατικές της
συµφωνίες; Και αν δεν τα γνωρίζατε αυτά, δεν σας προβληµάτισε
πώς είναι δυνατόν ένας επιχειρηµατίας µιας ζηµιογόνας ιδιωτικής ελληνικής εταιρείας µε µέγεθος πωλήσεών της µάλιστα
2.000 ευρώ τον χρόνο –αυτά είναι στοιχεία του 2015, δεν υπάρχουν νεότερα-, να εκπροσωπεί τη Σαουδική Αραβία; Ελέγξατε αν
ήταν νόµιµος πληρεξούσιος; Εµφανίστηκε ο κ. Παπαδόπουλος
να εκπροσωπεί στο ίδιο διάστηµα τέσσερις χώρες µε ανεπικύρωτα έγγραφα και δεν σας προβληµάτισε; Ζητήσατε να ελεγχθεί
η γνησιότητα των εγγράφων που σας προσκόµισε; Υπογράψατε
σύµβαση 66 εκατοµµυρίων ευρώ, χωρίς να υπάρχουν οι νόµιµες
επικυρώσεις;
Και ένα τελευταίο ερώτηµα κυρίως προς τον Πρωθυπουργό.
Στο περιβόητο ΚΥΣΕΑ τέθηκε ζήτηµα πληρεξουσιότητας;
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και εµείς, κύριε Κεδίκογλου, για τον χρόνο που ήσασταν ακριβής.
Τώρα τελευταίος επερωτών είναι ο κ. Τσιάρας.
Και εσείς, κύριε Τσιάρα, τρία και δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Πριν ξεκινήσω όµως, κυρία Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να κάνω αυτή την επισήµανση για τους
οµιλητές που ακολουθούν σε ό,τι αφορά την τήρηση του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εννοείται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν της πρωτοτυπίας του να πρέπει να κρατάµε ευλαβικά
τον χρόνο σε αυτή τη συζήτηση µιας επίκαιρης επερώτησης,
υπάρχει η πρωτοτυπία να έχει ζητήσει να βρίσκεται εδώ και ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη συζήτηση, µε τη διαφορά ότι
ενώ για τον ίδιο, για χάρη του, αναβάλαµε τη συζήτηση την προηγούµενη Πέµπτη, τώρα δεν βρίσκεται εδώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Μην ανησυχείτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Όχι, δεν ανησυχώ καθόλου. Δεν
ανησυχώ.
Προφανώς, δεν έχουν ενδιαφέρον για τον ίδιο τα ερωτήµατα
που µπορεί να θέτουν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά
σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να υποστηρίξει και να χειροκροτήσει
τον κ. Καµµένο, τον Υπουργό της Εθνική Άµυνας.
Το λέω αυτό, διότι είναι για µένα περισσότερο από βέβαιο ότι
θα επιχειρήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για άλλη µια φορά να
κερδίσει το δικό σας χειροκρότηµα. Και ξέρετε πώς; Με τον γνωστό τρόπο, πετώντας τη µπάλα στην εξέδρα. Αντί να συζητήσουµε για την ουσία -µακάρι να ακολουθήσουµε όσα µας
προέτρεψε στην αρχή η κυρία Πρόεδρος- µπορεί να συζητήσουµε για οτιδήποτε άλλο.
Ξέρουµε ποια είναι τα θέµατα της επικαιρότητας, που ενδεχοµένως µε µια ατάκα παίρνουν το δικό σας χειροκρότηµα και µετατοπίζουν τη συζήτηση. Το λέω αυτό, διότι λίγες µέρες
νωρίτερα είχα την ευκαιρία σε µια επίκαιρη επερώτηση µε τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας να ζήσω για άλλη µια φορά αυτή την
πρακτική µε τις λέξεις «χρεώνω», «πληρώνω», όπου καταφέραµε
τελικά να πείσουµε ή να δείξουµε ότι αυτό που είπαµε στη Βουλή
δεν ήταν αυτό που νόµιζαν οι περισσότεροι ή αυτό που άκουσαν
όλοι -ειδικά εσείς- αλλά ήταν κάτι διαφορετικό.
Εν πάση περιπτώσει, προφανώς όλα αυτά έχουν να κάνουν µε
το γεγονός ότι η Κυβέρνηση µπορεί να καταπιεί οτιδήποτε, αρκεί
να κρατήσουµε αυτό που έχουµε σήµερα. Και το λέω αυτό, γιατί
τις προηγούµενες µέρες επιχειρήθηκε η µετατόπιση της συζήτησης από το επίµαχο ζήτηµα, που είναι µια σύµβαση διακρατική
πώλησης πολεµικού υλικού σε µια άλλη χώρα, σε ένα ζήτηµα το
οποίο προέκυψε µέσα από αυτή την αναζήτηση στα λεγόµενα
απόρρητα.
Καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα απόρρητα όλοι ξέρουµε τι είναι, πώς πρέπει κανείς να τα χειρίζεται και τι ενδεχοµένως πρέπει να κάνει. Όµως, σε µια διακρατική συµφωνία
υπάρχουν απόρρητα σηµεία; Απευθύνοµαι σε εσάς, τους αξιότιµους συναδέλφους της βασικής –ουσιαστικά- κυβερνητικής οµάδας, του ΣΥΡΙΖΑ, οι διακρατικές συµφωνίες έχουν απόρρητα
σηµεία; Έχουν σηµεία που δεν µπορούν να δουν -εγώ δεν θα σας
πω ο οποιοσδήποτε- οι Βουλευτές της Επιτροπής Εξοπλισµών;
Πού το είδατε αυτό γραµµένο; Αυτό αλήθεια ισχυριζόσασταν όλα
τα προηγούµενα χρόνια, που ήσασταν στην Αντιπολίτευση; Αυτό
πιστεύατε;
Το λέω, γιατί το να µετατοπίζει κανείς µε τόση µεγάλη ευκολία
τη θέση του, προφανώς, δεν συνιστά ούτε σοβαρή -αν θέλετεευθύνη απέναντι σε αυτό που αναλαµβάνει ούτε -πολύ περισσότερο- δίνει την αίσθηση στους Έλληνες πολίτες ότι τους υπηρετεί µε τον λόγο και το µέτρο της αξιοπρέπειας στο οποίο είχε
επενδύσει πριν βρεθεί σε αυτή τη θέση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγάλο ερώτηµα είναι εάν ο
κ. Παπαδόπουλος, τελικά, ήταν µεσάζων ή ήταν ένας νόµιµος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος του Βασιλείου της Σαουδικής Αρα-
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βίας.
Καλά, δεν ξέρετε -πολλοί από εσάς τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ είστε γνώστες της ιστορίας- ότι η Σαουδική Αραβία είναι
ένα βαθύ ισλαµικό κράτος; Δεν ξέρετε ότι δεν υπάρχει Σύνταγµα;
Δεν ξέρετε ότι η Σαρία είναι αυτή η οποία, ως βασικός κανόνας
και ως βασική αρχή, καθορίζει οποιαδήποτε διαδικασία αυτού
του κράτους; Ξέρετε ότι µε βάση τη Σαρία δεν µπορεί το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να το εκπροσωπεί κανείς αλλόθρησκος ή αλλοεθνής; Αυτά, για να ξέρουµε ακριβώς τι µας γίνεται
και πού βρίσκεται η ουσία της συζήτησης.
Ήρθε η επίσηµη αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας στο
τέλος Αυγούστου στην Ελλάδα κι ενώ υπήρχε ένα ζωηρό, προφανές, αποδεδειγµένο ενδιαφέρον να αγοράσουν εκατό χιλιάδες
βλήµατα, τελικά αυτή η συζήτηση δεν προχώρησε, γιατί ο αξιότιµος κύριος Υπουργός ήθελε όλη η συζήτηση να περιστραφεί
γύρω από τον κ. Παπαδόπουλο -ο κ. Παπαδόπουλος να πάρει τα
βλήµατα κι αυτός ενδεχοµένως να τα πουλήσει. Προφανώς, εκεί
βρισκόταν όλη αυτή η υπόθεση.
Όµως, ας βάλουµε τα πράγµατα σε µια σειρά. Ξέρετε ότι τη
στιγµή που διακόπηκε αυτή η συζήτηση, στην πραγµατικότητα
ζηµιώθηκε το ελληνικό κράτος, αφού δεν πουλήθηκαν καν αυτά
τα εκατό χιλιάδες βλήµατα; Και βεβαίως µπορεί να έρθει σήµερα
ο κύριος Υπουργός και να πει ότι ποτέ δεν υλοποιήθηκε αυτή η
συµφωνία τελικά. Όµως ξέρετε, υπάρχει κι η πρόθεση. Υπάρχει
αυτό που επιχειρεί κανείς να κάνει. Και το αν και κατά πόσο είναι
νόµιµο ή ηθικό αποδεικνύεται µέσα από τα ίδια τα βήµατα τα
οποία ακολουθήθηκαν και σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό αυτή τη
στιγµή βρίσκονται ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Τέλος, εγώ θα κάνω ένα πολύ κρίσιµο ερώτηµα, το οποίο νοµίζω ότι είναι και η ουσία του θέµατος. Τη µέρα που ο αξιότιµος
κύριος Υπουργός ζήτησε την κράτηση και τη σύλληψη του Ταξιάρχου δεν είχε ζητήσει νωρίτερα ενηµέρωση από κανέναν. Και
αυτό λίγο - πολύ είναι γνωστό. Με άλλα λόγια, δεν ενηµερώθηκε
από κανέναν επιτελή του στρατεύµατος για το αν και κατά πόσον
υπήρξε µια εξέλιξη στις συζητήσεις µε την επίσηµη Αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας.
Την επόµενη µέρα το πρωί, µαινόµενος, όπως λένε οι µαρτυρίες, ζήτησε την κράτηση και τη σύλληψη του κυρίου Ταξιάρχου.
Αλήθεια, από ποιον ενηµερώθηκε ο κύριος Υπουργός γι’ αυτήν
την εξέλιξη; Νοµίζω ότι η απάντηση είναι πάρα πολύ εύκολη και
προφανώς απαντά τους ισχυρισµούς του κ. Καµµένου ότι τον κ.
Παπαδόπουλο δεν τον γνώριζε, δεν τον είχε δει ποτέ και δεν είχε
απολύτως καµµία σχέση µαζί του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια υπόθεση που υπάρχουν
τόσο σοβαρές ενδείξεις για σκοτεινές διαδροµές τα ερωτήµατα
πρέπει να απαντηθούν. Νοµίζω ότι είναι υποχρέωση κατά βάση
δική σας, όχι γιατί εν πάση περιπτώσει είχατε ένα αφήγηµα, το
οποίο ισχυριστήκατε όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα,
περί διαφάνειας, περί απουσίας µεσαζόντων, περί πάταξης της
διαφθοράς, αλλά κυρίως γιατί έχετε µια σοβαρή υποχρέωση ο
καθένας από εσάς τους ίδιους που υπηρετείτε τον ρόλο το δικό
σας µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, απέναντι στην ίδια τη δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για
ποιον λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Επί προσωπικού θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πού
είναι το προσωπικό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο κ. Γεωργιάδης, µιλώντας, αναφέρθηκε
σε εµένα και αυτό που είπε είναι ψευδές και θέλω να το διευκρινίσω στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό. Μην ξεκινήσουµε, όµως, αυτήν την εργολαβία των προσωπικών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Όµως, υπήρξε αναφορά.
Κυρία Πρόεδρε, έχω διατυπώσει την άποψη ότι η συζήτηση
για τους εξοπλισµούς στη Σαουδική Αραβία πρέπει να υπακούσει
στα ψηφίσµατα του Ευρωκοινοβουλίου. Το τελευταίο είναι τον
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Ιούνιο. Αυτήν την εβδοµάδα, είχαµε και νέα συζήτηση στην Ευρωβουλή, όπου η Ευρωβουλή αποφαίνεται ότι είµαστε σε µια ανθρωπιστική κρίση και ότι η εµπλοκή της Σαουδικής Αραβίας είναι
άµεση και εις βάρος αµάχων. Δολοφονούνται άµαχοι.
Πιστεύω ότι είναι ανάξια, δυστυχώς, µια συζήτηση που περιορίζει αυτή τη µεγάλη, πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση µε χιλιάδες νεκρά παιδιά στην Υεµένη σε µια µικροπολιτική συζήτηση.
Θέλω να διευκρινίσω στο Σώµα ότι εγώ δεν ήµουν µέλος της
Επιτροπής των Εξοπλισµών στις 12 Ιανουαρίου 2017. Μετά από
δύο µήνες πήγα στην επιτροπή αυτή. Αν ήµουν, πιθανόν να ψήφιζα –είµαι ειλικρινής- ακολουθώντας την εισήγηση της Κυβέρνησης. Τώρα, όµως, γνωρίζουµε. Υπάρχουν αποφάσεις της
Ευρωβουλής, όχι απλώς δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, που ζητούν έλεγχο των εξοπλισµών στη Σαουδική Αραβία για τα εγκλήµατα που διαπράττει στην Υεµένη. Μην κλείνουµε τα µάτια
λοιπόν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τελείωσε ο κατάλογος των επερωτώντων.
Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό. Επειδή έχει δηµιουργηθεί εδώ ένα κλίµα υπαινικτικό, αλλά και άµεσο ότι εγώ δεν διαθέτω την αµεροληψία, την οποία χρειάζεται η διαδικασία, θέλω
να πω στον κύριο Υπουργό ότι ο χρόνος του είναι είκοσι λεπτά
πρωτολογία, δέκα λεπτά δευτερολογία, πέντε λεπτά τριτολογία.
Με το σύνολο αυτό, είστε περίπου στους επτά Βουλευτές που
ρώτησαν. Γι’ αυτό σας παρακαλώ να µου ανακοινώσετε εάν θα
χρησιµοποιήσετε όλο το χρόνο σας ή το χρόνο της πρωτολογίας
και θα τον τηρήσετε κι εσείς, όπως οι υπόλοιποι.
Η µόνη εξαίρεση που γίνεται είναι για τους Αρχηγούς, όπου
στη Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε να µιλήσουν µε τη
γνωστή άνεση που κάθε φορά δίνουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρία Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω το χρόνο της πρωτολογίας µου. Μην ξεχνάτε όµως ότι
είµαι και Αρχηγός κόµµατος, οπότε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Καµµένο, έχετε ορίσει τον κ. Παπαχριστόπουλο για εκπρόσωπο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εάν χρειαστεί να µου δώσετε µια µικρή ανοχή, δεν θα χρησιµοποιήσω το χρόνο του κ.
Παπαχριστόπουλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν απίστευτα πράγµατα στη Βουλή κι έχουν γραφτεί απίστευτα πράγµατα από τις
επτά εφηµερίδες, τα δύο ραδιόφωνα τις τελευταίες ηµέρες. Το
παραµύθι όµως τελειώνει εδώ, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
ένα παραµύθι ψεύδους, κατασυκοφάντησης, λασπολογίας που
φτάνει στα όρια της εθνικής µειοδοσίας.
Επί ένα µήνα έχετε επιδοθεί προσωπικά, ως και οι φερόµενοι
δηµοσιογράφοι, υπάλληλοι της συµµορίας υπόπτων για εµπορία
ναρκωτικών και µεσαζόντων οπλικών συστηµάτων, διότι θα χάσουν το ψωµί τους.
Αποτελεί την απόδειξη του στρατηγικού αδιεξόδου της Νέας
Δηµοκρατίας, που οι πολιτικοί µετανάστες και οι αποτυχηµένοι
αρχηγοί πολιτικών γκρουπούσκουλων κατέλαβαν θέσεις στην
ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας και φάνηκε η διαφορά µεταξύ των
οµιλητών σήµερα.
Κάποιους από αυτούς -πωλητές βιβλίων των ναζί και γιλέκωνθα τους αντιµετωπίσω µόνο στη δικαιοσύνη, διότι ανοίγουν το
στόµα τους και λένε πράγµατα τα οποία είναι απίστευτα.
Παρουσιάζετε µια καθ’ όλα νόµιµη συµφωνία διακρατική πώλησης πυροµαχικών ως διαφθορά. Είναι διακρατική συµφωνία
και δεν υπάρχει κανείς µεσάζων. Τα χρήµατα που θα φύγουν ή
θα έφευγαν από τη Σαουδική Αραβία από τον λογαριασµό του
Υπουργείου Οικονοµικών θα πήγαιναν στο Υπουργείο Οικονοµικών της Ελλάδας. Ουδείς ενδιάµεσος, ουδείς µεσάζων δεν υπάρχει.
Προφανώς, είστε συνηθισµένοι από τις διεφθαρµένες πολιτικές, τις οποίες ασκούσατε εσείς. Εδώ οι πωλήσεις όπλων -γιατί
πρόκειται περί πωλήσεως και όχι αγοράς όπλων, πρώτη φορά
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βλέπω διαφθορά σε πώληση- είναι απόλυτα νόµιµες και καθαρές.
Δεν ζητήσατε από το Υπουργείο διευκρινήσεις. Σε ό,τι ερωτήσεις κάνατε πήρατε απαντήσεις. Γιατί δεν ζητήσατε τη σύγκληση
της Επιτροπής Εξοπλισµών της Βουλής, που σας παρακαλούσα
να το κάνετε; Γιατί θέλατε να κατασκευάσετε, λοιπόν, ακριβώς
αυτό το σκάνδαλο, το οποίο ήρθε µετά το Λονδίνο, το οποίο ήλθε
µετά από τον ναρκέµπορο, ο οποίος θα δούµε τι κατέθεσε και
πού έχει φτάσει αυτή η υπόθεση. Κι εσείς µετατρέψατε τη Νέα
Δηµοκρατία σε πολιτικό βραχίονα της υποστήριξης του κουµπάρου της κ. Μπακογιάννη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπόθεση είναι πολύ απλή.
Έγινε µια προσφορά σε πενταπλάσια από την τιµή αγοράς απαξιωµένων πυροµαχικών, τα οποία θα πληρώναµε σε λίγα χρόνια
για να τα καταστρέψουµε, και την αποδεχθήκαµε.
Ως Υπουργός επέλεξα να φέρω 66 εκατοµµύρια στα ταµεία
του δηµοσίου και να ενισχύσω τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και των επιτελείων. Και δεν έκατσα στα τυπικά. Αλλάξαµε τον νόµο. Φέραµε νέο νόµο, τον φέραµε στη
Βουλή, τον φέραµε στο ΚΥΣΕΑ, τον φέραµε ξανά στη Βουλή, τον
φέραµε ξανά στον ΚΥΣΕΑ και δεν υπάρχουν εδώ στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας απόρρητα έγγραφα. Σε όλα τα διαβαθµισµένα
έγγραφα σας έχω δώσει πρόσβαση.
Κάποιοι δεν θέλουν να αποφασίζουν οι Υπουργοί. Στηρίχθηκε
όλη η καταγγελία σε µια ανακοίνωση του κ. Λοβέρδου περί της
δήθεν αναφοράς ενός ταξιάρχου. Δεν υπάρχει αναφορά ταξιάρχου. Δεν υπάρχει καµµία αναφορά ταξιάρχου.
Ο κ. ταξίαρχος, ο συγκεκριµένος, εκλήθη σε απολογία από τον
Αρχηγό του Στρατού. Τι απαντά; Δύο παραγράφους διαβάζω και
θα το θέσω στη διάθεση του Προεδρείου να το διαβάσετε, διότι
αποτελεί προσωπικό έγγραφο -δεν είναι απόρρητο- και µπορείτε
να καταλάβετε τι λέει.
Τι λέει ο Ταξίαρχος Παπαδάκης: «Όσον αφορά την περιέλευση
και χρήση του ως άνω σχεδίου υποµνήµατος, που επαναλαµβάνω δεν αφορούσε σε µη υπηρεσιακή αναφορά µου, από τις 4
Σεπτεµβρίου του 2017 από Βουλευτή στο Κοινοβούλιο την 7η Νοεµβρίου του 2017, αγνοώ παντελώς οποιοδήποτε γεγονός σχετικά µε τα ως άνω. Με βάση τα προαναφερόµενα, αποδεικνύεται
πλήρως ότι ουδέποτε υπέβαλα γραπτή αναφορά µου υπό στοιχεία θέµατος µη υπηρεσιακή –προσωπικό, διοικητικά- από 4 Σεπτεµβρίου σε οποιοδήποτε διοικητικό όργανο ή αρχή».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το περιστατικό συνέβη;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν υπάρχει αναφορά.
Υπάρχει ένα υποκλαπέν από το κοµπιούτερ του σύνολο µηνυµάτων, τα οποία ο κ. Λοβέρδος τα έκανε αναφορά. Το έκαναν πρωτοσέλιδο οι εφηµερίδες και συζητάµε επί έναν µήνα για µια
αναφορά, που ο ίδιος λέει ότι δεν κατέθεσε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το περιστατικό συνέβη;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όσον αφορά το περιστατικό, το περιστατικό είχε να κάνει µε την προσπάθεια κάποιων να
χαλάσουν αυτήν τη συµφωνία…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποια;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …και ακριβώς είχε τον λόγο
της εµπλοκής της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Στο γραφείο µου
ήρθε ο εισαγγελέας στρατιωτικής δικαιοσύνης, προκειµένου να
ελέγξει ακριβώς εάν κάποιοι διακινούν χαρτιά για να γίνουν χαρτοπόλεµος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Γιατί µεταθέσατε τον κ. Παπαδάκη
από τη θέση του;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, κύριε Δαβάκη, σταµατήστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εκλήθη, λοιπόν, ο εισαγγελέας της στρατιωτικής δικαιοσύνης για να δούµε εάν κάποιοι
διακινούσαν απόρρητα.
Και να σας πω και πού κατέληξε η ΕΔΕ από τον Αρχηγό
ΓΕΕΘΑ; Ότι το συγκεκριµένο απόρρητο έφυγε από αυτήν τη Δι-
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εύθυνση, γιατί εκεί δεν άλλαξε κανείς και κάποιοι έκαναν δουλειές.
Συνεχίζω: Καταθέσατε επί αρκετή ώρα αναφορικά µε διάφορα
πράγµατα που δεν είναι σχετικά µε την επερώτηση.
Όσον αφορά στην επερώτηση, κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να
απαντήσω σε δώδεκα ερωτήµατα. Εάν µπορέσω σε ένα τέταρτο,
θα το κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
τριάντα πέντε λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Στα αναφερόµενα ερωτήµατα, λοιπόν, περιλαµβάνονται όλα στο πρώτο ερώτηµα στο
ηλεκτρονικό µήνυµα του Προξένου, του κ. Κλουβάτου, το οποίο
περιήλθε βραδινές ώρες, την παραµονή της υπογραφής της σχετικής σύµβασης και το οποίο θα καταθέσω. Δεν κοινοποιείται στο
Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ιδιωτικό το συγκεκριµένο Telex.
Ο αρµόδιος Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ, ο Ναύαρχος κ. Κυριακίδης, επικοινωνεί τηλεφωνικά και επισηµαίνει τα εξής: «Κύριοι,
εάν θέλετε να αλλάξετε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, που
είναι ο κ. Παπαδόπουλος, θα πρέπει να κάνετε γραπτή άρση
εξουσιοδότησης. Και το ίδιο στέλνει προς τις σαουδαραβικές
αρχές.
Ο Πρόξενος και ο Πρέσβης επιµένουν ότι δεν είναι ο Παπαδόπουλος εκπρόσωπος. Και τι κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας;
Ζητάει από τον στρατιωτικό ακόλουθο που έχει ευθύνη για τη
Σαουδική Αραβία να πάρει τα έγγραφα, τα οποία είναι επικυρωµένα από το προξενείο και θα τα καταθέσω στη Βουλή και να ζητήσει εάν τα έγγραφα αυτά είναι γνήσια ή όχι, εάν υπάρχει
εξουσιοδότηση ή όχι.
Και απαντά επισήµως ο στρατηγός διευθυντής των στρατιωτικών ακολούθων ότι όλα τα έγγραφα είναι γνήσια και ισχύει η εκπροσώπηση του Παπαδόπουλου.
Άρα, εµείς για να κάνουµε οποιαδήποτε αλλαγή και για να ξαναφέρουµε το πρόγραµµα στη Βουλή µε άλλον αριθµό βληµάτων, µε άλλον εκπρόσωπο, θα έπρεπε να ξαναπεράσουµε από
ΚΥΣΕΑ, να ξαναέρθει στη Βουλή, διότι θα πρόκειται περί άλλης
διακρατικής συµφωνίας.
Όσον αφορά, λοιπόν, στα πρώτα αναφερόµενα, θα σας καταθέσω το προσωπικό e-mail του κ. Κλουβάτου, που δεν κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Συνεχίζω και θα σας καταθέσω το έγγραφο, µε το οποίο ο κ.
Παπαδόπουλος εκ µέρους της Σαουδικής Αραβίας ορίζεται ως
εκπρόσωπος.
Θα σας καταθέσω τη διαβίβαση του ελέγχου αυθεντικότητας
της επιστολής που έκανε ο στρατιωτικός ακόλουθος.
Θα σας καταθέσω το επικυρωµένο από την ελληνική πρεσβεία
έγγραφο του στρατιωτικού ακολούθου, το οποίο λέει ότι πρόκειται περί γνησίου εγγράφου.
Θα σας καταθέσω το αραβικό αντίγραφο, όπως και το έγγραφο της Σαουδικής Αραβίας προς τον στρατιωτικό ακόλουθο
ότι παραµένει η κατάσταση ως έχει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Είναι επικυρωµένα όλα αυτά;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είναι επικυρωµένα, κύριε
Τραγάκη από το προξενείο της Ελλάδας στο Ριάντ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Θα το δούµε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και επειδή θα το δούµε, σας
κοινοποιώ πιστοποιητικό τελικού χρήστη του Ιουνίου του 2016
που αφορά τις βόµβες και το αίτηµα του Παπαδόπουλου, το
οποίο φέρει και τη σφραγίδα του προξενείου και τα χαρτόσηµα
της προξενικής αρχής, για να δούµε εάν ήξερε ή όχι η συγκεκριµένη πρεσβεία µας στο Ριάντ εάν υπήρχε ή όχι Παπαδόπουλος!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ισχύει η εκπροσώπηση Παπαδόπουλου, κύριε Υπουργέ;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Βεβαίως και ισχύει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δαβάκη, σας ακούσαµε επιτέλους! Σταµατήστε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Επίσης, κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, θα σας καταθέσω τα διαβατήρια που µας ήρθαν
από το Υπουργείο της Σαουδικής Αραβίας για έλεγχο των πυροµαχικών που δεν υπήρχαν.
Τέλος, θα σας καταθέσω και το πιστοποιητικό τελικού χρήστη,
το οποίο αφορά τα εκατό χιλιάδες βλήµατα, το οποίο επίσης
φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του προξενείου στο Ριάντ.
Όλα αυτά, λοιπόν, που ειπώθηκαν προηγουµένως είναι παραµύθια! Υπάρχει εξουσιοδότηση τον Μάιο του 2016 της «OLYMPIC
INDUSTRIES», ως εκπροσώπου µε υπογραφή του διευθυντή εξοπλισµών. Τον Ιούνιο του 2016, υπάρχει υπογραφή του Στρατηγού
Αµπντουλάχ Αλ Ασερί, αρχηγού των προµηθειών, που πιστοποιεί
τον τελικό χρήστη. Είναι το πιο σοβαρό έγγραφο που υπάρχει.
Στις 27 Οκτωβρίου υπάρχει µια επιστολή επιβεβαίωσης -letter
of confirmation- αυθεντικότητας της παραπάνω εξουσιοδότησης,
γιατί πράγµατι και εµείς θορυβηθήκαµε. Και πήγε και ζήτησε συγκεκριµένα έτσι λέει ο στρατιωτικός ακόλουθος- υπογραφή
του υποστρατήγου Χαλίντ Μπιν Αµπντουλαζίζ Αλ Σαϊφ, αρχηγού
και επικεφαλής των στρατιωτικών ακολούθων.
Στις 27 Οκτωβρίου 2016 έγινε διαβίβαση φωτοτυπιών διαβατηρίων αξιωµατούχων για επιθεώρηση πυροµαχικών από τη Σαουδική Αραβία. Ο «µαϊµού» µας τα έστειλε και αυτά;
Και τελικά, τον Νοέµβριο του 2016 υπάρχει πιστοποιητικό τελικού χρήστη από τον Στρατηγό Γιάγια Αµπντουλάχ Αλ Ασερί
που πιστοποιεί τις τριακόσιες χιλιάδες βλήµατα. Πού είναι η διαφορά των τριακοσίων χιλιάδων βληµάτων µε τα εκατό χιλιάδες
βλήµατα; Η µόνη συµφωνία που υπήρχε ήταν τα τριακόσιες χιλιάδες βλήµατα.
Αλλαγή αριθµού πυροµαχικών σε συµφωνία δεν µπορεί να
υπάρξει! Αυτά τα οποία λέτε, ότι θα παίρναµε συµφωνία των
τριακοσίων χιλιάδων, θα πληρωνόµασταν τα εκατό και τα άλλα
θα πήγαιναν στην έρηµο δεν γίνονται σε δηµοκρατίες. Δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Ξέρετε πότε γίνονταν; Γίνονταν σε
άλλες εποχές που έφευγαν πυροµαχικά από βιοµηχανίες και γύριζαν ναρκωτικά. Θα σας θυµίσω το πλοίο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τον κ. Παπαδόπουλο, σας έχω µια πολύ µεγάλη έκπληξη, για να σας αποδείξω ακριβώς ποιος ήταν ο Παπαδόπουλος: Εµείς το µόνο που
ξέραµε για τον Παπαδόπουλο ήταν ότι ο Παπαδόπουλος εκπροσωπούσε τη Σαουδική Αραβία. Εκπροσωπούσε τη Σαουδική Αραβία και ελέγχθηκε πολλαπλώς και όσον αφορά το ποινικό του
µητρώο και όσον αφορά τις προβλεπόµενες άδειες που θα
έπρεπε να είχε.
Θα καταθέσω, λοιπόν, στη Βουλή τον Εθνικό Κανονισµό Βιοµηχανικής Ασφάλειας.
Θα καταθέσω στη Βουλή την εξουσιοδότηση που έχει ο Παπαδόπουλος και η εταιρεία του, προκειµένου να κάνει χειρισµό
διαβαθµισµένου υλικού που περνάει από όλες τις υπηρεσίες µε
τα ονόµατά τους.
Θα καταθέσω στη Βουλή την εξουσιοδότηση προσωπικού την
οποία αποδέχεται η γενική διεύθυνση εξοπλισµών, το πιστοποιητικό βιοµηχανικής ασφάλισης των εγκαταστάσεων από την Περιφέρεια.
Θα σας καταθέσω στη Βουλή την αλλαγή του ονόµατος της
εταιρείας που κάποια στιγµή έγινε, για να µην υπάρχει παρεξήγηση.
Θα σας καταθέσω στη Βουλή την άδεια οπλοφορίας του Παπαδόπουλου.
Θα σας καταθέσω στη Βουλή το λευκό ποινικό µητρώο του
Παπαδόπουλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Τι σχέση έχουν αυτά;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αυτά, όµως, αφορούν τη
Σαουδική Αραβία.
Και επειδή µε ρωτάτε αν γνωρίζω τον Παπαδόπουλο, θα σας
πω «ναι, τον ξέρω». Ξέρετε, όµως, από πού; Από τον κ. Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, σήµερα δεν είναι εδώ. Λείπει από τη
συζήτηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Εδώ είναι, µην ανησυχείτε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ποιος είναι ο κ. Παπαδόπουλος; Πριν από λίγο, κατόπιν αιτήµατός µου, έλαβα από το
Υπουργείο Εξωτερικών αυτό το οποίο µας εδόθη ως πληροφορία: Ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο µακαρίτης, το 1988, πριν
γίνει Πρωθυπουργός, είχε αποφασίσει ότι θα έδινε η Εθνική Τράπεζα δάνειο προς τη Ρωσία, για να αποπληρωθούν οι Έλληνες
εξαγωγείς, οι οποίοι είχαν σταµατήσει να πληρώνονται από τη
Σοβιετική Ένωση. Και το 1991 πήγε αποστολή στη Ρωσία µε σαράντα επιχειρηµατίες µαζί µε τον Διοικητή της Τράπεζας τότε,
τον κ. Γερµίδη. Και µέσα στην αποστολή –αν θυµάται η κ. Μπακογιάννη- ήταν ο κ. Ηλίας Παπαδόπουλος µε τον γιο του, οι
οποίοι εισέπραξαν 67 εκατοµµύρια που έδωσε η Εθνική Τράπεζα
και ο ελληνικός λαός, για να πληρωθεί ο Παπαδόπουλος που δεν
ξέρετε!
Ο δικηγόρος του Παπαδόπουλου δε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ πολύ, ησυχία!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο δικηγόρος του Παπαδόπουλου δε είναι Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας!
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Τι σχέση έχουν αυτά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιος είναι ο δικηγόρος;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να σηκώσει το χέρι του ο
δικηγόρος του Παπαδόπουλου, για να δούµε ποιοι έχουν σχέση
µε τον Παπαδόπουλο και ποιοι πήραν µέτρα για τον Παπαδόπουλο.
Θα καταθέσω αντίγραφα της αποστολής του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη το 1991, δηµοσιεύµατα της «Απογευµατινής», του
«Ελεύθερου Τύπου», της «Καθηµερινής» για το δώρο των 67 εκατοµµυρίων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εµείς, δηλαδή, πήγαµε να εισπράξουµε από τη Σαουδική Αραβία µε την υπογραφή του Παπαδόπουλου 66 εκατοµµύρια ευρώ
για το ταµείο και εσείς τότε πληρώσατε 67 εκατοµµύρια ευρώ
από την Εθνική Τράπεζα για να τα πάρει πίσω ο Παπαδόπουλος,
που δεν ξέρατε! Και µας κατηγορούσατε για σχέση µε τον µεσάζοντα!
Επειδή, όµως, γελάνε στο ΠΑΣΟΚ και ο κ. Λοβέρδος πια έχει
βγάλει το µεροκάµατο µε τον Παπαδόπουλο σε όλα τα πρωτοσέλιδα και σε όλες τις τηλεοράσεις, σας λέω το εξής: Ξέρετε,
κύριε Λοβέρδο, πού τον γνώρισαν στο Υπουργείο τον κ. Παπαδόπουλο; Η κ. Γεννηµατά τον πήγε στις 17 Φεβρουαρίου 2014.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, περιµένετε να ακούσετε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Η εταιρεία IGG…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είναι εντός θέµατος;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Τασούλα, µε ρωτάτε
για τη σχέση µε τον Παπαδόπουλο. Λέω τις σχέσεις τις δικές σας
µε τον Παπαδόπουλο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Να κάνετε επερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
έκανε επερώτηση ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Στις 17 Φεβρουαρίου η εταιρεία «IGG INTERNATIONAL», µε έδρα το Άµπου Ντάµπι, στέλνει
αίτηµα για την προµήθεια διαφόρων τύπων πυροµαχικών κυρίως
µικρού διαµετρήµατος από τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα ηρεµήσετε; Ειδάλλως θα διακόψω. Σας το λέω.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Στις 28 Φεβρουαρίου τα
ΕΑΣ υποβάλλουν αρχική προσφορά στην IGG. Αντιπροσωπεία
της IGG επισκέπτεται τα ΕΑΣ προκειµένου να συζητήσει και να
διαπραγµατευθεί την προσφορά. Από τις αιτούµενες ποσότητες
κρίθηκε ότι το πρόγραµµα ήταν υψίστης σηµασίας για την εται-
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ρεία και ακολούθησε σειρά επισκέψεων για εξέταση τεχνικώνκατασκευαστικών θεµάτων και παραγωγικών δυνατοτήτων το
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Τον Ιούνιο του 2014 στο Παρίσι ο διευθύνων σύµβουλος των
ΕΑΣ κ. Χριστογιάννης, παρουσία της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εθνικής Άµυνας κ. Φώφης Γεννηµατά και του Προέδρου της εταιρείας κ. Δεµίρη, υπογράφει κοινή ανακοίνωση µε την εταιρεία
IGG για την προµήθεια πυροµαχικών εκτιµώµενης αξίας 75 εκατοµµυρίων ευρώ.
Στην προσπάθεια να εξευρεθεί λύση για τη δυνατότητα παραγωγής του πολύ µεγάλου αριθµού πυροµαχικών που ήθελε και
στα χρονικά πλαίσια που ζήτησε η IGG, ο διευθύνων σύµβουλος
των ΕΑΣ κ. Χριστογιάννης στις 3 Νοεµβρίου, κατόπιν αδείας της
πολιτικής ηγεσίας, εγκρίνει την αυθηµερόν µετάβαση στελεχών
των ΕΑΣ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «OLYMPIC INDUSTRIES SA» του Βασίλη Παπαδόπουλου στην Αξιούπολη Κιλκίς.
Στις 7 Νοεµβρίου η επιτροπή διαπραγµάτευσης επισκέπτεται
τις εγκαταστάσεις της «OLYMPIC INDUSTRIES SA» και στις 14
Νοεµβρίου υποβάλλει τη σχετική έκθεση. Μέχρι και τα εισιτήρια
θα σας καταθέσω και όλη την αλληλογραφία για να δείτε µε
ποιον συνοµιλούσε ο Παπαδόπουλος στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτά έτσι για να τελειώνουµε και να µην µένουν σκιές, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι.
Ακούστε κάτι, εµένα δεν µε ενδιαφέρει ποιος εκπροσωπεί τη
Σαουδική Αραβία ή άλλες σύµµαχες χώρες της Μέσης Ανατολής.
Εµένα µε ενδιαφέρει να είναι διακρατική συµφωνία, να φεύγουν
τα λεφτά από τον λογαριασµό του κράτους και να πηγαίνουν στο
κράτος, να µην µπορεί να τα αρπάξει κανείς. Από εκεί και πέρα,
το ποιον θα έχει εκπρόσωπο η απέναντι πλευρά δεν είναι κάτι
που µπορώ να το εξετάσω. Αυτό που προβλέπει ο νόµος το εξετάζω και µάλιστα το εξαντλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα
αποδειχθεί σύντοµα ποιοι ήθελαν να χαλάσουν τη δουλειά και
γιατί ήθελαν να χαλάσουν τη δουλειά υπέρ του ελληνικού δηµοσίου.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι αυτά που λέει ο κ. Φίλης και, αν υπάρχει
πολιτική συµφωνία να µην πουλήσουµε στη Σαουδική Αραβία, να
µην πουλήσουµε. Δεν υιοθετώ την άποψη του κ. Τσιάρα που λέει
ότι όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής είναι ισλαµιστές, Σαρία.
Μόνο τροµοκράτες δεν τους είπατε. Η θέση της Νέας Δηµοκρατίας απέναντι στη Σαουδική Αραβία είναι γνωστή διά του κ.
Τσιάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Μάλλον δεν καταλάβατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ηρεµήστε! Να ακούτε και τον αντίλογο. Μάθετέ το και αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Δεν θα παραποιούµε την πραγµατικότητα όµως.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα καταθέσω το σχέδιο διακρατικής συµφωνίας της
πώλησης ευχρήστων και µη επιχειρησιακά αναγκαίων υλικών,
όπως επίσης την έκθεση της επιτροπής διαπραγµάτευσης και τα
ποσά που δόθηκαν τότε για να φτάσουµε στην τιµή αυτή που παραδέχονται οι ίδιοι οι Σαουδάραβες ότι είναι πολύ υψηλή. Είναι
η τιµή που έβγαλε το Γενικό Επιτελείο Στρατού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και λίγη από τη δευτερολογία µου.
Τέλος, δέχθηκα ανοίκεια επίθεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν θα το
έλεγα, θα το πω όµως, για να καταλάβετε ποιοι είναι πίσω από
την επίθεση και πως λειτουργούν αυτοί οι µαφιόζοι είτε είναι πολιτικοί είτε δηµοσιογράφοι είτε έµποροι όπλων.
Πριν από έναν µήνα περίπου έλαβα ένα ανώνυµο τηλεφώνηµα
που απειλούσε εµένα και την οικογένειά µου. Ειδοποίησα το
Τµήµα Δίωξης Εκβιαστών και δέχθηκα την άρση απορρήτου στο
κινητό µου τηλέφωνο για να εντοπιστεί ποιος ήταν αυτός που
έκανε το απειλητικό τηλεφώνηµα. Σήµερα εκλήθη από το Τµήµα
Δίωξης Εκβιαστών. Καταθέτω το άνοιγµα του λογαριασµού του
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τηλεφώνου µου.
Θα σας πω και ποιος είναι ο κανόνας. Ο κανόνας, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι ο έµπορος όπλων που φωτογραφίζεται
σε selfie µε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι ο κ.
Πατεράκης, που πήρε τηλέφωνο από τηλέφωνο της εταιρείας
του. Σήµερα, εξετάζεται από την Αντιτροµοκρατική.
Επειδή κάποιοι µπορεί να µην θυµούνται ποιος είναι ο κ. Πατεράκης, θα σας πω. Είναι αυτός που έστησε όλη την ιστορία µε
τον Τζάφα. Είναι αυτός που η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 16 Νοεµβρίου 2008 τον κατονόµαζε ως µεσάζοντα για τα υποβρύχια που
έγερναν. Είναι αυτός που έστειλε την επιστολή στον κ. Ατσποντιέν, για να προχωρήσει η υπόθεση των υποβρυχίων µε τον
Τζάφα.
Είναι αυτός που αποτελεί µέρος της συµµορίας που εσείς εξυπηρετείτε ως πολιτικός εναντίον µας σήµερα εδώ και νοµίζετε
ότι θα φοβηθούµε τους µπράβους των αφεντικών σας, τις απειλές από εδώ, από το Βήµα της Βουλής ή τα παραδεισένια λεφτά
σας!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεν έχουµε να φοβηθούµε τίποτα. Όσο πιο πολύ χτυπάτε την
Κυβέρνηση, να ξέρετε ότι τόσο πιο σκληρή θα είναι η συνοχή
αυτής της Κυβέρνησης. Μην ψάχνετε να βρείτε αδύναµους κρίκους. Εµείς εδώ δεν έχουµε ούτε Τσοχατζόπουλους…
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Έχετε το δεξί του χέρι.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν ξέρω εάν εσείς ήσασταν το δεξί του πόδι κάποτε, αν θυµάστε, κύριε Κεδίκογλου. Το
δεξί του πόδι υπήρξατε, κύριε Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Εγώ τι σχέση έχω;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μαζί ήσασταν, κύριε Κεδίκογλου,
από µικρό παιδάκι µε τον κ. Τσοχατζόπουλο και ο γιος του κ. Παπαντωνίου είναι από τα νέα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας. Να
τους χαίρεστε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εµείς σκιές δεν έχουµε. Είπε κάτι ο κύριος Αρχηγός. Τον σέβοµαι, ως έναν πρώην Αρχηγό της Αστυνοµίας, τον κ. Δηµοσχάκη.
Θα σας δώσω να δείτε τη σύµβαση για τα Εµιράτα, κύριε Δηµοσχάκη. Θέλετε να το δείτε εδώ στο γραφείο και να το ξαναφέρετε;
Εµείς πουλάµε διακρατικές συµβάσεις. Κάποτε πουλούσαν χωρίς
διακρατικές συµβάσεις.
Αν έχετε χρόνο, πάρτε να διαβάσετε το βιβλίο του Ευάγγελου
Παπασταµατίου, αντιπτεράρχου ιπταµένου, πρώην Αρχηγού της
Τακτικής Αεροπορίας, ο οποίος περιγράφει κάποτε, όταν εκλήθη
το 1980 να µεταφέρει στο Ριάντ οπλισµό για τον οποίο δεν έπρεπε
να ξέρει ούτε αυτός ούτε το πλήρωµά του. Και ποιος πληρώθηκε
σε µετρητά κάποια στιγµή; Εις εκ της κυβερνήσεως τότε. Περαστικά!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα έξι µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 10ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σήµερα, έχουµε µία διαδικασία Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
που λέγεται επερώτηση. Έχουν µιλήσει ήδη επτά Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας για το ζήτηµα που ρωτούν τον ερωτώµενο
Υπουργό Άµυνας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.

2358

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχουν
ζητήσει τον λόγο ο κ. Βορίδης, ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Γεωργιάδης.
Πρώτος είναι ο κ. Βορίδης. Επί ποίου θέµατος θέλετε να πάρετε τον λόγο, κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κανονικά την οµιλία µου, ως Κοινοβουλευτικός Εκπροσώπος µετά τον κ. Υπουργό, δηλαδή κατά τα
προβλεπόµενα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Περιµένετε τότε. Καθίστε.
Ο κ. Λοβέρδος τι θέλει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή ο Υπουργός
στην οµιλία του έκανε δύο-τρεις αναφορές στο όνοµά µου, θέλω
να κάνω δύο διευκρινήσεις επί προσωπικού θέµατος και µου
αρκεί ένα-ενάµιση λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Επί
προσωπικού περιέγραψε τι κάνατε. Επί προσωπικού τι πρόβληµα
έχετε εσείς;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το δικό µου πρόβληµα, το προσωπικό
µου ξεκινάει από τη στιγµή που κάνει µια αναφορά ο ίδιος στην
αναφορά του Ταξίαρχου Παπαδάκη, την οποία πράγµατι, εγώ
εδώ, στη Βουλή, έδωσα στη δηµοσιότητα.
Θέλω να κάνω µια διευκρίνιση που θα του είναι πάρα πολύ
χρήσιµη αλλά και για να µη συνδέετε εσείς, κυρία Πρόεδρε, ως
Προεδρεύουσα, αλλά και οι συνάδελφοί µου το δικό µου όνοµα
µε πράξεις οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε τα κοινοβουλευτικά
ήθη.
Το δεύτερο είναι ότι έκανε µια βάρβαρη αναφορά στην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Η κυρία
Πρόεδρος θα µιλήσει. Φαντάζοµαι ότι θα υπερασπίσει τον εαυτό
της.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µιλήσει, όταν θα πάρει τον λόγο.
Εγώ θέλω, λοιπόν, τον λόγο επί προσωπικού για δύο λεπτά και
είναι και πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ένα
λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν ερωτήµατα απ’ αυτήν την υπόθεση
που θα απαντηθούν και σήµερα, αλλά και τις επόµενες µέρες. Οι
διαδικασίες του Κοινοβουλίου θα είναι διαρκώς ανοιχτές είτε
είναι ελεγκτικές είτε είναι νοµοθετικές.
Ο καθένας, όταν ερωτάται, µπορεί να απαντά, µπορεί να µην
απαντά. Μπορεί, µάλιστα, να απαντά δήθεν, αλλά να υπεκφεύγει.
Από όσα είπε ένας ταξίαρχος που απαξιώσατε, εσείς διαλέξατε
να πείτε όχι τι λέει, αλλά αν το έγγραφο αυτό κατατέθηκε και πού.
Σας ενηµερώνω για κάτι που ξέρετε καλύτερα από εµένα. Όλα
όσα έχει πει, µα όλα, έχουν κατατεθεί στο Στρατοδικείο Αθηνών,
όπου ξέρετε ότι έχει ανοίξει η διαδικασία και σας καλώ -αφού και
εσείς απαιτείτε να µαθευτεί η αλήθεια- όση ώρα διαρκεί η συνεδρίαση να ζητήσει η Βουλή τι έχει καταθέσει και οι εκπρόσωποι
των κοµµάτων στην αίθουσα 162 να το δουν.
Θα φανεί, κύριε Υπουργέ, αν έχετε δίκιο ή αν ήρθατε εδώ για
να µας ξεγελάσετε.
Σε ό,τι µε αφορά δε προσωπικά, έχω µια λέξη, τον πιο υπεύθυνο τρόπο να σας απευθύνοµαι: Στη Βουλή και µε έγγραφα και
χωρίς να σας κατηγορώ, σας ζητώ να πείτε την αλήθεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν την λέτε, όµως, κύριε Υπουργέ και στέκεστε σε τυπικότητες. Κάθε τυπικότητα αίρεται και αποδεικνύεται αν είστε εσείς
που λέτε την αλήθεια ή όλοι όσοι σας κάνουµε πολιτική κριτική
και σας κατηγορούµε. Έχουµε για το συγκεκριµένο θέµα -τι έγινε
και τι κάνατε εσείς σε έναν έντιµο άνθρωπο, τον οποίο προσβάλλετε κατάφορα- έγγραφο το οποίο είναι στον ανακριτή του Στρατοδικείου.
Να έρθει στη Βουλή σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει.
Το επί προσωπικού πού ήταν δεν καταλάβαµε, αλλά δεν πειράζει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλετε να απαντήσετε εσείς τώρα, κύριε Υπουργέ;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
ένα λεπτό και εσείς.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κατ’ αρχάς, ο κύριος ταξίαρχος δεν είναι διωκόµενος. Υπηρετεί αυτήν τη στιγµή ως
διευθυντής των υπηρεσιών της ΑΣΔΥΣ, µιας ευαίσθητης υπηρεσίας.
Δεύτερον, έχετε υπ’ όψιν σας, κύριε Λοβέρδο -µε συγχωρείτε
που σας ρωτάω- ότι ο Υπουργός έχει υπό τις διαταγές του το
Στρατοδικείο; Εγώ κάλεσα τον εισαγγελέα του Στρατοδικείου,
όπως επίσης και την Εσωτερικών Υποθέσεων, να εξετάσουν την
υπόθεση. Αλίµονο αν ο Υπουργός παίρνει τηλέφωνο το Στρατοδικείο να το ρωτήσει τι κατέθεσε ο ένας µάρτυρας ή ο άλλος.
Αυτά τα κάνατε εσείς, όταν ήσασταν Υπουργοί Δικαιοσύνης
που παίρνατε τους δικαστές και τους πιέζατε, αλλιώς τους διώχνατε. Η στρατιωτική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, είναι ελεύθερη και κανένας Υπουργός δεν θα πάρει ποτέ -τουλάχιστον όσο
είµαι εγώ Υπουργός- κανέναν να ρωτήσει την πορεία µιας έρευνας. Αν αυτά γίνονταν…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άλλο είπα!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ακούστε, κύριε Λοβέρδο.
Όταν θα τελειώσει η στρατιωτική δικαιοσύνη, θα φέρει το πόρισµά της. Το πόρισµα αυτό θα το δούµε όπου θέλετε. Εγώ, ξέρετε, θέλω να σας πω κάτι. Από εσάς δεν περίµενα για αυτήν την
υπόθεση ότι θα την πάρετε τόσο εργολαβικά. Όποτε ζητήσατε
να δείτε έγγραφο του Υπουργείου, σας έδωσα την πρόσβαση και
σας ενηµέρωσα ο ίδιος και το αναγνωρίζατε. Τώρα φαίνεται ότι
κάτι άλλαξε. Τι άλλαξε; Πείτε µου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι εργολαβικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
δεν θα κάνουµε αυτήν τη δουλειά, κύριε Λοβέρδο. Όχι.
Έχετε να απαντήσετε ότι το Στρατοδικείο δεν υπάγεται στον
Υπουργό; Θα απαντήσετε επ’ αυτού;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Διαστρέφει αυτά
που λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε; Πείτε µου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μου αρκούν τριάντα δευτερόλεπτα.
Κύριε Υπουργέ, αν δεν µε ακούτε, πώς θα µου απαντάτε; Η
Βουλή θα ζητήσει, όχι εσείς. Η Βουλή, όπως έχει κάνει επανειληµµένα, δικαιούται να ζητάει από τη δικαιοσύνη, από τον Άρειο
Πάγο, από το Στρατοδικείο, από παντού έγγραφα που θεωρεί
απαραίτητα.
Ή φοβάστε ή υπεκφεύγετε. Αν κάτι άλλαξε και µου µιλάτε για
εργολαβίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Υπάρχουν διαδικασίες στη δικαιοσύνη. Ποιος σας τα λέει αυτά, κύριε
Λοβέρδο; Είστε και συνταγµατολόγος!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …είναι ότι εσείς καταχραστήκατε µία
εµπιστοσύνη …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
εντάξει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …της Επιτροπής Άµυνας τριών ετών,
για να κάνετε αυτά που κάνατε. Εσείς αλλάξατε, όχι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
κύριε Λοβέρδο. Καθίστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι,
αλλά τώρα δεν γίνεται αυτό. Δεν θα διαλυθεί η συνεδρίαση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Λοβέρδο, ακούστε
κάτι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Η υπογραφή σου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δαβάκη, εσείς έχετε υπερβεί κάθε όριο. Σας έχω στοχοποιήσει.
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Περιµένετε και θα ολοκληρωθεί.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όταν διεξάγεται µία ανάκριση στο Στρατοδικείο, καλύπτεται από την προστασία της
ανάκρισης. Μόνο ο φίλος του κ. Γεωργιάδη, ο Παττακός, µπορούσε να ζητήσει από τον στρατοδίκη να του ανοίξει την υπόθεση και να τη δει. Τώρα πια δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Έχουµε περίοδο µεταθέσεων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
έχει ζητήσει τον λόγο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ο Υπουργός µπορεί να κάνει ό,τι
θέλει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δαβάκη, επιτέλους! Τι φανατισµός είναι αυτός; Βγείτε έξω να µιλήσετε οι δυο σας! Κοιτάξτε τώρα συµπεριφορά!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Να απαντήσει τώρα γιατί τον µετέθεσε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
δεν θα απαντήσει. Τι είστε εσείς που θα σας απαντήσει; Σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Απαντήστε στο µικρόφωνο γιατί τον
µεταθέσατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν θα
το διαλύσουµε εδώ! Θα σας βγάλω έξω, κύριε Δαβάκη. Πραγµατικά, παρενοχλείτε όλη τη συνεδρίαση. Έλεος πια! Ο καθένας
πετάγεται και λέει ό,τι θέλει!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µου
δώσετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Περιµένετε, κύριε Γεωργιάδη.
Να ξεκαθαρίσουµε κάτι, γιατί ο κ. Βορίδης ζητά τον λόγο. Το
πόσο χρόνο θα σας δώσω εξαρτάται από το αν θα µιλήσει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι. Αν προηγηθώ, δεν εξαρτάται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
κύριε Βορίδη. Δεν ισχύει αυτό. Φέρτε το άρθρο.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Διαβάστε τον Κανονισµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα σας
τον διαβάσω, επειδή εµφανίζετε µια φοβερή βεβαιότητα και αυτοπεποίθηση. Να µαθαίνουµε και τον Κανονισµό.
Το άρθρο 135, το οποίο εφαρµόζεται στην παρούσα διαδικασία, λέει ρητά ότι αναλογικά υπάρχουν και τηρούνται οι διαδικασίες του άρθρου 97. Να διαβάσουµε, λοιπόν, όχι την παράγραφο
7, αλλά την παράγραφο 8, εκεί που λέει ότι ο Υπουργός µπορεί
µόνο µία φορά να ζητήσει την αναβολή της συζήτησης κ.λπ., αν
κατά τη συζήτηση της επερώτησης κρίνονται και πράξεις Βουλευτού που διετέλεσε µέλος…
Όχι, µε συγχωρείτε, δεν είναι αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, είµαστε οι επερωτώντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το ξέρουµε, κύριε Τσιάρα. Τώρα θα το µάθουµε;
Λέει, λοιπόν, εδώ ότι εάν έχει προηγηθεί αγόρευση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας….
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: «Αν έχει προηγηθεί» λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Περιµένετε! Ξέρω νοµικά και ξέρω τι διαβάζω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, είµαστε οι επερωτώντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφήστε, κύριε Τσιάρα. Μιλάω τώρα. Καθίστε κάτω.
Λέει, λοιπόν, ότι αν έχει προηγηθεί αγόρευση…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Περιµένετε! Έλεος πια! Τι είναι αυτό το πράγµα; Τι πανικός
είναι αυτός;
Αν έχει προηγηθεί αγόρευση Προέδρου Κοινοβουλευτικής
Οµάδας και τον διαδεχθεί αναπληρωτής του, ο αναπληρωτής δικαιούται να δευτερολογήσει για έξι λεπτά και να τριτολογήσει
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για τρία. Αυτή η παράγραφος, που είναι η παράγραφος 7, δεν
ισχύει µε βάση το άρθρο 135.
Άρα, έχετε έξι λεπτά είτε µιλήσετε πριν είτε µιλήσετε µετά. Το
άρθρο 135 εξαιρεί ρητά την παράγραφο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εποµένως, κυρία Πρόεδρε, έχω τον
λόγο για έξι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μάλιστα. Θέλετε τώρα τον λόγο; Το αναφέρω, γιατί το λέτε σαν είναι
κάποιο θέσφατο το οποίο αγνοώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, είµαστε οι ερωτώντες. Έχουµε συνεννοηθεί µε τον Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα µιλήσετε τώρα, κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφού τελειώσουµε µε τα προσωπικά,
κυρία Πρόεδρε, θα µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ποιος
άλλος θέλει επί προσωπικού;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε,
θέλω να µιλήσω επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε
Υπουργέ, µε διευθυντή του γραφείου σας τον Γεώργιο Γεωργαλά, να κάνετε πλάκα για τον Παττακό, πάει πολύ!
Όµως, το αφήνω αυτό. Θα αναφερθώ στο µόνο που µε ενδιαφέρει.
Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Καµµένος για πολλοστή φορά στο Κοινοβούλιο ανεφέρθη σε έναν σχεδόν άγνωστο σε µένα πολίτη για
µία αστυνοµική ιστορία καταγγελιών που λέει ότι έχει κάνει…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εσύ έβγαινες µε τη Μέρκελ
στο twitter. Με τη Μέρκελ ήσασταν στο διαδίκτυο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Καµµένο, αφήστε να ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τόσο καραγκιόζης είσαι;
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ πάρα πολύ να µε προστατέψετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Καµµένε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Του το
είπα, κύριε Γεωργιάδη. Τι να κάνω;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τον άκουσες; Αυτόν υπερασπίζεσαι. Αυτόν εδώ πέρα. Για να κρατήσει την καρέκλα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεχίστε, κύριε Γεωργιάδη, παρ’ όλο που είχατε πει ότι δεν θα απαντήσετε ό,τι και αν πει ο Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε µε τώρα. Η
αστυνοµική ιστορία εις την οποία ανεφέρθη ο κ. Καµµένος, µου
είναι παντελώς άγνωστη. Επειδή έχω ακούσει στην Αίθουσα
αυτήν αυτά τα χρόνια πολλές αστυνοµικές ιστορίες του κ. Καµµένου και όλες κατέληξαν στον κάλαθο των αχρήστων, πιθανολογώ ότι αυτή θα είναι άλλη µία.
Άρα, προς ενηµέρωσή σας, κύριε Καµµένε, τον κύριο που αναφέρατε, τον κ. Πατεράκη -και τον αναφέρατε περίπου ως αρχηγό
συµµορίας, κάτι τέτοιο είπατε- µία φορά τον έχω δει στη ζωή µου
κοινωνικά. Συνοδευόταν από εν ενεργεία Υπουργό της Κυβερνήσεώς σας, ο οποίος δεν είναι τώρα εδώ, αλλά αν µπει στην Αίθουσα θα το πω, γιατί εγώ δεν θέλω να ποινικοποιώ τις
κοινωνικές σχέσεις, και µάλιστα Υπουργό της Κυβερνήσεώς σας
που έχει και σχέση µε τα ναυπηγεία, που αναφέρατε προηγουµένως.
Εάν, λοιπόν, ο κ. Πατεράκης, όπως είπατε, είναι επικεφαλής
σπείρας –φαντάζοµαι ότι θα βρεθείτε στα δικαστήρια γι’ αυτά
που είπατε για τον κ. Πατεράκη- είναι άλλος ένας λόγος να
ελεγχθεί η Κυβέρνησή σας και γι’ αυτό.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρό-
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εδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο Μαρινάκης…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και µη γελάτε, κύριε
Καµµένε, γιατί για τον κ. Μαρινάκη που συνέχεια το λέτε έτσι γελώντας, εσείς στο βίντεο πηγαίνατε στο πάρτι στο «Island», όχι
εγώ, στο γνωστό βίντεο. Μετά καταλάβατε ότι δεν σας αρέσει.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εγώ πήγαινα εκεί;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσείς πηγαίνατε µε τη
σύζυγό σας να δείτε τον κ. Κουρτάκη στο γραφείο του προεκλογικά και η σύζυγός σας πήγαινε µετά στο γραφείο του κ. Μαρινάκη.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Έχετε τρεις µηνύσεις γι’
αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα, κύριε Καµµένε, τα
γελάκια όχι σε µένα.
Ως προς τα «ναζιστικά» βιβλία, σας υπενθυµίζω ότι έχει ήδη
καταδικαστεί µία φορά γι’ αυτό από το δικαστήριο. Θα υπάρξει
και δεύτερη. Μην ανησυχείτε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα σου χρειαστεί ολόσωµο
γιλεκάκι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ.
Ολοκληρώστε, κύριε Γεωργιάδη. Έχουν περάσει τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ξαναλέω, λοιπόν, το
εξής. Ο κύριος που αναφέρατε, µε τον οποίο εγώ δεν έχω τίποτα
σε προσωπικό επίπεδο και το ξεκαθαρίζω, είναι φίλος του Υπουργού σας. Αν είναι αρχηγός σπείρας, να ελεγχθεί ο Υπουργός σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Επανερχόµαστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τις πλάκες χρυσού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
δεν θα απαντήσετε για τον απόντα εσείς, κύριε Υπουργέ.
Ελάτε, κύριε Βορίδη. Θα πάρετε και τον χρόνο της δευτερολογίας;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα την πάρω αν χρειαστεί, κυρία
Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει.
Έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόπειρα εξαπατήσεως του Σώµατος συνεχίζεται από τον κ. Καµµένο στο Σώµα σήµερα -δεν έχουν φτάσει τα προηγούµεναγιατί, πρώτον, συνοµολογήθηκε εδώ τελικώς αυτό που κατήγγειλε δήθεν ως ανύπαρκτο ο κ. Καµµένος.
Ανύπαρκτο, λέει, το έγγραφο, γιατί δεν έχει κατατεθεί, αλλά
συνοµολογήθηκε το περιστατικό, που είναι το µείζον, όχι το αν
έχει κατετέθη το έγγραφο ή όχι, αλλά αν πήγε να συλλάβει τον
ταξίαρχο ή όχι. Αυτό συνοµολογήθηκε.
Ο κ. Καµµένος έκανε και ένα άλλο ωραίο. Κάτι θυµήθηκε από
το ’90, το ’91, κάποιες σχέσεις, κάποια δουλειά, και σύγκρινε 67
εκατοµµύρια δραχµές µε 66 εκατοµµύρια ευρώ. Ωραίο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μα, δεν σταµατάει η απόπειρα εξαπατήσεως, διότι κατέθεσε
έγγραφα τώρα στο Σώµα για να πει τι; Ότι το πληρεξούσιο, ξέρετε, -θα αναφερθώ- είναι αυθεντικό. Τι σηµαίνει ότι είναι αυθεντικό; Ότι είναι γνήσιο έγγραφο που φέρει υπογραφή. Αυτό είναι
το µείζον σ’ αυτό το έγγραφο;
Αυτός που το έχει συντάξει, δεσµεύει τη Σαουδική Αραβία;
Ακούστε τι λέει, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον. Τι; Αν έχει µπει
µία υπογραφή γνήσια; Ε, αυτό µπορεί να έχει µπει. Και απαντάει
εδώ στον ΑΚΑΜ: Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι το παραπάνω γράµµα είναι αυθεντικό και απευθύνεται από την Αεροπορία –και όχι από τη Σαουδική Αραβία- προς το ελληνικό κράτος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): …
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έλα εδώ, γάτε, συνάδελφε, που πετάχτηκες γρήγορα. Δεν φοβάσαι κιόλας! Δεν φοβάσαι προτού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µιλήσεις.
Η Αεροπορία, λέω εδώ, ο κύριος ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού του δικού µας, δεσµεύει το ελληνικό δηµόσιο; Σοβαρά;
Από πότε συµβαίνει αυτό; Σε ποια έγγραφα; Ποιος έχει νόµιµη
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης;
Πάµε τώρα, γιατί εγώ δεν έχω πια απορίες, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Οι συνάδελφοί µου ήταν ευγενείς και είχαν απορίες,
έθεταν ερωτήµατα. Εγώ δεν έχω απορίες. Μου απαντήθηκαν όλα
και µε την παρούσα διαδικασία.
Είπε ψέµατα ο Καµµένος στην επιτροπή; Μάλιστα. Τι είπε; Ότι
είναι διακρατική συµφωνία. Ενηµέρωσε ότι πληρεξούσιος της Σαουδικής Αραβίας θα είναι µια ελληνική ανώνυµη εταιρία από την
Αξιούπολη του Κιλκίς; Το είπε στην επιτροπή; Όχι. Γιατί δεν το
είπε; Θα απαντηθούν όλα.
Διακρατική συµφωνία, λέει. Τι είναι αυτή η ελληνική εταιρεία;
Μπορεί κάπως να αποφάσισε η Σαουδική Αραβία ότι θα εκπροσωπείται από ελληνικές ανώνυµες εταιρίες. Αυτή η ελληνική ανώνυµη εταιρία, η συγκεκριµένη, είναι και πληρεξούσια
–συνάδελφοι, κοιτάξτε µια σύµπτωση- και της Ιορδανίας και του
Κατάρ.
Τι λέει ο νόµος; Έχετε διαβάσει τι λέει ο νόµος; «Απαγορεύεται
στους οικονοµικούς φορείς» –βλέπε τη Σαουδική Αραβία- «που
συµµετέχουν σε διαδικασίες σύναψης» –η διαδικασία σύναψης
περιλαµβάνει και όλη τη διαπραγµάτευση, είναι διαδικασία σύναψης, δεν είναι σύναψη- «και εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τοµέα της άµυνας, να διαθέτουν
και να χρησιµοποιούν οποιονδήποτε ενδιάµεσο, µεσάζοντα ή
πράκτορα κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης».
Ρωτάω εγώ τον Υπουργό, λοιπόν, που ήρθε εδώ «πολλά βαρύς
και όχι»: Όταν µια εταιρεία εµφανίζεται ως πληρεξούσιος και της
Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ και της Ιορδανίας, κτυπάει κανένα καµπανάκι ότι µήπως και δεν είναι πληρεξούσιος και κάνει
αυτήν τη δουλειά επαγγελµατικά; Ή το κάνουν για την ψυχή της
µάνας τους; Γιατί το νόηµα της διατάξεως αυτής είναι να µην
βγαίνουν προµήθειες, κύριε Υπουργέ, γιατί εάν βγαίνουν προµήθειες -ακούσαµε και το άλλο το ωραίο εδώ- λέει «είναι πώληση».
Στην πώληση δεν υπάρχει διαφθορά, έτσι; Ο θεός να φυλάξει!
Δεν βγαίνουν, δηλαδή, λεφτά από την πώληση. Δεν βγάζει κανένας, έτσι δεν είναι;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ξέρει …
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφήστε τις εξυπνάδες, γιατί τώρα
υπερασπίζεστε µε τις εξυπνάδες, για να είµαστε συνεννοηµένοι,
αυτόν που έστησε τη δουλειά. Αυτόν υπερασπίζεστε µε τις εξυπνάδες.
Πάµε τώρα παρακάτω. Λέει, «Α, µα εγώ; Τι σχέση έχω µε όλα
αυτά; Μου έφεραν ένα πληρεξούσιο. Α, µου έφεραν ένα πληρεξούσιο». Ποιος σου το έφερε το πληρεξούσιο; Είναι επικυρωµένο
το πληρεξούσιο αυτό που σου φέρανε; Όχι. Εκ των υστέρων έρχεται κάποιος και λέει, αυτός ο ΑΚΑΜ, ο δικός µας, ότι δήθεν
αυτό είναι γνήσιο. Ναι, είναι γνήσιο υπό ποίαν έννοια; Αυτή που
σας είπα προηγουµένως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και τον χρόνο της δευτερολογίας, κυρία Πρόεδρε.
Αλλά έχουµε και τον πρέσβη µας, ο οποίος λέει: «Με συγχωρείτε, η Σαουδική Αραβία τον κ. Βασίλη, τον φίλο του Πάνου, δεν
τον ξέρει».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Πού το λέει αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πάµε στο «πού το λέει;».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Πού το λέει η Σαουδική Αραβία αυτό; Διαβάστε το.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Διαβάζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με
έχετε καταργήσει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Διαβάζω, λοιπόν. Μου επιτρέπετε,
γιατί βλέπω ζωηράδα; Σε ηλεκτρονικό µήνυµα: «Σαουδάραβες
στρατιωτικοί δήλωσαν πλήρη άγνοια για δραστηριότητα του κ.
Παπαδόπουλου και εξέφρασαν…
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(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα υποχρεωθώ να διακόψω.
Θα υποχρεωθώ να διακόψω! Με τέτοιο κλίµα δεν γίνεται συζήτηση. Σας παρακαλώ πολύ!
Ελάτε, κύριε Βορίδη, συνεχίστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κρατήστε…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το κρατώ, το κρατώ! Έχετε δίκιο.
Εσείς που δέχεστε ότι το κράτος δεσµεύεται από την υπογραφή
του σµηνάρχου -το δέχεστε εσείς αυτό και αυτό παράγει έννοµες
συνέπειες- δεν δέχεστε τον πρέσβη µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για το κράτος αυτό, ο κύριος εδώ, η κυρία Κυβέρνηση δεν
υπάρχει. Υπάρχει ο πρέσβης µας. Αυτός είναι η Ελλάδα εκεί. Ο
πρέσβης µας σας λέει: «Αυτοί δεν ξέρουν τίποτε». Κάνουµε πλακίτσα εδώ γι’ αυτό. Ωραίο! Χαβαλές. Το άλλο µε την υπογραφή,
αυτό δεν µας νοιάζει, αυτό είναι ok.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ποιος υπογράφει για τα F-16 στην Αµερική; Ο αντισµήναρχος…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Προσέξτε, τώρα, ακούστε κάτι. Δύο
λεπτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, κύριε Βίτσα, σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αν στέκεστε σ’ αυτό, ο θεός κι η
ψυχή του. Τελειώνω σε δύο λεπτά.
Έρχοµαι στο άλλο. Πότε ανακύπτουν αυτά; Ακούστε τώρα
συγκλονιστικά πράγµατα. Υπάρχει, λοιπόν, έγγραφο το οποίο
φεύγει από τη Διεύθυνση Στρατού εδώ και λέει: «Πείτε µου» ακούστε τι ρωτάει την πρεσβεία- «ποιος έχει οριστεί αρµόδιος
για να υπογράψει». Στις 12 Ιουνίου αυτό. Ρωτάνε οι δικοί µας
ποιος είναι αρµόδιος για την υπογραφή. Απάντηση δεν παίρνουν,
προσέξτε. Στις 13 Ιουνίου φεύγουν τα αεροπλάνα να φορτώσουν
τους δικούς µας για να πάνε να υπογράψουν µε τον Παπαδόπουλο.
Σε ποιον µένει, συνάδελφοι, καλόπιστα και καθαρά η παραµικρή αµφιβολία ότι εδώ µε φανατισµό, µε αφοσίωση, µε επιµονή
ο Υπουργός θέλει να καταρτιστεί η σύµβαση µε τον Παπαδόπουλο κι όχι απευθείας; Σε ποιον µένει αµφιβολία ότι εργολαβικά
έχει αναλάβει να τον βάλει στη δουλειά; Σε ποιον µένει αµφιβολία, που εν συνεχεία τσακώνονται και για τη µεταφορά µεταξύ
τους, για τη µεταφορά των πυροµαχικών; Και λέει ο Υπουργός
«µην τολµήσεις να δώσεις σε άλλον τη µεταφορά από τον Παπαδόπουλο», ο οποίος είναι και πληρεξούσιος και υπεργολάβος και
αρµόδιος για τη µεταφορά. Απ’ όλα αυτά εσείς δεν είδατε τίποτα,
ε; Τίποτα δεν καταλάβατε, έτσι; Δεν υπάρχει κανένα θέµα;
Ο ποινικός χαρακτηρισµός θα αποδοθεί. Θα έπρεπε, αν ήσασταν ευαίσθητοι, να τον αποδώσετε εσείς. Προφανώς δεν είστε,
απ’ ό,τι καταλαβαίνω. Κάνετε άσχηµα, γιατί χρεώνεστε βαριά επιλήψιµες συµπεριφορές που ευθέως παραβιάζουν τον νόµο για
τις συµβάσεις. Ευθέως!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βορίδη, ελάτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Προσέξτε. Είναι προφανές ότι ο κ.
Καµµένος που αρέσκεται στο να χασκογελάει και να λέει εξυπνάδες και να εκτοξεύει ύβρεις, θα βρεθεί σε ακροατήρια που δεν
ανέχονται τέτοιες συµπεριφορές. Η επόµενη Βουλή θα είναι εδώ
και προφανώς θα το αποφασίσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο θα δώσω τώρα στον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας και
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ελάτε, κύριε Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς πρέπει να σας πω
ότι χαίροµαι ιδιαίτερα που µε αφορµή την επερώτησή µας,
βλέπω παραταγµένο στην Αίθουσα το µισό Υπουργικό Συµβούλιο, άσχετα αν κάποιοι φαίνεται να έκριναν χρήσιµο να αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Χαίροµαι διπλά που ο κ. Τσίπρας επέλεξε να είναι παρών στη
σηµερινή συζήτηση. Φαντάζοµαι ότι στη διάρκεια της οµιλίας
µου, θα έρθει και στην Αίθουσα. Τελευταία για κάποιον λόγο που
ο ίδιος γνωρίζει, µάλλον µε αποφεύγει. Θα έρθει σίγουρα. Είµαι
σίγουρος γι’ αυτό. Δεν αµφιβάλλω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Πρωθυπουργός
κ. Αλέξης Τσίπρας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Α, ήρθατε. Καλώς τονε κι ας άργησε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ανησύχησα προς το παρόν.
Δεν γνωρίζω εάν το κάνατε µε δική σας βούληση -αναφερόµουν στη συµµετοχή σας στη σηµερινή συζήτηση, κύριε Τσίπρα,
και το λέω για να πιάσετε το νήµα από αυτά τα οποία έλεγα- ή
εάν το κάνατε επειδή σας εκβίασε ο κυβερνητικός σας εταίρος.
Και µόνο, όµως, η επιλογή του κ. Τσίπρα να παρευρίσκεται σήµερα εδώ, επιβεβαιώνει -και φαντάζοµαι ότι θα συµφωνείτε µε
αυτό- τη σοβαρότητα αυτής της σκοτεινής υπόθεσης που συζητάµε σήµερα.
Ο κ. Τσίπρας είναι εδώ, γιατί οφείλει πρωτίστως να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Είναι ο ίδιος, εξάλλου, που ως Πρόεδρος του
ΚΥΣΕΑ υπέγραψε τη σκανδαλώδη, όπως φαίνεται, σύµβαση πώλησης βληµάτων στη Σαουδική Αραβία. Αλλά ο κ. Τσίπρας είναι
εδώ για έναν λόγο ακόµα: Πρέπει να υπερασπιστεί τον κυβερνητικό του εταίρο. Πρέπει να υπερασπιστεί τον κ. Καµµένο.
Υπενθυµίζω πράγµατα τα οποία είναι σε όλους γνωστά. Δύο
φορές ο κ. Τσίπρας επέλεξε τον κ. Καµµένο για να συγκυβερνήσουν µαζί. Το έκανε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2015 και
το κάνατε τον Σεπτέµβριο του 2015, παρ’ ότι τότε θα µπορούσατε να κάνετε και άλλες επιλογές.
Θα σταθώ, όµως, λίγο στους λόγους που ο κ. Τσίπρας έκανε
αυτήν την επιλογή. Διαλέξατε τον κ. Καµµένο, διότι απλούστατα
-τώρα που σας βλέπω και µαζί το επιβεβαιώνω- ταιριάζετε. Η
κοινή σας πορεία, εξάλλου, φαίνεται…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ. Μη σχολιάζετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Γιατί, κακό είναι να ταιριάζουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πράγµατι, δεν είναι κακό.
Έχει δίκιο ο κ. Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν είναι κακό να ταιριάζουν. Γιατί ενοχλείστε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχουµε δει, εξάλλου, ποια είναι η συγκολλητική ουσία που
σας έφερε κοντά: Τυχοδιωκτισµός, ψέµατα, λαϊκισµός, αλαζονεία -ειδικά για τον κ. Καµµένο-, έλλειψη µέτρου και κάθε ηθικού
φραγµού, ροπή στη χυδαιότητα, συστηµατική εξαπάτηση των
πολιτών. Με απλά λόγια, το ήθος του ενός ταίριαξε µε το ύφος
του άλλου και κατέληξαν ο ένας όµηρος του άλλου.
Όπως ήρθατε µαζί, ξέρετε ότι έτσι θα φύγετε και µαζί, διότι
χωρίς Καµµένο, ο κ. Τσίπρας γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία. Θα πέσει, θα πάει σε εκλογές και κατά την εκτίµησή µας θα συντριβεί. Χωρίς Τσίπρα πάλι, ο κ. Καµµένος είναι
πολιτικά απροστάτευτος.
Η µοίρα τους, λοιπόν, είναι κοινή. Γι’ αυτό µην κολακεύετε
άσκοπα και δηµόσια, κύριε Τσίπρα, τον εαυτό σας. Δεν είστε δεµένος στο κατάρτι, ως σύγχρονος Οδυσσέας, για να µη σαγηνευτείτε από τις σειρήνες. Είστε δεµένος χειροπόδαρα µε τον κ.
Καµµένο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι µόνες σειρήνες που σας σαγηνεύουν -δεν µπορείτε να το
κρύψετε καν πια- είναι οι χαρές της εξουσίας. Όλοι οι πολίτες
πια το καταλαβαίνουν.
Δεν µπορώ να µην κάνω αναφορά –µιας και σας έχω εδώ πέρα,
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κύριε Τσίπρα, σήµερα- στο θλιβερό βιντεάκι που προβάλατε την
περασµένη Παρασκευή για να δείξετε τάχα πόσο κοινωνικά ευαίσθητοι είστε. Την επόµενη φορά που θα γυρίσετε τέτοιο βιντεάκι,
πείτε στον σκηνοθέτη να βγάλει τουλάχιστον από το τηλεοπτικό
κάδρο τις θήκες µε τα πούρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν χρειάζεται, κύριε Τσίπρα, να αποκαλύπτετε σε δηµόσια
θέα τι πραγµατικά συµβαίνει στα ενδότερα του Μαξίµου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ο Πρωθυπουργός δεν καπνίζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εσείς, κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πού να φανταζόσασταν στα νιάτα σας, όταν κάνατε αριστερά όνειρα και
συζητούσατε για το πώς επιτέλους θα έρθει η Αριστερά στην
εξουσία, ότι θα ερχόταν η ώρα να υπερασπιστείτε τον κ. Καµµένο
και να τον υπερασπιστείτε όχι µόνο για τα καζίνα, όχι µόνο για
τις συνοµιλίες µε τους ισοβίτες, αλλά τώρα και για σκανδαλώδεις
υποθέσεις πώλησης στρατιωτικού υλικού.
Κύριε Τσίπρα, στον ελληνικό λαό είπατε πολλές φορές ότι για
όλα φταίει το «παλιό» στην πολιτική, ότι φταίνε όλοι αυτοί που
κυβερνούσαν σαράντα χρόνια και όχι εσείς που ήρθατε χθες. Να
σας θυµίσω –το γνωρίζετε κιόλας- ότι κυβερνάτε σχεδόν τρία
χρόνια. Είστε ο µακροβιότερος µνηµονιακός πρωθυπουργός
αυτής της χώρας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα το δούµε αυτό. Και βέβαια, να σας θυµίσω, αν το έχετε ξεχάσει, ότι ο κ. Καµµένος εξελέγη πρώτη φορά Βουλευτής το
1993, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι; Δεν το λες και ακριβώς
«νέο πρόσωπο». Δεν είναι ακριβώς νέος ο κ. Καµµένος. Αλλά τον
κ. Καµµένο, φυσικά, τον εξαιρείτε από αυτούς που κατέστρεψαν
τη χώρα, λες και προέκυψε από παρθενογένεση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι η πρώτη φορά που ο
ελληνικός λαός βλέπει να εµφανίζονται µεσάζοντες σε υποθέσεις
που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και ακούγεται να γίνεται λόγος για µίζες. Ξέρετε, και άλλοι στο παρελθόν είχαν εκχωρήσει την Εθνική Άµυνα στους εσωκοµµατικούς τους
αντιπάλους για να κυβερνήσουν αµέριµνα. Όλοι γνωρίζουν τελικά ποια ήταν η τύχη τους. Ο κ. Τσοχατζόπουλος ήταν ο ισχυρός, νούµερο 2 της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Έλυνε κι έδενε στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Σήµερα είναι στη φυλακή. Και θυµίζω ότι εξαιτίας όσων έγιναν επί υπουργίας Τσοχατζόπουλου
απαγορεύτηκε ρητά το 2011 η δραστηριοποίηση οποιουδήποτε
µεσάζοντα σε αγοραπωλησίες στρατιωτικού υλικού στο Πεντάγωνο. Εσείς τους ξαναφέρατε πίσω τους µεσάζοντες.
Δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα, νοµίζω ότι µπορείτε
να κάνετε µόνοι σας τους συνειρµούς. Όπως µπορείτε να αναλογιστείτε µόνοι σας, µαζί µε τους πολύ δραστήριους και σήµερα
Βουλευτές σας, πως είστε η πρώτη Κυβέρνηση η οποία θα ελεγχθεί επειδή ξεπουλάτε στρατιωτικό υλικό, επιστρατεύοντας σκοτεινά πρόσωπα, παρακάµπτοντας νόµιµες διαδικασίες και
αντιστρέφοντας την πατέντα Τσοχατζόπουλου. Αυτός αγόραζε
όπλα, εσείς πουλάτε, αυτή είναι η µόνη διαφορά, αλλά σίγουρα
σε ό,τι αφορά, τουλάχιστον, τους µεσάζοντες είστε το ίδιο.
Και το περίφηµο ηθικό σας πλεονέκτηµα, κύριε Τσίπρα, έχει
γίνει το πιο σύντοµο ανέκδοτο της ελληνικής πολιτικής. Και ο κυβερνητικός σας εταίρος, ο άνθρωπος που εσείς επιλέξατε ως συναρχηγό σας, όταν δεν υβρίζει χυδαία -όπως έκανε και σήµερατους πολιτικούς του αντιπάλους ή όταν δεν εκτονώνεται µε µετρητά σε καζίνο στο Λονδίνο, αποδεικνύεται πλέον ότι «ντιλάρει»
οβίδες και βόµβες στις αραβικές χώρες µε τη βοήθεια µεσαζόντων.
Σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Πρωθυπουργός θα είχε ήδη
καθαιρέσει τον Υπουργό Άµυνας, τουλάχιστον µέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Αλλά εσείς πώς δεν το κάνετε, κύριε Τσίπρα;
Μήπως ο κ. Καµµένος σας εκβιάζει ότι θα ρίξει την Κυβέρνηση;
Όλοι έχουµε καταλάβει ότι δεν µπορείτε πια να ζήσετε χωρίς τη
µουσική από τις σειρήνες της εξουσίας.
Αλλά µε ποια επιτεύγµατα, κύριε Τσίπρα, να πάτε στις κάλπες;
Με τα 15 δισεκατοµµύρια µέτρων που έχετε πάρει, µε το ρεκόρ
φόρων στην Ευρώπη και στον ΟΟΣΑ; Γι’ αυτό απειλείτε και γι’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτό προκαλείτε. Γι’ αυτό συστηµατικά υβρίζετε και ρίχνετε
λάσπη. Είναι το µόνο το οποίο ξέρετε καλά. Είναι το µόνο όπλο
το οποίο σας έχει αποµείνει. Μόνο που, κύριε Τσίπρα, δεν είστε
πια σε θέση να απειλήσετε κανέναν, πολλώ δε µάλλον που από
αυτήν τη στιγµή έχει διαταχθεί προκαταρτική έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου που τη διενεργεί η εισαγγελέας διαφθοράς. Και θέλω πραγµατικά να πιστεύω ότι αυτήν τη φορά δεν
θα ξαναδούµε το ίδιο έργο: Η δικαιοσύνη να σκοντάφτει σε πολιτικό πρόσωπο, η υπόθεση να αποστέλλεται στη Βουλή και η
Κυβέρνηση να την κλείνει µε συνοπτικές διαδικασίες.
Να σας πω κάτι, κύριε Τσίπρα, αργά ή γρήγορα δεν θα το αποφύγετε. Εκλογές θα γίνουν και θα αλλάξουν οι κοινοβουλευτικές
ισορροπίες και τότε η υπόθεση αυτή θα διερευνηθεί, όπως και
άλλες, µέχρι τελευταίας λεπτοµέρειας.
Δεν θα µπορείτε τότε να κρυφτείτε άλλο πίσω από τη σηµερινή
κοινοβουλευτική Πλειοψηφία συγκάλυψης που έχει πει «όχι» σε
κάθε αίτηµα σύστασης εξεταστικής επιτροπής που έχει καταθέσει η Αντιπολίτευση. Τότε θα αναζητηθούν ευθύνες από όλους
τους εµπλεκόµενους. Βέβαια τότε, όπως είµαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, δεν θα υπάρχει και το ενδεχόµενο παραγραφής ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών. Θα τη βρείτε, λοιπόν, µπροστά σας την
υπόθεση.
Γι’ αυτό και σήµερα έχετε µία µοναδική ευκαιρία και εσείς και
ο Υπουργός σας να δώσετε σοβαρές και κυρίως πειστικές απαντήσεις στη Βουλή στα ερωτήµατα που θέτουµε. Προσέξτε, δεν
τα θέτουµε µόνον εµείς τα ερωτήµατα. Τα θέτει σύσσωµη η Αντιπολίτευση, τα θέτει και η ίδια η κοινή γνώµη. Θα σας συµβούλευα, κύριε Τσίπρα, επειδή τα Πρακτικά µένουν, αυτήν την
ευκαιρία να µην τη χάσετε.
Πάµε, λοιπόν, σε έξι ερωτήµατα τα οποία θα ήθελα να µου
απαντήσετε:
Ερώτηµα πρώτον, γιατί, ενώ η Βουλή και µε τη σύµφωνη
γνώµη της Νέας Δηµοκρατίας και σχεδόν όλων των κοµµάτων,
είχε εγκρίνει µία διακρατική συµφωνία, «government to government», για πώληση αµυντικού υλικού στη Σαουδικής Αραβία, εµπλέξατε σε αυτήν την υπόθεση έναν µεσάζοντα; Για ποιον λόγο
χρειάζονται µεσάζοντες, όταν απαγορεύονται ρητά από το νοµοθετικό πλαίσιο του 2011;
Αξίζει τον κόπο να σας διαβάσω µία αποστροφή από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Βίτσα για το πώς –σωστά κατά την άποψή
µου- αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση τις διακρατικές συµφωνίες.
Έλεγε, λοιπόν, ο κ. Βίτσας για µία άλλη υπόθεση -για την
οποία σήµερα δεν έχουµε συζητήσει, αλλά θα έρθει η ώρα της
και αυτηνής, για την πώληση των βοµβών ΜΚ 82 και ΜΚ 83- στις
29-3-2017 απαντώντας στον κ. Κυρίτση: «Δεν µπορούµε να κάνουµε συναλλαγή µε κάποιον που δεν είναι κράτος, δηλαδή διακρατική συµφωνία. Όχι επειδή λέει ο άλλος ότι εγώ είµαι κράτος
ή εκπροσωπώ κράτος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα. Οι υπογραφές πρέπει να είναι υπογραφές κρατικών παραγόντων και
χρειάζεται όλη η διαδικασία που προείπα».
Πολύ ωραία περιέγραψε, και καταθέτω στα Πρακτικά, ο κ. Βίτσας τι σηµαίνει «government to government» συναλλαγή. Μόνον
που εσείς δεν κάνατε αυτό. Εµπλέξατε έναν µεσάζοντα και εγώ
ρωτώ το γιατί.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Ερώτηµα δεύτερο, γιατί υπεγράφη, κύριε Τσίπρα, η συµφωνία
µε τον συγκεκριµένο µεσάζοντα, που από το 2014 ενέχεται σε
σοβαρές παραβάσεις -του έχει επιβληθεί πρόστιµο από τις Ελληνικές Αρχές-, την ίδια στιγµή που η Πρεσβεία µας στο Ριάντ
είχε ρητά ενηµερώσει –ποιον, άραγε; Φαντάζοµαι τον απόντα
κάπου στην Άπω Ανατολή Υπουργό Εξωτερικών- ότι ο συγκεκριµένος δεν εκπροσωπεί τη Σαουδική Αραβία; Σας ενηµέρωσε ο
Υπουργός Εξωτερικών ότι είχε αυτήν την προειδοποίηση;
Ερώτηµα τρίτο και πιο ουσιαστικό, υπάρχει τελικά, κύριε Τσίπρα...
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Με συγχωρείτε, πού το έχετε δει αυτό;
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Περιµένετε. Θα ρωτήσετε µετά.
Υπάρχει συµφωνία; Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό που θέλουµε
να ρωτήσουµε. Αν υπάρχει συµφωνία, γιατί δεν έχουν πιστωθεί
66 εκατοµµύρια στα δηµόσια ταµεία; Αν δεν υπάρχει συµφωνία
τελικά, γιατί κάτι άκουσα από τον κ. Καµµένο να ψιθυρίζει, µήπως
τελικά πρέπει να ξανασκεφτούµε τα πράγµατα γιατί τώρα γίναµε
ευαίσθητοι και µας απασχολεί το ζήτηµα του πολέµου στην Υεµένη –αυτά βέβαια δεν τα ξέρατε όταν ψηφίζετε τη συµφωνία,
όλα αυτά τα οποία είπαν οι σύντροφοί σας, που τώρα ξαφνικά
ανακάλυψαν ανθρωπιστικές ευαισθησίες. Αν, όµως, δεν υπάρχει
συµφωνία -και θα ήθελα µία απάντηση ρητή αν υπάρχει συµφωνία ή δεν υπάρχει συµφωνία- ποιος έχει την ευθύνη που χάθηκαν
66 εκατοµµύρια ευρώ;
Ερώτηµα τέταρτον, εκ των υστέρων αφού ενεπλάκη ο κ. Παπαδόπουλος σε αυτήν την υπόθεση, γιατί δεν ενηµερώσατε τη
Βουλή; Γιατί δεν ενηµερώσατε τη Βουλή για την ύπαρξη αυτού
του µεσάζοντα;
Ερώτηµα πέµπτον, η Βουλή, καθώς φαίνεται από τα Πρακτικά,
έχει συµφωνήσει να πουληθούν στη Σαουδική Αραβία τριακόσιες
χιλιάδες βλήµατα. Σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση από το
Ριάντ, από τη δική µας πρεσβεία, πρόσωπο του κράτους, που µε
τόση ευκολία απαξίωσε ο κ. Καµµένος και τον πρέσβη και τον
πρόξενό µας, η ενηµέρωση που έστειλε η πρεσβεία λέει ότι η Σαουδάραβες ενδιαφέρονται για εκατό χιλιάδες βλήµατα, όχι για
τριακόσιες χιλιάδες βλήµατα. Πού θα πήγαιναν, λοιπόν, τα διακόσιες χιλιάδες βλήµατα και σε ποιες τσέπες θα πήγαιναν τα
λεφτά από την πώληση αυτών των βληµάτων;
Ερώτηµα έκτο. Αυτό είναι ένα ερώτηµα, το οποίο αναφέρεται
ειδικά στον κ. Καµµένο. Ήθελα να περιοριστώ στον κ. Τσίπρα,
αλλά δεν µπορώ να µην µπω στον πειρασµό να ρωτήσω αυτό τον
κ. Καµµένο. Έχει επιχειρήσει, κύριε Καµµένε, να κάνει και άλλες
δουλειές µε το ελληνικό δηµόσιο επί των ηµερών σας ο κ. Παπαδόπουλος; Το γνωρίζετε ή δεν το γνωρίζετε;
Εσείς σε συνέντευξη στον «ΣΚΑΪ» είπατε επί λέξει: «Εµείς µε
τον Παπαδόπουλο δεν έχουµε καµµία σχέση», εννοώντας ότι η
ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει σχέση µε τον Παπαδόπουλο, διότι
ο Παπαδόπουλος είναι εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας,
αφήνω στην άκρη ότι πριν ήταν και εκπρόσωπος του Κατάρ και
των Εµιράτων. Καταθέτω το σχετικό απόσπασµα 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)
Εσείς λέτε ότι «εµείς δεν τον ξέρουµε τον Παπαδόπουλο, δεν
έχουµε καµµία σχέση». Πώς εξηγείτε τότε ότι µε επιστολή της
27ης Ιουνίου του 2017 από την εταιρεία του κ. Παπαδόπουλου
προς τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα -φαντάζοµαι γνωρίζετε
ποια είναι και αποτελούν κορµό της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας- γράφει ο κ. Παπαδόπουλος: «Σε συνέχεια σηµερινής µας
-27 Ιουνίου 2017 αυτό- συνάντησης στο γραφείο του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας και παρουσία του- του Υπουργού Εθνικής Άµυνας- επιβεβαιώνεται µε την παρούσα επιστολή το ενδιαφέρον
µας για τα εξής…», µία σειρά αιτηµάτων για να νοικιάσει ο κ. Παπαδόπουλος όλες τις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ και να φτιάχνει
βλήµατα, βόµβες και δεν ξέρω τι άλλο. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(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)
Δώστε αυτό το χαρτί στον κ. Τσίπρα και στον κ. Καµµένο να
µας πουν τελικά εάν τον γνώριζαν τον κ. Παπαδόπουλο, εάν δεν
τον γνώριζαν και αν ο κ. Παπαδόπουλος λειτουργεί για λογαριασµό της Ελληνικής Κυβέρνησης, των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων, του Κατάρ, της Ιορδανίας, της Σαουδικής Αραβίας και
δεν ξέρω και εγώ ποιανού.
Και τώρα, κύριε Τσίπρα, έρχοµαι στο πιο κρίσιµο ερώτηµα από
όλα. Μετρήστε καλά την απάντησή σας. Τα γνωρίζατε όλα αυτά,
κύριε Τσίπρα; Τα γνωρίζατε όλα αυτά; Είχαν όλα αυτά την έγ-
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κρισή σας; Μετά από όλα αυτά, τα οποία ακούστηκαν στην Αίθουσα και φαντάζοµαι ότι µάθατε, γιατί µπορεί και εσείς να µην
είχατε πλήρη ενηµέρωση, το καταλαβαίνω απόλυτα, για µία περίπλοκη υπόθεση, εσείς συνεχίζετε να στηρίζετε τον κ. Καµµένο;
Εσείς, το Υπουργικό σας Συµβούλιο, οι Βουλευτές σας; Μία απλή
κουβέντα, έγιναν όλα καλώς; Τον στηρίζετε; Ναι ή όχι; Καθαρές
κουβέντες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Απαντήστε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, παρακαλώ, µετά επί της ουσίας. Σήµερα, ρωτάµε εµείς και απαντάτε εσείς. Μην µας πείτε,
σας παρακαλώ, πάλι για τα συµφέροντα που σας πολεµούν. Μία
χαρά τα έχετε βρει µε τα συµφέροντα. Μην µας πείτε πάλι για
συµφέροντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αν µη τι άλλο, κύριε Τσίπρα, τουλάχιστον περιοριστείτε σε
προσωπικές επιθέσεις. Είστε άλλωστε πάρα πολύ προβλέψιµος
κάθε φορά που στριµώχνεστε. Και σας το λέω πριν καν πάρετε
τον λόγο. Εάν θέλετε να κάνουµε µία γενική συζήτηση για τη διαφθορά, δεν έχετε παρά να ορίσετε την ηµεροµηνία, εδώ πέρα θα
είµαστε, αλλά σήµερα θα απολογηθείτε για τα δικά σας πεπραγµένα, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συνεδρίαση µέχρι σήµερα τουλάχιστον πρέπει να πω ότι είναι άκρως αποκαλυπτική για αυτά
που ειπώθηκαν, κυρίως για αυτά που δεν ειπώθηκαν. Και είναι
φανερό ότι έχετε µία δυσκολία να δώσετε εξηγήσεις για κάτι το
οποίο φαίνεται να είναι ένα σκάνδαλο πρώτου µεγέθους.
Όλα αυτά πια τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός και πρέπει να σας
πω ότι από εσάς προσωπικά, κύριε Τσίπρα, και από την Κυβέρνησή σας διατηρούσε τουλάχιστον µία προσδοκία ότι θα διασφαλίζατε διαφάνεια, δικαιοσύνη, χρηστή διαχείριση του δηµόσιου
χρήµατος, ότι τουλάχιστον ως καινούργιοι που είστε δεν θα ταυτιζόσασταν τόσο γρήγορα µε σκοτεινές υποθέσεις.
Σήµερα αποδείξατε -και µε αυτά τα οποία είπατε, και µε αυτά
τα οποία δεν είπατε- ότι διαψεύσατε κι αυτήν την τελευταία
προσδοκία των πολιτών. Ότι δεν µπορείτε να διαχειριστείτε τα
θέµατα της οικονοµίας το ξέραµε καλά. Όµως, τώρα πια γνωρίζουµε ότι έχετε βουτήξει και στα θολά νερά των σκανδάλων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Προσέξτε, γιατί έχει αξία αυτό. Έχει σηµασία, κύριε Καµµένε,
γιατί είστε και προϊστάµενος των Ενόπλων Δυνάµεων και φαντάζοµαι ότι αυτήν τη συζήτηση θα την ακούν και αρκετά στελέχη
των Ενόπλων Δυνάµεων. Σήµερα επισφραγίζετε και την απογοήτευση των Ελλήνων αξιωµατικών που ορκίστηκαν να φυλάττουν
την πατρίδα, αξιωµατικοί οι οποίοι τηρούν τον όρκο που έχουν
δώσει στους νόµους και στο Σύνταγµα της Ελλάδος για να αποδείξουν ότι ακόµα και σε αυτά τα χρόνια της διάλυσης των θεσµών από την πιο αναξιόπιστη Κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ ο
τόπος, υπάρχουν Έλληνες µε αρχές και αξίες. Όπως ολόκληρος
ο ελληνικός λαός, έτσι και οι Έλληνες αξιωµατικοί να γνωρίζουν
ότι οι µέρες αυτής της Κυβέρνησης τελειώνουν και κάνοντας το
καθήκον τους, θα έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους και δεν έχουν
να φοβούνται απολύτως τίποτα.
Κύριε Τσίπρα, µε δική σας προσωπική επιλογή έχετε ταυτιστεί
µε τον κ. Καµµένο για περισσότερα από πέντε χρόνια. Αισθάνεστε άνετα µαζί του, αυτό είναι ολοφάνερο. Ανεβήκατε σφιχταγκαλιασµένοι µε όπλα τα ψέµατα, τη λάσπη και τη συκοφαντία και
θα βυθιστείτε σφιχταγκαλιασµένοι υπό το βάρος της τραγικής
αποτυχίας σας.
Αντί, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, να πετάξετε και πάλι τη µπάλα στην
εξέδρα, απαντήστε µας ευθέως για τις µπίζνες του κ. Καµµένου
στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Κι επειδή είµαι σίγουρος ότι δεν
θα το κάνετε, σας καθιστώ υπεύθυνο για κάτι ακόµα πιο σηµαντικό. Αφήστε απερίσπαστη τη δικαιοσύνη να διερευνήσει αυτήν
την υπόθεση. Σας προειδοποιώ µετά λόγου γνώσης και δεν είναι
η πρώτη φορά που το κάνω, σταµατήστε να παρεµβαίνετε στο
έργο της δικαιοσύνης πιέζοντας τους λειτουργούς της, δροµολογώντας διώξεις και στοχοποιώντας θεσµούς που δεν µπορείτε
να ελέγξετε.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι το τσιφλίκι
σας κι ελέγχεστε κι εσείς, όπως ελεγχόµαστε όλοι, από νόµους.
Και η δικαιοσύνη…
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ησυχία, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Άµα δεν κάνει ο Πρόεδρος της δουλειά του, θα την κάνω
εγώ αναγκαστικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σωστά. Παρακαλώ κάντε
ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Το δήθεν ηθικό πλεονέκτηµά σας είναι ακόµα ένας µύθος
που κατέρρευσε. Μιλάτε για πλεονάσµατα. Πλεόνασµα θράσους
έχετε και τίποτα άλλο. Και ίσως, ξέρετε, κάπου να θεωρείτε αδυναµία ότι οι πολιτικοί σας αντίπαλοι δεν σας ακολουθούν στη
λάσπη, αλλά ακόµα και το θράσος σας δεν µπορεί να σας σώσει.
Και δεν θα βρείτε καταφύγιο ούτε στην αµετροέπεια ούτε στην
ασυδοσία σας. Τα καθεστώτα, κύριε Τσίπρα, όπως το δικό σας,
πέφτουν µε πάταγο και πληρώνουν ακριβά τις καταστροφές που
προκάλεσαν.
Μετά το καταστροφικό πρώτο εξάµηνο του 2015, ζητήσατε,
κύριε Τσίπρα, συγχώρεση από τους πολίτες, επικαλούµενος τις
αυταπάτες σας. Πριν από λίγο καιρό παραδεχθήκατε ότι είσαστε
ψεύτες, αλλά δεν είσαστε κλέφτες. Μετά τη σηµερινή συζήτηση,
ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ότι εκτός από αυταπάτες και
συνειδητά ψέµατα, ηγείστε, κύριε Τσίπρα, µιας ανήθικης Κυβέρνησης. Και η απάντηση που θα σας δώσει θα είναι πολύ πιο
ηχηρή και θα έρθει πολύ πιο σύντοµα απ’ ό,τι φαντάζεστε, και
τότε, κύριε Τσίπρα, δεν θα σας σώσει κανένα βραβείο σθένους.
Οι πολίτες θα σας στείλουν στην µόνη πραγµατική θέση που
σας αξίζει και το βραβείο του χειρότερου τέως Πρωθυπουργού
της Μεταπολίτευσης θα σας ανήκει δικαιωµατικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Γεννηµατά, αµέσως
µετά τον Πρωθυπουργό θα µιλήσετε εσείς.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Ζητώ τώρα τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το προσωπικό που ακούστηκε προηγουµένως αναφερόταν σε συναδέλφους οι οποίοι δεν
θα είχαν τον λόγο ύστερα. Έτσι δεν είναι; Εσείς θα έχετε τον
λόγο όση ώρα θέλετε.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Αναφέρθηκε στο
όνοµά µου µε συκοφαντικό τρόπο, γι’ αυτό θέλω για ένα λεπτό
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν θέλω να έχουµε ένταση.
Πάρτε τον λόγο για ένα λεπτό και µετά τον Πρωθυπουργό θα
ξαναµιλήσετε.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Πρωθυπουργέ, να τον χαίρεστε τον συγκυβερνήτη σας.
Συκοφάντης, ψεύτης και λασπολόγος! Καµµία αγοραπωλησία
υλικού µε την IGG δεν έγινε επί ηµερών µου και θα έπρεπε, αν
δεν ήταν σε πανικό, να γνώριζε επίσης ότι ως Αναπληρώτρια
Υπουργός δεν είχα καµµία µα καµµία αρµοδιότητα και εµπλοκή
στα εξοπλιστικά προγράµµατα.
Στο µοναδικό MOU εκδήλωσης ενδιαφέροντος της συγκεκριµένης εταιρείας χωρίς κανέναν µεσάζοντα απαίτησα, χωρίς καν
να υπογράφω εγώ, να υπάρχει ειδική ρήτρα ότι απαγορεύεται
στα δύο µέλη να χρησιµοποιήσουν µεσάζοντα.
Κλείνω αυτό το θέµα. Ελπίζω να χαίρεστε πάρα πολύ, κύριε
Τσίπρα, για το επίπεδο που έχετε επιβάλει στην πολιτική ζωή και
το δηλητήριο που στάζετε διαρκώς σε µια τόσο κρίσιµη περίοδο
για τη χώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Πρόεδρε, εκ µέρους των δύο Κοινοβουλευτικών Οµάδων, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και του Ποταµιού, καταθέτω στα Πρακτικά και τη δηµοσιότητα τρία έγγραφα, τα οποία
είχε προσκοµίσει ο κ. Λοβέρδος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα το κάνετε ύστερα.
Τώρα δεν θα το κάνετε.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Όχι, όχι. Τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν θα το κάνετε και δεν
θα παραληφθούν.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Υπάρχει βλάβη, γιατί
αποκρύπτετε κρίσιµα στοιχεία για τη συζήτηση που έχουµε
τώρα.
Παρακαλώ πολύ, να έρθετε για να κατατεθούν στα Πρακτικά
τα κείµενα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι κάνετε; Συµπροεδρεύουµε τώρα; Δώσαµε τον λόγο στην κ. Γεννηµατά για προσωπικό. Αµέσως ύστερα έχει τον λόγο και θα καταθέσει και στα
Πρακτικά ό,τι θέλει.
Σας παρακαλώ, να µην τα πάρετε. Δεν θα παραληφθούν τα
Πρακτικά. Θα παραληφθούν σε λίγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καταθέτει στα Πρακτικά
και λέτε ότι δεν θα παραληφθούν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν µπορείτε να το κάνετε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν συµπροεδρεύουµε,
κύριε Βορίδη. Κατά παραχώρηση έδωσα τον λόγο. Το ξέρετε
αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όταν ένας Βουλευτής καταθέτει στη
Γραµµατεία, δεν µπορείτε να του πείτε να τα καταθέσει µετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βορίδη, σας παρακαλώ.
Στα Πρακτικά κατατίθενται έγγραφα από κάποιον που έχει τον
λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τον είχε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν τον είχε. Τον είχε µόνο
επί του προσωπικού. Επειδή τυχαίνει…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αν καταθέσει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βορίδη, σας παρακαλώ να µην διακόπτετε.
Επειδή τυχαίνει να είναι η Αρχηγός κόµµατος που θα µιλήσει
ύστερα, έχει κάθε δικαιοδοσία.
Άρα διευκολύνετε όλοι σας. Δεν είναι ανάγκη επί διαδικαστικών θεµάτων να διχάζουµε το Σώµα. Ήσασταν τόσο παραστατικός προηγουµένως. Μην αλλοιώνετε τις εντυπώσεις που
δηµιουργήσατε επί του ουσιαστικού θέµατος. Δεν έχει ανάγκη
συνηγόρου η κυρία Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Αυτό παρέλκει. Είναι για άλλοτε. Καταλάβατε τι εννοώ.
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξιος Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βορίδη, δεν χρειάζεται να κάνετε τον δικηγόρο της κ.
Γεννηµατά. Μπορεί και µόνη της. Εσείς δικηγόρος είστε, αλλά
δεν χρειάζεται να της κάνετε τον δικηγόρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Βουλευτές, κύριε Μητσοτάκη, κυρία Γεννηµατά, όπως βλέπετε, σήµερα βρίσκοµαι εδώ
και είναι επιλογή µου να βρίσκοµαι εδώ.
Ζήτησα και από τον Πρόεδρο της Βουλής και παρακάλεσα τον
Υπουργό Άµυνας να αναβληθεί. Είναι πρωτοφανές στα χρονικά
να παρίσταται Πρωθυπουργός σε µια διαδικασία επίκαιρης επερώτησης.
Αποφάσισα, όµως, να βρίσκοµαι εδώ, γιατί δεν πρόκειται
πλέον να ανεχθώ καµιά πρόκληση, καµιά συκοφαντία και καµία
γραφικότητα, κύριε Μητσοτάκη. Διότι έχετε ξεπεράσει τα όρια
του γραφικού µε αυτά που κάνετε.
Την προηγούµενη εβδοµάδα φτάσατε στο σηµείο να ισχυριστείτε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας άκουσα µε µεγάλη προσοχή και ησυχία. Δεν διέκοψα κανέναν. Παρακαλώ να µην µε διακόπτετε.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Οι Βουλευτές σας δεν έκαναν το
ίδιο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Στην αρχή βρισκόµαστε.
Σταµατήστε. Τι πάθατε; Προς Θεού!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Την προηγούµενη εβδοµάδα φτάσατε στο σηµείο να ισχυριστείτε ότι το
προγραµµατισµένο ταξίδι µου στο Παρίσι και στις Βρυξέλες για
δύο εδώ και καιρό προγραµµατισµένες τελετές βράβευσης -συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Γαλλίας, τον Πρόεδρο Γιούνκερ και
συµµετοχή στη Σύνοδο Κορυφής- ήταν ένα ταξίδι αφορµή, δικαιολογία για να µην παρίσταµαι στις µεγάλες αποκαλύψεις που
πρόκειται να κάνετε στην υπόθεση που εδώ και δεκαπέντε µέρες,
συντονισµένα, όλα τα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Όπως ο Υπουργός Εξωτερικών.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν πειράζει. Εγώ θα ακουστώ. Αυτό που έχω να πω, θα ακουστεί είτε θέλουν είτε δεν θέλουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με συγχωρείτε, µιλήσατε
προηγουµένως επτά Βουλευτές από την ίδια παράταξη. Τα αναλύσατε όλα εις διπλούν, εις τριπλούν. Παρακαλώ πολύ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Να φύγω,
λοιπόν, να δραπετεύσω από τι ακριβώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Από τι να ξεφύγω; Να ξεφύγω από την αντιπαράθεση µε
τον κ. Μητσοτάκη; Ούτε εσείς που τα λέτε αυτά ούτε αυτοί που
τα γράφουν αυτά, δεν τα πιστεύουν.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Γι’ αυτό, όταν κατέθεσα, άλλωστε, και την επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, η Νέα Δηµοκρατία αρνήθηκε να συναινέσει στη
µετάθεση της συζήτησης, ώστε αυτή τελικά να γίνει εν τη απουσία
µου. Κι ίσως γι’ αυτό διάφοροι παπαγάλοι και σήµερα πάλι αναρωτιόντουσαν µε ποια διαδικασία θα τοποθετηθώ στη Βουλή. Το
γελοίο της υπόθεσης είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους ακριβώς
που έλεγαν ότι κρύβοµαι, οι οποίοι σήµερα λένε ότι τάχα µου εκβιάζοµαι.
Ούτε κρύβοµαι ούτε εκβιάζοµαι, κύριε Μητσοτάκη, και δεν έχω
να φοβηθώ τίποτα. Και ακριβώς επειδή εγώ δεν έχω να φοβηθώ
τίποτα, κύριε Μητσοτάκη, όταν έρχονται συνεργεία τηλεοπτικά
στο γραφείο µου, δεν ξεσκονίζω το γραφείο µου, ούτε βγάζω
πάνω από το γραφείο µου ακόµα και τα δώρα που µου έχουν
κάνει. Εσείς, άµα έρθει κανένα τηλεοπτικό συνεργείο στο δικό σας
γραφείο, να δούµε τι ξεσκόνισµα πρέπει να κάνετε, κύριε Μητσοτάκη, πού θα κρύψετε τα παραστατικά και τις αποδείξεις για τα
δώρα της «SIEMENS», για τα δάνεια του «Κήρυκα Χανίων», για τις
αποµαγνητοφωνηµένες συνοµιλίες που βρέθηκαν στην δικογραφία και αφορούν τον γραµµατέα του κόµµατός σας. Ενδεχοµένως,
όµως, και αυτά που δεν καταφέρατε να βρείτε, τα Ε9 για τη φορολογική δήλωση και το «πόθεν έσχες», που δεν έχετε καταθέσει
ακόµα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εσείς έχετε να κρύψετε! Μετακόµιση θα κάνετε έτσι κι έρθει κανένα τηλεοπτικό συνεργείο να γυρίσετε κανένα σποτάκι!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα, κύριε Μητσοτάκη. Εγώ δεν έχω
να κρύψω τίποτα! Κι ακριβώς επειδή δεν έχω να κρύψω τίποτα,
δεν φοβάµαι και τίποτα. Και γι’ αυτό βρίσκοµαι εδώ, για να υπερασπιστώ την αλήθεια και να αποκαλύψω -όχι για να απολογηθώ,
όπως νοµίζετε- το βρώµικο παιχνίδι σας, τον γκεµπελισµό και την
αµετροέπειά σας, αλλά και το µέγεθος της απάτης σας. Γιατί ο
ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ποιος ακριβώς είναι ο στόχος σας και ο σχεδιασµός σας.
Βεβαίως, έχω την αίσθηση ότι µπορεί να µην είναι ακριβώς
δικός σας ο σχεδιασµός, γιατί για άλλη µία φορά σήµερα εδώ,
τα επιχειρήµατά σας, ακόµα και αυτά τα οποία διαβάσατε, ήταν
mot a mot από διάφορα άρθρα γραµµής σε κυριακάτικες εφηµερίδες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Το mot a mot είναι µετά το Παρίσι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, σας παρακαλώ!
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και ξέρετε
για ποιους µιλάω, κύριε Τασούλα. Ωραία η πλακίτσα και το χιούµορ, αλλά µάλλον αυτά που θα σας πω σήµερα δεν θα σας κάνουν και τόσο χαρούµενο. Θα σας κοπεί το γελάκι σε λίγο!
Περιµένετε!
Αγαπητέ κύριε Τασούλα, είτε το πούµε στα ελληνικά, είτε στα
αγγλικά, είτε στα γαλλικά, ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ποιος
σας δίνει γραµµή. Σας δίνουν γραµµή µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν επιδοθεί σε µία λυσσαλέα επίθεση απέναντι στην Κυβέρνηση. Για ποιο λόγο άραγε;
Και επειδή εγώ -το γνωρίζετε καλά- δεν κρύβω, ούτε µασάω
τα λόγια µου, θα σας πω ευθέως το εξής: Όλως τυχαίως εδώ και
δεκαπέντε µέρες, µόλις ευρέθησαν στην επικαιρότητα τα λεγόµενα Panama Papers, Paradise Papers, µετά την ατυχή ερώτηση
που καταθέσατε για τη βία και βρεθήκατε απολογούµενος για τις
συνοµιλίες του γραµµατέα σας µε κυκλώµατα βίας, µετά τις αποκαλύψεις που αφορούσαν την κατάθεση της γραµµατέας του κ.
Χριστοφοράκου, επιστήθιου και οικογενειακού σας φίλου, υπάρχει ένα συντονισµένο κρεσέντο µέσων µαζικής ενηµέρωσης του
-κατά δήλωση της κ. Μπακογιάννη- κουµπάρου σας -ο οποίος το
τελευταίο διάστηµα περνάει πιο συχνά το κατώφλι του εισαγγελέα απ’ ό,τι την πόρτα του σπιτιού του και έχει αγοράσει επτά
εφηµερίδες- και των επτά εφηµερίδων του που λυσσοµανούν
κατά της Κυβέρνησης, αλλά και του όψιµου φίλου του τώρα, του
όψιµου συνεταίρου του, που πριν λίγο καιρό ήταν στα µαχαίρια.
Όµως, τώρα τα βρήκαν. Και τα βρήκαν για να αντιµετωπίσουν
ποιον; Τον κοινό τους εχθρό. Και ποιος είναι ο κοινός τους εχθρός; Αυτή η Κυβέρνηση που θέλει να βάλει ένα τέλος στη διαπλοκή, στη διαφθορά, στα παραδικαστικά κυκλώµατα, στις
λογής ασυλίες, στους φοροφυγάδες.
Και να µην ξεχάσω, βεβαίως, να προσθέσω στους δύο αγαπηµένους όψιµα συνεταίρους και τον αγαπηµένο σας κοµιστή, που
φέρατε σήµερα -και γι’ αυτό είπα γαλλιστί το mot a mot κύριε Τασούλα- όλα όσα έγραφε την Κυριακή. Και ξέρουµε τόσα χρόνια
τι κοµίζει και πώς πληρώνεται για όσα κοµίζει. Και τώρα που ήρθε
η ώρα να πληρώσει τα χρωστούµενα, γιατί βρέθηκε µια κυβέρνηση και είπε, «Δεν σου κάνουµε χάρη, πρέπει να πληρώσεις
όπως όλοι οι άλλοι πληρώνουν», καθυβρίζει, εκβιάζει, έχει χάσει
τον έλεγχο.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα Ένα µιντιακό λόµπι είναι που σας
καθοδηγεί. Αυτοί είναι που σας δίνουν γραµµή. Και εκεί καταντήσατε τη Νέα Δηµοκρατία, κύριε Μητσοτάκη. Μέσα στην αγωνία
που έχουν οι συγκεκριµένοι επιχειρηµατίες να αποκαταστήσουν
την πρόσβαση στην εξουσία που εχάθη, εδώ και καιρό συντονισµένα δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να προκαλούν µόνο θόρυβο και σαµατά.
Όµως, δεν είναι τόσο απλό. Προσέξτε! Δεν είναι τυχαίο ότι
στοχοποιούν τον Καµµένο. Υπάρχει το παιχνιδάκι, «ταιριάζετε,
δεν ταιριάζετε». Ξέρετε όλοι πολύ καλά και τις απόψεις µας και
τις θέσεις µας, αλλά και την εντιµότητα της επικοινωνίας που
έχουµε. Τον Καµµένο, όµως, δεν τον στοχοποιείτε επειδή σας
φταίει ο Καµµένος. Δεν θέλετε να χτυπήσετε τον Καµµένο. Θέλετε -και κυρίως αυτοί που σας δίνουν γραµµή µε τα πρωτοσέλιδά τους- να χτυπήσετε την Κυβέρνηση. Γιατί στο βάθος του
αρρωστηµένου τους µυαλού είναι τι; Να ψάξουν να βρουν τον
τρόπο, αφού ξεχείλωσε η παρένθεση και περνάµε και τις αξιολογήσεις και η οικονοµία βγαίνει από την κρίση, να δηµιουργήσουν συνθήκες αποσταθεροποίησης, θεωρώντας ότι είναι ο
αδύναµος κρίκος, γιατί θέλουν ένα πράγµα πάση θυσία: Να µην
καταφέρει αυτή η Κυβέρνηση να βγάλει τη χώρα από την κρίση.
Και εσείς τους ακολουθείτε τυφλά. Ή µήπως να έλεγα ότι τους
ακολουθείτε ακριβώς για τον αντίθετο λόγο, επειδή έχετε µάτια
και βλέπετε;
Βλέπετε, λοιπόν, πως τελείωσε το παραµύθι ότι «είναι θέµα
ηµερών», ότι «δεν περνάνε οι αξιολογήσεις», ότι «καταρρέει η οικονοµία», ότι «πέφτουµε στα βράχια». Βλέπετε ότι η Κυβέρνηση
αυτή είναι που πετυχαίνει εκεί που εσείς αποτύχατε πέντε χρόνια
και όχι µόνο θα οδηγήσει τη χώρα έξω από την κρίση, όχι µόνο
θα θεµελιώσει την ελληνική οικονοµία σε γερές και σταθερές βάσεις, όχι µόνο θα στηρίξει την κοινωνική πλειοψηφία µε όποιον
τρόπο µπορεί -και το κάνει ήδη, όπως έγινε µε το κοινωνικό µέ-
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ρισµα για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά- αλλά ακριβώς για τους
παραπάνω λόγους δεν θα είναι µόνο µια κυβέρνηση η οποία θα
φτάσει στο τέλος της θητείας της, αλλά θα κερδίσει και τις επόµενες εκλογές. Και αυτό είναι που σας προκαλεί πανικό, κύριε
Μητσοτάκη!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Διότι, βλέπετε, όσες ενέσεις ενισχυτικές κι αν παίρνετε από
τους διάφορους νεόκοπους δόκτορες που σας λένε αυτά τα
οποία θέλετε να ακούσετε, ότι το κλίµα αλλάζει. Και αν καταφέρουµε -που θα καταφέρουµε- να βγούµε από τα µνηµόνια τον
Αύγουστο του 2018, τον Σεπτέµβρη-Οκτώβρη του 2019, όταν θα
έχουµε την ευκαιρία -τότε θα γίνουν εκλογές, κρατηθείτε- να αντιπαρατεθούµε για την επόµενη ηµέρα, τότε εσείς θα έχετε µονάχα ως επιχείρηµα την καταστροφολογία που επί τέσσερα
χρόνια διαρκώς αναδεικνύατε, και εµείς θα έχουµε επιτεύγµατα,
αποτελέσµατα, αλλά και όραµα για την επόµενη ηµέρα. Αυτό σας
ανησυχεί.
Και σας ανησυχεί, βεβαίως, διότι δεν µπορεί να περάσει από
το µυαλό σας όχι µόνο ότι για άλλα δύο χρόνια θα είστε εκεί που
είστε σήµερα, αλλά ενδεχοµένως για δύο συν τέσσερα. Αυτό
είναι το θέµα σας. Είστε εθισµένοι µε την εξουσία, έχετε πάθει
µεγάλη ζηµιά που αναγκαστήκατε για πρώτη φορά να την απωλέσετε και ο πνιγµένος πιάνεται από τα µαλλιά του.
Ήθελα, όµως, να σας ρωτήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το εξής: Τι ακριβώς νοµίζετε; Νοµίζετε ότι έτσι πέφτουν οι κυβερνήσεις, από τους βαρόνους και τους µηχανισµούς παραεξουσίας µέσα στην κρατική δοµή; Πλανάστε πλάνην οικτρά! Και είναι
αυτή σας η πλάνη που σας οδηγεί να ακολουθείτε την παράφωνη
συγχορδία τους και, βεβαίως, να ακολουθείτε και να διαβάζετε
εδώ στη Βουλή όσα µας προαναγγέλλουν στα µέσα ενηµέρωσης
που ελέγχουν.
Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, θέλω να σας πω ένα πράγµα: Μιλήσατε για βούρκο και για λάσπη απευθυνόµενος σε εµένα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Μητσοτάκη, ότι αυτός δεν είναι δικός
µας φυσικός χώρος. Δεν είναι δικός µας φυσικός χώρος ο βούρκος των σκανδάλων, των χρηµατισµών, της µίζας, της διαπλοκής
και της υπονόµευσης.
Κάποια στιγµή σας είχα πει στο παρελθόν -δεν θυµάµαι αν
ήταν στην πρώτη ή στη δεύτερη αξιολόγηση, που είχατε φέρει
την καταστροφή- ότι προσπαθείτε να τα καλύψετε όλα στο σκοτάδι, γιατί στο σκοτάδι εξαφανίζονται οι διαφορές. Όµως, εµείς
θέλουµε το φως. Και για αυτό είµαι εδώ σήµερα, για να υπερασπιστώ το φως. Γιατί δεκαπέντε ηµέρες τώρα το µόνο που ακούει
ο ελληνικός λαός για την υπόθεση αυτή είναι άναρθρες κραυγές
και σκόρπιες λέξεις, που αν τις βάλει κανείς µαζί τι γίνεται; Δηµιουργούνται εντυπώσεις. «Καµµένος», «µεσάζοντας», «εξοπλιστικά», «Σαουδική Αραβία». Και κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί
ακριβώς κατηγορείτε και ποιον κατηγορείτε. Για αυτό θέλω να
πάρω τα πράγµατα από την αρχή, γιατί ο κόσµος πρέπει να καταλάβει το µέγεθος της απάτης σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ποιο είναι το βασικό επιχείρηµα
µέσων ενηµέρωσης, αλλά και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;
Το βασικό επιχείρηµα είναι ότι ο Υπουργός Άµυνας επιχείρησε
να πουλήσει στρατιωτικό υλικό, το οποίο δεν είχε λόγο ο Ελληνικός Στρατός να το κρατήσει, και πως επιχείρησε να το πουλήσει στις υψηλότερες δυνατές τιµές για να πάρει το µεγαλύτερο
δυνατό κέρδος το ελληνικό δηµόσιο. Λέτε, όµως, ότι διάλεξε να
µη συνοµιλήσει απευθείας µε τη Σαουδική Αραβία, αλλά να συνοµιλήσει µε µεσάζοντες. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η βασική
σας επιχειρηµατολογία.
Πρώτα και κύρια, λοιπόν, εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε έναν
µεσάζοντα, αλλά µε έναν εξουσιοδοτηµένο από τη Σαουδική
Αραβία. Όµως, λέτε ότι όλα αυτά δεν ευσταθούν. Και γιατί δεν
ευσταθούν; Διότι η πρεσβεία µας εις το Ριάντ ήταν αυτή η οποία
ανέδειξε -και γι’ αυτό προσπάθησα κάποια στιγµή να σας διακόψω, κύριε Μητσοτάκη, πού το ξέρετε αυτό, πού το είδατε
αυτό;- ότι ο πρέσβης µας, λέει, στο Ριάντ ήταν αυτός ο οποίος
και επεχείρησε να αναδείξει ότι ο εν λόγω επιχειρηµατίας δεν
είναι ο εκλεκτός της Σαουδικής Αραβίας, αλλά είναι εκλεκτός του
κ. Καµµένου.
Δεν θα σταθώ σε όλα τα αποκαλυπτικά και διασκεδαστικά που

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ειπώθηκαν σ’ αυτό εδώ το Βήµα της Βουλής από τον ίδιο τον
Υπουργό, ότι σας κάνει ξαφνικά µεγάλη έκπληξη που ακούτε για
αυτόν, ενώ τον είχατε µαζί σας σε αποστολές στη Ρωσία και τον
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν θα σταθώ, όµως, σ’ αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Πριν σαράντα χρόνια;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Καλά, δεν
έχει σηµασία. Τον ξέρετε εδώ και σαράντα χρόνια, κύριε Τσιάρα,
αυτό σηµαίνει. Άρα πρέπει να τον ξέρετε πολύ καλά. Δεν θα
σταθώ, όµως, σ’ αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Τέτοιοι συµψηφισµοί;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Διευκρινίστηκε, κύριε Βορίδη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν θα
σταθώ καθόλου σ’ αυτό. Θα σταθώ, όµως, στο εξής. Η βασική
σας επιχειρηµατολογία, το βασικό σας επιχείρηµα έχει να κάνει
–κύριε Μητσοτάκη, ακούστε το αυτό- µε το ότι όπως µας λέτε,
όπως ξέρετε προφανώς –δεν ξέρω πώς το ξέρετε, ενδεχοµένως
κάπου πάει το µυαλό µας, βλέποντας και τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης να αναλαµβάνει
την ευθύνη να καταθέσει στο Κοινοβούλιο άκρως απόρρητα έγγραφα- η πρεσβεία µας εις το Ριάντ ήταν αυτή η οποία µας ειδοποίησε εγκαίρως να µην προβούµε σ’ αυτή την διαδικασία.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε και κάτι ακόµα, διότι ο θεός αγαπάει
τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Και αυτά στα οποία
αναφέρεστε και έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης, αξιοποιώντας
ενδεχοµένως µηχανισµούς του κράτους, είναι ύστατη αθλιότητα
-για τη χώρα αυτό είναι ύστατη αθλιότητα- να χρηµατίζονται,
είναι η µέγιστη µορφή κοµµατικοποίησης θεσµών που θα έπρεπε
να λειτουργούν για το δηµόσιο συµφέρον και όχι για την πολιτική
αντιπαράθεση αυτού του είδους. Θα το δούµε, όµως, και αυτό
παρακάτω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Χρηµατίζονται;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τι εννοείτε χρηµατίζονται;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Πάµε παρακάτω.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Τώρα, γιατί χρειαζόταν µεσάζοντας δεν
µας απαντάτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μην υποβάλετε ερωτήµατα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Βεβαίως,
βεβαίως! Α, η διαφάνεια είναι δηµόσιο αγαθό!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Χρηµατίζονται, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βρούτση, παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Να καλέσουµε µαζί τότε τον κ. Λοβέρδο, ο οποίος στις κυβερνήσεις του
κ. Σηµίτη υπήρξε και Υφυπουργός, να µας φέρει και τα πρακτικά
του ΚΥΣΕΑ, τότε που πέρναγαν και σφύραγαν οι µίζες σαν το χαλάζι δεξιά και αριστερά, να δούµε ποιος έχει ευθύνη, ποιος υπέγραφε, ποιος δεν υπέγραφε και να δούµε αν αυτή είναι
λειτουργία ευνοµούµενου κράτους.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: … (δεν ακούστηκε)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν θα µε
διακόψετε, όµως, γιατί θα σας απαντήσω επί της ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βορίδη, κύριε Κεδίκογλου, µην προκαλείτε απαντήσεις, γιατί ύστερα ανοίγει πολύ
το πράγµα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ο εν λόγω
εξουσιοδοτηθείς από τη Σαουδική Αραβία κ. Παπαδόπουλος –
έµαθα το όνοµά του πρόσφατα, εσείς τον ξέρατε από παλιότεραήρθε, λοιπόν, τον Μάιο του 2016. Και τον Μάιο του 2016 παρουσίασε την εξουσιοδότηση που κατείχε, όχι από ένα στέλεχος του
Υπουργείου Άµυνας της Σαουδικής Αραβίας, αλλά από τον διευ-
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θυντή εξοπλισµών του Υπουργείου Άµυνας της Σαουδικής Αραβίας.
Η ελληνική πλευρά, ως όφειλε, προέβη στις προβλεπόµενες
διαδικασίες, για να διαπιστώσει την αυθεντικότητα αυτής της
εξουσιοδότησης και ζήτησε µε έγγραφο στα τέλη Αυγούστου
του 2016 -έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων- στον στρατιωτικό ακόλουθο της χώρας µας –δεν έχουµε στη Σαουδική
Αραβία, έχουµε όµως στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα- να προβεί
στις προβλεπόµενες επίσηµες ερωτήσεις, για να διαπιστωθεί η
αυθεντικότητα αυτής της εξουσιοδότησης. Τον Σεπτέµβριο του
2016, πράγµατι, υπάρχει επίσηµο αίτηµα του ΑΚΑΜ, του ακολούθου άµυνάς µας, προς το Υπουργείο Άµυνας της Σαουδικής Αραβίας για την επικύρωση της γνησιότητας εξουσιοδότησης.
Σας καταθέτω στα Πρακτικά αυτά τα έγγραφα -αν και τα έχει
καταθέσει και ο Υπουργός, αλλά τα καταθέτω και εγώ- τόσο την
εξουσιοδότηση του κ. Παπαδόπουλου που παρουσίασε τον Μάιο
του 2016 όσο και το έγγραφο από την πλευρά του Υπουργείου
Άµυνας προς τον στρατιωτικό ακόλουθο, αλλά και τις ενέργειες
που αυτός έκανε, προκειµένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα.
(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)
Τον Σεπτέµβριο του 2016 υπήρξε απάντηση από την πλευρά
της Σαουδικής Αραβίας ότι αυτό το έγγραφο είναι αυθεντικό και
στις 17 Νοεµβρίου 2016 υπήρξε επίσηµο πιστοποιητικό προς
χρήση από το υπουργείο άµυνας της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, δεν είναι ένα οποιοδήποτε στέλεχος αυτός που υπέγραψε,
είναι διευθυντής της επιτροπής εξοπλισµών. Τον Νοέµβριο του
2016 -προσέξτε, στις 17 Νοεµβρίου 2016- έχουµε την επίσηµη
πιστοποίηση προς χρήση, ότι είναι αυθεντική η εξουσιοδότηση
και έχουµε και το λεγόµενο «END-USER CERTIFICATE», δηλαδή
το πιστοποιητικό το οποίο επικύρωσε η πρεσβεία µας στο Ριάντ.
Στις 17 Νοεµβρίου, η πρεσβεία µας στο Ριάντ γνωρίζει ότι είναι
αυθεντική η εξουσιοδότηση, άρα δεν έχουµε να κάνουµε µε µεσάζοντα, έχουµε να κάνουµε µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο
από το Υπουργείο ‘Αµυνας της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος θα
συνδιαλλαγεί µε τις ελληνικές αρχές, θα διαπραγµατευτεί, προκειµένου να καταλήξουν σε διακρατική συµφωνία. Διότι εκεί κατέληξαν, σε διακρατική συµφωνία.
Και έρχοµαι τώρα στο «ψητό». Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό,
είµαι υποχρεωµένος όµως να το κάνω, ιδιαίτερα µετά από την
περίεργη συµπεριφορά των τελευταίων ηµερών και την κατάθεση e-mails, αλλά και πρακτικών από το ΚΥΣΕΑ στη Βουλή. Και
ξέρετε, εγώ δεν θέλω να µείνω καθόλου σ’ αυτή τη συζήτηση,
που είναι σηµαντική συζήτηση περί ευθυνών, ποινικών κ.λπ.. Ας
αναλάβουν αυτοί που τους αφορά. Φαντάζοµαι ότι θα ασχοληθούν. Όµως, εγώ θα ασχοληθώ µε την ουσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλληλογραφία του Υπουργού
Εξωτερικών -ο οποίος δυστυχώς δεν µπορεί να παρευρίσκεται
στη σηµερινή συνεδρίαση, επειδή βρίσκεται σε προγραµµατισµένη αποστολή στο εξωτερικό, αλλά έχω πλήρη επικοινωνία
µαζί του τις τελευταίες ηµέρες- η επικοινωνία στο Υπουργείο
Εξωτερικών γίνεται µε άκρως απόρρητα ειδικού χειρισµού τηλεγραφήµατα.
Εσείς, λοιπόν, στηρίζετε όλον σας τον ισχυρισµό και όλη σας
την σκανδαλολογία και παραφιλολογία περί µη επισήµου εκπροσωπήσεως στην άποψη -λέτε- του πρέσβη της Ελλάδας στο
Ριάντ, ότι δεν ήταν αυτός ο αυθεντικός εκπρόσωπος, παρά το
γεγονός ότι η ελληνική πλευρά έπραξε τα δέοντα και είχε επίσηµα έγγραφα από το Υπουργείο Άµυνας ότι ήταν αυτός ο εκπρόσωπος.
Ανέτρεξα, λοιπόν, σε αυτά τα τηλεγραφήµατα. Τα τηλεγραφήµατα αυτά δεν θα τα καταθέσω στα Πρακτικά, αλλά θα δώσω τη
δυνατότητα τόσο στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
κ. Μητσοτάκη όσο και στους προέδρους των κοµµάτων να έρθουν στο Υπουργείο Εξωτερικών και να τα διαβάσουν.
Και θα αναφερθώ…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Οι άλλοι Βουλευτές, δηλαδή, τι είµαστε; Ό,τι δίνετε πρέπει να το δίνετε στη Βουλή ενώπιον των Βου-
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λευτών.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα τα δουν
οι αρχηγοί σας, κύριε Τραγάκη. Δεν έχετε εµπιστοσύνη στον κ.
Μητσοτάκη ότι θα τα διαβάσει σωστά;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να τα καταθέσετε, αλλιώς να µην κάνετε χρήση.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μήπως σας
ενοχλεί; Μήπως δεν θέλετε να σας πω τι εµπεριέχει; Μήπως δεν
είστε περίεργος, κύριε Βορίδη;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ο κύριος
πρέσβης, λοιπόν, στο Ριάντ, φυσικά, επί όλων αυτών των ζητηµάτων µε ενηµέρωσε ότι υπάρχει ένορκη διοικητική εξέταση, η
οποία θα εξετάσει αρµοδίως και υπηρεσιακώς όλα τα ζητήµατα
-θέσεις, απόψεις, πράξεις και παραλείψεις. Δεν είναι δική µου
δουλειά να κρίνω.
Όµως, πράγµατι, τέσσερις µέρες µετά την ηµέρα εκείνη, τη
17η Νοεµβρίου 2016, όπου επικύρωσε το πιστοποιητικό που µας
έλεγε ότι ήταν ο αυθεντικός εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα, έστειλε ένα τηλεγράφηµα στον Υπουργό Εξωτερικών, στο οποίο µεταξύ άλλων λέγει: Ξέρετε, υπάρχει µια
αξιόπιστη πηγή -προσέξτε «αξιόπιστη πηγή»- που βρίσκεται στο
στενό περιβάλλον του Σαουδάραβα Υπουργού, η οποία µου ζήτησε να συναντηθούµε. Η πηγή αυτή λέγει, µε λίγα λόγια, ότι
επειδή στη διαδικασία, που έχει ξεκινήσει και την έχει επικυρώσει, εµπλέκεται µια ελληνική εταιρεία, θα έπρεπε να έρθει απευθείας ο ίδιος στην Ελλάδα, προκειµένου να έχει συνεργασία, για
να πάρει η σαουδαραβική πλευρά σε χαµηλότερο τίµηµα την
αγορά του υλικού.
Και καταλήγει ως εξής: «Εφόσον η ελληνική πλευρά, κατ’
αρχάς, συµφωνεί, ο σύνδεσµος αυτός του Υπουργού Άµυνας
προτίθεται άµεσα να µεταβεί στην Αθήνα για κατ’ ιδίαν διαβούλευση, διευθέτηση και πληρωµή.». Μάλιστα, κανένα θέµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό λέµε κι εµείς.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Καθίστε,
κύριε Γεωργιάδη, µη βιάζεστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό που λέµε κι εµείς
λέει αυτός.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μπράβο,
αυτό που λέτε εσείς. Μη βιάζεστε. Μη µου βιάζεστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κινήθηκε η
διαδικασία, όχι διά της πηγής και διά του ανθρώπου αυτού, ο
οποίος εµφανίστηκε στον πρέσβη ως ενδιάµεσος -προσέξτε-,
αλλά κινήθηκε µε την κανονική διαδικασία, όπως είχε ξεκινήσει,
εφόσον η πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας είχε κάθε διαβεβαίωση και έγκριση ότι είναι ο επίσηµος.
Και εγώ λέω, σωστά, διότι, αν δεν το έκανε αυτό ο Καµµένος,
εσείς θα έπρεπε να έχετε έρθει να του πείτε: Τι κάνεις; Έχεις κάποιον που σου λέει ότι θα αγοράσει ακριβότερα κι επειδή ακούς
σε ένα τηλεγράφηµα ότι κάποιος άλλος, ενδιάµεσος, θέλει να
αγοράσει φθηνότερα, θα του δώσεις φθηνότερα;.
Όταν, λοιπόν, ξέσπασε όλος αυτός ο θόρυβος -όλως παραδόξως, επαναλαµβάνω, το τελευταίο δεκαπενθήµερο, γιατί αυτά
έχουν γίνει πολύ καιρό πριν- ο Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από
τον πρέσβη µας στο Ριάντ µια εξήγηση: Χρυσέ µου άνθρωπε,
γιατί εσύ θεωρείς ότι αυτός δεν είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπος
της σαουδαραβικής πλευράς, αλλά κάποιος άλλος είναι, ενδεχοµένως η πηγή η συγκεκριµένη, ο ενδιάµεσος που µας ζήτησες
να έρθει και πού έχεις µάθει για όλα αυτά;
Η απάντησή του τότε στον Υπουργό Εξωτερικών ήταν προφορική. Είπε: Τα έχω µάθει, διότι αυτή η πηγή βρίσκεται πολύ κοντά
εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Ήταν παρών στο Υπουργικό
Συµβούλιο και άκουσε τη συζήτηση.
Κι επειδή ο Υπουργός Εξωτερικών είναι παλιά καραβάνα, φώναξε τον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα και τον
ρώτησε: Υπάρχει περίπτωση κάποιος τρίτος να παρίσταται στις
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συνεδριάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου; Απάντησε: Βεβαίως,
όχι.
Τότε ζήτησα από τον πρέσβη µας στο Ριάντ να κατονοµάσει
σε νέο τηλεγράφηµα ειδικού χειρισµού ποια είναι αυτή η πηγή,
ποιος είναι αυτός ο ενδιάµεσος.
Τότε, λοιπόν, ο πρέσβης µας στο Ριάντ, που είναι η βασική σας
επιχειρηµατολογία, λέει µεταξύ άλλων το εξής: Αρχική πληροφορία τον Νοέµβριο του 2016 περί ενδιαφέροντος σαουδαραβικής πλευράς για την αγορά του εν λόγω υλικού, καθώς και
ενηµέρωση περί διαµειφθέντων σε πρόσφατο Υπουργικό Συµβούλιο µού περιήλθαν από το ίδιο πρόσωπο. Και θα φαντάζεστε
όλοι σας, βεβαίως, ότι θα είναι κάποιος Σαουδάραβας, κάποιος
κοντά στο παλάτι, κάποιος αυλικός, κάποιος πρίγκιπας, κάποιο
πριγκιπόπουλο.
Είναι, όµως, Έλληνας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και το
όνοµα αυτού: Ζορζ Σφακιανάκης από το Ηράκλειο Κρήτης!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τα έχω στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ένας Έλληνας, λοιπόν, άλλος ενδιάµεσος, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση –λέω εγώ, δεν θέλω να ενοχοποιήσω κανέναν- ήθελε να
βρει µια καλύτερη τιµή, δηλαδή, λιγότερο συµφέρουσα για την ελληνική πλευρά, προς τη σαουδαραβική πλευρά. Στη χειρότερη περίπτωση τι να φανταστώ εγώ;
Είναι στη διάθεσή σας να διαβάσετε τα ειδικού χειρισµού. Ο
θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Με τις
ποµφόλυγές σας!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Το ποιος είναι αυτός, ο άλλος ενδιάµεσος, να ψάξετε να το
βρείτε εσείς. το µόνο που εγώ κατάφερα να βρω είναι ότι υπήρξε
κάποτε χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος αποκρατικοποιήσεων το
2011 στον κ. Παπακωνσταντίνου. Δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος.
Μπορεί να είναι εντιµότατος. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η σαουδαραβική πλευρά. Είναι ενδιάµεσος κι αυτός.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μετά από
αυτές τις αποκαλύψεις, προσωπικά εσείς, κύριε Μητσοτάκη, που
επί δεκαπέντε µέρες τώρα ενορχηστρώνετε αυτή τη συκοφαντία,
πρέπει να ζητήσετε µε θάρρος και µε παρρησία µια «συγγνώµη»
τόσο από τον Υπουργό όσο και από τον ελληνικό λαό. Διότι αυτό
που αµφισβητείτε είναι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Διπλωµατικό Σώµα. Αµφισβητείτε το κύρος
της πατρίδας µας. Δεν κάνετε κακό στην Κυβέρνηση. Κάνετε κακό
στη χώρα µε τη συµπεριφορά σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κλείνω µε αυτό και κατεβαίνω από το Βήµα: Θέλω, λοιπόν, να
σας πω, κύριε Μητσοτάκη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ένα λεπτό, κύριε Πρωθυπουργέ.
Κύριοι συνάδελφοι, ζητήθηκαν απαντήσεις και κατατίθενται και
στοιχεία. Παρακαλώ, ησυχία. Αυτή είναι η διαδικασία σήµερα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):Δεν ξέρω αν
νοµίζετε ότι µε τις ποµφόλυγες και µε τις φούσκες θα καταφέρετε µε αντιπερισπασµό να αλλάξετε τη συζήτηση και να φύγετε
από εκεί που σας πονάει, από τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή,
από τα Panama Papers, για να συζητάµε για τον Καµµένο που
προσπάθησε να πάρει περισσότερα για το ελληνικό δηµόσιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Ακόµα και αν το νοµίζετε, δεν θα τα καταφέρετε, κύριε Μητσοτάκη. Όπως είδατε, εγώ σήµερα απάντησα επί της ουσίας. Δεν
είπα µόνο αυτά τα οποία νοµίζετε εσείς ότι είναι η µπάλα στην
εξέδρα.
Την άλλη συζήτηση, όµως, µη νοµίζετε ότι θα την αποφύγετε.
Θα δώσετε απαντήσεις στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Γι’ αυτό, λοιπόν, σας ενηµερώνω ότι θα καταθέσω πρόταση για διεξαγωγή
προ ηµερησίας συζήτησης στη Βουλή για τη φοροδιαφυγή, για
να δούµε, λοιπόν, εδώ τι απαντήσεις θα δώσετε, κύριε Μητσο-
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τάκη, γι’ αυτά τα µεγάλα, τα κρίσιµα θέµατα που αφορούν τον
ελληνικό λαό: τα 520 δισεκατοµµύρια ευρώ που έφυγαν έξω από
τη χώρα αφορολόγητα και οδηγηθήκαµε στην κρίση. Γι’ αυτά θα
κληθείτε να απαντήσετε κάποια στιγµή, κύριε Μητσοτάκη.
(Όρθιοι όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Κυρία Γεννηµατά, παρακαλώ πολύ, έχετε τον λόγο. Και όταν
ανέλθετε στο Βήµα, θα µου φέρουν να υπογράψω και τα έγγραφα που καταθέσατε µόλις προηγουµένως στα Πρακτικά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Κύριε Πρόεδρε, προφανώς ο χρόνος δεν µετράει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ ένα λεπτό,
κυρία Γεννηµατά, για να γίνει ησυχία στην Αίθουσα.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Ο χρόνος προφανώς
δεν µετράει µέχρι να φύγουν οι Βουλευτές σας από την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν υπάρχει πρόβληµα
χρόνου, κυρία Γεννηµατά.
Ένα λεπτό, µε συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε, για να γίνει ησυχία.
Παρακαλώ πολύ µην κάνετε πηγαδάκια και όσοι δεν θέλουν να
παρακολουθήσουν, ας αποχωρήσουν.
Κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς, θέλω να διαµαρτυρηθώ εντονότατα, γιατί θεωρώ απαράδεκτο να φιµώνονται αρχηγοί κοµµάτων
µέσα στο Κοινοβούλιο και να κλείνετε τα µικρόφωνα, την ώρα
που προσπαθώ να αποκαλύψω στοιχεία πολύ σηµαντικά για τη
συζήτηση που έχουµε.
Χαίροµαι που, επιτέλους, αποδέχεστε να κατατεθούν τα έγγραφα αυτά στα Πρακτικά της Βουλής, γιατί αποδεικνύουν δύο
πράγµατα: Πρώτον, ότι µόνο ως διακρατική συµφωνία µε απαίτηση των Σαουδαράβων θα µπορούσε να προχωρήσει η συµφωνία αυτή, ενώ η Κυβέρνηση είχε βιαστεί µήνες νωρίτερα να
υπογράψει συµφωνία µε τον κ. Παπαδόπουλο. Δεύτερον, ότι, είτε
εν γνώσει του είτε όχι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε υπογράψει
για 300.000 ευρώ, ενώ οι Σαουδάραβες ζητούσαν µόλις 100.000
ευρώ.
Θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικά στοιχεία και τα δύο και γι’ αυτό
πρέπει να δοθούν στη δηµοσιότητα και υπ’ όψιν όλων των Βουλευτών του Κοινοβουλίου.
Και επειδή δεν µπορώ πραγµατικά να παρακολουθήσω αυτή
την Κυβέρνηση που είναι χαµένη στους µεσάζοντες, θέλω να πω
ότι δεν είχα καµµιά αµφιβολία, γιατί δεν έχουµε αυταπάτες, ότι
ο κ. Τσίπρας για άλλη µια φορά θα ερχόταν να καλύψει τον συγκυβερνήτη του και να συγκαλύψει µια σκανδαλώδη υπόθεση. Το
έχει κάνει πάρα πολλές φορές µε τα έργα και τις ηµέρες του κ.
Καµµένου, το κάνει κι εδώ.
Ανοίγω εδώ µια παρένθεση, γιατί προσπάθησε για άλλη µια
φορά ο Πρωθυπουργός να σπιλώσει τη µεγάλη δηµοκρατική παράταξη. Ακούστε, να τελειώνουµε µε τα καλαµπούρια. Είµαστε
εµείς που κάναµε αυτοκάθαρση στον χώρο µας. Είµαστε εµείς
που µε δική µας πλειοψηφία στείλαµε στους εισαγγελείς όσους
έβαλαν το δάκτυλο στο µέλι και δεν σηκώνουµε κουβέντα! Αν
τολµάτε, κάντε το και εσείς. Σταµατήστε να συγκαλύπτετε τις
υποθέσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Και δεν περιοριστήκαµε µόνο σε αυτό, αλλά ενισχύσαµε το θεσµικό πλαίσιο, για να έχει τη δυνατότητα η δικαιοσύνη να πράξει
το έργο της. Εµείς κάναµε τους οικονοµικούς εισαγγελείς, τους
εισαγγελείς διαφθοράς, τις ειδικές ρυθµίσεις, για να µπορούν να
ελέγχονται για το µαύρο χρήµα τα πολιτικά πρόσωπα. Εµείς καταργήσαµε τα αντισταθµιστικά, εµείς καταργήσαµε τους µεσάζοντες από τις διαδικασίες και τις συµβάσεις στα εξοπλιστικά,
για να µπορούν να είναι καθαρές και διαφανείς.
Και περιµέναµε, βέβαια, από µια κυβέρνηση που ξεκίνησε µε
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το προσωπείο της Αριστεράς να αξιοποιήσει όλα αυτά τα εργαλεία που είχε στα χέρια της και όχι να προσπαθήσει να επιστρέψει στις πιο δύσκολες εποχές και να επαναλάβει τα ίδια λάθη.
Ζήτησε ο Πρωθυπουργός αναβολή της συζήτησης, για να παραστεί ο ίδιος. Αλήθεια, τι φοβόταν ο Πρωθυπουργός ότι θα συνέβαινε, εάν απουσίαζε; Και οι Υπουργοί του µέχρι απειλές
εξαπέλυσαν, που παραπέµπουν σε αλήστου µνήµης εποχές.
Στο σηµείο αυτό θέλω να τονίσω ότι χρησιµοποιείται η απειλή
των συγκεκριµένων άρθρων του Ποινικού Κώδικα, για να φιµωθεί
η ίδια η Βουλή, τα κόµµατα και τα µέσα ενηµέρωσης.
Έχουµε συνυπογράψει µε τον κ. Θεοδωράκη τα κείµενα που
καταθέτουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να το επαναλάβετε.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι θα τα µονογράψει όσο θα είµαι στο Βήµα, γιατί αυτό
µπορεί να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν θα τα υπογράψω ούτε
θα τα µονογράψω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Συνεχίστε την αγόρευσή
σας, κυρία Γεννηµατά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα τα δώσουµε στη δηµοσιότητα.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Πραγµατικά, δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι φοβάστε τόσο πολύ; Γιατί φοβάστε τόσο πολύ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Ο ίδιος ο κ. Καµµένος τα έδωσε στη δηµοσιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Γεννηµατά, παρακαλώ συνεχίστε την αγόρευσή σας. Στο τέλος θα πω κάτι.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Οι συγκεκριµένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης των µυστικών της
χώρας - στην προκειµένη περίπτωση, δεν υπάρχουν µυστικά που
να προσβάλλουν τα εθνικά συµφέροντα της χώρας- έχουν χρησιµοποιηθεί το 1959, για να χτυπηθεί η Αριστερά και να συλληφθούν εκατόν εβδοµήντα πέντε στελέχη της, µεταξύ αυτών και
ο Μανώλης Γλέζος.
Απειλές σε Βουλευτές, απειλές σε εµάς, στη δηµοκρατική παράταξη, απλά δεν περνάνε. Πάρτε το είδηση. Έχουµε δηµοκρατία κι ας τα χωνέψουν οι εραστές άλλων εποχών και άλλων
καθεστώτων. Η Βουλή θα ενηµερωθεί, είτε το θέλετε είτε δεν το
θέλετε.
Εµείς δεν σκανδαλολογούµε και δεν θα σας µιµηθούµε. Το
µόνο που µας ενδιαφέρει είναι να λάµψει η αλήθεια. Τις απειλές
τις επιστρέφουµε. Δεν τις φοβηθήκαµε ούτε τις φοβόµαστε, γιατί
εµείς δεν έχουµε τίποτα να καλύψουµε και τίποτα να συγκαλύψουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλα αυτά µαζί µε την οικονοµική
και κοινωνική σας πολιτική προδίδουν τις ιδέες και τις αξίες της
Αριστεράς, την κληρονοµιά της.
Το κάθε χειροκρότηµά σας από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να έχετε στο µυαλό σας ότι καλύπτει
τη νοσηρή πολιτική πραγµατικότητα που υπηρετείτε. Γίνεστε όλο
και πιο ίδιοι. Λυπάµαι πραγµατικά. Λυπάµαι που το λέω αυτό: Σας
ενώνει η συνενοχή για τη θηλειά που περάσατε στον λαιµό του
ελληνικού λαού.
Ας έλθουµε, όµως, αναλυτικά στα συγκεκριµένα ζητήµατα,
που η συµπεριφορά και οι πράξεις του Υπουργού Άµυνας, αλλά
και συνολικά της Κυβέρνησης, έχουν δηµιουργήσει.
Ζήτηµα πρώτο: Ο κ. Καµµένος επιχείρησε να εξαπατήσει τη
Βουλή, γιατί ανακοίνωσε στην επιτροπή της Βουλής για τους εξοπλισµούς τον Ιανουάριο του 2017 ότι προτίθεται να προχωρήσει
στην πώληση τριακοσίων χιλιάδων οβίδων προς τη Σαουδική
Αραβία χωρίς µεσάζοντες αντί 64 εκατοµµυρίων ευρώ. Όµως,
ήδη ο κ. Παπαδόπουλος µπαινόβγαινε µε άνεση στο Υπουργείο
Άµυνας ως µεσάζοντας και διαπραγµατευτής.
Προσοχή. Ο κ. Παπαδόπουλος ήταν ήδη καταδικασµένος µε
απόφαση διοικητικού δικαστηρίου για λαθρεµπόριο και εξακο-
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λουθείτε και τον υποστηρίζετε. Είναι σαφές ότι ο κ. Καµµένος
απέκρυψε την παράνοµη χρησιµοποίηση µεσάζοντος από τη
Βουλή.
Υπενθυµίζω ότι µε τον ν.3978/2011 η τότε κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ απαγόρευσε ρητά τη χρησιµοποίηση ενδιαµέσων, µεσαζόντων ή πρακτόρων κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης
συµβάσεων, προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τοµέα της
άµυνας.
Ζήτηµα δεύτερο: Δηµιουργείται µείζον θέµα µε τις αποφάσεις
του ΚΥΣΕΑ και κυρίως τη δεύτερη, γιατί η πρώτη απόφαση του
κυβερνητικού οργάνου αφορά διακρατική συµφωνία. Η δεύτερη,
όµως, τον Μάρτιο του 2017 είναι να γίνει η συγκεκριµένη συµφωνία µε τον µεσάζοντα, το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται
και υπογράφεται από τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς Άµυνας, Εξωτερικών και πολλούς άλλους.
Ρωτάµε ευθέως τον Πρωθυπουργό αν εν αγνοία του υπέγραψε
τη σχετική απόφαση και τώρα καλύπτει τον κ. Καµµένο ή αν γνώριζε απόλυτα τη δράση του Υπουργού του και τον ρόλο του κ.
Παπαδόπουλου. Περιµένουµε µια ευθεία και καθαρή απάντηση.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι ευθύνες και του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι µεγάλες.
Ζήτηµα τρίτο: Ο κ. Καµµένος συνεχίζει να στηρίζει τον κ. Παπαδόπουλο ως µεσάζοντα, ενώ οι διπλωµατικές αρχές της
χώρας µας στη Σαουδική Αραβία ειδοποίησαν έγκαιρα ότι δεν
έχει εξουσιοδότηση υπογραφής των συµβάσεων και ότι έρχεται
εξουσιοδοτηµένη επίσηµη αντιπροσωπεία.
Με την ανοχή του κ. Καµµένου ο µεσάζων απαιτούσε από στελέχη του Υπουργείου συγκεκριµένες διατυπώσεις στη σύµβαση.
Και τελικά, παρ’ όλα αυτά, ο κ. Καµµένος αποστέλλει έµπιστο
στέλεχός του να υπογράψει άρον άρον τη σύµβαση µε τον κ. Παπαδόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ γίνεται απόλυτα κατανοητό
ότι τα σχόλια περιττεύουν!
Ζήτηµα τέταρτο: Η επίσηµη αντιπροσωπεία της Σαουδικής
Αραβίας συζητούσε για την αγορά, όπως είπα πριν, εκατό χιλιάδων και όχι τριακοσίων χιλιάδων οβίδων, όπως δήλωσε ο κ. Καµµένος και αποφάσιζαν τα αρµόδια κυβερνητικά όργανα.
Μείζον ερώτηµα: Πού θα πήγαιναν οι άλλες διακόσιες χιλιάδες
οβίδες; Σε ποιους θα παραδίδονταν και για ποια χρήση; Με ποια
απόφαση κυβερνητικού οργάνου και ποια ενηµέρωση της Βουλής και µε ποια ανταλλάγµατα για τους µεσολαβητές;
Αντιλαµβανόµαστε όλοι το τι επικίνδυνα θέµατα για τα εθνικά
µας συµφέροντα και για τη διεθνή θέση της χώρας µπορούσε να
δηµιουργήσει µία τέτοια ενέργεια. Και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, ακριβώς για λόγους εθνικού συµφέροντος.
Ζήτηµα πέµπτο: Η συζήτηση µε την επίσηµη αντιπροσωπεία
των Σαουδαράβων διακόπτεται, όταν αυτοί εγείρουν το αίτηµα
της µεταφοράς του εξοπλισµού µε ευθύνη των ίδιων.
Και το ερώτηµα είναι σαφές: Γιατί ενοχλήθηκε η ελληνική
πλευρά; Αληθεύουν ή όχι οι πληροφορίες για ειδική προτίµηση
προς συγκεκριµένη µεταφορική εταιρεία; Και για ποιον λόγο
υπήρξε αυτή;
Ζήτηµα έκτο: Ο κ. Καµµένος δεν διστάζει να επιτεθεί και να
προπηλακίσει Έλληνες αξιωµατικούς, επειδή προέβαλαν δικαιολογηµένες αντιρρήσεις στις απαιτήσεις του. Επειδή µε λίγα
λόγια έκαναν το καθήκον τους και τίµησαν τον όρκο τους και την
αποστολή τους.
Με την τακτική του ο κ. Καµµένος αποδεικνύει στην πράξη ότι
δεν σέβεται τις Ένοπλες Δυνάµεις και τις αντιλαµβάνεται ως
µέσο εξυπηρέτησης των δικών του συµφερόντων.
Είναι χαρακτηριστική η επεισοδιακή σύσκεψη στο γραφείο του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µε την παρουσία στρατονόµων που
κρατούν επιδεικτικά χειροπέδες, µε τη βάναυση συµπεριφορά
του ίδιου του Υπουργού, την παραγγελία από τον ίδιο κράτησης
ανώτατου αξιωµατικού και τη συνοδεία του και την κράτησή του
έστω και για λίγο από στρατονόµους.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μόνο φάλαγγα δεν είπατε
ότι κάναµε.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Αυτό το γεγονός αποτελεί βαριά προσβολή της αξιοπρέπειας του σώµατος των
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αξιωµατικών και του στρατεύµατος. Τέτοια προσβολή των Ενόπλων Δυνάµεων δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι πρωτοφανής στα χρονικά! Και µόνο γι’ αυτό το περιστατικό, ο Υπουργός Εθνικής
Άµυνας θα έπρεπε να έχει ήδη αποπεµφθεί από τον Πρωθυπουργό.
Ζήτηµα έβδοµο: Ο κ. Κοτζιάς, Υπουργός Εξωτερικών, επιχειρεί
να συγκαλύψει αυτή την ύποπτη και σκοτεινή υπόθεση µε το επιχείρηµα της προστασίας απόρρητων εγγράφων, εγγράφων που
όλοι τελικά γνωρίζουν, που δεν θίγουν τα συµφέροντα της χώρας
ούτε τις Ένοπλες Δυνάµεις, αλλά απλώς αποκαλύπτουν ότι ο κ.
Παπαδόπουλος δεν ήταν εξουσιοδοτηµένος από τους Σαουδάραβες να υπογράψει καµµία σύµβαση.
Και τελικά τίθενται δύο ερωτήµατα. Το ένα προς τον Υπουργό
Εξωτερικών: Γιατί προσπαθείτε να κρύψετε ότι έπρεπε η πώληση
να γίνει µε διακρατική συµφωνία και χωρίς υπογραφή µεσαζόντων;
Το δεύτερο, προς τον ίδιο τον Πρόεδρο της Βουλής: Κύριε
Πρόεδρε, τελικά τι είναι αδίκηµα, η απόκρυψη κρίσιµων στοιχείων από τη Βουλή ή η αποκάλυψή τους; Γιατί εδώ θα τρελαθούµε, επιτέλους!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ και του Ποταµιού)
Γιατί δεν αντιδράσατε τόσες φορές που κυβερνητικοί παράγοντες έπαιζαν χαρτοπόλεµο εδώ µέσα µε απόρρητα έγγραφα
για να στήνουν λαϊκά δικαστήρια; Ο ίδιος ο κ. Καµµένος στο παρελθόν έχει χρησιµοποιήσει απόρρητα έγγραφα από το Βήµα
της Βουλής και δεν είδαµε καµµία ευαισθησία από τη µεριά του
ΣΥΡΙΖΑ.
Στις δε 7 Νοεµβρίου έδωσε σε Βουλευτές και ανάρτησε στη
σελίδα του Υπουργείου τη σύµβαση µε τον µεσάζοντα, που
δήθεν θεωρείται απόρρητη και εσείς σήµερα αρνείστε να παραλάβετε.
Έχετε ευθύνη, ναι ή όχι, για την ενηµέρωση των Βουλευτών,
έστω και µόνο µε την ανάγνωση και όχι την παράδοση διαβαθµισµένων εγγράφων;
Φαίνεται, όµως, κύριε Πρόεδρε, ότι κρίνετε αλά καρτ.
Είναι αναγκαίο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να στηρίζουµε
όλοι έµπρακτα την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και όχι αντιλήψεις που θέλουν την Κυβέρνηση, δηλαδή την εκτελεστική
εξουσία, κυρίαρχη των άλλων εξουσιών.
Ό,τι όµως και αν κάνουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, τους
λέµε ότι η διαφάνεια είναι στοιχείο της δηµοκρατίας και δεν είναι
διαπραγµατεύσιµη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, απευθύνοµαι τώρα προς τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό και ερωτώ πάλι ευθέως: Σας είχε ενηµερώσει,
ναι ή όχι, για όλες τις πράξεις του και τις συναλλαγές του ο κ.
Καµµένος; Αν ναι, είστε απόλυτα συνυπεύθυνος και οφείλετε να
λογοδοτήσετε και εσείς. Αν όχι, τότε γιατί τον καλύπτετε και γιατί
τον κρατάτε σε αυτή τη θέση;
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται θυελλώδης πολιτική συζήτηση για τα έργα και τις ηµέρες του κ. Καµµένου. Ποιος λησµονεί την ωµή, απροκάλυπτη παρέµβασή του σε εκκρεµείς
δικαστικές υποθέσεις; Ποιος δικαιολογεί τις απευθείας συνοµιλίες και συναλλαγές του µε κρατούµενους ισοβίτες; Ποιος κλείνει τα µάτια στις αλαζονικές ενέργειές του που προκαλούν τον
δοκιµαζόµενο ελληνικό λαό; Ποιος ανέχεται να χρησιµοποιεί τον
στρατό ως ιδιοκτησία και φέουδό του, ή για επικοινωνιακή προβολή του, διακυβεύοντας ακόµα και εθνικά µας θέµατα;
Η απάντηση είναι γνωστή. Ο κ. Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, για να διασφαλίσετε τις καρέκλες, σας, βέβαια. Αξίζει
το κόστος;
Εγώ αναρωτιέµαι, πραγµατικά, τι λένε, τι απάντηση δίνουν οι
πραγµατικοί αριστεροί αγωνιστές και οι προοδευτικοί πολίτες σε
αυτό το ερώτηµα και σε αυτές τις συµπεριφορές.
Και φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας νοµίζει ότι µπορεί να παίζει ακόµα
σε διπλό ταµπλό, από τη µία να εξασφαλίζει ως ο δήθεν ριζοσπάστης αριστερός την εµφάνισή του και από την άλλη να δίνει στον
ακροδεξιό συγκυβερνήτη του λευκή επιταγή, για να κάνει τη
βρώµικη δουλειά της εξόντωσης των πολιτικών του αντιπάλων
και της καταρράκωσης των θεσµών.
Όµως, ως εδώ το παραµύθι! Σας έχει πάρει είδηση ο ελληνι-
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κός λαός! Το τέλος έρχεται και για τους δυο! Σφιχταγκαλιασµένοι, πηγαίνετε κατευθείαν στον γκρεµό, γιατί η απάντηση του ελληνικού λαού θα είναι αµείλικτη στις επόµενες εθνικές εκλογές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Και φυσικά, δεν τελειώνουµε σήµερα µε αυτή την υπόθεση. Λυπάµαι που στο Κοινοβούλιο αυτή την κρίσιµη περίοδο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες η ατµόσφαιρα είναι αποπνικτική. Ευτυχώς,
έξω από εδώ, στην κοινωνία πνέει ένας αέρας αισιοδοξίας, ανθίζουν νέες ελπίδες µε τη µεγάλη δηµοκρατική προοδευτική παράταξη που επιστρέφει.
Και επειδή εγώ δεν µένω στα λόγια –δεν το συνηθίζω- καταθέτω στα Πρακτικά το άρθρο 25 που απαίτησα να µπει στη συµφωνία, το MΟU και όχι την αγοραπωλησία υλικών που έγινε στο
Παρίσι, όπου απαγορεύεται ρητά η χρησιµοποίηση µεσαζόντων.
Και καταθέτω ξανά στα Πρακτικά τα επίµαχα κείµενα - έγγραφα που αποδεικνύουν την αλήθεια των λόγων µου, των όσων
είπα προηγουµένως και τα υποστηρίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κυρία Γεννηµατά.
Θα ακούσετε, παρακαλώ πολύ, λιγάκι και εµένα, ως Πρόεδρο
δηλαδή.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Στο κατάλληλο σηµείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι εννοείτε;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι; Για ποιο πράγµα;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όλες οι ανακοινώσεις γίνονται µόλις εµφανιστεί στο Βήµα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Καµµία ανακοίνωση! Μα,
τι λέτε τώρα; Έχετε αντιληφθεί τι συµβαίνει;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αντιλαµβάνοµαι πλήρως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Κανέλλη, µε συγχωρείτε, δεν έχετε αντιληφθεί τι συµβαίνει. Θα το αντιληφθείτε σε
λίγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Πιστέψτε µε, έχω αντιληφθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, δέχοµαι πως έχετε
αντιληφθεί, αλλά ακούστε µε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεκαεφτά χρόνια εδώ µέσα κάτι θα έµαθα
και χαζή να ήµουν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Προφανώς µονογράφω το
έγγραφο το οποίο κατατέθηκε από την κ. Γεννηµατά µε υπογραφές της κ. Γεννηµατά και του κ. Θεοδωράκη, που λέει την πρόθεσή τους να καταθέσουν, αφού λένε προηγουµένως κάποια
πράγµατα, τα οποία τα έχουν πει και µε τις ανακοινώσεις τους
αυτές τις µέρες –τα είπατε και προηγουµένως, κυρία Γεννηµατά, ένα έγγραφο ειδικού χειρισµού και δύο έγγραφα των αποφάσεων
του ΚΥΣΕΑ. Αυτό το έγγραφο προφανώς και το µονογράφω και
είναι µέρος των Πρακτικών και της αγόρευσης της κυρίας Προέδρου.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Από εκεί και πέρα όσον αφορά το σύνολο αυτών των εγγράφων, τα οποία είχαν κατατεθεί και προ ηµερών από τον κ. Λοβέρδο, δεν ξέρω αν τώρα αυτά είναι τα ίδια. Δεν µπορώ να κάνω
στον αέρα διασταυρώσεις. Αν είναι πάντως τα ίδια, θα έχουν την
ίδια ακριβώς τύχη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι ακριβώς τα ίδια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): «Ίδια ακριβώς τύχη» σηµαίνει ότι θα µπουν σε έναν φάκελο και θα πάνε στη γενική διευθύντρια Νοµοθετικού Έργου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το ένα το έχει καταθέσει ο κ. Καµµένος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ ακούστε.
Στα Πρακτικά της Βουλής κατατίθεται η συζήτηση που έγινε
στη Διάσκεψη των Προέδρων προ τριών ηµερών. Είναι µέρος των
Πρακτικών, διότι είναι η ακριβής απάντηση. Εφαρµόζω αυτή την
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απόφαση και θα σας διαβάσω και τα οικεία σηµεία, καθώς και τη
µόνη αντίρρηση που υπήρχε από τον παρόντα κ. Κεγκέρογλου,
από τον οποίο ζητώ συγγνώµη αν είχα θεωρήσει ότι είχε συναινέσει. Θα αντιληφθείτε όµως από τα Πρακτικά ότι δεν κάνω καµµία ερµηνεία προθέσεων. Δεν ήταν σαφής σε εµένα τουλάχιστον
η αντίρρηση. Δέχοµαι απολύτως πως µε αντίρρηση του κ. Κεγκέρογλου και από καµµία άλλη πλευρά κατατεθείσα αντίρρηση
στα εκτενή Πρακτικά ελήφθη αυτή η απόφαση την οποία και
τώρα εφαρµόζω πιστός απολύτως στον όρκο που έδωσα σε
αυτήν την Αίθουσα. Και το λέω αυτό γιατί υπήρξαν κάποιοι -όχι
βεβαίως εσείς οι συνάδελφοι- οι οποίοι διαφεντεύουν και τον δηµόσιο λόγο, που µίλησαν ακόµη και για επίορκο Πρόεδρο της
Βουλής, επειδή δεν κάναµε τη Βουλή µέρος ενός προβλήµατος.
Και αυτό θα ήταν πολύ µεγάλο πρόβληµα, διότι σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Κώδικα Νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα –π.δ. 63/2005, κεφάλαιο Α’98- το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας
αποτελεί συλλογικό κυβερνητικό όργανο. Σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του ιδίου Κώδικα, τα πρακτικά των
συλλογικών κυβερνητικών οργάνων είναι απόρρητα. Το δε απόρρητο ισχύει για όσο χρόνο ισχύει το απόρρητο των συζητήσεων
του Υπουργικού Συµβουλίου.
Δεν είναι οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στις δικογραφίες. Δεν είναι οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε
προσωπικά δεδοµένα από λίστες κ.λπ., γύρω από τα οποία αναπτύχθηκε µία ολόκληρη συζήτηση επί µέρες. Προσωπικά δεν
πήρα τον λόγο ούτε βγήκα δηµοσίως να εξηγήσω τη διάκριση.
Η διάκριση είναι σαφής, διότι κάναµε δύο ώρες συνεδρίαση στη
Διάσκεψη των Προέδρων.
Πρόκειται για κρατικά µυστικά. Πρόκειται για κρατικά απόρρητα του Υπουργικού Συµβουλίου και του ΚΥΣΕΑ, τα οποία
µόνον µε άδεια του ιδίου του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης -και µόνο- µπορεί να δοθούν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τα έχει υπ’ όψιν του ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ πολύ! Μιλάγατε πέντε µέρες σε όλα τα µέσα. Τώρα εδώ
µέσα θα µιλήσω εγώ, αφού ξαναφέρατε το θέµα. Σας παρακαλώ
πάρα πολύ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μόνον εσείς µιλάτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στις 7 Νοεµβρίου τα έδωσε ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σύµφωνα µε το άρθρο είναι
απόρρητο. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί
υπηρεσιακή υποχρέωση του γραµµατέα του οικείου συλλογικού
οργάνου. Σύµφωνα δε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του
ιδίου Κώδικα καθήκοντα γραµµατέα του ΚΥΣΕΑ ασκεί ο Γενικός
Γραµµατέας της Κυβέρνησης. Εφόσον συζητούνται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του άρθρου 3 του
ν.2292/1995 ΦΕΚ Α’35, στα καθήκοντά του επικουρεί τον Γενικό
Γραµµατέα της Κυβέρνησης στα καθήκοντα γραµµατέα του
ΚΥΣΕΑ ανώτατος ή ανώτερος αξιωµατικός της γραµµατείας του
ΚΥΣΕΑ.
Εξάλλου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του
ιδίου Κώδικα στην οποία η προηγούµενη διάταξη παραπέµπει,
τα επίσηµα πρακτικά του Υπουργικού Συµβουλίου είναι και παραµένουν απόρρητα για τριάντα χρόνια.
Η διαφύλαξη του απορρήτου των Πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης και
όλου του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας. Εποµένως, εάν
περιέλθει στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου έγγραφο το οποίο καλύπτεται από το παραπάνω απόρρητο, αυτό οφείλει να παραδοθεί στον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης, ο οποίος έχει
υπηρεσιακή υποχρέωση για τη διαφύλαξη του απορρήτου.
Για άλλα έγγραφα, που είναι από Υπουργεία, όπως το πρόσφατο που είχαµε για το Φάκελο της Κύπρου ή τα αρχεία από
τα Υπουργικά Συµβούλια προ δεκαετιών που ανακαλύψαµε, η
αρχή που τα έχει χαρακτηρίσει και µόνο η ίδια η αρχή –εν προκειµένω το ΓΕΕΘΑ και το Υπουργείο Άµυνας- έχει το δικαίωµα
και την υποχρέωση –µόνο αυτή, εκεί δεν είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης- να τα αποχαρακτηρίσει µέσα από µία
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διαδικασία. Αυτή είναι η νοµολογία. Έτσι απολύτως έχει πορευθεί η Βουλή όλα αυτά τα χρόνια.
Επαναλαµβάνω, η πρόσβαση έχει δοθεί στο παρελθόν µόνο
για τις κατηγορίες που σας είπα, που άπτονται των προσωπικών
δεδοµένων, δηλαδή για λίστες ή για δικογραφίες που πράγµατι
έρχονται εδώ από τους εισαγγελείς.
Αυτό αφού το ανέγνωσα και έγινε σχετική πρόταση, µόνος εκ
των παρόντων ο εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Κεγκέρογλου, ενώ έλαβαν όλοι τον λόγο, είπε το εξής: «Επειδή
συζητήθηκαν ουσιαστικά δύο θέµατα άσχετα µεταξύ τους, εγώ
θα ήθελα να πω µία κουβέντα για το πρώτο που είπατε. Ο κ. Λοβέρδος κατέθεσε διαβαθµισµένα αντίγραφα στη Βουλή στο Προεδρείο, για να κρίνει το Προεδρείο, σύµφωνα µε αυτά που
ισχύουν, πώς θα τα χειριστεί. Οφείλω να πω ότι στο παρελθόν,
στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όταν ζητούσαµε
απόρρητα έγγραφα, δεν µας δίδονταν, αλλά µας επιτρεπόταν να
τα δούµε, χωρίς να πάρουµε αντίγραφα. Αυτό ίσχυε κατά το παρελθόν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου που δεν είχε
υπάρξει. Δεν ήταν µέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου για απόρρητα
έγγραφα, όχι προφανώς για άκρως απόρρητα έγγραφα ή αίτηση
κατάθεσης εγγράφων ή οτιδήποτε άλλο.». Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κ. Κεγκέρογλου.
Επαναλαµβάνω, προσωπικά θεώρησα –και του ζήτησα συγγνώµη- ότι, διά αυτής της τοποθέτησής του, επί της ουσίας είχε
καλύψει την πρόταση. Από όλες τις άλλες πολιτικές δυνάµεις δεν
υπήρξε ένσταση σε αυτό που κάναµε. Παραδώσαµε δηλαδή,
όπως έκανα και εγώ τώρα, τα σχετικά έγγραφα στη Γενική Διεύθυνση, για να πάνε στον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
Καταθέτω στα Πρακτικά όλο το πρακτικό της αναλυτικής συζήτησης της Διάσκεψης των Πρόεδρων και θα παρακαλούσα
πολύ το θέµα αυτό να λήξει εδώ.
(Στο σηµείο κατατίθενται για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
πρακτικά της Διάσκεψης των Προέδρων, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η δε δηµιουργία εντυπώσεων, µε διάφορα πράγµατα που
ακούστηκαν κατά κόρον τις προηγούµενες µέρες, πιστεύω ότι
σήµερα, που ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση στη Βουλή, πρέπει
να µην κυριαρχεί στον πολιτικό µας λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κ. Βορίδης και η κ. Γεννηµατά ζητούν τον λόγο. Όχι εσείς, κύριε Λοβέρδο. Εσείς µιλάτε
µία εβδοµάδα γι’ αυτά, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω µιλήσει στη Βουλή…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σήµερα δεν έχετε τον
λόγο. Θα µιλήσει ο κ. Κουτσούµπας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω τα Πρακτικά και θα µου δώσετε
τον λόγο µετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ πολύ. Θα µε κάνετε να δώσω κατευθείαν τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Να τηρήσετε την ίδια
διαδικασία που τηρήσατε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Γεννηµατά, δεν θα
δώσω ούτε και σε εσάς τον λόγο.
Τον λόγο θα έχει ο κ. Κουτσούµπας, γιατί προηγουµένως…
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Εγώ καταλαβαίνω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Γεννηµατά, προσπαθήσατε προηγουµένως να κάνετε µεθόδευση. Αντιληφθήκατε τι
κάνατε; Πήρατε τον λόγο επί προσωπικού και θελήσατε να κάνετε µεθόδευση. Το ότι είστε Αρχηγός κόµµατος δεν σας επιτρέπει να κάνετε µεθόδευση. Το αντιληφθήκατε;
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Εγώ καταλαβαίνω
γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πήρατε τον λόγο επί προ-
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σωπικού, για να άρετε το απόρρητο. Λυπάµαι πάρα πολύ!
Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης για δύο λεπτά και έπειτα ο Γενικός
Γραµµατέας του ΚΚΕ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Σας παρακαλώ! Ασυδοσία και αυθαιρεσία δεν θα υπάρξει εδώ
µέσα. Στα πάνελ και στα κανάλια µόνο.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω το άρθρο
164…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Θα αναφέρουµε τα άρθρα του Κανονισµού
για να µη µιλήσει ο Κουτσούµπας;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Κανέλλη, µου έδωσε τον λόγο
ο κύριος Πρόεδρος. Αν δεν θέλετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θέλετε να µιλήσετε µετά
τον κ. Κουτσούµπα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν έχω πρόβληµα. Αν µου δώσετε
τον λόγο τώρα, θα χρειαστώ µόνο τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, κύριε Βορίδη,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το άρθρο 164 λέει ότι όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται στη Βουλή από Βουλευτές, από αρχές,
από Κυβέρνηση, από Υπουργούς, παραδίδονται στην αρµόδια
Υπηρεσία της Βουλής και καταχωρίζονται στα οικεία βιβλία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τη δεύτερη παράγραφο διάβασε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δύο λεπτά. Οι Βουλευτές έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από τον Διευθυντή της αρµόδιας Υπηρεσίας
να θέσει υπ’ όψιν τους στον χώρο του γραφείου του οποιοδήποτε
έγγραφο έχει υποβληθεί.
Προσέξτε, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τον συλλογισµό σας. Δεν
τον παρακάµπτω. Επαναλαµβάνω…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Είναι lex specialis…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Και για τα απόρρητα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Βίτσα, δεν υπάρχει διάκριση.
Να εξηγήσω γιατί δεν υπάρχει διάκριση. Διότι, εάν παραβιάζει
κάτι ο Βουλευτής, το κάνει µε δική του ευθύνη. Έχει ευθύνη ο
Βουλευτής γι’ αυτό το οποίο καταθέτει.
Εποµένως ο κάθε Βουλευτής που καταθέτει παίρνει την ευθύνη αυτού που καταθέτει και αναλαµβάνει αυτή τη σχετική ευθύνη, χωρίς να µπορεί να κρίνει το Προεδρείο της Βουλής ότι
«εγώ αρνούµαι να το παραλάβω». Αν κακώς το καταθέτει ο Βουλευτής, ελέγχεται ο Βουλευτής, αλλά εσείς είστε υποχρεωµένοι
να το παραλάβετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ. Σας ανέλυσα προηγούµενα γιατί ο Ποινικός Κώδικας λέει άλλο πράγµα.
Όταν το Προεδρείο -και σωστά έκανε και ο Αντιπρόεδρος, ο
κ. Κακλαµάνης- βλέπει γραµµές και διαβαθµισµένα πέντε από το
ΚΥΣΕΑ και αδιαβάθµητα του Υπουργείου Εξωτερικών, ξέρει πολύ
καλά τι θα κάνει για να προστατέψει την Βουλή, κύριε Βορίδη.
Τον λόγο έχει ο Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ κ. Κουτσούµπας.
Παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κάνετε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Αθανασίου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το αν κάνω λάθος να το διατυπώσετε. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
Κύριε Κουτσούµπα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσατε όλα αυτά τα διευκρινιστικά, διαδικαστικά ζητήµατα να τα πείτε, αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση
σε επίπεδο πολιτικών Αρχηγών, τέλος πάντων, µιας και δώσατε
τον λόγο και µιας και ακολουθούν και περίπου δύο ακόµη, απ’
ό,τι γνωρίζω. Θα µπορούσατε πολύ καλά να κάνατε τις διευκρινίσεις σας εκεί. Διότι, αν εγώ θέσω στην οµιλία µου ξανά τα ζητήµατα περί απορρήτου -γιατί είναι πολιτική άποψη και πρέπει
πολύ σοβαρά να τη λάβετε υπ’ όψιν, εκτός από τα διάφορα νο-
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µικίστικα τερτίπια-, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να µου απαντήσετε ξανά. Κάντε µια σούµα στο τέλος και απαντήστε γι’ αυτά
τα ζητήµατα και κάντε και τον διάλογό σας µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µε άλλα κόµµατα, µε τα οποία έτσι κι αλλιώς συµπορεύεστε σε όλα αυτά τα ζητήµατα.
Κυρίες και κύριοι, και µε αυτή την υπόθεση αναδεικνύεται η
µπόχα ενός συστήµατος που τρώει τα ψωµιά του. Εµείς δεν
έχουµε καµµιά αµφιβολία ότι πρόκειται για µεγάλο σκάνδαλο
αυτό που συζητιέται σήµερα, αφού σκάνδαλο είναι η ίδια η πώληση οπλικών συστηµάτων, όπλων κάθε είδους σε κράτη-δολοφόνους, όπως η Σαουδική Αραβία, που επεµβαίνει ωµά, που
βοµβαρδίζει, εξοντώνει άλλους λαούς.
Για αυτό δεν µίλησε κανείς σας, τσιµουδιά µέχρι τώρα και από
την Κυβέρνηση -και τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ- και τον κύριο
Υπουργό Άµυνας και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ή από
άλλα κόµµατα. Είναι µεγάλο σκάνδαλο η υπόθεση αυτή και στην
περίπτωση που η πώληση όπλων έγινε ή γίνεται, τέλος πάντων,
ή θα γινόταν απευθείας µέσω κρατών και κυβερνήσεων, δηλαδή
µε συµφωνία και αγοραπωλησία µεταξύ Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ µε τη Σαουδική Αραβία και στην περίπτωση που η πώληση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Όχι, µη µε διακόπτετε, κύριε Πρόεδρε. Αρκετά µας διακόψατε
τόση ώρα.
Στην περίπτωση, ξαναλέω, που η πώληση έγινε απόπειρα να
πραγµατοποιηθεί µέσω κάποιου τρίτου, µεσάζοντα, µιζαδόρου,
λαθρέµπορου ή δεν ξέρω τι άλλο -διάφορα ακούγονται εδώ-,
αλλά καταλήγει όµως στον ίδιο σκοπό.
Κυρίες και κύριοι, για να αποκτήσει ο ελληνικός λαός και η
Βουλή µια πιο συγκεκριµένη εικόνα, πρέπει να γνωρίζει και διεργασίες που συντελούνται και στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία
χρόνια, κυρίως όµως την αναδιάταξη των αξόνων και αντιαξόνων
που δηµιουργούνται στην περιοχή και διεθνώς.
Εκτός από τις διεργασίες στον οικονοµικό, πολιτικό και στρατιωτικό τοµέα που συντελούνται µέσα στο ίδιο το πολιτικό σύστηµα της Σαουδικής Αραβίας, µε ραγδαίες αλλαγές στα πόστα
εξουσίας και τις ισχυρές κόντρες της σαουδαραβικής αστικής
τάξης και του βασιλικού οίκου των Σαούντ, συντελούνται και σοβαρές διεργασίες στις σχέσεις αυτού του κράτους µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, µε άλλα κράτη και χώρες της
περιοχής.
Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του κ.
Οµπάµα στις ΗΠΑ, υπήρξαν σύννεφα, όπως όλοι ξέρουµε, στις
σχέσεις των ΗΠΑ µε τη Σαουδική Αραβία. Με τη διακυβέρνηση
Τραµπ, οι σχέσεις τους ενισχύθηκαν µε νέες συµφωνίες αγοράς
όπλων αξίας 380 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Πρόκειται για
τριάντα τέσσερις συµφωνίες στην άµυνα, το πετρέλαιο, τις αεροµεταφορές.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Αθανασίου, σας παρακαλώ πολύ. Σας ακούω µέχρι και
εγώ που µιλάω. Και µιλώ και δυνατά. Δεν είµαι και κανένας που
µιλά πολύ σιγά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έλεος, κύριε Πρόεδρε!
Κύριε Αθανασίου, αν θέλετε να µιλήσετε, να βγείτε έξω! Δεν
γίνεται να συµβαίνει αυτό το πράγµα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Με ακούει όλη η Αίθουσα και ο ελληνικός λαός. Σας ακούω εδώ
και ακούω και τι λέτε. Θέλετε να επαναλάβω τι λέγατε στον συνάδελφό σας; Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχετε δίκιο, κύριε Κουτσούµπα.
Κύριε Αθανασίου, σας παρακαλώ πολύ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Έχετε δίκιο. Συγγνώµη, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μπορείτε να συνεχίστε,
κύριε Κουτσούµπα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεν-
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τρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία µαζί µε το Ισραήλ αποτελούν την
αιχµή του δόρατος στη σκλήρυνση της στάσης των Ηνωµένων
Πολιτειών έναντι του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραµµα. Επίσης, η Σαουδική Αραβία βρέθηκε σε σφοδρή αντιπαράθεση µε
τη Συρία και τον Άσαντ και στήριξε ένοπλες δυνάµεις, για να προωθήσουν τα συµφέροντά της από κοινού µε τις ΗΠΑ και άλλες
πετρελαιοµοναρχίες εκεί του Κόλπου, όπως επίσης και µε το Ισραήλ, την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ένοπλο σχήµα «Στρατός του Ισλάµ», που είναι φίλοι της Σαουδικής Αραβίας, ευθύνεται µεταξύ άλλων και για τον βοµβαρδισµό της Ρωσικής Πρεσβείας στη Δαµασκό. Επίσης, στις
περιοχές που βρίσκονταν κάτω από τον έλεγχο του ISIS σε Συρία
και Ιράκ διδάσκονταν σχολικά βιβλία και εγχειρίδια του Υπουργείου Παιδείας της Σαουδικής Αραβίας που ταυτίζονται σε πολλά
ζητήµατα –στα περισσότερα, θα έλεγα- µε αντιλήψεις τζιχαντιστών του ISIS. Στο Ριάντ, επίσης, τελευταία, αυτές τις µέρες, συνεδριάζουν διάφορες πολιτικές δυνάµεις της αντιπολίτευσης της
Συρίας και πάει λέγοντας.
Οι αντιθέσεις της κόντρας µε ανταγωνιστικές δυνάµεις, όπως
το Ιράν, αντανακλώνται και στον πόλεµο της Υεµένης, µία χώρα
που είναι µεν η φτωχότερη της αραβικής χερσονήσου, αλλά διαθέτει στρατηγικά περάσµατα για τη διεθνή ναυτιλία, το Μαντέπ,
που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα και από όπου περνά ο µεγαλύτερος όγκος εµπορευµάτων και ενέργειας προς την Κίνα και
από την Κίνα και για άλλες χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού.
Από τον Μάρτη του 2015 έχει ξεκινήσει η ιµπεριαλιστική επίθεση της Σαουδικής Αραβίας και των συµµάχων της, όπως τα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, η Αίγυπτος, οι ΗΠΑ, µε συνέπειες τις
σφαγές και τη λιµοκτονία εκατοµµυρίων αµάχων αλλά και την ενίσχυση των τζιχαντιστών της Αλ Κάιντα και του «Ισλαµικού Κράτους», που δίνει το καλύτερο πρόσχηµα για δράση και άλλων
δυνάµεων. Γεγονός είναι πως η Σαουδική Αραβία συναντά σηµαντικές δυσκολίες, αδυνατώντας να επικρατήσει σ’ αυτόν τον
πόλεµο, παρά τον πλούτο και τα υπεράριθµα στρατεύµατα που
έχει αντιπαρατάξει ενάντια στους Υεµενίτες σιίτες αντικαθεστωτικούς Χούτι. Η ουσία, βέβαια, της αντιπαράθεσης της Σαουδικής
Αραβίας µε το Ιράν είναι ο λυσσαλέος ανταγωνισµός ανάµεσα
στις άρχουσες τάξεις τους για λογαριασµό των δικών τους µονοπωλιακών οµίλων, στον οποίο εµπλέκεται και η αναδιάταξη των
διεθνών συµµάχων τους.
Εξ όλων αυτών γίνεται, λοιπόν, κατανοητό γιατί είναι σκάνδαλο
πρώτου µεγέθους η πώληση όπλων σε µία τέτοια χώρα. Η Κυβέρνηση επί της ουσίας θα συµµετείχε µέσω της πώλησης αυτής
στις επιθετικές πολεµικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας
στην Υεµένη, που ευθύνονται σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας για διακόσιες πενήντα χιλιάδες κρούσµατα χολέρας
και τις εκατόµβες των νεκρών, λόγω της σχεδόν ολικής καταστροφής των υποδοµών της χώρας, µε πρώτες αυτές που σχετίζονται µε την παροχή υγειονοµικής περίθαλψης.
Η ελληνική Κυβέρνηση µε την πολιτική της ρίχνει συνειδητά
λάδι σε µια σύρραξη, που στη διάρκειά της έχει καταγραφεί και
η χρήση, ακόµα και σε κατοικηµένες περιοχές, των διεθνώς απαγορευµένων όπλων διασποράς, που ευθύνονται για εκατοντάδες
θύµατα, κυρίως στον άµαχο και κατά κανόνα ανυπεράσπιστο
πληθυσµό. Βέβαια, έχετε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πολιτικού
αµοραλισµού, που ούτε αυτό δεν διστάζετε να κάνετε.
Το αποκορύφωµα του κυνισµού σας είναι η δήλωση του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτική σας Οµάδας, του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε,
αφού ο πόλεµος γίνεται εκεί –δηλαδή δεν το είπε έτσι, αλλά αυτό
είναι-, αφού έτσι και αλλιώς ο κόσµος σκοτώνεται, τα παιδιά σκοτώνονται, ας κάνουµε και εµείς τις µπίζνες µας. Τι να πεις και τι
να οµολογήσεις, δηλαδή! Τι να πούµε, σαν δεν ντρέπεστε; Ξέρουµε ότι δεν ντρέπεστε.
Κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση που προηγήθηκε δηµόσια
όλες αυτές τις ηµέρες, κυριάρχησε -και σήµερα εδώ- το τι είπε
ή τι έκανε ή παρέλειψε να κάνει ο Υπουργός, ο ταξίαρχος, ο µεσάζοντας, ο πρέσβης. Αναλύθηκαν ενέργειες διαφόρων υπηρεσιών, παραγόντων. Έγιναν, δήθεν, αποκαλύψεις. Τονίστηκε το
πόσο συµφέρουσα είναι η πώληση αυτή στη Σαουδική Αραβία,
και µάλιστα σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης για την Ελλάδα.
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Είναι φανερό ότι Κυβέρνηση και Αξιωµατική Αντιπολίτευση
συµφωνούν σε αυτή τη µεθόδευση και προσπαθούν να συσκοτίσουν σκόπιµα ότι αυτή είναι µια ενέργεια σκόπιµη, συνειδητή
αλλά και πολύ ύπουλη. Γιατί δεν µας λένε ότι η χώρα-πελάτης
είναι ένα κράτος-δολοφόνος και για τον λαό της και για τους
γύρω λαούς; Είναι η χώρα που έχει ξεκινήσει επίθεση από το
2015, το επαναλαµβάνουµε, στο έδαφος της Υεµένης, µε αποτέλεσµα σφαγές, λιµοκτονία, ενίσχυση των τζιχαντιστών του ISIS
και της Αλ Κάιντα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Με όλα αυτά γίνεται πιο κατανοητό στον ελληνικό λαό γιατί η
πολυδιαφηµιζόµενη από την Κυβέρνηση γεωστρατηγική αναβάθµιση της Ελλάδας σηµαίνει µόνο αναβάθµιση κινδύνων, άµεση
εµπλοκή σε πολέµους, επεµβάσεις και της Ελλάδας, µε ευθύνη
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που θα την πληρώσει τελικά
µόνο ο ελληνικός λαός και η νεολαία.
Κυρίες και κύριοι, πολιτική ευθύνη για το επιχειρούµενο αυτό
έγκληµα υπάρχει και στον κ. Καµµένο, φυσικά, ως Υπουργό Άµυνας και στον συγκυβερνήτη του, τον κ. Τσίπρα -µάλλον ανάποδα
είναι, τέλος πάντων, το ίδιο είναι-, συνολικά στη συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Εάν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, πρέπει να
διερευνηθούν.
Να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Αυτό λέµε εµείς. Για τη
διαλεύκανση της υπόθεσης οπωσδήποτε θα βοηθούσε να δοθούν και απόρρητα έγγραφα, όσα έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια και αφορούν αµέσως ή εµµέσως την υπόθεση αυτή.
Αλήθεια, γιατί δεν ενηµερώνετε τα κόµµατα αναλυτικά; Τι
έχετε να φοβηθείτε; Έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ιστορία για να
πείτε, έστω δειλά και διστακτικά, ότι θα επιτρέψετε στους Βουλευτές της Επιτροπής των Εξοπλιστικών Προγραµµάτων να δουν
τα επίµαχα έγγραφα;
Κυρίες και κύριοι, αρκετή συζήτηση έγινε αυτές τις ηµέρες
σχετικά µε αυτά τα απόρρητα έγγραφα και αν πρέπει ή δεν πρέπει οι Βουλευτές να ενηµερώνονται για αυτά. Ειλικρινά λέµε ότι
απάντηση δεν έχουµε πάρει για το ποιοι ακριβώς είναι οι λόγοι
που επιβάλλουν το απόρρητο των συγκεκριµένων εγγράφων
απέναντι στη Βουλή και τα κόµµατα. Παραπέρα, τι ακριβώς είναι
αυτό που δεν πρέπει να µάθει ο ελληνικός λαός; Γιατί, εδώ που
τα λέµε, είναι ακόµα και αστείο να συζητάµε τώρα για απόρρητο,
όντας µέσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την Τουρκία
µέσα και µια σειρά άλλες χώρες.
Ειδικά για το ζήτηµα του εµπορίου όπλων, είναι πάρα πολλοί
αυτοί που γνωρίζουν πολλά ή και τα πάντα, είναι πολλοί αυτοί,
επίσης, που παρεµβαίνουν, είναι πολλοί αυτοί, επίσης, που κερδίζουν, αυτοί που χρηµατίζονται, όπως έχει αποκαλυπτικά δείξει
όλη η ιστορία, η πείρα όλων των προηγούµενων καταστάσεων
και σκανδάλων. Τελικά µόνο ο ελληνικός λαός µένει στο σκοτάδι.
Έγγραφα που αφορούν στην πώληση όπλων στη Σαουδική
Αραβία και µπορεί να συµβάλλουν στο να φωτιστούν γεγονότα
και ευθύνες, δεν µπορεί να αποκρυφτούν µε το αιτιολογικό του
απορρήτου, κύριε Βούτση.
Εµείς ως ΚΚΕ από την πρώτη στιγµή είχαµε ζητήσει να δοθούν
στη δηµοσιότητα και τα πρακτικά της Επιτροπής Εξοπλιστικών,
όταν συζητούσε το συγκεκριµένο ζήτηµα, που επίσης χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα η τοποθέτηση, η
εναντίωση του ΚΚΕ στην πώληση αυτή, όπως φαίνεται άλλωστε
και η στάση των άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και της
συγκυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι, αφήστε τη γελοία κοκοροµαχία Κυβέρνησης
- Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ο στόχος σας είναι ο αποπροσανατολισµός του ελληνικού λαού και όχι βέβαια η υπεύθυνη ενηµέρωσή του για όλα τα ζητήµατα, όπως όλοι σας διατυµπανίζετε.
Η εξεταζόµενη υπόθεση πώλησης ή µη πώλησης πυροµαχικών
στη Σαουδική Αραβία δεν διαφέρει σε τίποτα από τις συχνάπυκνά αποκαλυπτόµενες ανάλογες υποθέσεις. Έχουν όλες ένα
κοινό χαρακτηριστικό: την κοµµατική αλλά και την προσωπική
εµπλοκή κυβερνητικών παραγόντων, σε ένα γαϊτανάκι διασπάθισης του ιδρώτα του ελληνικού λαού µε τους επιχειρηµατίες αντίστοιχα του χώρου.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι υποθέσεις, όσες
τέλος πάντων αποκαλύφθηκαν, όπου εµπλέκεται για εξαγορές
και χρηµατισµούς, για παράδειγµα η εταιρεία «SIEMENS». Όλες
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τους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και είναι υποθέσεις που τα
πλοκάµια τους ήταν και συνεχίζουν να είναι απλωµένα σε πληθώρα προµηθειών του δηµοσίου, όπως την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τη ναυπήγηση, τους εξοπλισµούς, την οδική σήµανση
και αλλού. Είναι υποθέσεις, όπως αυτές για τη ναυπήγηση των
υποβρυχίων της γερµανικής «THYSSENKRUPP», της προµήθειας
και της εγκατάστασης του αµαρτωλού συστήµατος C4I της
«SAIC» ή της προµήθειας άλλων οπλικών συστηµάτων από διάφορους προµηθευτές. Και ποιος ξέρει ακόµα τι δεν έχουµε
µάθει. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος, γι’ αυτό και δεν σας παίρνει να σκιαµαχείτε εδώ µέσα ούτε µπορεί ο ένας να µιλάει για
Saudarabian Papers και ο άλλος να απαντάει, όπως έκανε ο κ.
Τσίπρας, µε τα Paradise, τα Panama Papers και πάει λέγοντας.
Αυτό κάποιος το κάνει µόνο όταν έχει λερωµένη τη φωλιά του
και επιδιώκει κάποιον πολιτικό ή και νοµικό συµψηφισµό σκανδάλων.
Εάν θέλετε πραγµατική διαφάνεια για όλα αυτά µε τα οποία
µονίµως παίζετε στην πλάτη του λαού µας, τότε κάντε ονοµαστικοποίηση όλων των µετοχών και των τίτλων του δηµοσίου καθώς
και των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων τους, ώστε να είναι γνωστό ποιος κατέχει και τι, προχωρήστε σε άρση όλων των απορρήτων (φορολογικού, τραπεζικού, εµπορικού), ώστε να µπορεί
να γίνεται έλεγχος, απαγορέψτε τις offshore, ασκήστε έλεγχο
στην εισαγωγή και εξαγωγή κεφαλαίων, όσα, δηλαδή, προβλέπει
η πρόταση νοµοθετικής ρύθµισης που σας έχουµε καταθέσει και
που την αρνείστε.
Δεν θα τα έλεγα ξανά όλα αυτά, γιατί τα έχουµε επαναλάβει
πολλές φορές, αλλά τα ζητήµατα αυτά, είτε της «SIEMENS» είτε
των Paradise Papers και όλα τα υπόλοιπα, τα έθεσε ο κύριος
Πρωθυπουργός στην οµιλία του, παρά το ότι το Προεδρείο και
η Προεδρεύουσα ξεκινώντας το µεσηµέρι είπε να µην πούµε για
άλλα θέµατα. Αλλά, αφού ειπώθηκαν και άλλα θέµατα εκτός του
συγκεκριµένου, θα πρέπει να τοποθετηθούµε και για αυτά.
Βέβαια, δώστε και όλα τα πρακτικά που σας είπαµε, τα δήθεν
απόρρητα και λοιπά και λοιπά.
Όλα τα άλλα, λέµε εµείς, είναι«άλλα λόγια να αγαπιόµαστε»,
για να ξεφεύγετε, πότε ο ένας, πότε ο άλλος, από τις τεράστιες
ευθύνες για την κατάσταση του λαού και της χώρας.
Κλείνοντας, επισηµαίνουµε ότι οι κατά καιρούς αποκαλύψεις
για εµπλοκή σε αυτά τα δύσοσµα αλισβερίσια συγκεκριµένων
πρωτοκλασάτων στελεχών των κοµµάτων που κυβέρνησαν και η
διαπλοκή πολιτικών και επιχειρηµατιών για χρηµατισµό και εξαγορά δεν πρέπει να παραπλανούν ούτε να αποπροσανατολίζουν
τον ελληνικό λαό από την ουσία των υποθέσεων. Η µήτρα της
διαφθοράς –επιµένουµε σε αυτό- είναι το σύστηµα που και η σηµερινή όπως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις υπηρέτησαν
πιστά και συνεχίζουν, µε τη βοήθεια της πολιτικής τους και της
εκάστοτε πλειοψηφίας της Βουλής, να υπηρετούν.
Το σκάνδαλο µε τους Σαουδάραβες και τον µεσάζοντα είναι
συνέχεια, δεν διαφέρει στο ελάχιστο, της πολιτικής που παραχωρεί στους Αµερικανονατοϊκούς ελληνικό έδαφος, τη βάση της
Σούδας, επιτρέποντας να τη µετατρέπουν σε εφαλτήριο θανάτου
για τους λαούς της περιοχής και κάνοντας τον λαό µας στόχο
εγκληµατιών.
Είναι η πολιτική σας που δίνει αέρα σε επιτροπές Αµερικάνων,
δήθεν εµπειρογνωµόνων, να περιφέρονται σαν επικυρίαρχοι ανά
την ελληνική επικράτεια, επιλέγοντας, χωρίς να σας δίνουν και
λόγο, πού θα στήσουν τις πολεµικές τους βάσεις, αναγκαίες για
τις επόµενες ληστρικές τους επεµβάσεις.
Είναι η πολιτική σας που υπονοµεύει το µέλλον των ερχόµενων
γενιών, δαπανώντας ασύλληπτου ύψους οικονοµικούς πόρους
σε οπλικά συστήµατα όχι για τη θωράκιση της πατρίδας µας,
αλλά κατά παραγγελία, για την εξυπηρέτηση ιµπεριαλιστικών επιχειρησιακών σχεδίων των Ηνωµένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πολιτική εγκυµονεί κινδύνους για
τον λαό και άλλους λαούς της περιοχής, αυτή η πολιτική θα οδηγήσει νοµοτελειακά και σε νέους πολέµους, σε επεµβάσεις, σε
αλλαγές συνόρων, σε νέα κύµατα προσφύγων.
Πέρα απ’ αυτά, η πολιτική σας σήµερα έχει δώσει και αέρα στα
πανιά της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, την οποία τρέχει να συνδράµει η κρατική καταστολή απέναντι σε όποιον διεκδικεί τα αυ-
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τονόητα, όπως τα δεδουλευµένα µηνών ή την επαναπρόσληψή
του. Αυτό που έγινε, για παράδειγµα, χθες στα Γιάννενα είναι
πρόκληση, πρέπει να πάρει µαζική απάντηση. Με εντολή της εργοδοσίας της εταιρείας «MARKET IN», που είναι διάδοχος των
επιχειρήσεων των σουπερµάρκετ «ΚΑΡΥΠΙΔΗ», δύο απολυµένοι,
για µήνες απλήρωτοι και οι δύο, µια µητέρα τριών παιδιών και
ένας άλλος που δούλευε πάρα πολλά χρόνια σ’ αυτή τη δουλειά,
σύρθηκαν στο αστυνοµικό τµήµα, µε τη διαδικασία µάλιστα του
αυτόφωρου, γιατί την προηγούµενη µέρα διαµαρτύρονταν για
τα δικαιώµατά τους. Επιπλέον, η Αστυνοµία µε πραγµατικό ανθρωποκυνηγητό αναζητούσε στα σπίτια τους και τους υπόλοιπους εργαζόµενους και άλλους συνδικαλιστές του Σωµατείου
Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ενώ πριν από µια βδοµάδα τρέχατε στο
αστυνοµικό τµήµα τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων.
Αυτά είναι δείγµα για το πώς αντιλαµβάνεστε (κράτος – Κυβέρνηση – µεγαλοεργοδοσία) τους εργατικούς αγώνες, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες αλλά και τι έχετε συµφωνήσει µπροστά
στον νέο νόµο για το χτύπηµα στην απεργία και τη διεκδικητική
συνδικαλιστική δράση. Είναι µια συνολική, όλα αυτά, πολιτική,
δεν είναι το ένα εδώ και το άλλο εκεί ή διαφορετικά πράγµατα,
που πρέπει να βρει, όµως, τον λαό µας, τους εργαζόµενους, τη
νεολαία ενωµένους µαχητικά απέναντί σας.
Μια πρώτη, βέβαια, άµεση απάντηση πρέπει να είναι η µαζική
συµµετοχή όλων των εργαζοµένων στην πανεργατική, πανελλαδική απεργία που εξαγγέλθηκε σήµερα και επίσηµα για τις 14
του Δεκέµβρη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», είκοσι τέσσερις µαθήτριες και µαθητές
και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Μουζακίου Καρδίτσας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο τώρα θα πάρει ο Πρόεδρος κ. Λεβέντης, µετά ο Πρόεδρος κ. Θεοδωράκης και ύστερα κατά σειρά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων και τέλος εκ µέρους των Ανεξαρτήτων
Βουλευτών ο κ. Γεώργιος - Δηµήτριος Καρράς. Έτσι θα κλείσει
ο κύκλος και ύστερα µπορεί να υπάρξουν κάποιες µονόλεπτες
τοποθετήσεις. Η συζήτηση θα κλείσει µε την οµιλία του Υπουργού, του κ. Καµµένου, ο οποίος θα ενσωµατώσει δευτερολογία
και τριτολογία.
Παρακαλώ, κύριε Λεβέντη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, στον σκοπό της σηµερινής συζήτησης δεν µπορώ να
δω τίποτε άλλο από την επιχειρούµενη όξυνση και την πόλωση
του τελευταίου καιρού, αναφέρθηκαν κάποια πράγµατα από
όλους.
Κατ’ αρχάς διαφηµίστηκε η παρούσα συζήτηση ως η µεγάλη
µέρα των αποκαλύψεων. Τουλάχιστον ως προς αυτό πρέπει να
απογοητεύτηκε η κοινωνία, διότι ελέχθησαν ξανά πράγµατα που
στα κανάλια ως επί το πλείστον έχουν αναφερθεί.
Αλλά η επιχειρούµενη όξυνση δεν είναι απλά µόνο εδώ, στο
Κοινοβούλιο, µε τον τρόπο που γίνονται οι συζητήσεις. Είναι και
στα κανάλια, παντού, και στην ΕΡΤ. Εµφανίζεται ένας του ΣΥΡΙΖΑ
και ένας της Νέας Δηµοκρατίας και το πάνελ κατά 90% σε όλες
τις συζητήσεις ολοκληρώνεται έτσι. Δηλαδή, τα δύο κόµµατα καταλαµβάνουν το 90% -ίσως και παραπάνω- του τηλεοπτικού χρόνου.
Βέβαια, βάζουν και το ΠΑΣΟΚ τώρα. Είναι η ανερχόµενη δύναµη. Θα το δούµε. Τους το εύχοµαι, αλλά θα το δούµε. Όλα
πρέπει να τα βλέπουµε. Γιατί υπάρχουν κάτι δηµοσκοπήσεις που
τους πάνε από το 6% στο 12% και λένε για ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Εγώ
δεν βλέπω νέο ΠΑΣΟΚ. Βλέπω τους παλιούς µεταµφιεσµένους.
Εάν µπορέσουν να µεγαλώσουν, έχει καλώς. Θα τους δούµε στη
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συνέχεια, µε τα όσα θα πράξουν. Εποµένως ο σκοπός των συζητήσεων είναι η πόλωση και η όξυνση. Αυτό επιτυγχάνουν.
Βεβαίως, είναι αποδεδειγµένο ότι στην Ελλάδα αυτό έχει αποτέλεσµα. Τουλάχιστον µέχρι τώρα, στα σαράντα χρόνια ΠΑΣΟΚ
και Νέας Δηµοκρατίας, είχε ένα θαυµάσιο αποτέλεσµα υπέρ του
δικοµµατισµού. Τώρα στη θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζει πως
από το 48% που πήγε στο 4% θα ανέβει ξανά. Τους έχω πει ότι
στην ιστορία δεν υπάρχει τέτοιο προηγούµενο, κόµµα που ήταν
ανεβασµένο να κατέβει και να ανέβει ξανά. Αν βρουν στην ιστορία της Ελλάδας ή της Τουρκίας ή της Ιταλίας ή του οποιουδήποτε κράτους κόµµα που ήταν ψηλά, στο 48% και πήγε στο 4%
και ξανανέβηκε, τότε να ζητήσω συγγνώµη. Άρα ψάχνουν το ανέφικτο. Όταν ο λαός φύγει από κοντά σου, γιατί, κατά κάποιον
τρόπο τον απογοήτευσες, είναι δύσκολο να τον ξαναπάρεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο H’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ)
Έχω ζητήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, όταν υπάρχει µια προµήθεια του δηµοσίου ή µια πώληση –διότι και αυτό συναλλαγή είναι-, να υπάρχει παρουσία εισαγγελέως για πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ. Να ορίζεται
κάποιος διά κληρώσεως από το σώµα των εισαγγελέων εφετών,
για να παρίσταται στη διαδικασία. Πού είναι το κακό; Θα είχαµε
γλιτώσει και από τους Τσοχατζόπουλους, τους Παπαντωνίου και
λοιπά. Θα είχαµε γλιτώσει από όλους. Γιατί δεν το κάνουµε αυτό;
Να υπάρχει αυτό στις µεγάλες συµβάσεις. Γιατί ο κ. Καµµένος,
δηλαδή, να προσπαθήσει να πουλήσει µόνος του το υλικό; Άµα
το πουλούσε παρουσία εισαγγελέως, θα γινόταν η σηµερινή συζήτηση; Δεν νοµίζω. Θα ήταν ο εισαγγελέας, ο οποίος θα εγγυάτο τη διαδικασία. Δεν είναι απώλεια εξουσίας να είναι παρών
ο εισαγγελέας. Είναι εγγύηση διαφάνειας. Εάν νοµίζουν κάποιοι
ότι χάνουν την εξουσία, όταν υπάρχει και εισαγγελικό µάτι, σφάλλουν.
Απείλησε η Νέα Δηµοκρατία για ειδικά δικαστήρια. Είπε ότι θα
γίνουν εκλογές και «θα σας πάµε τότε, που θα έχουµε την πλειοψηφία». Το είπε σαφώς ο κ. Μητσοτάκης και νοµίζω ότι το είπαν
και άλλοι. Άρα εδώ υπάρχουν απειλές ειδικών δικαστηρίων. Το
έχω εξηγήσει στον κ. Τσίπρα εδώ και δύο χρόνια. Όπου υπάρχει
προµήθεια πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ, να ζητάει από τον
προϊστάµενο της εισαγγελίας εφετών να ορίσει παρόντα εισαγγελέα στη διαδικασία. Γιατί δεν το έκανε για να γλιτώσει; Έτσι
δεν θα γλιτώσει ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Καµµένος ούτε όσοι αναθέτουν έργα, όσοι πωλούν υλικό, γενικώς όσοι συναλλάσσονται
για χρήµατα του δηµοσίου. Το λέω υπευθύνως αυτό. Εξετάστε
το σοβαρά, γιατί αλλιώς θα φοβούνται να αναλάβουν Υπουργοί
κάποιοι εδώ. Θα φοβούνται να υπογράφουν.
Έχω ζητήσει στις δηµοσκοπήσεις να υπάρχει µια ανεξάρτητη
αρχή. Εδώ και δύο χρόνια ο Πρωθυπουργός µου είπε ναι, πρέπει
να είναι ανεξάρτητη αρχή, πριν η εταιρεία δηµοσκόπησης δώσει
στον «ΣΚΑΪ» τις απαντήσεις ή στην ΕΡΤ ή στην τάδε εφηµερίδα,
να ελέγχεται το εύρηµα των ερευνών από την ανεξάρτητη αρχή.
Πρώτα να κατατίθεται εκεί και εντός σαρανταοκταώρου να κοινοποιούνται τα αποτελέσµατα, αφού όµως τα ελέγξουν οι επιστήµονες της ανεξάρτητης αρχής δηµοσκοπήσεων.
Γιατί ο κ. Τσίπρας -του οποίου τώρα είναι και εις βάρος του οι
δηµοσκοπήσεις- δεν αποφασίζει κάθαρση στον τοµέα αυτό; Δεν
θα µπορεί κανείς να αµφισβητήσει το αποτέλεσµα των δηµοσκοπήσεων. Είναι πολύ απλό. Δεν θα µπορούσε κανείς να µιλήσει.
Γιατί είπε «ναι» σε µένα ο Τσίπρας και µετά δεν το κάνει; Είπε
«ναι» σε µένα, κύριοι συνάδελφοι! Τι συµβαίνει και δεν το κάνει;
Δεν τον συµφέρει; Ή ξέρει ότι και να έρθει η Νέα Δηµοκρατία
µετά θα είναι εκείνος που θα προσπαθεί να τη ρίξει, άρα θα τον
συµφέρει να νοθεύονται οι δηµοσκοπήσεις και να µην είναι εγγυηµένες; Γιατί και αυτό το έχω ακούσει, ότι δεν µας συµφέρει
να καθαρίσουµε τον χώρο, γιατί µπορεί αυτή την ώρα να µην εξυπηρετούµεθα, αλλά αύριο θα είµαστε εµείς που θα εξυπηρετούµεθα από αυτό το χάος.
Είδα ότι ο «Ρουβίκωνας» και σήµερα πήγε στην περιφέρεια να
βαρέσει. Τι γίνεται; Ο Υπουργός πού είναι; Ο Υπουργός που είπε
ότι έπρεπε να συλληφθούν. Ο κ. Βούτσης είχε την άποψη ότι
είναι φίλοι του και δεν έπρεπε να συλληφθούν όταν συνελήφθη-
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σαν εδώ µέσα. Ο κ. Τόσκας πού είναι; Να δούµε είναι Υπουργός
ή κρύβεται; Όταν παρουσιάσουν οι υπηρεσίες καµµιά επιτυχία,
βγαίνει. Ξέρετε, η Αστυνοµία έχει επιτυχίες εκεί που µπαίνουν κινητά τηλέφωνα, για ναρκωτικά που µας στέλνουν πληροφορίες
οι ξένοι κ.λπ., αλλά στην αναρχία υπάρχει απόλυτο χάος. Δηλαδή
έχουµε επιτυχίες εκεί που τα τσαντάκια της ΕΥΠ δίνουν πληροφορίες. Εκεί έχουµε επιτυχίες, εκεί που παίρνουµε πληροφορίες
απέξω έχουµε επιτυχίες, αλλά τη Νοµαρχία Αθηνών δεν µπορούµε να την προστατεύσουµε.
Μου λένε µάλιστα και κάποιοι «µη µιλάς για τον “Ρουβίκωνα”,
γιατί θα σου έρθουν και σένα». Το ξέρετε; Με βρίσκουν αστυνοµικοί στους διαδρόµους και µου λένε «µη µιλάς». Το ακούτε;
Απειλείται κόµµα από αυτούς. Μου λένε «λιγότερα µε αυτούς».
Έχει χρέος ο Υπουργός να τους βρει και να τους στείλει στη δικαιοσύνη, διαφορετικά επωµίζεται ολάκερη την ευθύνη των όσων
θα πράξουν και θα πράξουν πολλά ακόµη οι κύριοι αυτοί.
Στο θέµα των Σκοπίων είπε την άλλη φορά ο κ. Βούτσης «συντοµεύετε». Δεν θέλετε να συζητάµε για τα Σκόπια. Υπάρχει στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών επίσηµη αποδοχή από
την ελληνική πλευρά να λεχθούν µε τη λέξη «Μακεδονία», δηλαδή τη «Nova Macedonia». Ποια είναι η επίσηµη θέση της Κυβέρνησης; Διότι λένε ότι θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις. Όταν
κάνεις διαβουλεύσεις και εσύ ο ίδιος προτείνεις το όνοµα «Macedonia», τι θα εισπράξεις; Το σκέτο «Macedonia» θα εισπράξεις.
Έτσι αισθάνοµαι.
Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν το κατεβάζουµε αυτό;
Υπάρχει ένα πείσµα του Τσίπρα, πείσµα εις βάρος της Μακεδονίας; Μάλιστα η άποψη του Καµµένου είναι, λέει, να µη δοθεί το
όνοµα. Άρα δεν έχουν και συνοχή στο θέµα αυτό. Δεν έχουν συνοχή. Η θέση Καµµένου είναι να µη δοθεί το όνοµα, λέει. Δεν
ξέρω αν θα τηρηθεί µέχρι τέλους, γιατί και για την Εκκλησία λέγατε, κύριε Καµµένε, ότι θα την υπερασπιστείτε και θα ρίξετε την
Κυβέρνηση -έτσι λέγατε- και νοµίζω δεν τη ρίξατε για την Εκκλησία, πέρασε η ταυτότητα φύλου στα δεκαπέντε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν το ψηφίσαµε εµείς.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ναι, αλλά την Κυβέρνηση τη στηρίζετε που πέρασε την ταυτότητα φύλου στα δεκαπέντε. Μπορεί ο ίδιος να µην ψηφίσατε,
ένας εκ των Βουλευτών σας ψήφισε. Μπορεί να ψηφίσατε
«παρών» οι άλλοι, αλλά στηρίζετε µια Κυβέρνηση που πέρασε
την αλλαγή φύλου στα δεκαπέντε, κύριε Καµµένε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να τη ρίξουµε την Κυβέρνηση;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν ξέρω τι θα κάνουµε. Μιλήστε µετά όση ώρα θέλετε.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να ξέρω ποια είναι η διαπραγµατευτική θέση της Ελλάδος στο θέµα των Σκοπίων. Να δώσουµε
το όνοµα; Ο εκλιπών Μητσοτάκης έλεγε να το δώσουµε και σε
δέκα χρόνια. Το έλεγε; Δεν ξέρω. Μήπως τον κατηγορήσαµε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Πάλι ο Μητσοτάκης φταίει;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Το διέψευσε; Γιατί δεν το διαψεύδετε επισήµως, όµως;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Επισήµως το έχουµε διαψεύσει...
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Γιατί η Νέα Δηµοκρατία δεν ζητάει, που είστε µεγαλύτερο κόµµα
από την Ένωση Κεντρώων, να κατέβει από την ιστοσελίδα το
«Nova». Δεν έχετε δει...
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Αυτό που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η απόφαση του Βουκουρεστίου, κύριε Πρόεδρε. Να διαβάζουµε πριν αρχίζουµε να...
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Το 2006 που ήταν η κυβέρνησή σας;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Το 2006.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Μάλιστα. Η κυβέρνηση Κώστα Καραµανλή.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μάλιστα, η κυβέρνηση Καραµανλή Κώστα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
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Ναι, έχετε εµφύλιο, το ξέρω.
Λοιπόν, ακούστε κάτι, ήµουν σε µια συζήτηση κάπου και µου
είπε κάποιο στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας το εξής: «Εµείς
προσπαθούµε και φιλελεύθερη οικονοµική πολιτική να έχουµε
και την απλή κοινωνία να στηρίζουµε.». Αυτό είναι το κόµµα της
Νέας Δηµοκρατίας, αγαπάει και το κεφάλαιο και τους βιοµηχάνους, αλλά στηρίζει και τους εργάτες. Έτσι λέει η Νέα Δηµοκρατία.
Ο κ. Τσίπρας αντιστοίχως λέει ότι είναι αριστερός, άρα είναι
κόµµα του φτωχού, αλλά πήγε και πήρε βραβείο στη Γαλλία από
τους ζάµπλουτους και τους µεγαλοβιοµηχάνους. Και του λένε
«µπράβο» οι διάφοροι των Βρυξελλών.
Άρα τι έχουµε; Έχουµε δύο κόµµατα, εκ των οποίων το ένα
είναι καθ’ ύλην υπέρ του κεφαλαίου -η Νέα Δηµοκρατία-, αλλά
αγαπάει πάρα πολύ τον εργάτη. Και έχουµε και τον Τσίπρα, που
αγαπάει πάρα πολύ τον εργάτη, αλλά παίρνει βραβεία για τα
ανοίγµατά του υπέρ του κεφαλαίου.
Ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια εδώ είναι ότι ο ελληνικός λαός
είναι παγιδευµένος. Κυβερνάνε µόνιµα οι κεφαλαιούχοι, δεν
υπάρχει καµµία αµφιβολία, και ο εργάτης που παλιά είχε όνειρο
να παίρνει 700 ευρώ, τώρα έχει όνειρο να παίρνει 500 και σε λίγο
θα έχει όνειρο να παίρνει 300 ευρώ. Όταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι µειώνει την ανεργία, εννοεί µε τα 300 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Έτσι
µειώνει την ανεργία.
Εποµένως ο ελληνικός λαός βρίσκεται ανάµεσα στη Σκύλα και
τη Χάρυβδη. Είναι ανάµεσα σε ποια δόντια θα τον φάνε. Αυτό αισθάνοµαι. Διότι σε τι διαφέρει ο Σαµαράς, και τώρα ο Μητσοτάκης, από τον Τσίπρα; Λέει ο Μητσοτάκης ότι θα κατεβάσει 2% το
πλεόνασµα. Πώς; Έχεις την άδεια των ξένων; Είσαι πιο µάγκας;
Στις διαβουλεύσεις είσαι πιο έξυπνος από τον Τσίπρα και θα το
κατεβάσεις στο 2%; Με τι; Λέει ότι θα µειώσει τους φόρους. Πώς
θα τα µειώσετε, κύριοι; Με ποιον τρόπο; Θα φέρετε επενδύσεις;
Ποιες επενδύσεις φέρατε στη διετία Σαµαρά; Ποιες επενδύσεις
φέρατε; Και καρφίτσες εισάγονται. Ποδήλατα εισάγει η χώρα και
καρφίτσες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Αυτές που εγκαινιάζει ο Τσίπρας.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: ...(δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Άσε, κύριε Φωτήλα. Άσε! Εσύ δεν έχεις κάτι άλλο από το να µε
κατηγορείς στα διάφορα κανάλια. Αυτή είναι η αποστολή σου,
παρ’ ότι υπήρξα φίλος του πατέρα σου. Δεν πειράζει. Πρέπει εσύ
να δείξεις ότι είσαι βασιλικότερος του βασιλέως. Αυτή είναι η
αποστολή σου.
Σχετικά µε τον µποναµά, θέλω να πω πως κάνετε ένα έγκληµα.
Το πήγατε οικογενειακά. Όλη η οικογένεια, δηλαδή, να µπαίνουν
και οι φιλοξενούµενοι, να µπαίνουν και οι προστατευόµενοι, να
µπαίνουν όλοι, µε αποτέλεσµα τα κριτήρια να µην µπορούν να τα
εκπληρώσουν ούτε οι µισοί από τα τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες που είχατε προσδιορίσει. Θα δείτε στο τέλος πόσοι
θα πάρουν µποναµά. Ούτε οι µισοί, κάνω εγώ την πρόβλεψη, και
οψόµεθα.
Επιπλέον, βάλατε και τη δήλωση, να το δηλώνει, ενώ πρώτα
έµπαινε απευθείας ο µποναµάς στον λογαριασµό του δικαιούχου. Τώρα πρέπει να υποβάλει αίτηση. Πρέπει να µετάσχει επισήµως του φτωχοκοµείου, να εγγραφεί στο ληξιαρχείο του
φτωχοκοµείου ο πολίτης, για να πάρει 200 ευρώ ή 300 ευρώ.
Γίνονται συζητήσεις από τους φοροτεχνικούς ποιοι δικαιούνται
και ποιοι δεν δικαιούνται. Γίνονται συζητήσεις περισσότερες και
από τότε που καταθέτουµε φόρο εισοδήµατος. Και λέω: «Καλά,
τούτοι εδώ που συζητούν επί ώρες και αναλύουν επί ώρες στον
Αυτιά, στον έναν και στον άλλο, ποιοι δικαιούνται µποναµά, τι θα
πάρει ο καθένας;». Λέει από 200 ευρώ έως 900 ευρώ. Καταναλίσκουµε τηλεοπτικό χρόνο σχεδόν ισοδύναµο µε τότε που κατατίθενται οι φορολογικές δηλώσεις. Εκεί πραγµατικά µε πιάνει
αηδία και για τα ΜΜΕ.
Στο θέµα της αλλαγής φύλου, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας
δηλώσω κάτι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κάτι κραυγές ακούω. Νοµίζετε ότι καταπίνεται εύκολα αυτό
που κάνετε; Δεκαπεντάχρονα παιδιά θα αποφασίζουν για το µέλλον τους και δεν δικαιούται ούτε η Εκκλησία να µιλάει. Η Εκκλη-
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σία υποχρεούται να ταΐζει, να αντικαθιστά το κράτος, να κάνει χίλιες θυσίες η Εκκλησία, αλλά να οµιλεί δεν δικαιούται. Αυτό κατάφερε ο κ. Τσίπρας: δεκαπεντάχρονα παιδιά να αποφασίζουν!
Δηλώνω δηµοσίως ότι αυτό που έγινε δεν είναι καθαρό ούτε
τίµιο ούτε ο τρόπος που ψηφίστηκε. Υπήρχε µια πλειοψηφία, ένα
κόµµα της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν ψήφισε, ένα άλλο
κόµµα ήρθε και ψήφισε και όλα βασίστηκαν στους απόντες. Εάν
ήταν ένας, δύο Βουλευτές ακόµα παρόντες, δεν θα πέρναγε
αυτό. Έτσι πέρασε ο νόµος.
Δηλώνω, λοιπόν, ότι ο τρόπος αυτός, µε τον οποίο πέρασε
αυτός ο νόµος είναι αλχηµεία. Η Εκκλησία, κύριε Βίτσα, δεν θέλει
να ανακατεύεται. Όµως, η Εκκλησία έχει δικαίωµα γνώµης, γιατί
είναι πλειοψηφούσα. Εσείς ήσασταν πλειοψηφία µε καλπονοθευτικό νόµο. Πήρατε πενήντα έδρες µπόνους για να γίνετε πλειοψηφία, ενώ η Εκκλησία είναι πλειοψηφούσα από µόνη της, κύριε
Βίτσα. Δεν πήρε µπόνους η Εκκλησία. Το ακούτε; Το ακούτε,
γιατί σας βλέπω που...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Όσο και να προσπαθείτε να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Σας παρακαλώ
έχουµε ξεπεράσει τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Μην ανοίξουµε διάλογο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Η Εκκλησία δεν πήρε µπόνους. Ο Τσίπρας για να είναι εδώ, πήρε
µπόνους, κυρίες και κύριοι!
Λοιπόν, το θέµα αυτό θα το διορθώσουµε όλοι, όχι µόνο η
Ένωση Κεντρώων. Θα το διορθώσουµε όλοι και η Νέα Δηµοκρατία και εσείς, γιατί µέσα σας ξέρετε ότι ένα καπρίτσιο κάνατε,
απαξιώσατε δήθεν την Εκκλησία, αλλά πάτε εκεί για να παίρνετε
ψήφους. Δεν είναι ωραίο πράγµα αυτό.
Θέλω να δηλώσω και κάτι τελευταίο. Στις 4 Δεκεµβρίου η
Ένωση Κεντρώων θα δώσει την απάντηση σε πολλά πράγµατα
στο ξενοδοχείο «CARAVEL» στις 19:00’ το απόγευµα. Επειδή τα
µέσα ενηµέρωσης µάς σαµποτάρουν το λέω και από τη Βουλή,
κύριοι, και αυτό είναι δείγµα τού πόσο καλά λειτουργούν τα
ΜΜΕ, τα οποία σας είπα ότι κατακλύζετε εσείς και οι συριζαίοι
κατά 90%. Και αν λέω ψέµατα, ας µε ακούσει ο λαός να µε κρίνει.
Λοιπόν, τη Δευτέρα 4 Δεκεµβρίου στις 19:00’ το απόγευµα θα
µιλήσω στο ξενοδοχείο «CARAVEL». Και θα µιλήσω, γιατί πρέπει
να δώσω απάντηση σε πολλούς, σε κάποιους που από 6% πάνε
12% στις δηµοσκοπήσεις, σε κάποιους που µόνιµα έχουν στις
δηµοσκοπήσεις δήθεν την πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Πρόεδρε, σας
παρακαλώ, να µην βγούµε άλλο εκτός χρόνου.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Και πάνω από όλα τη Δευτέρα στις 4 Δεκέµβρη θα µιλήσω εγώ.
Δεν θα αργήσει να µιλήσει και ο λαός κάποια στιγµή και θα δούµε
στην Αίθουσα πόσοι έχουν 30%, πόσοι έχουν 5%, πόσοι έχουν
20%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Λεβέντη, τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Ποταµιού κ. Θεοδωράκης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Θα ξεκινήσω µε έναν µαθηµατικό γρίφο. Τα τριακόσιες χιλιάδες βλήµατα κάνουν 66 εκατοµµύρια. Τα διακόσιες χιλιάδες,
που θα έπαιρνε ο κ. Παπαδόπουλος µε την άδεια του κ. Καµµένου χωρίς να τα έχουν ζητήσει οι Σαουδάραβες, πόσο κάνουν;
Προσέξτε, γιατί ίσως εδώ βρίσκεται το µυστικό της υπόθεσης.
Τα όπλα, όπως λένε οι στρατιωτικοί, και τα ναρκωτικά έχουν δύο
τιµές, την κανονική-επίσηµη και την τιµή στη µαύρη αγορά.
Η µορφίνη στα φαρµακεία είναι φθηνή. Όµως, στη µαύρη
αγορά η τιµή της εκτοξεύεται. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα βλήµατα. Υπάρχουν οι επίσηµες τιµές, υπάρχουν και οι τιµές της
µαύρης αγοράς. Και τα τριακόσιες χιλιάδες βλήµατα που εµείς
θα τα δίναµε για 66 εκατοµµύρια, στη µαύρη αγορά κάποιος ή
κάποιοι θα έπαιρναν 200 εκατοµµύρια. Έτσι προκύπτουν οι µίζες
και γι’ αυτό χρειάζονται οι µεσάζοντες. Έτσι κερδίζουν οι λαθρέµποροι, οι µιζαδόροι και οι διεφθαρµένες εξουσίες. Υπάρχουν, λοιπόν, αµείλικτα ερωτήµατα σε αυτή την υπόθεση. Πού
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θα πήγαιναν τα διακόσιες χιλιάδες βλήµατα και σε ποιες τσέπες
και σε ποια µαύρα ταµεία και σε ποιες offshore θα κατέληγαν τα
παραπάνω λεφτά;
Θλίβοµαι, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ -και απευθύνοµαι σε
αυτούς που διαφωνούµε πολιτικά, αλλά δεν διανοούµαι ότι εµπλέκονται σε µαύρες ιστορίες και σε µαύρες δουλειές- γιατί σκύβετε συνεχώς το κεφάλι στον κ. Καµµένο. Φοβάστε µην τον
στενοχωρήσετε. Κι επειδή σας πέφτει βαρύ να τον καλύψετε και
σε αυτή την υπόθεση, ανακαλύψατε τώρα, κάποιοι από εσάς, τα
παιδιά της Υεµένης, για τα οποία δεν είχατε πει κουβέντα όταν
το θέµα είχε έρθει στη Βουλή. Όµως, θέλετε προφανώς µια ιστορία για τα τηλεοπτικά παράθυρα, να σας ρωτάνε για τις µίζες γιατί γι’ αυτό ρωτάει ο κόσµος, γι’ αυτό ρωτούν οι
δηµοσιογράφοι- κι εσείς να λέτε, «εµείς δεν εγκρίνουµε τον βοµβαρδισµό των αµάχων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, υπάρχει ένας συνεχής κατήφορος. Είχαµε αυταπάτες, αλλά δεν είπαµε ψέµατα. Είπαµε ψέµατα, αλλά δεν κλέψαµε. Και τώρα υπονοείτε ότι
κλέβουν κάποιοι άλλοι, αλλά όχι εµείς. Πού θα σταµατήσει αυτό;
Για πόσο ακόµα θα καλύπτετε τις επικίνδυνες συµπεριφορές του
Υπουργού Αµύνης στα µικρά, στα µεγάλα και στα εθνικά; Σας
προκαλώ, λοιπόν, να µου δώσετε µια απάντηση.
Φεύγω λίγο από το θέµα. Σας προκαλώ να µου πείτε, κύριοι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αποδέχεστε τις απόψεις του κ. Καµµένου για τα Σκόπια; Στις 26 Οκτωβρίου δήλωσε στη Θεσσαλονίκη
ότι η «Αυτού Εξοχότης», εγώ ο Καµµένος δεν δέχοµαι να συµπεριληφθεί µε οποιονδήποτε τρόπο το όνοµα «Μακεδονία» ή παράγωγό του στην ονοµασία αυτής της σλαβικής εθνότητας. Είναι
αυτή η άποψη της Κυβέρνησης; Τολµήστε να απαντήσετε! Απαντάτε για όλα. Είναι αυτή η άποψη της Κυβέρνησης; Είναι αυτή η
άποψη του ΣΥΡΙΖΑ;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να το πάρετε απόφαση.
Την ακροδεξιά όσο κι αν την πλένεις ή µάλλον όσο κι αν την ξεπλένεις, ακροδεξιά θα µείνει. Και τις τελευταίες ηµέρες φανερώνετε ότι είστε ανίκανοι να προασπίσετε και τα στοιχειώδη εθνικά
συµφέροντα.
Προσέξτε! Ο κ. Καµµένος το 2015 σε µια επίδειξη κουτοπόνηρου εκβιασµού απείλησε την Ευρώπη -τα θυµάστε!- ότι κύµατα
µεταναστών χωρίς χαρτιά, συµπεριλαµβανοµένων εξτρεµιστικών
στοιχείων θα εισβάλουν µέσω Τουρκίας στην καρδιά της Δύσης.
Όλοι τότε κοίταξαν καχύποπτα προς τη χώρα µας και αυτό το
καχύποπτο βλέµµα δεν έχει σταµατήσει. Άρχισαν να κρατάνε αρχεία, να σκληραίνουν τους ελέγχους και σήµερα οι Έλληνες αντιµετωπίζονται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως τριτοκοσµικοί
επισκέπτες. Δύο ώρες αναµονής στο αεροδρόµιο του Βερολίνου
-θα τα είδατε τα ρεπορτάζ- τέσσερις, πέντε διαφορετικοί έλεγχοι.
Και δεν µιλώ µόνο για τους τουρίστες. Μιλώ ακόµα και γι’ αυτούς
που έχουν επιχειρηµατική δραστηριότητα, αυτούς που ταξιδεύουν για δουλειές. Οι Έλληνες ταλαιπωρούνται, προσβάλλονται, λόγω της πρωτοφανούς ανικανότητάς σας.
Και γιατί όµως -για να γυρίσω στο θέµα µας- µόνο δέκα χρόνια
φυλακή; Γιατί τέτοια επιείκεια; Δέκα χρόνια φυλακή για τα απόρρητα έγγραφα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σαράντα!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ο Νίξον, όπως µας θύµισε προχθές ο Τάσος Μανδραβέλης
σε ένα άρθρο του, είχε διατάξει τη δολοφονία του δηµοσιογράφου που διέρρευσε τα εθνικά µυστικά στην περιβόητη υπόθεση
Watergate. Εσείς γιατί να µείνετε µόνο στα δέκα χρόνια;
Για να ξεπεράσουµε αυτή την υπόθεση, κυρίες και κύριοι, θα
πω µόνο µία φράση: Εθνικό είναι το αληθές και αυτό πρέπει να
το υπερασπιστεί η Βουλή µέχρι τέλους. Και θα πρέπει να καταλάβετε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι δυστυχώς το ακροατήριο δεν
είναι µόνο οι «ψεκασµένοι» φίλοι σας. Είναι όλη η Ελλάδα, είναι
όλη η Ευρώπη, στην οποία θα πρέπει κάποια στιγµή να προσαρµοστείτε.
Το 2015 στον µεγάλο «έρωτα» Τσίπρα - Καµµένου, τότε που οι
κοινές φωτογραφίες ήταν παντού στα γραφεία σας, ανεχτήκατε
τα πάντα. Ήταν τότε που όλοι οι άλλοι του πολιτικού κόσµου
ήταν «δουλοπρεπείς» και «Γερµανοτσολιάδες».
Ο κ. Καµµένος έκανε ένα βήµα παραπάνω: «Δεν θα κάνουµε
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πολιτική στα τέσσερα. Δεν θα κάνουµε βίζιτες». Ανεχτήκατε αυτή
την συµπεριφορά. Και καθότι σπανίως βρίσκεις έναν τόσο νουνεχή και µετριοπαθή Υπουργό, το 2016 τον αναβαθµίσατε σε οιονεί Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Θρησκευµάτων
παρεµπίπτοντος. Έδιωξε τον κ. Φίλη από το Υπουργείο και παρουσία του κ. Τσίπρα και του Αρχιεπισκόπου εγγυήθηκε -πού;στο ακροδεξιό ακροατήριο ότι τίποτα δεν θα αλλάξει στα βιβλία
των Θρησκευτικών. Και εσείς απλώς σκύψατε το κεφάλι.
Όσο για φέτος, τα θυµάστε, τα ξέρετε, να µην πολυλογούµε:
Ισοβίτες, ρουλέτες, συνεχή ψέµατα στη Βουλή, αστεία πράγµατα.
Παρεµπιπτόντως, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό το
εξής: Σήµερα είπε ότι ζήτησε την άρση του απορρήτου του τηλεφώνου του για µία υπόθεση που ο ίδιος έκρινε ότι είναι σηµαντική. Τόσον καιρό που όλοι του ζητούσαν, από δεξιά, από
αριστερά, από το κέντρο, από παντού, να ζητήσει -µιλώ για την
περίοδο µε τις συνοµιλίες µε τον ισοβίτη- την άρση του απορρήτου, γιατί δεν το έκανε; Γιατί δεν το έκανε σε αυτή την σοβαρή
υπόθεση που απασχόλησε τόσο τον ελληνικό λαό και λέει τώρα
ότι «ένα τηλέφωνο που ήρθε στο σπίτι και το πήρα και έκανα…»;
(Χειροκροτήµατα)
Θα πρέπει να σας το πω ξεκάθαρα, κύριοι συνάδελφοι. Η συµµετοχή του κ. Καµµένου στην Κυβέρνηση συνεχίζει να προκαλεί
την κοινωνία και συνεχίζει, νοµίζω, να προκαλεί απέχθεια σε όλη
την Ευρώπη. Διότι ο κ. Καµµένος εκπροσωπεί τις καθυστερηµένες αντιευρωπαϊκές συνωµοσιολογικές δυνάµεις.
Ο εθνικολαϊκισµός, όταν βγαίνει στην προµετωπίδα της Κυβέρνησης, βγαίνει µε ευθύνη του κ. Τσίπρα. Δεν βγαίνει µε ευθύνη
του κ. Καµµένου. Άρα συνυπεύθυνος για τα λάθη, τις παραλείψεις αλλά και για όλες αυτές τις ενέργειες, που δεν είναι τόσο
φανερό ότι είναι απλώς λάθη, αλλά είναι κάτι παραπάνω, είναι ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Τσίπρας.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις πατριωτικές «κορώνες» από την
πλευρά του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, θέλω να παραφράσω µία
ιστορική φράση του δόκτορα Τζόνσον: «ο πατριωτισµός είναι
συχνά το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Θεοδωράκη.
Κύριε Βορίδη, εσείς δεν έχετε άλλον χρόνο οµιλίας. Θα σας
καλύψει ο Πρόεδρός σας.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μητσοτάκης για τη δευτερολογία
του.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν κάποιοι από εµάς ήρθαµε
µε ερωτήµατα στη σηµερινή συζήτηση, πρέπει να σας πω ότι
φεύγουµε µε βεβαιότητες. Φεύγουµε µε την απόλυτη βεβαιότητα
για την πλήρη πια ταύτιση του κ. Τσίπρα µε τον κ. Καµµένο.
Κύριε Τσίπρα, σας έχω δει σε πολλές κοινοβουλευτικές αναµετρήσεις. Μου δώσατε, πραγµατικά, την εντύπωση ότι σήµερα
κάνατε αγγαρεία. Δεν σας ήταν πολύ ευχάριστη αυτή η συζήτηση. Ήσασταν ξεκάθαρα άβολος µε πράγµατα τα οποία λέγατε,
τα οποία δεν τα γνωρίζατε και πάρα πολύ καλά, υποπέσατε και
σε µία σειρά από αντιφάσεις. Θα έρθω σε αυτά στη συνέχεια.
Μπρος στον κίνδυνο, όµως, να χάσετε την καρέκλα, υπερασπιστήκατε, έστω και µε προσποιητό ενθουσιασµό, τον κ. Καµµένο.
Σας είπα, εξάλλου, ότι δεν είχατε καµµία άλλη επιλογή. Σήµερα,
όµως, και επίσηµα πια και µετά τη δική σας τοποθέτηση, όλοι
έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι αυτό το οποίο αποκαλούσαµε «σκάνδαλο Καµµένου», είναι σκάνδαλο Τσίπρα - Καµµένου.
Αυτό επιβεβαίωσε η δική σας παρουσία σήµερα εδώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και µου κάνει βέβαια εντύπωση, διότι δεν απαντήσατε επί της
ουσίας σε κανένα από τα ερωτήµατα, τα οποία και εγώ, αλλά και
οι υπόλοιποι Πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Οµάδων σας έθεσαν.
Θα τα επαναλάβω, λοιπόν, µήπως θέλετε στη δευτερολογία να
γίνετε, επιτέλους, λίγο πιο συγκεκριµένος.
Το πρώτο και σηµαντικότερο ερώτηµα είναι γιατί σε µία διακρατική συµφωνία χρειάζονται µεσάζοντες. Δεχθήκατε, εν τη
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ρύµη του λόγου σας, αναφερόµενος σε κάποιον κ. Σφακιανάκη που δεν γνωρίζω ποιος είναι ο ρόλος του, αλλά τον αναφέρατε
ως άλλον έναν µεσάζοντα- ότι ο κ. Παπαδόπουλος ήταν µεσάζων.
Ναι, έχετε δίκιο. Πράγµατι ο κ. Παπαδόπουλος ήταν µεσάζων.
Να το πούµε ανοικτά και να το πείτε κι εσείς. Ήταν µεσάζων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μόνο που εδώ, κύριε Τσίπρα, υπάρχει ξέρετε ένα µικρό πρόβληµα. Και το µικρό πρόβληµα είναι το εξής: Είναι το άρθρο 9
του ν.3978/2011. Τι λέει; Να σας το διαβάσω, λοιπόν, για να το
καταλάβετε καλά κι εσείς κι ο Υπουργός σας. «Απαγορεύεται
στους οικονοµικούς φορείς ή στους νοµικούς εκπροσώπους που
συµµετέχουν στις διαδικασίες…» -προσέξτε, στις διαδικασίες«…σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών
ή έργων στον τοµέα της άµυνας να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν οποιονδήποτε ενδιάµεσο, µεσάζοντα ή πράκτορα, κατά
τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης». Αυτό λέει
ο νόµος τον οποίο ψηφίσαµε το 2011 στη Βουλή.
Και γιατί το κάναµε αυτό, κύριε Τσίπρα; Γιατί ψηφίστηκε αυτός
ο νόµος; Σας το είπα και πριν, αλλά για κάποιον λόγο δεν θέλατε
να δώσετε συνέχεια σε αυτό το επιχείρηµά µου. Διότι, πράγµατι,
έχουµε τραυµατιστεί ως χώρα κι έχουµε πληρώσει πολλά χρήµατα ως φορολογούµενοι για υποθέσεις µεσαζόντων σε άλλες
σκοτεινές εποχές. Όπως σας είπα, κάποιοι εµπλεκόµενοι σε
αυτές τις υποθέσεις βρίσκονται στη φυλακή. Γι’ αυτό ψηφίστηκε
αυτός ο νόµος. Ψηφίστηκε για να τελειώνουµε, κύριε Τσίπρα, µια
και καλή µε τους µεσάζοντες.
Εσείς, όµως, κι ο Υπουργός σας επιλέξατε να τους ξαναφέρετε, όχι από την πίσω πόρτα, από την µπρος πόρτα, και να µην
ενηµερώσετε µάλιστα την αρµόδια επιτροπή της Βουλής για τον
δικό τους ρόλο, επιµένοντας ότι εδώ πέρα συνάπτεται µία συµφωνία «government to government», µια διακυβερνητική συµφωνία.
Σας είχαν προειδοποιήσει, κύριε Τσίπρα, για τον ρόλο του κ.
Παπαδόπουλου. Σας είχε ειδοποιήσει ο πρέσβης σας. Και µιας
και αρέσκεστε στο να διαβάζετε διαβαθµισµένα και απόρρητα
τηλεγραφήµατα, µήπως θέλετε να µπείτε στον κόπο να διαβάσετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία το τηλεγράφηµα το οποίο
έστειλε ο πρέσβης µας στα τέλη Αυγούστου του 2017, λίγο πριν
έρθει η επίσηµη αποστολή των Σαουδαράβων στην Ελλάδα;
Κι εδώ οφείλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι συµβαίνει κάτι εξαιρετικά παράξενο. Επιτρέπεται στον Πρωθυπουργό να διαβάζει
και να αποκαλύπτει το περιεχόµενο απορρήτων τηλεγραφηµάτων, αλλά απαγορεύεται στους Βουλευτές να έχουν πρόσβαση
στο ίδιο υλικό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό λέγεται συγκάλυψη, λέγεται κουκούλωµα όπως και αν το
πείτε. Την αλήθεια, όµως, θα τη µάθουµε. Κύριε Τσίπρα και κύριε
Βούτση, µην κρύβεστε πίσω από αυτές τις διαδικασίες. Είναι
ντροπή αυτό που κάνετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εάν, λοιπόν, έχετε την καλοσύνη, κύριε Τσίπρα, διαβάστε µας
και αυτό το τηλεγράφηµα και πείτε µας εάν ο πρέσβης, λίγο πριν
την επίσηµη αποστολή των Σαουδαραβών, έχει συµπεριλάβει
στην επίσηµη αποστολή τον κ. Παπαδόπουλο και εάν ο κ. Παπαδόπουλος -ο οποίος κατά τα άλλα φέρεται ως ο επίσηµος εκπρόσωπος των Σαουδαραβών- συµµετέχει σε αυτό το σουρεαλιστικό
δράµα, το οποίο έγινε στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Έδωσε
εντολή ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας να συλληφθεί ο ταξίαρχος,
ο οποίος αποκάλυψε τον ρόλο του µεσάζοντα. Αυτό ακριβώς
έγινε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ντροπή σας! Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων έκαναν τη
δουλειά τους και έρχεστε εσείς, κύριε Καµµένε, να ζητήσετε τη
σύλληψη τους και να επιστρατεύσετε τον στρατιωτικό εισαγγελέα µόνο και µόνο γιατί µπορεί να χάλασε µια δουλειά, να χάλασε
µια µπίζνα!
Για πείτε µας, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, τι είπε ο κ. Πρέσβης σε
αυτό το τηλεγράφηµα και εν πάση περιπτώσει ποια είναι η επίσηµη επικύρωση την οποία είχε αυτός ο µεσάζων –τουλάχιστον
το οµολογήσατε επιτέλους- από τη Σαουδική Αραβία;
Κύριε Καµµένε, θα τα πείτε µετά στον κ. Τσίπρα. Ξέρω ότι δεν
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είναι βαθύς γνώστης της υπόθεσης. Κάντε, όµως, λίγο τον κόπο
να ακούσετε αυτά τα οποία λέω.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εσείς είστε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εγώ αναγκάστηκα δυστυχώς να τα µάθω, κύριε Τσίπρα,
γιατί είναι µείζον το ζήτηµα εδώ και, όπως καταλαβαίνετε, αφορά
πολύ κόσµο αυτή η υπόθεση.
Πού είναι τα λεφτά; Γιατί χαµογελάτε; Πού είναι τα λεφτά; Εάν
πραγµατικά ήταν νόµιµη αυτή η συµφωνία, πού είναι τα λεφτά;
Δείξτε µου τα χρήµατα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πού είναι τα 66 εκατοµµύρια, τα οποία έπρεπε να πάρει το ελληνικό δηµόσιο και για τα οποία υπενθυµίζω ότι εµείς συναινέσαµε όταν το ζήτηµα ήρθε στην αρµόδια επιτροπή; Όπως, κύριε
Καµµένε, έχουµε συναινέσει σε όλες τις νόµιµες πωλήσεις στρατιωτικού υλικού, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι τηρείται η νοµιµότητα, µόνο που εσείς δεν τηρήσατε ακριβώς τη νοµιµότητα.
Εδώ εγείρεται µια µεγάλη απορία: Θα υλοποιηθεί αυτή η συµφωνία; Πείτε µου, ναι ή όχι;
Εάν µεν η συµφωνία υλοποιηθεί, τότε θα περιµένουµε κι εµείς
να δούµε επιτέλους πού είναι τα χρήµατα. Να µπουν τουλάχιστον
τα χρήµατα στο ταµείο. Εάν, όµως, η συµφωνία για οποιονδήποτε λόγο χαλάσει, επειδή εσείς θέλετε να βάλετε στο κόλπο
έναν µεσάζοντα για δικούς σας λόγους, τότε υπάρχει µείζον ζήτηµα, διότι λείπουν από το ταµείο 66 εκατοµµύρια ευρώ και τα
χρήµατα είναι πολλά.
Πάνω στον ενθουσιασµό σας και αναφερόµενος σε ιστορίες
της δεκαετίας του ’80 …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Λείπουν, είπατε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν ξέρω. Θα µου το πείτε εσείς. Εγώ µέχρι στιγµής λεφτά
δεν έχω δει.
Μέσα στον ενθουσιασµό σας µπλέξατε κάτι 67 εκατοµµύρια,
τα οποία ήταν δραχµές εκείνη την εποχή, εσείς τα µπλέξατε µε
ευρώ, αλλά εντάξει, σας δίνω το άλλοθι!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δολάρια
είναι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Σας παρακαλώ, συνάδελφοι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν µου απαντήσατε, κύριε Τσίπρα, και στο τελευταίο ερώτηµα, το οποίο έθεσα. Για ποιον τελικά, χαµογελαστέ κύριε
Καµµένε, δουλεύει ο κ. Παπαδόπουλος; Τι είναι ο κ. Παπαδόπουλος; Είναι απλά ένας µεσάζων; Είναι ένας µεταφορέας; Έχει µεταφορική εταιρεία; Η δουλειά του ήταν να φορτώσει τα
πυροµαχικά σε ένα καράβι και να τα πάει στη Σαουδική Αραβία;
Γιατί, κύριε Καµµένε, δώσατε εντολή στον κ. Παπαδόπουλο ή
συναινέσατε να κάνει δουλειά µε τα ΕΑΣ; Θα µας απαντήσετε
όλα αυτά τα ερωτήµατα; Κατέθεσα και τα σχετικά χαρτιά. Θα
µας απαντήσετε όλα αυτά τα ερωτήµατα, κύριε Τσίπρα και κύριε
Καµµένε; Διότι εδώ πέρα ο ρόλος του κ. Παπαδόπουλου είναι
εξαιρετικά ύποπτος.
Κλείνω, γιατί φαντάζοµαι ότι ο Πρωθυπουργός θα θελήσει
αυτή τη φορά τουλάχιστον να δώσει κάποιες απαντήσεις σε µια
σειρά από πολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα.
Θα σας πω δύο πράγµατα στην κατάληξη της δευτερολογίας
µου.
Πρώτον, κύριε Τσίπρα, δεν τελειώνει εδώ αυτή η ιστορία. Δεν
τελειώνει εδώ, όχι µόνο διότι προφανώς η δικαιοσύνη απερίσπαστη θα ερευνήσει αυτή την υπόθεση, αλλά και διότι υπάρχουν
εργαλεία κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα οποία θα εξαντληθούν
πλήρως για να µάθουµε ακριβώς τι έχει συµβεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Εγώ έχω να σας κάνω µια πρόταση και νοµίζω ότι θα µπορούσαµε ενδεχοµένως εδώ να συµφωνήσουµε και να οδηγηθεί και
αυτή η συζήτηση σε κάποια ίσως και λίγο καθαρτική εκτόνωση.
Λοιπόν, αύριο, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει συνεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλισµών. Γιατί δεν ζητάτε, κύριε Καµµένε, να προσέλθει στην Επιτροπή Εξοπλισµών, κεκλεισµένων των θυρών,
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όπως γίνονται οι συνεδριάσεις, ο κ. Κυριακίδης, ο αρµόδιος
υπεύθυνος προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισµών,
να έρθει ο κ. Παπαδάκης, ο Ταξίαρχος, να έρθει ο κ. Παπαδόπουλος; Να έρθει, αν τον βρούµε, ο κ. Σφακιανάκης, να µας αποκαλύψει ποιος είναι ο ρόλος του, αν υπήρχαν και άλλοι
µεσάζοντες, να µάθουµε επιτέλους τι ρόλο είχε και αυτός ο κύριος, µιας και εδώ πέρα µπλέκονται διάφορα, κατά τα δικά σας
λεγόµενα. Θα φανεί, θα µάθουµε και ποιος είναι ο κ. Σφακιανάκης. Μην νοµίζετε ότι τίποτα θα µείνει κρυφό.
Μήπως είναι καλή ιδέα να πούµε και στον κ. Ρουµπάτη να
έρθει; Ο κ. Ρουµπάτης για εσάς δουλεύει, στέλεχος της ΕΥΠ
είναι. Να µας πει ο κ. Ρουµπάτης -διότι, εξ όσων γνωρίζω, κρατικές υπηρεσίες είναι αυτές που ζήτησαν τη συµµετοχή της ΕΥΠ
σε όλη αυτή την υπόθεση- µήπως µπορεί να µας διαφωτίσει λίγο
για τον πραγµατικό ρόλο του κ. Παπαδόπουλου.
Κύριε Τσίπρα, δεν θα το έλεγα εάν ο εκπρόσωπός σας δεν είχε
προχωρήσει για άλλη µια φορά σε µία ανακοίνωση, η οποία χαρακτηρίζεται από το συνηθισµένο άκρως επιθετικό ύφος ανθρώπων που ξεκάθαρα έχουν να κρύψουν κάτι.
Με χαρακτήρισε ο κ. Τζανακόπουλος θρασύδειλο. Σας επιστρέφω τον χαρακτηρισµό. Είστε θρασύς, διότι έρχεστε εδώ
πέρα για άλλη µια φορά και µας κουνάτε το δάχτυλο όταν έχετε
τη φωλιά σας λερωµένη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είστε δειλός, διότι δεν έχετε, κύριε Τσίπρα, το θάρρος για µια
φορά να αναγνωρίσετε τις δικές σας, προσωπικές ευθύνες για
µια υπόθεση η οποία -µην έχετε καµµία αµφιβολία- θα διερευνηθεί απολύτως.
Ως προς την απειλή σας µε προτεταµένο το δάχτυλο να κάνουµε µία συζήτηση για τη φοροδιαφυγή για τις offshore, εδώ θα
είµαστε, κύριε Τσίπρα, να συζητήσουµε για όλα, να ξανασυζητήσουµε και για τη «SIEMENS». Βεβαίως, να ξανασυζητήσουµε για
τη «SIEMENS» και να µας εξηγήσετε και γιατί έκλεισε το εργοστάσιο της «SIEMENS» και απολύθηκαν διακόσιοι άνθρωποι και
έχασαν τη δουλειά τους. Να µιλήσουµε και για τα Paradise Papers, δεν έχω καµµία απολύτως δυσκολία, αλλά θα µιλήσουµε
και για τις σχέσεις του κ. Παππά µε τον κ. Αρτεµίου, τον «βασιλιά»
των offshore εταιρειών. Θα µιλήσουµε επίσης και για τις σχέσεις
της εφηµερίδας «Η ΑΥΓΗ» µε offshore εταιρείες, να µας αποκαλύψετε επιτέλους ποιος κρύβεται πίσω από την περιβόητη offshore της εφηµερίδας «Η ΑΥΓΗ».
Επειδή εµείς δεν έχουµε τίποτα να φοβηθούµε, κύριε Τσίπρα,
και δεκαεπτά ώρες και είκοσι επτά και όσες θέλετε να συζητάµε
για αυτά τα θέµατα, αλλά σήµερα θα απολογηθείτε εσείς για ένα
σκάνδαλο, το οποίο ξεκίνησε ως σκάνδαλο Καµµένου και στην
πορεία έγινε σκάνδαλο Τσίπρα - Καµµένου.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Γιάννουλης Λάρισας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει για τη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός κ.
Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα είµαι
πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε, διότι πράγµατι περίµενα µε αγωνία αν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα ξαναπάρει
τον λόγο, έστω και αργά, για να δώσει µια απάντηση στις αποκαλύψεις που έκανα. Αντί, όµως, απάντησης ουσιαστικής, έκανε
ένα ψυχογράφηµα της παρουσίας µου σε αυτό εδώ το Βήµα και
µου είπε ότι δεν είχα τόσο µεγάλο ενθουσιασµό και ότι έκανα αγγαρεία. Φανταστείτε, δηλαδή, να είχα και ενθουσιασµό τι θα γινόταν. Μας είπε, λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ ξανά τα ίδια και τα
ίδια.
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(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όπως και οι τοποθετήσεις της κ. Γεννηµατά, αµέσως µετά την
παρουσία µου σε αυτό το Βήµα, λες και δεν είχε ακούσει, ήταν
να διαβάσει το γραπτό κείµενο που είχε φτιάξει από πριν. Αλλά
και η συζήτηση συνολικότερα κινήθηκε πάνω στα γνωστά και
ετοιµασµένα.
Από αυτήν εδώ, όµως, τη διαδικασία, κύριε Μητσοτάκη, αναδείχθηκε ένα πράγµα. Αναδείχθηκε ότι εδώ και δεκαπέντε ολόκληρες µέρες εσείς και τα µέσα ενηµέρωσης που σας στηρίζουν
φτιάξατε µια σκευωρία. Γιατί; Για να φύγουν από την επικαιρότητα τα άλλα ζητήµατα στα οποία µάς δηλώσατε και τη µεγάλη
διάθεσή σας να τα συζητήσουµε -χαίροµαι ιδιαίτερα- και να αναδειχθεί τι; Ότι υπάρχει µεγάλο σκάνδαλο και µάλιστα σήµερα
µας είπατε ότι λείπουν τα λεφτά, ότι ζηµιώθηκε δηλαδή το ελληνικό δηµόσιο. Τα είχε τα λεφτά και τα έχασε το ελληνικό δηµόσιο;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν τα πήρε. Θα τα πάρει;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Καθίστε
λίγο τώρα.
Και όλα αυτά βασισµένα σε µία υπόθεση, την οποία επαναλάβατε στη δευτεροµιλία σας, ότι δηλαδή ο εξουσιοδοτηµένος επισήµως από τις αρχές του φιλικού αυτού κράτους της Σαουδικής
Αραβίας δεν είναι επίσηµος και επίσηµα αυθεντικά εξουσιοδοτηµένος, αλλά µεσάζοντας.
Όταν, όµως, εγώ αποκάλυψα τα ειδικού χειρισµού τηλεγραφήµατα του πρέσβη και της πρεσβείας πάνω στην επιχειρηµατολογία, στην οποία έχετε στηρίξει δεκαπέντε µέρες τώρα όλη
αυτή τη σπέκουλα και τη λασπολογία, εσείς ήρθατε εδώ προς
πολύ µεγάλη µου περιέργεια να αντιτείνετε ότι υπάρχουν κι άλλα
ειδικού χειρισµού που τα ξέρετε εσείς και δεν τα ξέρει ο Πρωθυπουργός. Ειδικού χειρισµού που τα ξέρετε εσείς και δεν τα ξέρει
ο Πρωθυπουργός!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν µίλησα περί ειδικού χειρισµού. Ρωτάω εγώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Α, ρωτάτε!
Κύριε Μητσοτάκη, αλήθεια πιστεύετε ότι αξιοποιώντας στελέχη του Διπλωµατικού Σώµατος ή των Ενόπλων Δυνάµεων, δηµιουργώντας παρακράτος µέσα στο κράτος, θα καταφέρετε να
δηµιουργήσετε ρωγµή και αµφισβήτηση στην ηθική ακεραιότητα
αυτής της Κυβέρνησης;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Φοβάστε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα σας πω
εγώ τώρα. Το θράσος είναι όταν σηκώνεις τη ροµφαία και ξιφουλκείς προκειµένου να αλλάξεις την ατζέντα. Η δειλία είναι
όταν ζητάω εγώ να γίνει συζήτηση παρουσία µου, να βάζετε τους
εκπροσώπους σας στη Διάσκεψη των Προέδρων να λένε να µην
αναβληθεί η συζήτηση. Αυτό είναι δειλία και θράσος, κύριε Μητσοτάκη.
Επειδή, όµως, κύριε Μητσοτάκη, έχετε µια διαστροφή, επανέρχεστε στον τόπο του εγκλήµατος, για αυτό ξαναµπήκατε
µέσα, θέλω να σας επαναλάβω το ίδιο ερώτηµα. Ο κ. Σφακιανάκης, τον οποίο παρουσιάζετε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι είναι αυτό;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τι είναι
αυτό; Είναι αυτός ο οποίος, κύριε Λοβέρδο, που κάνατε φέιγ
βολάν διάφορα ειδικού χειρισµού, σε αυτά τα ειδικού χειρισµού
που έχω εγώ εδώ από την πλευρά του πρέσβη…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί
προσωπικού µετά.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): …απεδείχθη
ότι ήταν η πηγή της πρεσβείας, βάσει της οποίας πηγής εγέρθη
όλη αυτή η ιστορία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Άρα δεν έκανε καλά ο Πρέσβης τη δουλειά του;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Άρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία και ο κ.
Μητσοτάκης δουλεύουν για συγκεκριµένους ενδιάµεσους, ενώ
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εµείς κλείνουµε συµφωνίες επωφελείς για το ελληνικό δηµόσιο
µε τους επίσηµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους µιας φιλικής
χώρας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αντί, λοιπόν, να απολογηθείτε για την αποκάλυψη αυτής της
σκευωρίας που στήσατε εδώ και δεκαπέντε µέρες, έχετε το θράσος να θέλετε να ξαναπάρετε τον λόγο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Όσον
αφορά, κύριε Μητσοτάκη, την πολύ µεγάλη σας τόλµη να θέλετε
να συζητήσουµε εδώ και για τη «SIEMENS» και για τις offshore,
µην βιάζεστε. Θα συζητήσουµε και για τη «SIEMENS», που θα
σας καταδιώκει σε όλη σας την πολιτική καριέρα και για τις offshore θα συζητήσουµε και για όλα όσα δήλωνε ο Αντιπρόεδρος
του κόµµατός σας πριν από λίγες ηµέρες, ότι είναι απολύτως νόµιµο και ηθικό να φοροδιαφεύγουν στους φορολογικούς παραδείσους όσοι θέλουν να αποφύγουν την υψηλή φορολόγηση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και για τους δικούς σας Υπουργούς που έχουν τα λεφτά
έξω θα συζητήσουµε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Για όλα θα
συζητήσουµε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν πρόκειται να αφήσουµε τίποτα αναπάντητο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, µην αντιδράτε. Ήσυχα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εσείς εκπροσωπείτε συµφέροντα. Προσπαθείτε να δηλητηριάσετε την
πολιτική ζωή του τόπου δίχως αποδείξεις. Στήσατε µια ποµφόλυγα δεκαπέντε µέρες τώρα, προσπαθώντας να αποδείξετε
πράγµατα τα οποία δεν αποδεικνύονται, ότι δηλαδή τι; Ότι ο
Καµµένος ως Υπουργός Άµυνας επιχείρησε να διαπραγµατευθεί
µε τον επίσηµο και µε πιστοποιητικό αυθεντικότητας εξουσιοδοτηµένο της Σαουδικής Αραβίας, προκειµένου να πάρει υψηλότερο τίµηµα, ενώ εσείς θέλατε η Ελληνική Κυβέρνηση να
διαπραγµατευτεί µε κάποιον άλλον ενδιάµεσο, ο οποίος τάχα
µου εκπροσωπεί την Σαουδική Αραβία, αλλά είναι Έλληνας, προκειµένου να πάρει µικρότερο τίµηµα.
Η µεγαλύτερη ντροπή, όµως, από όλα όσα κάνατε ξέρετε ποια
είναι; Θα σας το επαναλάβω για άλλη µια φορά. Είναι ότι στην
προσπάθειά σας να δηµιουργήστε αντιπολιτευτικό λόγο, εµπλέκετε το Διπλωµατικό Σώµα και τις Ένοπλες Δυνάµεις του τόπου,
κύριε Μητσοτάκη.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εσείς τους κρεµάσατε στα µανταλάκια.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και αυτό το
βάρος και αυτή η ευθύνη απέναντι στη χώρα και στον ελληνικό
λαό θα σας ακολουθεί σε όλη σας τη διαδροµή. Καλή σας νύχτα,
κύριε Μητσοτάκη!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εκ µέρους του Λαϊκού Συνδέσµου -Χρυσή Αυγή, ο κ. Χρήστος Χατζησάββας…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Λοβέρδο, δεν υπάρχει κανένα θέµα για να ζητάτε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού για
αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι διακίνησα τα περί ειδικού
χειρισµού σαν φέιγ βολάν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ό,τι χρησιµοποίησε ο κύριος Πρωθυπουργός δεν κατατέθηκε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είπε επί προσωπικού για εµένα. Θέλω
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ποτέ δεν είπε επί προσωπικού για εσάς. Σας παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το είπε. Θέλω τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, δεν µπορείτε να πάρετε τον λόγο.
Ο κ. Χατζησάββας έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Περιµένω να τελειώσει ο συνάδελφος
και µετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πολύ, κύριε
Λοβέρδο. Δεν σας έθιξε κανείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με θίγει µε τρόπο κατάφωρο και θέλω
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μα δεν σας έθιξε κανείς.
Σας παρακαλώ! Εδώ ακούστηκαν τόσα από το πρωί και επίθετα
και λοιπά.
Ο κ. Χατζησάββας έχει τον λόγο, ύστερα ο κ. Παπαχριστόπουλος, ύστερα ο κ. Καρράς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα µιλήσω κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Περιµένετε. Αυτοί οι κύριοι
δεν έχουν µιλήσει καθόλου. Στο τέλος από τους επτά οµιλητές,
από ένα λεπτό έχει ο κ. Τασούλας που ήταν ο αρχικός οµιλητής
και ύστερα και οι άλλοι έχουν από ένα ή ενάµισι λεπτό για να
πουν κάτι, πριν κλείσει ο Υπουργός. Αλίµονο, το έχουµε πει αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν είπαµε τίποτα, θα µιλήσουµε στο
τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βορίδη, και εσείς για
τέταρτη φορά. Έχετε το προνόµιο της ευγένειας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω
πάρει τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Καµµία δευτερολογία.
Έχετε ενάµισι λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ενάµισι, ενάµισι. Μια
χαρά είναι το ενάµισι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Γεωργιάδη, τα
έχουµε πει αυτά. Τα είπα προηγουµένως. Δεν ακούτε. Προς
Θεού, δεν θα µαλώσουµε για αυτά. Υπάρχουν άλλα για τα οποία
ήδη το έχουµε κάνει.
Κύριε Χατζησάββα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αρχίζοντας την
οµιλία µου για το συγκεκριµένο θέµα, θα ήθελα µια διευκρίνιση
από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Καµµένο.
Κύριε Καµµένε, αναφέρατε σε κάποιο σηµείο του λόγου του
ότι εσείς δεν είστε σαν την προηγούµενη κυβέρνηση, η οποία µε
τηλεφωνήµατα παρενέβαινε στον ρόλο της δικαιοσύνης.
Σε ποια ακριβώς υπόθεση αναφέρεστε, κύριε Υπουργέ;
Μήπως είναι η υπόθεση προφυλάκισης Βουλευτών της Χρυσής
Αυγής; Θα είναι καλό, εάν θέλετε, να µας το διευκρινίσετε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Έχω πει εγώ τέτοιο πράγµα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Είπατε ότι δεν είστε σαν την προηγούµενη κυβέρνηση, η οποία έπαιρνε τηλέφωνο. Σε αυτό να
µου απαντήσετε.
Όπως και να έχει, δεν ξέρω ποιος ήταν το «δεξί πόδι» του Τσοχατζόπουλου, ξέρω πολύ καλά, όµως, ότι αυτής της Κυβέρνησης, η οποία λειτουργεί ενάντια στον ελληνικό λαό, είσαστε
εσείς, κύριε Καµµένε, το «δεξί πόδι», αν και έχετε ελάχιστα ποσοστά πλέον στην ελληνική κοινωνία. Έχετε το 51% της ευθύνης
για όσα κάνει αυτή η Κυβέρνηση µε τη στήριξή σας. Μια Κυβέρνηση, η οποία υπέκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού, προφασιζόµενη σκίσιµο µνηµονίων και είδαµε πού κατέληξε.
Αποδεικνύεται για ακόµη µια φορά ότι οι µίζες και οι κλοπές
στα εξοπλιστικά συνεχίζονται κανονικότατα. Ανήκετε στο ίδιο κύκλωµα κλεπτοκρατίας που υπήρχε µε τη Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ. Μαζί ψηφίσατε την πώληση του στρατιωτικού οπλισµού
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Τώρα, για τις διευκρινήσεις που λέτε ότι δεν υπήρχαν, θα
δούµε τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως, εκ του ασφαλούς γίνονται όλα
αυτά. Πρώτα καταστρέψατε την Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων και
τώρα θέλετε έσοδα από πωλήσεις όπλων. Γίνεται εκ του ασφαλούς, όπως είπα, µόνο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. ΣΥΡΙΖΑ
και ΑΝΕΛ στα δικά τους µίντια θα το παίξουν ότι νίκησαν πανηγυρικά. Η Νέα Δηµοκρατία θα το παίξει, επίσης, πανηγυρικά στα
δικά της. Τι αποτέλεσµα θα βγει από αυτό; Θα βγει κάτι; Θα πάει
κανείς στη δικαιοσύνη; Θα συνεχιστεί τελικά η συµφωνία; Το
ηθικό του θέµατος θα το δούµε παρακάτω.
Σχετικά µε την πώληση τώρα και τον µεσάζοντα, θέλατε πάση
θυσία να κάνετε δουλειά µε τον Παπαδόπουλο. Καλώς. Διαβά-
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ζουµε, όµως, σε δεκάδες δηµοσιεύµατα ότι είναι µια εταιρεία µε
µηδενικό τζίρο ή µε ελάχιστο -δεν κάνει τίποτα άλλο, µόνο αυτό
περίµενε για να δουλέψει- και ότι έχει καταδικαστεί για άλλες
υποθέσεις. Στην τοπική κοινωνία του Κιλκίς, η αλήθεια είναι ότι
άµα τους ρωτούσατε για τη συγκεκριµένη βιοµηχανία, θα σας
έλεγαν ότι έχει κλείσει προ πολλού. Δεν φαίνεται να λειτουργεί
τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Κάτι ακούγεται για ένα 10%. Δεν ξέρω
τι είναι αυτό. Θα µας απαντήσετε εσείς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Βγαίνει, υποτίθεται, ένα έγγραφο που δικαιολογεί τα πάντα και
αναφέρεται σε αεροπορικές βόµβες ΜΚ-82, σε βόµβες αεροπορικές, οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε το ερώτηµα που είναι
για εκατό χιλιάδες βλήµατα εκατόν πέντε χιλιοστών -τριακόσιες
χιλιάδες είναι, τα εκατό χιλιάδες είναι αυτά που ζητούσαν- που
δήθεν η Σαουδική Αραβία ήθελε.
Τι είναι, όµως, αυτά; Τι προσπαθείτε να πετύχετε µε αυτή την
πώληση; Δεν µιλάµε φυσικά για πώληση για αµυντικούς σκοπούς. Ξέρετε ότι υπάρχει πόλεµος αυτή τη στιγµή εκεί. Τροφοδοτείτε αυτόν τον πόλεµο και τη γενοκτονία που γίνεται.
Όµως, σαν απαντήσεις δεχόµαστε µόνο αερολογίες, όπως δεχτήκαµε και αερολογίες ως απάντηση στην υπόθεση της εισβολής του «Ρουβίκωνα» στο Πεντάγωνο, ότι δεν έγιναν συλλήψεις
γιατί δεν µπορεί η Στρατονοµία να κάνει συλλήψεις. Φυσικά και
δεν µπορεί η Στρατονοµία. Η Στρατονοµία είναι υπεύθυνη για την
εκτός των στρατοπέδων παράσταση, εικόνα και πειθαρχία του
στρατεύµατος. Για µέσα είναι η φρουρά του στρατοπέδου, που
είναι ένοπλη και µπορεί να πάει µέχρι τέλους, να κάνει οτιδήποτε
χρειαστεί για να συλληφθούν αυτοί οι οποίοι είναι εισβολείς.
Επίσης, δίνετε εντολές να συλληφθούν αξιωµατικοί του Στρατού, ενώ έπρεπε να παρέµβει ο στρατιωτικός εισαγγελέας σε
οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία. Μετά το µαζέψατε, αλλά βγήκατε και είπατε «έδωσα εντολή να συλληφθεί».
Όσον αφορά το υλικό για τις βόµβες των εκατόν πέντε χιλιοστών πυροβολικού, διακόσιες χιλιάδες βλήµατα δεν είναι σαφές
πού θα πήγαιναν, αλλά, ακόµα κι αν υποθέσουµε ότι τελικά θα
πάνε στη Σαουδική Αραβία, δεν είναι έξυπνες βόµβες µε χειρουργική ακρίβεια αυτά. Είναι βλήµατα πυροβολικού. Έχουν τεράστιες παράπλευρες απώλειες. Μέχρι και 80% είναι οι άµαχοι
νεκροί αυτή τη στιγµή στην Υεµένη από βοµβαρδισµούς και το
50% από το 80% αυτών είναι παιδιά.
Η διάρκεια ζωής των συγκεκριµένων βληµάτων ήταν µικρή,
οπότε θα πάνε για άµεση χρήση. Δεν θα πάνε για κάποιο στοκ
σε κάποια χώρα, η οποία θα τα χρησιµοποιήσει αµυντικά, αν επιτεθεί κάποιος. Για πόλεµο πάνε, για να χρησιµοποιηθούν επιθετικά.
Η ηθική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, λοιπόν, επιτρέπει να
γίνονται αυτές οι πωλήσεις. Πόσο άραγε κοστολογεί όλο το βουλευτικό σύστηµα εδώ, το πολιτικό σύστηµα σήµερα, τη ζωή των
αµάχων και χιλιάδων παιδιών στην Υεµένη; Εξήντα έξι εκατοµµύρια ευρώ;
Τι είπαν, λοιπόν, κάποιοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το ηθικό
της πώλησης του πολεµικού υλικού; Και ο κ. Φίλης και ο κ. Σάκης
Παπαδόπουλος εξέφρασαν κάποιες απορίες. Τι είπε, όµως, ο κ.
Τσίπρας για την Υεµένη και για τη γενοκτονία των χιλιάδων θυµάτων; Δεν τα θυµάστε αυτά;
Από τη µία λοιπόν, παριστάνετε τους ανθρωπιστές, υποδεχόµενοι και φιλοξενώντας εδώ εκατοµµύρια προσφύγων και παρέχετε εκατοµµύρια ευρώ σε ΜΚΟ και σε hot spots και από την
άλλη πουλάτε βόµβες στις αντιµαχόµενες παρατάξεις και δηµιουργείτε πρόσφυγες και θύµατα.
Εκτός των άλλων, γίνονται και διάφορες βόλτες από τον κ.
Καµµένο και τον κ. Κοτζιά σε Βραζιλίες και αλλού. Δεν ξέρω πόσο
κοστίζουν αυτά. Θα ήταν καλό να µάθουµε και για αυτά τα ταξίδια.
Ακούστηκε ότι βγήκαν στη φόρα απόρρητα έγγραφα -κατηγορήθηκε ο κ. Λοβέρδος για αυτό- που διακινούνται από κάποιον
πράκτορα, ο οποίος λέει ότι είναι της ΕΥΠ, αλλά είναι της ΜΙΤ.
Το λέει ο κ. Καµµένος αυτό κάπου στο διαδίκτυο. Ρώτησε και ο
κ. Γεωργιάδης ποιος είναι αυτός. Καλά, πλάκα µας κάνει τώρα ο
Καµµένος;
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Αυτός που λέει ότι είναι πράκτορας της ΕΥΠ και λέτε τώρα ότι
είναι των Τούρκων, εδώ και ενάµιση χρόνο στέλνει σε Kοινοβουλευτικές Oµάδες και Βουλευτές -έστειλε και στον Πρόεδρο της
Βουλής και στους Αρχηγούς των κοµµάτων- έναν τόνο απόρρητο
υλικό που, αν το βγάζαµε, θα ερχόταν να µας κατηγορήσει.
Στις 12 Ιουλίου 2016, όµως, δύο Βουλευτές της Χρυσής Αυγής
–ο ένας ήµουν εγώ, γιατί λόγω συνωνυµίας ήθελα να ξεκαθαρίσει
αυτό το θέµα- ρωτάµε τρία Υπουργεία -Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Διαφάνειας, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας- το εξής: «Φερόµενος πράκτορας της ΕΥΠ, διωκόµενος
από την INTERPOL, καταγγέλλει Υπουργούς για παράβαση καθήκοντος». Λέει µέσα ότι φαίνεται να υπάρχει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κάποιο πρόβληµα, γιατί υπάρχουν
καταγγελίες µε συγκεκριµένα έγγραφα απόρρητα. Έχει τεθεί ζήτηµα. Έγινε ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και εκδόθηκε από τον
εισαγγελέα κ. Γεώργιο Κτιστάκη. Στις 12 Ιουλίου 2016 έγινε η
ερώτηση. Μέσα σε µερικές µέρες τα δύο συνερωτούµενα
Υπουργεία δήλωσαν αναρµόδια. Ο κ. Καµµένος µέχρι και σήµερα
δεν ήρθε να µας απαντήσει ποιος είναι αυτός ο κύριος.
Θα καταθέσω επίκαιρη ερώτηση και θα ζητάω να ξεκαθαριστεί
ποιος είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι πράκτορας της ΕΥΠ,
ενώ είναι των Τούρκων τελικά. Γιατί δεν µας λέει; Γιατί δεν προφυλάσσει το Κοινοβούλιο και όλη τη διαδικασία αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε συνάδελφε,
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε
ένα λεπτό.
Ο συγκεκριµένος, λοιπόν, έχει στείλει και πράγµατα που η κ.
Ραχήλ Μακρή είπε ότι τα χρησιµοποιούσατε για να χτυπάτε την
τότε δωσίλογη µνηµονιακή κυβέρνηση. Μετά το ξεχάσατε. Λέει
ότι έχει κάνει ακόµη κι επερώτηση για τον Ευρωβουλευτή σας κ.
Παπαδηµούλη και έρχεστε σήµερα να πείτε ότι τελικά τον ξέρατε
και τον κυνηγάτε.
Αν θέλετε κάθαρση και στους εξοπλισµούς και στις µίζες και
στις κλεψιές, καταργείστε αυτόν τον επαίσχυντο νόµο περί ευθύνης Υπουργών και στείλτε στη φυλακή όποιους έχουν κλέψει,
όποιον θα κλέψει και όποιον κλέβει αυτή τη στιγµή, που δεν είναι
ξεκάθαρο τι γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Χατζησάββας 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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παπαχριστόπολος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον λόγο
επί προσωπικού µετά από τον συνάδελφο της Χρυσής Αυγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον ζητήσατε πριν.
Το θεµελίωσε ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω θιγεί κατάφωρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σεβαστείτε όλους
τους συναδέλφους που τηρούν τον Κανονισµό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι έκανα φέιγ βολάν τα απόρρητα έγγραφα του Υπουργείου
Εξωτερικών και γενικώς διαβαθµισµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εξαντλήθηκε το
θέµα, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε θίγει αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εξαντλήθηκε το
θέµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας παρακαλώ! Θέλω για ένα λεπτό
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εγώ σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εγώ προεδρεύω. Δεν
προεδρεύετε εσείς, όµως. Πώς να το κάνουµε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αφορά κι εσάς αυτό που θα πω τώρα.
Επικαλούµαι την ευθιξία σας. Αφήστε µε ένα λεπτό. Δεν είναι δυνατόν να µου αφαιρείτε τον λόγο για ένα λεπτό.
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Κύριε συνάδελφε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, σας
ζητάω συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ελάτε, φάγαµε πολύ
χρόνο. Σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Πρόεδρος κανονίζει.
Δεν κανονίζω εγώ, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Την περασµένη Δευτέρα, όταν συζητούσαµε το κοινωνικό µέρισµα, Προεδρεύων ήσασταν εσείς και
αυτό προκύπτει από τα Πρακτικά.
Πήρα τον λόγο, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, και είπα
ότι έχω κάποια διαβαθµισµένα έγγραφα και ζητάω να µου πείτε
αν η διαδικασία που ακολουθούµε κατά τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο είναι δόκιµη ή όχι. Εσείς ήσασταν Προεδρεύων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν ήµουν εγώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εσείς ήσασταν. Έχω από τα Πρακτικά
αντίγραφο.
Περνάει η µέρα κι έρχεται η εποµένη και δεν µου απαντάει το
Προεδρείο. Παίρνω τον λόγο και λέω: «Αφού το Προεδρείο δεν
µου απάντησε, εγώ έχω τρία διαβαθµισµένα έγγραφα και τα
θέτω υπ’ όψιν των Βουλευτών προς ανάγνωση, όχι στη δηµοσιότητα». Και πάλι συµβαίνουν όσα συµβαίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πέρασε το ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, που πέρασε
το ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι να ακούσω; Δεν
είµαι εδώ για να ακούω µόνο εσάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ζητάει σήµερα µε τον Προέδρο του Ποταµιού, τον κ.
Θεοδωράκη, αυτά τα έγγραφα να αναγνωστούν από όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έρχεστε εδώ και αφήνετε τον Πρωθυπουργό να δίνει διαβαθµισµένα έγγραφα και να µιλάει.
Έχουµε δύο µέτρα και δύο σταθµά. Τα δικά µας δεν τα επιτρέπετε. Αυτό δεν είναι δηµοκρατία.
Τα δώσαµε εµείς στη δηµοσιότητα, κύριε Πρόεδρε. Τα δύο
κόµµατα έδωσαν τώρα στη δηµοσιότητα και τα τρία αυτά έγγραφα. Τώρα οι πολίτες θα µάθουν ποιες είναι οι ποµπές που θέλουν να κρύψουν.
Να σας πω και κάτι ακόµη; Όσο και αν προσπαθείτε εδώ να
παίζετε παιχνίδια αντικοινοβουλευτισµού και αντιδηµοκρατικά
παιχνίδια, ο λαός σάς βλέπει και καταλαβαίνει. Θα τα µάθει όλα,
κύριε Πρόεδρε, απολύτως. Να είστε σίγουρος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): «Εκεί που µας χρωστούσαν, µας πήραν και το βόδι», λέει ο ελληνικός λαός. Άλλο
«µπούλινγκ» δεν ανεχόµαστε.
Έχετε το λόγο, κύριε Παπαχριστόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα σκοπό άλλα πράγµατα να πω σήµερα. Ξενύχτησα να µαζέψω στοιχεία, αλλά νοµίζω ότι πια δεν έχει νόηµα. Η ιστορία η
σηµερινή, η δήθεν µάχη των µαχών τελείωσε µετά την κουβέντα
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και κυρίως µετά την πρωτολογία
του Πρωθυπουργού.
Δεν είναι τυχαίο ότι κάνα-δυο πολιτικοί Αρχηγοί δεν αφιέρωσαν ούτε δευτερόλεπτο για τη δήθεν µάχη των µαχών. Ο κ. Λεβέντης, νοµίζω, δεν είπε απολύτως τίποτα, ο κ. Θεοδωράκης κάτι
έλεγε για τα Σκόπια. Σεβαστά όλα αυτά. Θέλω, όµως, να θυµίσω,
για να προσγειωθούµε λίγο στην πραγµατικότητα ότι σε πολύ
λίγο χρονικό διάστηµα -ο Κλάους Ρέγκλινγκ τα λέει αυτά- στις 4
Δεκέµβρη υπάρχει πιθανότητα να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση.
Θέλω ακόµη να θυµίζω ότι µεγάλα στελέχη τριών από τους µεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης, της «MOODY’S», της «STANDARD & POOR’S» και της «FITCH», έχουν προεξοφλήσει τη
θετική πορεία της οικονοµίας της χώρας και κυρίως τους οικονοµικούς και κοινωνικούς δείκτες.
Δεν υπάρχει στον πλανήτη ούτε ένας ηγέτης µεγάλος ούτε µια
µεγάλη χώρα. Το ζήσαµε άλλωστε πρόσφατα, όταν ακούγαµε ότι
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ο Πρωθυπουργός αποδρά, γιατί φοβήθηκε την επερώτηση των
Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και συναντάει τον Εµµανουέλ
Μακρόν, που ξέρουµε ότι αναβαθµίζεται ο ρόλος του αυτή τη
στιγµή στην Ευρώπη µετά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η κ.
Μέρκελ στη Γερµανία. Εµείς καλωσορίζουµε τη Γερµανία στο
κλαµπ της Ευρώπης, γιατί µέχρι τώρα υπήρχε µάλλον η γερµανική Ευρώπη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Στο κλαµπ της Ευρώπης καλωσορίζουµε τη Γερµανία;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, στο κλαµπ της Ευρώπης.
Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Η Γερµανία ήταν παντοδύναµη. Δεν
υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, κύριε Τσιάρα. Υπήρχε γερµανική Ένωση. Δική µου άποψη. Δεν είναι απαραίτητο να τη συµµερίζεστε. Σας λέω, λοιπόν, ότι την καλωσορίζουµε στο κλαµπ
της Ευρώπης. Είµαι σαφής.
Και χάρηκα πολύ που άκουσα ότι τηλεφωνήθηκε ο Πρωθυπουργός µε τον κ. Σουλτς. Ξέρετε πολύ καλά ότι, αν φύγει από
τη µέση το φιλελεύθερο κόµµα, θα είναι πραγµατικό δώρο για
τη χώρα µας η κυβέρνηση αυτή, που θεωρείται σχεδόν δεδοµένο
ότι ο Υπουργός Οικονοµίας µάλλον θα ανήκει στο SPD.
Τα λέω όλα αυτά, γιατί πάλι άκουσα καταστροφολογία εδώ
µέσα ότι τα οικονοµικά δεν πάνε καλά και πάλι διάφορα τέτοια.
Θέλω, λοιπόν, να κάνω µια µικρή αναδροµή-υπενθύµιση: Η παρένθεση αυτής της Κυβέρνησης δεν βγήκε. Απίστευτη επιθετικότητα. «Φύγετε. Κάντε. Φτιάχτε».
Ξέρουµε όλοι ότι στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία η κοινοβουλευτική περίοδος είναι τέσσερα χρόνια. Και ξέρουµε ακόµη
ότι το fair play του κοινοβουλευτισµού λέει ότι τουλάχιστον τα
δύο πρώτα χρόνια περιµένεις. Θέλω να σας θυµίσω κάποιες
εκλογές.
Κύριε Λοβέρδο, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ σας ακούω µε σεβασµό πάντα.
Λοιπόν, το fair play του κοινοβουλευτισµού λέει ότι τουλάχιστον τα δύο χρόνια περιµένεις. Γιατί κάποιοι θεωρούν αόρατες
τις εκλογές που έγιναν τον Σεπτέµβριο. Δύο χρόνια και δύο
µήνες έχουνε περάσει. Ούτε αυτό το fair play είδαµε.
Κι ακόµα είδαµε µεγάλη επιθετικότητα, υπερβολή, καταστροφολογία, διχαστικές απόψεις που άγγιζαν τα όρια της υστερίας.
Έλα, όµως, και θα το ξαναπώ, που µε τον πιο επίσηµο τρόπο δεν
πέρασε αυτό το σενάριο. Η Αντιπολίτευση πιστεύω ότι δεν επιβεβαιώθηκε. Σε αντίθεση µε αυτό, προεξοφλείται από εταίρουςδανειστές, από οίκους αξιολόγησης, από ηγέτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ότι η έξοδος της χώρας από τα µνηµόνια είναι δεδοµένη.
Σήµερα ζήσαµε ακριβώς το ίδιο σενάριο. Οι εφηµερίδες και τα
κανάλια που σας στηρίζουν έλεγαν: «Η µητέρα των µαχών».
Έλεος! Μπορεί να συµφωνεί ή να διαφωνεί κανείς µε τον κ. Λεβέντη, αλλά ξέρετε ότι έχει ένα ένστικτο. Δεν αφιέρωσε ούτε
µισό δευτερόλεπτο στην επερώτηση. Πήρε τον λόγο και περίµενα να πει µισή κουβέντα. Δεν είπε καµµία.
Δεν έχει σηµασία αν συµφωνεί κανείς ή όχι. Είναι χαρακτηριστικό, χειροπιαστή απόδειξη, ότι µετά την παρέµβαση του
Υπουργού µε τα στοιχεία -και κυρίως του Πρωθυπουργού- η
ιστορία έληξε εδώ.
Χρωστάω και κάτι στον Αρχηγό του κόµµατός µου, τον Πάνο
τον Καµµένο. Δεν σας κρύβω ότι µέσα στο κόµµα µας έχουµε
κατά καιρούς συγκρούσεις, θέλω να πιστεύω εποικοδοµητικές.
Ένα πράγµα, όµως, δεν αµφισβήτησε κανείς από εµάς, που είµαστε δίπλα του: το ήθος του και την τιµιότητά του. Αν µε ενώνει
κάτι, σας το λέω ευθέως, µε ενώνει αυτή η πλευρά.
Και σας τα λέει αυτά κάποιος που ζει στα πενήντα τετραγωνικά
-συγχωρείστε µου την απρέπεια- που δεν εξαργυρώνει τη βουλευτική του ιδιότητα µε κονόµες, να κάνει ιδιωτικό επάγγελµα,
που δεν έχει αµάξι, που δεν έχει αστυνοµικούς να του ανοίγουν
τις πόρτες -προσέξτε τι σας λέω- που έχει γυρίσει τον µισό πλανήτη µε ανθρωπιστικές αποστολές. Συνάντησα απ’ έξω, τον Λεβέντη, τον παλιό Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που περάσαµε δύσκολες
στιγµές µαζί, όταν βοµβαρδιζόταν ο µισός Λίβανος.
Λέω, λοιπόν, ευθέως: Ο Καµµένος έδωσε δεκαεννιά υποθέσεις
στη δικαιοσύνη από τα εξοπλιστικά, τόλµησε να δώσει διακόσια
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ονόµατα δηµοσιογράφων που σιτιζόντουσαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Ω,
του θαύµατος! Οι άνθρωποι που καταγγέλλουν έδιναν λεφτά σε
άνθρωπο που καταδικάστηκε στο «NOOR 1», 86 χιλιάρικα. Έχει
καταδικαστεί. Δεν λέω το όνοµά του.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ )
Με ποιο ανάστηµα ηθικό; Με τι; Είναι ο ίδιος ο οποίος κατήγγειλε τα CDS. Κι αν αυτή τη στιγµή είναι υπόδικοι δέκα άνθρωποι,
είναι από τις καταγγελίες του.
Θέλετε να ποινικοποιήσουµε τον πλούτο; Όταν εγώ ήµουν µε το
γαϊδουράκι στο χωριό, ο Πάνος ο Καµµένος –ναι- κληρονόµησε
την περιουσία του πατέρα του. Πούλαγε αυτοκίνητα σε όλη την
Ελλάδα. Αν θέλετε να τον ποινικοποιήσουµε, να το κάνουµε. Όχι,
σκάρτο δεν θα τον βρείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Καρράς έχει τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε µια πάρα πολύ µικρή εισαγωγή. Είχα την
τιµή να µου αναθέσουν οι συνάδελφοί µου Ανεξάρτητοι Βουλευτές να τους εκπροσωπήσω στη συζήτηση αυτή. Συνεπώς θα αποφύγω, κατά το δυνατόν, προσωπικές απόψεις και θα
προσπαθήσω να κάνω µια σύνθεση όλων των θεµάτων, όπως
έχουν προκύψει από τη σηµερινή συζήτηση.
Για ποιον λόγο το κάνω αυτό; Είναι ευνόητος. Οι Ανεξάρτητοι
Βουλευτές δεν αποτελούµε µια Κοινοβουλευτική Οµάδα και ο καθένας διατηρεί το δικαίωµά να έχει την άποψή του και να είναι
πολλές φορές αντιδιαµετρικά αντίθετη από τους άλλους.
Έρχοµαι, λοιπόν, σε ένα θέµα, το οποίο ανεδείχθη σήµερα από
τη συζήτηση. Τα εξοπλιστικά ζητήµατα έχουν ταλαιπωρήσει, ταλαιπωρούν και θα ταλαιπωρήσουν την οποιαδήποτε χώρα έχει
ανάγκη άµυνας. Στην Ελλάδα έχουµε µια µακρά πορεία από το
παρελθόν. Έχουν υπάρξει προβλήµατα. Έχουν υπάρξει παραβιάσεις του νόµου. Όµως, εκείνο το οποίο είναι ανάγκη πλέον
είναι να λάβουµε υπ’ όψιν την ηθική διάσταση των ζητηµάτων
αυτών και να τηρούνται οι ηθικές αξίες.
Σήµερα, λοιπόν, η συζήτηση στη Βουλή εξαντλήθηκε στο αν ο
κ. Παπαδόπουλος ήταν εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας,
µιας χώρας ανεξάρτητης, ή ήταν µεσάζων. Αυτό, λοιπόν, αφήνει
µια αιχµή ότι µπορεί να ήταν µεσάζων για τον λόγο ότι απλώς εµφάνιζε κάποια έγγραφα, τα οποία πιθανόν τον νοµιµοποιούσαν
έναντι της Σαουδικής Αραβίας.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, εδώ να εκφέρω µια πραγµατικά
προσωπική άποψη και σε σχέση µε το κείµενο του ν.3978/2011,
που έχουν αναφέρει πολλοί συνάδελφοι. Έχει σκοπό ο νόµος
αυτός, ο ν.3978, τη διαφάνεια µέσα στις προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων, την αντικειµενικότητα, την ακεραιότητα των εκπροσώπων;
Μένω σε ένα σηµείο, λοιπόν, διαβάζοντας τη σχετική διάταξη:
«Απαγορεύεται σε οικονοµικούς φορείς ή στους νόµιµους εκπροσώπους τους, που συµµετέχουν σε διαδικασίες σύναψης, εκτέλεσης συµβάσεων κ.λπ., να χρησιµοποιούν οποιονδήποτε
ενδιάµεσο, µεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη διαδικασία σύναψης
και εκτέλεσης της σύµβασης».
Έχω την αίσθηση ότι η διάταξη αυτή είναι λίαν περιοριστική.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και για κράτος;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Και για κράτος ακόµη και
θα πω την άποψή µου, κύριε Υπουργέ.
Έχω την εντύπωση ότι η διάταξη είναι λίαν περιοριστική,
ούτως ώστε να επιτυγχάνουµε τις αρχές της διαφάνειας.
Γίνοµαι πιο συγκεκριµένος: Το κράτος έχει τους διπλωµατικούς εκπροσώπους του να συζητούν. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο κ. Παπαδόπουλος εµφανίζεται ως εκπρόσωπος µίας
ανωνύµου εταιρείας που διατηρεί και µία εγκατάσταση κάπου
στο Κιλκίς, εάν άκουσα σωστά, και ότι εκπροσωπεί το κράτος της
Σαουδικής Αραβίας.
Για εµένα, εάν θέλετε την αυστηρή νοµική άποψη, είναι ενδιάµεσος. Και γιατί είναι ενδιάµεσος; Διότι δεν διαπραγµατεύεται
απευθείας κράτος προς κράτος. Χρησιµοποιεί έναν εντολοδόχο
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–δεν θα µπω στο ζήτηµα εάν είναι µεσάζων ή όχι- µία εταιρεία
εντολοδόχο, για να συνάψει σύµβαση.
Ερωτώ, λοιπόν, σε αυτό το σηµείο: Το επιτρέπει αυτό ο νόµος;
Διότι εκείνος, ο οποίος είναι ενδιάµεσος, έστω και αντιπρόσωπος
κράτους…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εκπροσωπεί το πρόσωπο,
όχι την εταιρεία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν είναι εκπρόσωπος,
κύριε Υπουργέ, συγχωρήστε µε. Αφήστε µε να µιλήσω, εάν έχετε
την καλοσύνη, και έχετε πλούσιο χρόνο να απαντήσετε. Εγώ δεν
έχω τον χρόνο.
Ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι εκείνος ο οποίος εκπροσωπεί µία
εταιρεία απευθείας ως µέλος της διοικήσεώς της, όχι εκείνος ο
οποίος εντέλλεται να την εκπροσωπήσει σε µία συγκεκριµένη
σύµβαση. Εκεί είναι η διαφορά µου στην ερµηνεία, εάν θέλετε.
Δηλαδή, εάν έχω µία εταιρεία, θα έρθει ο πρόεδρος, θα έρθει
ο διευθύνων σύµβουλος και θα την εκπροσωπήσει. Από την ώρα
που παρένθετο πρόσωπο εµφανίζεται ως εκπρόσωπος, έχω ζήτηµα, διότι µπορεί να λειτουργήσει είτε ως λόµπι είτε για ίδιους
σκοπούς.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Σωστά!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Αυτό, δυστυχώς, φαίνεται
να διακινδυνεύτηκε µέσα σε αυτή την υπό σύναψη σύµβαση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και το κράτος;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Και το κράτος ακόµη. Και
θα σας πω γιατί. Είναι γνωστό ότι και τα κράτη ακόµη διοχετεύουν µίζες δεξιά και αριστερά στα εξοπλιστικά προγράµµατα.
Είναι πρωτοφανές αυτό που ακούµε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μα, εµείς πουλάµε, δεν
αγοράζουµε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ο κ. Κυριακίδης µάς εκπροσωπεί ή δεν µας εκπροσωπεί;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν τον ξέρω τον κ. Κυριακίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Αυτό που λέτε είναι νοµικά αστείο!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Αφήστε µε να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε δίκιο!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Εµένα η άποψή µου είναι
ότι από την ώρα που έρχεται τρίτο πρόσωπο, έστω και εάν αποκτά την ιδιότητα εκπροσώπου µίας χώρας ακόµα, τίθεται ηθικό
ζήτηµα. Γιατί έχει τη δυνατότητα της ευελιξίας, δεν εκπροσωπεί
πάντοτε καλόπιστα τα συµφέροντα χώρας, για να λογοδοτεί
απευθείας. Απλώς διαµεσολαβεί.
Δεν είναι µακριά η έννοια της διαµεσολάβησης από αυτή την
έννοια. Ο νόµος έχει µία σειρά προβληµάτων. Δείτε τον, γιατί θα
τα αντιµετωπίσουµε και στο µέλλον, εάν έχει πρόθεση η χώρα
να δει εξοπλιστικά προγράµµατα.
Σαν σύνοψη όσων έχω πει θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να πω ότι η
Βουλή δεν είναι δικαστήριο, ούτως ώστε να αναζητώ µέσω αποδεικτικών µέσων και πλήρων αποδείξεων το αποτέλεσµα ή να
προδικάζω. Αναζητώ την πρακτική και ιδίως την ηθική διάσταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Δώστε µου λίγο χρόνο, εάν
έχετε την καλοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, κύριε
Καρρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Όµως, χρειάζεται πολύ
περισσότερη ευαισθησία και προσοχή στα ζητήµατα αυτά, γιατί
είδατε µία διάσταση, η οποία προέκυψε. Εάν τα βλήµατα πήγαιναν στην Υεµένη, όπου γίνεται πόλεµος µέσω αντιπροσώπων από
τη Σαουδική Αραβία και εκεί έχουµε –το καταδικάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ- θανάτους αµάχων, τους οποίους δεν
µπορούµε να προστατεύσουµε.
Τελειώνω επαναλαµβάνοντας ότι η σηµερινή µου οµιλία έχει
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περιοριστεί ως εκπρόσωπος όλων των συναδέλφων και δεν
ήθελα να πάρω προσωπικές πρωτοβουλίες και να τοποθετηθώ.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, νοµίζω ότι, ακόµα και µέσα από την αυστηρή ερµηνεία του νόµου, διότι αυτή προϋποθέτει την ηθική ερµηνεία του νόµου, έχουµε µία παραβίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Καρρά, η αυστηρή ερµηνεία του Κανονισµού προϋπέθετε ότι θα τελειώνατε
πριν από δύο λεπτά. Τελειώστε, όµως, τώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Να τελειώσω, γιατί αν αρχίσω και µαζί σας διάλογο, κύριε Πρόεδρε, δεν θα κατέβω από
το Βήµα στο τέλος.
Συνοψίζω και λέω ότι θέλει πολλή προσοχή το ζήτηµα. Θέλει
εδώ να το δει κανείς από την ηθική του πλευρά.
Τελειώνοντας, λέω ότι έστω και αν χωρίς ιδιαίτερες ευθύνες,
υπάρχουν πάντοτε σε αυτές τις συµβάσεις πολιτικές ευθύνες, οι
οποίες πρέπει να αξιολογούνται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι πάρα πολύ σύντοµος, για να προλάβω να τα πω όλα στο λεπτό.
Τι ακούσαµε εδώ; Τα αµίµητα! Ακούσαµε τον κύριο Πρωθυπουργό να κατηγορεί έναν πρέσβη της Ελλάδος ότι είναι περίπου
άσχετος. Κανένας, όµως, δεν µπήκε στη λογική δράση να σκεφθεί το εξής απλό πράγµα: Ο άσχετος πρέσβης προειδοποιούσε
από τον Νοέµβριο του 2016 ότι εάν η ελληνική Κυβέρνηση εξακολουθούσε να προτιµάει τον κ. Παπαδόπουλο για µεσάζοντα,
θα χάναµε τη συµφωνία.
Τι µας είπε εδώ ο κ. Τσίπρας; Ότι ο κύριος πρέσβης ήταν σε
διατεταγµένη υπηρεσία, γιατί εξυπηρετούσε έναν άλλο µεσάζοντα, έναν κύριο ονόµατι Σφακιανάκης.
Ερώτηση, κύριε Πρόεδρε: Τελικά, απεδείχθησαν ορθά αυτά
που έλεγε ο κύριος πρέσβης ή λανθασµένα; Δηλαδή, τελικώς,
χάλασε η συµφωνία ή δεν χάλασε; Χάλασε η συµφωνία. Άρα ο
κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος µάλιστα µας είπε «πώς είναι
δυνατόν µε αυτόν τον τρόπο να εµπλέκετε το διπλωµατικό σώµα
στην αντιπολίτευσή σας;», ήρθε εδώ πέρα στη Βουλή, εξύβρισε
τον πρέσβη, ο οποίος απεδείχθη από τη συνέχεια των πραγµάτων ότι δικαιώθηκε, γιατί αυτό που έλεγε ο πρέσβης έγινε, δηλαδή χάλασε η συµφωνία και χάσαµε τα λεφτά.
Ο κ. Καµµένος γελώντας, κύριε Πρόεδρε, άρχισε να λέει και
το είπε και ο κ. Τσίπρας: «τα είχαµε τα λεφτά για να τα χάσουµε;». Ενώ προηγουµένως ο κ. Τσίπρας έλεγε: «µα, ο κύριος
πρέσβης δούλευε για έναν άλλον µεσάζοντα που ήθελε να πάρει
καλύτερη τιµή και εµείς κάναµε την καλύτερη συµφωνία για την
Ελλάδα». Η καλύτερη, όµως, συµφωνία που κάναµε για την Ελλάδα, κατά τον κ. Τσίπρα, ο οποίος ήταν και χαµογελαστός, ήταν
τελικώς να πάρουµε µηδέν ευρώ. Θα µας τρελάνουν, κοινώς!
Και το κυριότερο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, τελειώνετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Τον κ. Σφακιανάκη…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ δεν ξέρω κανέναν
κ. Σφακιανάκη, κύριε. Εγώ ξέρω ότι ο πρέσβης µάς είπε ότι αν
επιµείνουµε στον Παπαδόπουλο, θα χάσουµε τα λεφτά και χάσαµε τα λεφτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε τελεία!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και πάµε στο τελευταίο,
κύριε Πρόεδρε, για τριάντα δευτερόλεπτα.
Το µείζον, όµως, αυτό που έθεσα στην οµιλία µου, για να τεκµηριώσω τον δόλο του Υπουργού Εθνικής Αµύνης της Ελλάδος,
ο οποίος ήρθε στην επιτροπή της Βουλής και δεν ανέφερε ποτέ
τον κ. Παπαδόπουλο -αν και ήδη υποτίθεται ότι τον ήξεραν- είναι
ότι µας λείπουν διακόσιες χιλιάδες πυροµαχικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τα είπατε στην πρωτολογία σας αυτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και σε αυτά απάντησε ο
κ. Καµµένος, κύριε Πρόεδρε, ως εξής: «Μου λέτε τι θα γίνονταν
τα διακόσιες χιλιάδες πυροµαχικά. Δεν γίνονται αυτά σε σοβαρά
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κράτη». Αυτή ήταν η απάντηση όλη κι όλη του κ. Καµµένου για
το πού θα πήγαιναν τα διακόσιες χιλιάδες παραπάνω πυροµαχικά
των 105 χιλιοστών, όπου, αν ο κ. Παπαδόπουλος είχε καταθέσει
την εγγυητική, βάσει της συµφωνίας που υπέγραψε ο κ. Καµµένος, θα τα είχε πάρει και θα τα είχε ήδη πουλήσει ως λαθρέµπορος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελεία και παύλα!
Παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Και το κυριότερο, κύριε Πρόεδρε, και απευθύνω το ερώτηµα
στον κ. Καµµένο, που ξέρει µόνο να λέει βρωµιές στον κ. Βίτσα:
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ένα απλό πράγµα, είπε στον κ. Τσίπρα:
«Θέλετε αύριο στην Επιτροπή Εξοπλισµών να καλέσουµε και τον
Παπαδόπουλο και τον Παπαδάκη και τον Σφακιανάκη και όποιον
άλλον θέλετε εσείς και τον πρέσβη;».
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, δεν έχετε άλλο τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σε αυτό, κύριε Βίτσα, ο
κ. Τσίπρας δεν απάντησε τίποτα. Άρα θέλετε συγκάλυψη, θέλετε
κουκούλωµα, γιατί έχετε λερωµένη τη φωλιά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν ακούτε; Δεν
έχετε άλλο τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βορίδη, είµαι
σίγουρος ότι εσείς θα τηρήσετε το ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Έχω
ζητήσει να µιλήσω και εγώ και ο κ. Δαβάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τώρα που έχουµε
µείνει λίγοι, τα προβλήµατα της συµβάσεως και τα ερωτήµατα
που έθεσε η Νέα Δηµοκρατία είναι περισσότερο εκκωφαντικά,
µετά και την οµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού.
Και εγώ θα ρωτήσω: αφού όλα έγιναν καλά, αφού υπάρχει
σύµβαση, αφού ο κ. Παπαδόπουλος εκπροσωπεί, όπως είπε και
ο κ. Τσίπρας, τη Σαουδική Αραβία, αφού η Σαουδική Αραβία
όντως ήθελε τα βλήµατα, γιατί στις 23 Ιουνίου, δέκα ηµέρες µετά
την υπογραφή της συµβάσεως µε τον ναύαρχο κ. Κυριακίδη, που
τον στείλατε στη Μίκρα ταχύτατα, δεν πήγαν τα 66 εκατοµµύρια
στον λογαριασµό του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης και του οικείου επιτελείου, όπως και ο νόµος λέει; Μήπως είχαν οικονοµική
στενότητα οι Σαουδάραβες και δεν µπορούσαν να δώσουν τα
χρήµατα αυτά;
Και είναι για µια ακόµη φορά η πραγµατικότητα αυτών που
λέµε τέτοια –εκκωφαντική- γιατί δείχνει την ανεπάρκεια και την
προχειρότητα µε την οποία ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας διαχειρίζεται τα θέµατα µε τα οποία έχει ασχοληθεί µέχρι τώρα.
Πείτε µου ένα θέµα µε το οποίο έχετε ασχοληθεί και το οποίο
φέρατε εις πέρας. Πείτε µου ένα. Και πείτε µου, κύριε Υπουργέ,
από εδώ και πέρα, όταν θα συνεδριάζει η Επιτροπή Εξοπλιστικών
Προγραµµάτων πώς θα είναι κουµπωµένοι όλοι οι συνάδελφοι –
ελπίζω και οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ που σας στηρίζουν- όταν
σε αυτή την κατάσταση τίθενται τα ερωτήµατά τους.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Η αξιοποίηση µη επιχειρησιακά αναγκαίου υλικού δεν είναι δύσκολη υπόθεση. Και εµείς
το είχαµε κάνει επί υπουργίας του κ. Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου,
όταν δώσαµε φυσίγγια 30 χιλιοστών στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Αυτό που είναι δύσκολο είναι να µπλέξουµε το Κιλκίς µε τη Σαουδική Αραβία, τους Παπαδόπουλους µε τους Σαουδάραβες και
να µην έχουµε κανένα αποτέλεσµα!
Και σας ερωτώ και σας παρακαλώ να µου απαντήσετε: Αφού
όλα ήταν εντάξει, όπως σας είπε ο προϊστάµενός σας κύριος
Υπουργός, γιατί τα χρήµατα δεν µπήκαν στα ταµεία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης για ένα λεπτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας επιχείρησε συσκότιση, αλλά δεν βγαίνει και δεν πείθει κανέναν. Ανέπτυξε θεωρίες συναντήσεων και
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συνωµοσιών και µάλιστα µε µυθεύµατα περί αυτών που βρίσκονται στον Άγιο Πέτρο, παρ’ ότι ευεργετηθήκατε. Ξεχάσατε ότι οι
νεκροί δεδικαίωνται, κύριε Υπουργέ. Σεβασµός!
Μη νοµίζετε ότι µε τέτοιες κακοπαιγµένες παραστάσεις θα ξεφύγετε από την ουσία της συζήτησης, µολονότι χάσατε την ψυχραιµία σας κατ’ επανάληψη. Εσείς ηγείστε των Ενόπλων
Δυνάµεων και πρέπει να είστε ολύµπιος, να είστε γίγαντας, να
είστε ρούκουνας και να µην «καταλαβαίνετε Χριστό»! Εσείς χάσατε την ψυχραιµία σας. Βρήκατε το χαµόγελό σας, όταν µίλησε
ο Πρωθυπουργός. Νοµίζω ότι αδικείτε και τη θέση σας αλλά, ενδεχοµένως, και τον εαυτό σας.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Έχετε µπλέξει τις Ένοπλες
Δυνάµεις σε έναν πραγµατικό κυκεώνα. Πώς είναι δυνατόν οι Αρχηγοί των Κλάδων να βρίσκονται στο εξωτερικό και να πείσουν
τους οµολόγους τους για το αντίθετο; Πώς είναι δυνατόν στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων που βρίσκονται σε εκπροσωπήσεις
διπλωµατικές, στρατιωτικές, πώς είναι δυνατόν -διότι θα ερωτηθούν- να υπερασπιστούν τις Ένοπλες Δυνάµεις, τον Υπουργό
τους αλλά και τη χώρα;
Συνεπώς έχετε κάνει µεγάλη ζηµιά στις Ένοπλες Δυνάµεις
αλλά και στη χώρα. Δεν µπορείτε να λύσετε, κύριε Υπουργέ, ούτε
τα προβλήµατα της χώρας ούτε τα προβλήµατα των Ενόπλων
Δυνάµεων, διότι είσαστε ο ίδιος πρόβληµα. Εµείς απλώσαµε κατ’
επανάληψη χείρα συνεργασίας, γιατί µας ενώνει η εθνική άµυνα
που είναι αγαθό όλων των πολιτών. Εσείς µας γυρίσατε την
πλάτη, παρ’ ότι επιµείναµε προς αυτή την κατεύθυνση. Το έργο
ερειπίων είναι δικό σας, δεν είναι δικό µας. Με γεια σας, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Τασούλας για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Η συζήτηση οδεύει προς το
τέλος της. Το καλύτερο από τα επιχειρήµατα του Πρωθυπουργού θα µπορούσε να ήταν -που δεν είναι έτσι, αλλά θα µπορούσε
να ήταν- ότι ένας άλλος µεσάζων επιχείρησε να χαλάσει τη δουλειά για τον αρχικό µεσάζοντα. Ε, και λοιπόν; Γι’ αυτό λέµε ότι
αυτές οι συµφωνίες πρέπει να γίνονται διακρατικά, για να µην
µπορεί κανείς άλλος µεσάζων να ασχολείται µε το να υπονοµεύει
έναν άλλον µεσάζοντα.
Αυτό ακριβώς δεν κάνατε. Αν δεχθούµε ότι είναι µεσάζων ο
Σφακιανάκης, αφήσατε τους µεσάζοντες να αλωνίζουν στο θέµα,
µε αποτέλεσµα από τις 13 Ιουνίου, κύριε Καµµένε, έως σήµερα
να µην έχει επιτευχθεί ο στόχος.
Θεωρώ ότι δικαιούµαστε -γιατί τα δεκαοκτώ θέµατα που φέρατε στην Επιτροπή Εξοπλισµών της Βουλής τα τελευταία δυόµισι χρόνια τα έχουµε ψηφίσει όλα- να διεκδικούµε καλοπιστία
και εποικοδοµητικό πνεύµα όταν έχουµε αγωνίες και ερωτήµατα,
ενστάσεις και κριτική εναντίον σας ή έναντί σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να θυµίσω, κύριε Καµµένε, πως όταν ψηφίζαµε αυτό το
θέµα στην Επιτροπή Εξοπλισµών, µας είπατε ότι ενδέχεται αυτή
η ιστορία των αρχικά 63 εκατοµµυρίων που έγινε 66 εκατοµµύρια
να εξελιχθεί σε 300 εκατοµµύρια και ότι αυτά θα έλθουν µέχρι
τέλη Ιουνίου. Ξαφνικά, στις 20 Σεπτεµβρίου µας λέτε ότι δεν
έχουν δώσει πεντάρα, ευρώ τσακιστό και ότι µέχρι την 1η Οκτωβρίου θα στραφείτε εναντίον του αντιπροσώπου και εναντίον της
Σαουδικής Αραβίας για τις υποχρεώσεις τους.
Στις 7 Νοεµβρίου απαντάτε σε ερώτηση συναδέλφων, λέγοντας ότι δεν έχετε κάνει τίποτα από αυτά που µας διαβεβαιώνατε
στις 20 Σεπτεµβρίου. Το µόνο που κάνατε είναι ότι στις 3 Νοεµβρίου καλέσατε τον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στο γραφείο
σας και δεν ξέρουµε τι έγινε.
Ακόµα και αν προσπαθήσει κάποιος να παραστήσει τον απόλυτα καλόπιστο και τον απόλυτα αφελή, αν θέλετε και να δεχθεί
ότι όντως είναι έτσι όπως τα λέτε, παραµένει σε µεγάλη εκκρεµότητα γιατί αυτή η συµφωνία δεν τιµήθηκε από τη Σαουδική
Αραβία. Το θέµα δεν είναι γιατί δεν τιµήθηκε από τον Παπαδόπουλο, αν δεχθούµε ότι είναι κανονικός εκπρόσωπός της, αλλά
γιατί η Σαουδική Αραβία δεν τίµησε τις υποχρεώσεις της.
Θυµίζω στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ ότι από τις 13 Ιουνίου
που υπεγράφη η συµφωνία µέχρι τις 5 Νοεµβρίου που έγινε ο
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πρώτος θόρυβος στον Τύπο, ουδείς ησχολήθη µε αυτό το θέµα.
Η συµφωνία πέρασε σε νέκρα, η συµφωνία πέθανε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώσατε,
κύριε Τασούλα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Άρα, κύριε Καµµένε, νοµίζω ότι
στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουµε µία συµφωνία αποτυχηµένη, στη χειρότερη των περιπτώσεων, που θεωρώ ότι δυστυχώς ισχύει, έχουµε έναν µεσάζοντα που τίναξε στον αέρα µία
προοπτική είσπραξης 66 εκατοµµυρίων, τα οποία θα πήγαιναν
για στεγαστικές ανάγκες των αξιωµατικών και τα στερούνται σε
µια δύσκολη περίοδο της ζωής τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Και θυµίζω –και τελειώνω- ότι
ξεκινήσατε τη σταδιοδροµία σας στο Υπουργείο µε έναν εµπαιγµό, λέγοντας ότι άµεσα θα δοθούν τα χρωστούµενα στους
στρατιωτικούς, καθιερώσατε τον συνδικαλισµό στον Στρατό και
τώρα υπονοµεύετε όποια προοπτική υπάρχει να εισπράξει η
χώρα χρήµατα από κανονικές διακρατικές συµφωνίες.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Γονατιστός παρακαλούσατε
τους…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Εγώ, κύριε Καµµένο,
δεν είµαι σαν και εσάς...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Δηµοσχάκη,
είµαι υποχρεωµένος να επιβάλω εγώ την τάξη.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τα ρουσφέτια σας κόψαµε…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Τα ρουσφέτια εσείς
τα έχετε νοµοθετήσει για τον εαυτό σας µόνο.
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Τσιάρας έχει τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, στην πρωτοµιλία
µου είχα εκφράσει την ευχή να µπορέσουµε αυτή η κοινοβουλευτική συζήτηση να σταθεί στο επίπεδο του πραγµατικού κοινοβουλευτικού ελέγχου και να µη γίνουν αναφορές σε τρίτα ή
τέταρτα ζητήµατα ούτε να επιχειρηθεί να µετατοπιστεί η συζήτηση κάπου αλλού. Δυστυχώς, για πολλοστή φορά, διαψεύστηκα.
Και το λέω αυτό, γιατί τουλάχιστον η δική µου αίσθηση είναι
ότι οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης περίµεναν να ακούσουν κάποιες απαντήσεις. Το να χειροκροτεί κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνο στις ατάκες που ακούγονται, χωρίς επί της
ουσίας να υπάρχει καµµία απολύτως απάντηση δεν περιποιεί
τιµή για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η προσωπική µου
άποψη.
Βεβαίως, ο καθένας µπορεί να βλέπει τον ρόλο του ή την παρουσία του στην κεντρική πολιτική σκηνή µέσα από µια άλλη στόχευση, µέσα από µια άλλη λογική.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω ευθέως να σας κάνω µια
ερώτηση: θα υλοποιηθεί αυτή η συµφωνία τελικά; Είναι πολύ κρίσιµο να απαντήσετε, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση.
Το λέω, διότι, αν, κύριε Πρόεδρε, η συµφωνία υλοποιηθεί
χωρίς τον κ. Παπαδόπουλο, µιλάµε για ένα άλλο τοπίο. Αν υλοποιηθεί µε τον κ. Παπαδόπουλο, πρέπει να δούµε ποιος είναι ο
πραγµατικός του ρόλος.
Και επειδή ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά επισήµανε νωρίτερα ο κ. Τασούλας, εστίασε µε µοναδικό επιχείρηµα στη λογική
ότι υπήρχε και ένας άλλος µεσάζοντας, που θα µας έδινε λιγότερα χρήµατα, αλλά εµείς θέλαµε τα περισσότερα, νοµίζω ότι θα
έπρεπε να προφυλάξετε, κύριε Υπουργέ, τον κύριο Πρωθυπουργό. Έπρεπε να τον προφυλάξετε τουλάχιστον κάνοντάς του
γνωστό ποιος είναι ο συγκεκριµένος κ. Σφακιανάκης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βορίδη, έχετε
τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στο κλείσιµο αυτής
της συζήτησης συµπεράσµατα έχουν βγει. Και έχουν βγει συµπεράσµατα, γιατί στην πραγµατικότητα τα βασικά θέµατα όχι
απλώς έχουν µείνει αναπάντητα, αλλά οι απαντήσεις ουσιαστικά
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έδειξαν το τι έχει πραγµατοποιηθεί. Έχουν ειπωθεί ψέµατα στην
Επιτροπή Εξοπλισµών. Στην πραγµατικότητα, κανένας δεν µπόρεσε να απαντήσει πώς είναι δυνατόν µια ελληνική εταιρεία να
εκπροσωπεί δήθεν ως πληρεξούσια τρία διαφορετικά κράτη.
Είναι προφανές ότι αυτή η εταιρεία έχει συµβάσεις εκπροσώπησης, οι οποίες είναι επ’ αµοιβή, δηλαδή είναι κανονικός µεσάζων. Για όλα αυτά ο κύριος Πρωθυπουργός δεν ήρθε να µας πει
τίποτα. Τι ήρθε να µας πει; Ότι υπάρχει ένα έγγραφο, αυτό που
κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, το οποίο λέει ότι είναι
γνήσιο, η εξουσιοδότηση αυτή. Δεν αµφισβητήθηκε εδώ η γνησιότητά της, δεν την πρόσβαλε κανείς ως πλαστή. Εδώ εκείνο το
οποίο έχει αµφισβητηθεί είναι η νοµιµότητα της εκπροσωπήσεως
και κατά πόσο αυτός, δηλαδή ένας αξιωµατικός, µπορεί να χορηγήσει εκπροσώπηση για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.
Αυτό είναι που αµφισβητήθηκε. Επ’ αυτού απαντήσεις δεν πήραµε.
Ποια είναι η εµπλοκή της πρεσβείας; Όταν επισηµάνθηκε ότι
αυτό αντιµετωπιζόταν από την πρεσβεία, κύριε Πρόεδρε, τι ακούσαµε; Ότι ο κύριος πρέσβης τα έκανε όλα αυτά, δηλαδή τι; Ανέφερε ψέµατα στην Κυβέρνηση -αυτό είπε ο Πρωθυπουργός- για
να εξυπηρετήσει κάποιον που υπονόησε ότι είναι άλλος µεσάζοντας. Άρα ο άλλος µεσάζοντας είναι ο καλός για τον πρέσβη,
ενώ για την Κυβέρνηση ο συγκεκριµένος µεσάζοντας είναι ο
καλός. Αυτή είναι η απάντηση του Πρωθυπουργού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Εν συνεχεία, το καλύτερο. Μας κούνησε και το δάκτυλο, γιατί
δεν φερόµαστε υπεύθυνα στα ζητήµατα της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωµατίας και ερχόµαστε και µιλάµε για τα ειδικού
χειρισµού στη Βουλή.
Με συγχωρείτε, αλλά µην τρελαθούµε και τελείως! Ο Πρωθυπουργός δεν έφερε και ανέγνωσε τα ειδικού χειρισµού στη
Βουλή;
Έχω και µια ερώτηση για να φύγουµε µε σκέψεις. Επειδή µας
είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών ότι αυτό, δηλαδή η δηµόσια
χρήση των ειδικού χειρισµού είναι κακούργηµα, ο Πρωθυπουργός που τα ανέγνωσε στη Βουλή τα χρησιµοποίησε; Διέπραξε
κακούργηµα; Με αυτό κλείνει η σηµερινή συζήτηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πριν δώσω τον λόγο στον
κ. Καµµένο…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μάλιστα, κύριε Βίτσα.
Θα ήθελα, λοιπόν, να διευκρινίσω το εξής. Με έκπληξη, αλλά
όχι µε απορία άκουσα προηγουµένως τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Λοβέρδο ότι τα
δύο κόµµατα, δηλαδή η Δηµοκρατική Συµπαράταξη και το Ποτάµι, πήραν την ευθύνη να δώσουν στη δηµοσιότητα αυτά τα κείµενα. Ήδη, εξ όσων πληροφορήθηκα, έχουν µοιραστεί στους
κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και τις κλείδες ασφαλείας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Η κατάσταση αυτή δείχνει µερικά πράγµατα και επειδή ήµουν
και προσωπικά εκ της θέσεώς µου εµπλεκόµενος, θέλω να είµαι
πάρα πολύ σαφής. Δείχνει ότι εξαρχής αυτός ήταν ο στόχος και
όχι η µελέτη από τρεις ή πέντε ανθρώπους που είναι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας. Ο στόχος ήταν να προετοιµαστεί
το έδαφος επί µία ολόκληρη εβδοµάδα και διά του Τύπου µε έγγραφα τα οποία θα διέρρεαν µέσα από µια διαδικασία που δεν
θα ήταν δυνατό, θα αναζητούσαµε στη Βουλή τις υπηρεσίες µας.
Δεν εννοώ ότι θα το διέρρεαν οι υπεύθυνοι της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης, αλλά διά της διαδικασίας που θα άνοιγε, αµέσως
αυτό θα γινόταν µέσα σε ώρες και δεν θα µπορούσαµε να καταλάβουµε και από πού θα έβγαινε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ποτέ δεν έγινε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αυτός ήταν ο στόχος, η δηµοσιοποίηση. Μοιράστηκαν τα απόρρητα έγγραφα. Πιστεύω πως
διαφυλάξαµε τη Βουλή, έστω και µέσα από την αντιπαράθεσή
µας, από το να γίνει όχηµα δηµιουργίας εντυπώσεων και εµ-
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βρυουλκός παράνοµης διαχείρισης απορρήτων κρατικών εγγράφων.
Η συζήτηση ήταν άκρως αποκαλυπτική αλλά ο καθένας µπορεί
να έχει την άποψή του. Δεν υπήρξε κανενός είδους συγκάλυψη.
Οι αναφορές προφανώς µπορεί να γίνονται προφορικά, χωρίς να
κατατίθενται έγγραφα στα Πρακτικά της Βουλής και µε πρόσκληση για να έρθουµε σε επαφή µ’ αυτά τα έγγραφα. Επανέλαβα και προηγουµένως ότι αυτό µπορεί να γίνει στην οικεία
αρχή, απ’ όπου και χαρακτηρίζονται, διότι εκεί είναι το κλειδί. Ο
κ. Βορίδης που είναι πολύ έµπειρος το αντελήφθη. Δηλαδή,
πράγµατι, το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών,
ο Πρωθυπουργός που σήµερα µίλησε ευθέως, λέει «Παρακαλώ,
όποιος θέλει να έρθει στο γραφείο του Υπουργού. Επ’ αυτών των
εγγράφων που εγώ λέω το «ρεζουµέ» τους ή λέω τρία στοιχεία,
µπορεί άνετα να ενηµερωθεί». Το ίδιο µπορεί να κάνει ο κ. Καµµένος, για τα έγγραφα που έχουν χαρακτηριστεί από το ΓΕΕΘΑ
και από το Υπουργείο του, µέσω µίας ειδικής επιτροπής που πάντοτε υπάρχει, για να κάνει αυτόν τον αποχαρακτηρισµό.
Αυτό δεν µπορούσε ούτε έχει δικαίωµα να το κάνει η Βουλή
και ιδιαίτερα για τα κρατικά κυβερνητικά έγγραφα. Δεν έχει γίνει
ποτέ. Γνωρίζετε πολύ καλά έναν πρώην συνάδελφο –δεν θέλω
να αναφερθώ στο όνοµά του- επιφανές στέλεχος της νυν Δηµοκρατικής Συµπαράταξης που γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή αφορούσε κρατικά κυβερνητικά έγγραφα, είχε ύστερα µία µικρή
περιπέτεια µε τη δικαιοσύνη.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν ευρέθη ποτέ το έγγραφο! Δεν ευρέθη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Άρα εγώ θέλω να είµαι
πάρα πολύ σαφής. Πιστεύω ότι, βεβαίως, δύο κόµµατα µπορούν
να πάρουν απολύτως την πολιτική ευθύνη και να καταθέσουν τα
έγγραφα στη Βουλή ή δηµοσίως. Κατά τη γνώµη µου είναι έκθετοι προς κάθε κατεύθυνση ως προς την πράξη. Όλοι κρινόµαστε.
Έτσι κι εγώ είµαι έκθετος για τις απόψεις τις οποίες εκφράζω και
για τις αποφάσεις τις οποίες παίρνω. Όλοι κρινόµαστε. Δεν είναι
ανάγκη να µαλώσουµε και επ’ αυτού.
Όµως αυτή η υπόθεση κλείνει µε έναν τρόπο, που δεν θα
έπρεπε να κλείσει, διότι είναι προφανές ότι δεν πρέπει να διαµορφωθεί µία τέτοια νοµολογία, διότι βλέπω και το έγγραφο –το
οποίο µονόγραψα, δεν θα µπορούσα να κάνω και διαφορετικά
αλίµονο- από τους επικεφαλής των δύο κοµµάτων και το οποίο
λέει µέσα «Ένας Βουλευτής όταν έρχεται στα χέρια του ένα τέτοιο έγγραφο, δεν θα κάνει το παν, έτσι ώστε οι συνάδελφοί του
έστω να ενηµερωθούν;».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Βουλευτές δεν είναι δηµοσιογράφοι. Ξέρουµε πολύ καλά, πώς διά σωρεία εγγράφων, ηλεκτρονικών ή άλλων, από όλες τις υποθέσεις και διεθνώς, κ.λπ., η
δηµοσιογραφία και η τέταρτη εξουσία τα τελευταία χρόνια έχουν
τον δικό τους κώδικα και κρίνονται γι’ αυτό και από τη δικαιοσύνη
και από τον δηµόσιο λόγο και περίπου είναι υποχρεωµένοι να τα
δίνουν, να τα µοιράζουν.
Ο Βουλευτής δεν είναι αυτό. Όσον αφορά την έκφραση «Όταν
έρχονται στα χέρια του απόρρητα έγγραφα…», κατά τη γνώµη
µου πρέπει να απευθυνθεί στην οικεία αρχή κατά νόµο, δηλαδή
αυτά τα απόρρητα έγγραφα να πάει να τα γνωστοποιήσει ή να
τα συζητήσει µε τον Πρωθυπουργό ή µε τους Υπουργούς ή στον
Γενικό Γραµµατέα. Επίσης αν αποτελούν στοιχείο µε προσωπικά
δεδοµένα, υπάρχει η γνωµοδότηση δύο αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων και της αρχής µε βάση την οποία πηγαίνουµε στην αίθουσα 165 –αν δεν κάνω λάθος- και βλέπουµε τα
έγγραφα.
Αυτά τα θέµατα είναι λυµένα. Αλίµονο αν µπαίνει θέµα συγκάλυψης! Ακούω επί µία εβδοµάδα ότι είµαι ένας εκ των πρωταγωνιστών για τη συγκάλυψη, επειδή δεν δώσαµε την άδεια διά της
Βουλής να δηµοσιοποιηθούν κρατικά κυβερνητικά έγγραφα. Πιστεύω πως ήταν και είναι µία θέση αρχής. Ήταν και είναι µία
θέση σύννοµη. Ήταν και είναι µία θέση που τιµά τη Βουλή και
δεν την αφήνει άθυρµα, κυρίως, επικοινωνιακών, έξω από εδώ,
µεθοδεύσεων και στόχων.
Αυτά ήθελα να πω, επειδή άκουσα προηγούµενα που ήµουν
στο γραφείο µου τον κ. Λοβέρδο ευθύτατα να βγαίνει και να λέει:
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«Κοιτάξτε, εµείς πήραµε την ευθύνη, τα δώσαµε στη δηµοσιότητα και ήδη πήγαν µέσα και τα µοίρασαν». Δεν µπορούσα να το
αφήσω χωρίς σχόλιο σαφέστατο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ο κ. Βίτσας θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Μετά θα κλείσει ο
Υπουργός, ο κ. Καµµένος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Λοβέρδο, όλα έγιναν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θα µου δώσετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είπατε αυτά που είπατε. Κάνατε µία
οµιλία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν έθιξα κανέναν. Έθιξα
κανέναν; Σας έθιξα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ δεν είπα ότι µε θίξατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Άρα; Είναι καθαροί οι λογαριασµοί. Συζητάµε µία εβδοµάδα δηµοσίως. Έδωσα τον λόγο
στον Αναπληρωτή Υπουργό. Να µη φύγουµε από την υπόθεση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλω τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Για δύο λεπτά όχι. Για µισό
λεπτό, αν θέλετε, πείτε µας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μα είναι δυνατόν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ. Τι να κάνω,
κύριε Καµµένο; Όλα είναι δυνατά πλέον, αφού δώσαµε και τα έγγραφα δηµοσίως, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να αποχωρήσουµε τότε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, καταλάβατε τον αυτοσαρκασµό. Να συνεννοηθούµε. Θα κλείσετε εσείς
τη συνεδρίαση.
Κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Από την πρώτη στιγµή που απευθύνθηκα στην Εθνική Αντιπροσωπεία και µόνο σε αυτή, Υπουργοί και
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, -και µόνο σε αυτή- για να καταστήσω σαφές τι έχει συµβεί και τι έχει τεθεί υπ’ όψιν µου, ζήτησα
από εσάς από το Προεδρείο -προέδρευε τότε ο κ. Βαρεµένοςνα αποφασίσετε ποια από τις γνωστές µεθόδους που έχουµε
ακολουθήσει, πρέπει να ακολουθήσει η Βουλή, ούτως ώστε και
οι τριακόσιοι να ενηµερωθούν και η παραβίαση του απορρήτου
να µη γίνει.
Ήξερα ότι ο παριστάµενος Υπουργός Άµυνας, το ένα από τα
τρία αυτά έγγραφα το έχει δώσει στις 7 Νοεµβρίου στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όχι. Άκρως απόρρητο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μη µου λέτε όχι. Το έχω εδώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μα τι λέτε, κύριε Λοβέρδο;
Άκρως απόρρητο ποτέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας παρακαλώ. Θα απαντήσετε. Στις
7 Νοεµβρίου δώσατε τη σύµβαση, χωρίς την αναφορά «απόρρητο». Αλλά τη σύµβαση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όχι άκρως απόρρητο. Μα
τι λέτε; Εµπιστευτικό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Χωρίς την αναφορά «απόρρητο» αλλά
το ίδιο το κείµενο που λέει «απόρρητο», δεν λέει «άκρως απόρρητο». Να ενηµερωθείτε σωστότερα.
Σας είπα ότι αυτό το έχει δώσει και ότι παρ’ όλα ταύτα θέλω
οι τριακόσιοι να ενηµερωθούν. Και εσείς λέτε τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Λοβέρδο, µε συγχωρείτε πάρα πολύ. Και το κάνετε και εκτός διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το θυµάστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θέλω να σας κάνω κριτική, αναφέροντας λέξεις. Σέβοµαι τον ρόλο σας. Σας λέω ότι όταν µιλάτε
για άµεση επικοινωνία Βουλευτών µε δηµοσιογράφους, ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι όλα τα απόρρητα που έχουν έρθει στη
Βουλή και επί των ηµερών σας και που αφορούν άλλα Υπουργεία
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στο πλαίσιο ελέγχου στην αίθουσα 162 -και όχι 165 που είπατεµε παρουσία υπαλλήλων της Βουλής που απαγορεύουν τις φωτογραφήσεις, έχουν αναγνωστεί και κανένα δεν έχει διαρρεύσει
ούτε µισό. Άρα και πρακτική έχουµε και τη σεβαστήκαµε οι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Εσείς, όµως, αυτή τη φορά κατ’ εξαίρεση είπατε όχι και ένας
συνάδελφος δικός σας από την Κυβέρνηση απείλησε και µάλιστα
µε αντιδεοντολογικό τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Λοβέρδο, εντάξει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας είπαµε και τα δύο κόµµατα ότι
αυτά που κάνετε δεν είναι σωστά και τα κείµενα αυτά που έχει
δώσει ο Υπουργός πρώτος, θα έρθουν και στη δηµοσιότητα
όλων πια των Ελλήνων πολιτών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τα έχετε δώσει ήδη στη δηµοσιότητα, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όλα τα υπόλοιπα τα
έχουµε συζητήσει. Παρακαλώ πολύ, κύριε Βίτσα, έχετε τον λόγο
και ύστερα θα κλείσει ο κ. Καµµένος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σας πω το εξής. Κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω
τη συντριπτική πλειοψηφία των µελών του Κοινοβουλίου, που
δέχθηκε ότι ο πασιφανώς σωστός ορισµός της διακρατικής συµφωνίας, είναι αυτός που έδωσα εγώ στην επιτροπή. Οπότε
θεωρώ ότι δικαιούµαι να ζητήσω από τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα,
να τον διδάσκουν στη σχολή.
Βεβαίως δεν κάνω ούτε ένα βήµα πίσω, από αυτά που είπα.
Όµως θέλω να θυµίσω ότι σε εκείνη την επιτροπή, συγχρόνως
και απαντώντας στο συνάδελφό µου τον Γιώργο τον Κυρίτση, συζητάγαµε για την αποδέσµευση αυτών των βοµβών -µάλιστα είχα
πει ότι εγώ δεν ξέρω και πού πάνε-, όταν ο κ. Παππάς από τη
Χρυσή Αυγή µίλησε πρώτος για Σαουδική Αραβία. Οι περισσότεροι το ξέρατε.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω, είναι ότι έκανα κάτι εχθές
που δεν το κάνω συνήθως. Κάθισα και µέτρησα στις εφηµερίδες
-βασικά σε πέντε- τα όσα γράφονταν για τη «µητέρα των µαχών».
Ήταν περίπου τριάντα σελίδες χθες. Άρα εάν πάρετε τις δεκαπέντε ηµέρες, φτιάχνετε ένα πολύ καλό αστυνοµικό σενάριοµυθιστόρηµα.
Θέλω να σας πω ό,τι λέτε µέχρι τώρα, στηρίζεται στην παράφραση λέξεων, νόµων –και θα σας τα πω- και καινούργιες –και
το λέω για εσάς, κύριε Βορίδη, αυτό- αντιλήψεις περί διεθνών οικονοµικών σχέσεων. Είναι καινούργιες. Μπορεί, βέβαια, να αποδειχθεί σωστό στο µέλλον, δεν λέω.
Εµείς τι λέµε από την αρχή; Έχουµε µία προσπάθεια συµφωνίας, έχουµε τα απαραίτητα έγγραφα, έχουµε τις εκπροσωπήσεις και προχωράµε. Εσείς τι λέτε από την αρχή; Ο µεσάζων.
Μάλιστα το ακούω και τώρα. Ζήτησα ή προσπάθησα να γυρίσω
το µυαλό µου στον Πρωθυπουργό, αν για τον κ. Σφακιανάκη φαντάζοµαι κανένας µας δεν τον ξέρει, τουλάχιστον, αυτή την
στιγµή εδώ- είπε τη λέξη «µεσάζων». Ο Πρωθυπουργός είπε τη
λέξη «πηγή». Γιατί βάζετε τη λέξη «µεσάζων» και εκεί οικοδοµείτε
µία ολόκληρη λογική; Γιατί θέλετε να πείτε ότι ο µεσάζων απαγορεύεται.
Πηγαίνω στο δεύτερο που θέλω να πω. Ξέρετε κάτι; Στο ζήτηµα περί µεσαζόντων, στις διακρατικές συµφωνίες, θα έλεγε κανείς ότι κάποτε λύθηκε στην Ευρώπη τη δεκαετία του ’20. Στην
Ελλάδα, εάν πάτε προς τα πίσω, βρίσκουµε τον πρώτο νόµο το
1931, εάν δεν κάνω λάθος. Η νοµοθεσία του 2011, επειδή δεν
χρειάζεται, δεν αναφέρεται σε αυτό και δεν µπορώ να καταλάβω,
γιατί το κάνετε αυτό το πράγµα έγκυροι νοµικοί.
Το άρθρο 9, εάν πάτε στην αιτιολογική έκθεση -αλλά καθίσαµε
και την ξαναδιαβάσαµε τώρα εδώ-, µιλάει για εταιρείες. Καλά
έκανε η κ. Γεννηµατά, που πρόσθεσε το άρθρο 25 στο MOU µεταξύ ΕΑΣ και IGG, αλλά δεν υπήρχε λόγος υπάρχει νόµος γι’
αυτό. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει αυτό! Ούτε µπορεί κανείς
να κατηγορήσει την κ. Γεννηµατά, επειδή εκείνο το MOU δεν τελεσφόρησε, γιατί προβλεπόταν ότι θα γίνει δουλειά ανάµεσα στη
ΕΑΣ και την IGG, δύο εταιρείες δηλαδή ύψους 78.000.000 ευρώ,
εκ των οποίων υλοποιούνται αυτή τη στιγµή και µετά δυσκολίας
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–και αυτά έχουν συµβασιοποιηθεί- τέσσερα. Και εδώ το επιχείρηµα είναι ότι…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Όχι έτσι και αλλιώς είπα ότι αυτό είναι από παλιά λυµένο, αλλά δεν υπάρχουν µεσάζοντες, υπάρχουν εκπρόσωποι.
Σε όλα τα χαρτιά που είτε διαρρέονται είτε φέρνετε στη Βουλή
είτε συζητάτε –και θα πω µία κουβέντα µετά- πουθενά δεν εµφανίζεται ούτε από την πλευρά του ελληνικού κράτους -που πάντα
εµφανίζεται η ΓΔΑΕ µε τον εκπρόσωπό της ως εκπρόσωπος του
ελληνικού κράτους- ούτε από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας µεσάζων.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα θα µπορούσε µία εταιρεία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Παντού αυτό που εµφανίζεται, γιατί από εκεί και πέρα
πηγαίνουµε σε πράγµατα στα οποία δεν θέλω να ανοίξουµε κουβέντα, γιατί θα είναι Αγκάθα Κρίστι και Ηρακλής Πουαρό ή µάλλον Ντρέυφους ούτε καν Κλουζώ…
Άρα αυτό είναι το βασικό θέµα, σας το λέµε, σας το ξαναλέµε.
Πάµε τώρα για να το δείτε στο γνωστό και κατατιθεµένο και γνωστό τοις πάσι τηλεγράφηµα του προξένου. Όλοι ξεκινάτε και διαβάζετε από την τρίτη παράγραφο όπου λέει «Σαουδάραβες
στρατιωτικοί».
Στη δεύτερη παράγραφο, στο ίδιο, ζητούν τον ακριβή τίτλο
του Ναυάρχου, του κ. Κυριακίδη, για να συµπεριληφθεί στη συµφωνία στα Αραβικά.
Στη δε πρώτη παράγραφο ο Σαουδάραβας αξιωµατικός -εδώ
έχουµε συγκεκριµένο µε όνοµα- ρωτάει εάν έχει τη δυνατότητα
να κάνει παρεµβάσεις στη συµφωνία, προσέξτε να δείτε, σε αυτή
τη συµφωνία που υποτίθεται από τα δηµοσιεύµατα ότι είναι
γραµµένη µόνο στα Ελληνικά και που δεν ξέρουν να τη διαβάσουν, αλλά αυτός ζητάει να κάνει παρεµβάσεις.
Γνωρίζετε ότι η Γενική Διεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών, έχει
στείλει αυτή τη συµφωνία µε όλες αυτές τις υπογραφές στην
πρεσβεία µας στο Ριάντ και στην Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στη χώρα. Έτσι έρχονται. Γιατί αν δεν υπάρχουν όλα αυτά,
για εξηγήστε µου, γιατί έρχεται επιτροπή από τη Σαουδική Αραβία; Η επιτροπή που ήρθε και που λέτε όλα αυτά, γιατί ήρθε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έτσι είπαν; «Πάµε εκεί πέρα, να δούµε τι γίνεται;». Αυτό που
αφήνετε ως υπονοούµενο, δεν αντέχει σε καµµία κριτική.
Θα πω και γι’ αυτό που ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης. Λέτε: «Δίνεις
τώρα τριακόσιες χιλιάδες παίρνει τις εκατό χιλιάδες και τις άλλες
διακόσιες χιλιάδες λάθρα». Μάλιστα ο κ. Θεοδωράκης έκανε και
εξίσωση. Εδώ να ξεκαθαρίσουµε το εξής. Δεν φαντάζοµαι να
υπάρχει κάποιος εδώ, που συµφωνεί µε το να γίνονται πόλεµοι,
να σκοτώνονται παιδιά και µια σειρά άλλα πράγµατα. Όλοι είµαστε µαζί σ’ αυτή τη λογική. Δηλαδή εγώ συµφωνώ ότι πρέπει να
προστατευτεί όλος αυτός ο κόσµος.
Βεβαίως σε χθεσινό δηµοσίευµα του κ. Λυγερού –από εκεί το
διάβασα- η Γερµανία έχει εγκρίνει αποστολή πολεµοφοδίων
κ.λπ., ύψους 450 εκατοµµυρίων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μέσω του κ. Παπαδόπουλου;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Δεν γνωρίζω. Ίσως εσείς τα ξέρετε. Η περιοχή σας
είναι πιο κοντά στη Γερµανία απ’ ό,τι είναι η δική µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ
ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Περίµενα, λοιπόν, ότι απ’ όλο αυτό θα υπάρχει ένα αίτηµα κάτι
συγκεκριµένο και ξαφνικά ο κ. Μητσοτάκης, ο Αρχηγός της Νέας
Δηµοκρατίας, βγαίνει και λέει: «Στην αρχή λέγαµε απορίες. Τώρα
είµαστε σίγουροι τι συµβαίνει. Άρα έχω αίτηµα.» Ποιο είναι αυτό
το αίτηµα; Να έρθουµε αύριο στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν είπε µόνο αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Δεν είπε αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είπε και αυτό κι άλλα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Να έρθουµε, λοιπόν, στην Επιτροπή Εξοπλιστικών
Προγραµµάτων και να τη µετατρέψουµε σε κάτι σαν προανακριτική επιτροπή. Αυτό είπε. Δηλαδή ώδινεν δύο όρη και δεν έτεκεν
ούτε τον µυν ούτε έκανε αυτό το πράγµα.
Επιτέλους συνεννοηθείτε και σας το λέω. Αν θέλετε να ζητήσετε κάτι, ζητήστε το. Εγώ δεν θα πω ποτέ σε κανέναν: «Ξέρεις,
απόδειξέ το κιόλας». Ζητήστε το και εάν υπάρχουν τα ελάχιστα
στοιχεία, πάµε να δούµε τι συµβαίνει. Έτσι κι αλλιώς εµείς ως
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας αυτά τα έχουµε στείλει στο στρατοδικείο, τα έχουµε στείλει στον Άρειο Πάγο. Δεν φοβόµαστε τίποτα, όσον αφορά αυτά τα ζητήµατα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Το είδαµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Επιτέλους καταλήξτε, κύριε Δηµοσχάκη. Με συγχωρείτε, αλλά θα σας το πω µε σεβασµό στον βαθµό που είχατε.
Εµένα µε εκπλήσσει, θα δεχόµουν να το κάνω εγώ αυτό ή να το
κάνει ο κ. Γεωργιάδης, αλλά να µιλάτε έτσι εσείς αξιωµατικός,
ότι καταστρέφεται ο Στρατός; Είναι δυνατόν; Αυτή η αφέλεια έχει
να ακουστεί από το 2004, όταν ο συντονιστής εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση των εξοπλιστικών και του TOR-M1 έλεγε ότι ένας απόστρατος έχει δίκιο κι
ότι αυτοί που καταγγέλλουν είναι άνθρωποι στη σκιά. Αλλά δεν
ήρθατε σήµερα να πείτε ότι «Τότε έκανα λάθος, γιατί αυτοί που
υπερασπιζόµουν για τα TOR-M1 είναι φυλακή τώρα». Δεν έγινε
αυτό το πράγµα.
Λέω, λοιπόν, να καταλήξτε στο τι ακριβώς θέλετε, κάντε το µε
έναν επίσηµο τρόπο, για να πάρετε ξανά µια συγκεκριµένη απάντηση.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Δηµοσχάκη. Έχετε µιλήσει τρεις φορές.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Για προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν υπάρχουν προσωπικά
τώρα. Αν είναι δυνατόν! Σας είπε στρατηγό µε σεβασµό και να
µη χρησιµοποιείτε τη λέξη «καταστρέφουν». Προς θεού! Με σεβασµό µίλησε για το αξίωµά σας. Στρατηγός είστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της
Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα τέσσερεις µαθήτριες και µαθητές
και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης.
Παιδιά σάς καλωσορίζουµε στη Βουλή.
Ευχαριστούµε για την παρουσία σας.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αυτό που συµβαίνει σήµερα στην Αίθουσα
του Κοινοβουλίου, είναι πράγµατι συγκλονιστικό. Κατατίθενται
επίσηµα έγγραφα, που αποδεικνύουν ότι δεν υπήρξε µεσάζων.
Η Μείζων Αντιπολίτευση, Νέα Δηµοκρατία, Ποτάµι, το νέο
ΠΑΣΟΚ –δεν ξέρω το καινούργιο όνοµα- επιµένει για µεσάζοντα.
Γιατί διαφορετικά θα κατέρρεε το µυθιστόρηµά τους. Αυτό θέτει,
πλέον, θέµα αξιοπιστίας. Πράγµατι αναρωτιέµαι, πώς µπορεί να
εµπιστευτεί ο ελληνικός λαός αυτές τις πολιτικές δυνάµεις.
Τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Με τα έγγραφα που κατετέθησαν στη Βουλή των Ελλήνων, φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται
για µια συµφωνία της Κυβέρνησης της Ελλάδος µε την Κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Γράφει: «exporter, Ελλάς» «importer, Σαουδική Αραβία». Οι όροι της συµφωνίας είναι ότι τα
λεφτά θα φύγουν από τον λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµικών της Σαουδικής Αραβίας και θα µπουν στον λογαριασµό του
Υπουργείου Οικονοµικών της Ελλάδος.
Πώς µπορεί να πάρει µίζα, λοιπόν, κάποιος; Είναι απίστευτο
αυτό το πράγµα! Μόνο η καινούργια Νέα Δηµοκρατία µπορεί να

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΕ’ - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

το σκεφτεί αυτό, να πάρει κάποιος µίζα είτε ως µεσάζων είτε ως
πολιτικός είτε ως οτιδήποτε από µια συµφωνία που τα λεφτά
φεύγουν από το ένα Υπουργείο Οικονοµικών και πάνε στο άλλο!
Ακούσαµε ότι δίνουν και τα κράτη προµήθειες! Σε ποιον θα δώσουν τα κράτη προµήθειες; Εάν τα κράτη δίνουν προµήθειες, θα
δώσουν σε εκείνον που επιλέγουν. Τον Παπαδόπουλο δεν τον
επιλέξαµε εµείς. Τον Παπαδόπουλο τον επέλεξε η Σαουδική Αραβία για εκπρόσωπό τους και απεδείχθη εδώ ότι τον Παπαδόπουλο τον ξέρατε όλοι καλύτερα από ό,τι αυτή εδώ η
Κυβέρνηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Γιατί δεν έφυγαν τα λεφτά;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα σας απαντήσω, κύριε
Δαβάκη. Θα σας τα απαντήσω, κύριε Δαβάκη, και θα δείτε, γιατί
έχετε και ευθύνη, κύριε Δαβάκη γι’ αυτό.
Τότε έκαναν δώρο τα 67 εκατοµµύρια στον Παπαδόπουλο.
Πότε ακούστηκε Πρωθυπουργός, να παίρνει µαζί του τον Διοικητική της Εθνικής Τράπεζας, να πηγαίνει σε ένα κράτος, να τους
δίνει 67 εκατοµµύρια -100 εκατοµµύρια τότε- για να πληρωθούν
οι εισαγωγείς, να το χρεώνεται το κράτος και να το παίρνει η
εταιρεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Εσείς σε αυτή την Κοινοβουλευτική Οµάδα δεν ήσασταν τότε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όχι κύριε δεν ήµουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Τσιάρα, σας παρακαλώ!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ξέρετε που ήµουν εγώ; Εγώ
ήµουν στο γραφείο του Στρατηγού Γρυλλάκη, που έτυχε να είναι
ο διοικητής του Παπαδόπουλου και που µου αποκάλυψαν τα αρχεία του. Γιατί αυτό είναι που θα σας πονέσει πάρα πολύ. Από
αυτά τα αρχεία φαίνονται οι σχέσεις και από εκεί θα αποδειχθεί
ο λογαριασµός στα Paradise Paper του κ. Σπυρόπουλου. Να τον
ανοίξουµε και να δούµε από πού και προς πού πήγαν τα λεφτά.
Θα τα δείτε στη σειρά.
Αλλά εσείς έχετε αναλάβει -και χαίροµαι που αποδεικνύεται ο
ρόλος σας, γιατί από ακόλουθος του κ. Αβραµόπουλου καταντήσατε Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας- να δίνετε τον λόγο στον κ. Βορίδη, επειδή είναι ο
δικηγόρος του συγκροτήµατος που οργάνωσε το σύστηµα. Εκεί
φαίνεται το πώς οργανωθήκατε, πόσο υπάλληλοι είστε και τι πολιτικός βραχίονας µιας εγκληµατικής οµάδας και µιας συµµορίας. Πώς παραδοθήκατε! Δεν µιλάτε εσείς τελευταίος. Το δίνετε
στον δικηγόρο.
Κύριε Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα παρ’
ότι έγιναν σαφέστατα, για να ακούει ο κόσµος. Η σύµβαση αυτή
που υπεγράφη από τον ναύαρχο για τον Παπαδόπουλο, όπως
υπεγράφη, δεν υπεγράφη στο αεροδρόµιο της Μίκρας. Υπεγράφη στη στρατιωτική µονάδα, στο γραφείο του διοικητού,
στην 113. Η συγκεκριµένη σύµβαση εστάλη επισήµως στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας µέσω του Πρέσβη µας στο
Ριάντ και µέσω του Υπουργείου στον εδώ Πρέσβη της Σαουδικής
Αραβίας. Εάν υπήρχε οποιαδήποτε αµφιβολία για τη συγκεκριµένη συµφωνία, θα µπορούσαµε να έχουµε τις αντιρρήσεις από
την πρώτη στιγµή. Σας υποδείξαµε τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι
φορές µε έγγραφα ότι ουδέποτε τον ανακάλεσαν.
Θα σας πω και κάτι άλλο. Μου έδειξε ο κύριος ναύαρχος το
πρωί στο κινητό του τηλέφωνο, το πώς ειδοποιήθηκε ότι θα έρθουν την επόµενη µέρα οι αξιωµατικοί. Με sms του προξένου το
οποίο δεν κοινοποιεί πουθενά.
Απευθύνεται δε στους αξιωµατικούς της Γενικής Διεύθυνσης
Εξοπλισµών όχι διά του Υπουργείου των Εξωτερικών αλλά απευθείας, κύριε αντισυνταγµατάρχα, ούτε καν διά του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας.
Εδώ έχει γίνει µια τεράστια ζηµιά. Ελπίζω, κύριε Λοβέρδο,
αυτά τα οποία δώσατε στη δηµοσιότητα, να µην περιέχουν τις
κλείδες, για να καταρρίψουν το κρυπτογραφικό σύστηµα της
χώρας, γιατί µιλάµε για άκρως απόρρητα ειδικού χειρισµού. Ελπίζω να µην το έχετε κάνει αυτό. Κάποιος από το επιτελείο σας
πιστεύω, να σας είπε ότι σε αυτά τα έγγραφα υπάρχουν οι κλεί-
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δες, στις οποίες στηρίζεται όλο το κρυπτογραφικό σύστηµα της
χώρας.
Για να ξεκαθαρίσουµε το θέµα των απορρήτων, γιατί βάλανε
ότι άλλα έλεγα εγώ άλλα έλεγε ο Πρόεδρος της Βουλής άλλα
έλεγε ο κ. Κοτζιάς. Υπάρχουν τριών ειδών απόρρητα. Υπάρχουν
τα άκρως απόρρητα ειδικού χειρισµού ΕΤΝΑ, τα οποία δεν τα
ξέρει κανένας.
Θα σας πω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κάποιες
από αυτές τις επιστολές εγώ σήµερα τις άκουσα. Είναι κείµενα
τα οποία στέλνει ο πρέσβης από το προσωπικό του φαξ στο προσωπικό φαξ του Υπουργού των Εξωτερικών και πολύ καλά κάνει
ο Υπουργός Εξωτερικών και αυτά δεν τα κοινοποιεί πουθενά.
Εγώ την ύπαρξη του Σφακιανάκη δεν τη γνώριζα ότι, δηλαδή,
είχε παρέµβει διά της πρεσβείας. Διότι θα σας πω και αυτά που
γνωρίζω για τον Σφακιανάκη και έτσι θα αποδειχθεί γιατί δεν έχει
πληρωθεί µέχρι σήµερα η ιστορία.
Δεν έχει πληρωθεί µέχρι σήµερα, διότι φαίνεται ότι όταν υπογράψαµε τη σύµβαση αυτή για 66 εκατοµµύρια, πήγε κάποιος
που βρισκόταν περί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και
άρχισε να διαπραγµατεύεται λέγοντας στη µεν σαουδαραβική
πλευρά «µην προχωράτε τη συµφωνία, θα σας τα βρούµε φθηνότερα», στη δε ελληνική πλευρά «εγώ θα εκπροσωπήσω τη Σαουδική Αραβία και βοηθήστε µε, κύριε πρέσβη και κύριε πρόξενε,
να γίνω εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας, για να µην πάει κανένας άλλος να µιλήσει».
Εγώ σας ρωτάω. Είχα πάρει έγκριση από τη Βουλή. Πείτε, λοιπόν, ότι τον Σφακιανάκη τον δεχόµασταν. Σας λέω τώρα ότι µου
λένε ότι ο Σφακιανάκης είχε προσπαθήσει να έρθει στο γραφείο
να δει εµένα, να δει τους συνεργάτες µου, να δει κόσµο. Γιατί;
Για να πει ότι αυτός είναι ο εκπρόσωπος και όταν του λέγαµε «Για
να µπεις στο Υπουργείο, θα φέρεις πρώτα χαρτί από τη Σαουδική
Αραβία ότι είσαι εκπρόσωπος για να µιλήσεις…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Άρα ο Πρωθυπουργός δεν έµαθε
από το τηλεγράφηµα για τον Σφακιανάκη. Το έµαθε από σας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μα ακούστε κάτι. Ότι είχε
πάει στην πρεσβεία και ότι τη δουλειά αυτή την έκανε ο πρέσβης
και ο πρόξενος, όχι δεν το ήξερα. Τώρα το µαθαίνω, διότι εκατό…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τους κατακρίνετε ότι κάνουν τη δουλειά του Σφακιανάκη;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εκατό εµφανίζονται ως εκπρόσωποι. Τους λέµε φέρτε χαρτί εκπροσώπησης για να µπείτε
µέσα.
Εδώ, λοιπόν, τι έχουµε; Έχουµε κάποιον Σφακιανάκη, ο οποίος
πάει στους Σαουδάραβες και τους λέει «µην πληρώσετε, γιατί
εµείς θα καταφέρουµε, επειδή έχουµε κολλητούς, να φέρουµε
µια καλύτερη τιµή». Και γι’ αυτόν τον λόγο δεν γινόντουσαν οι
πληρωµές, χωρίς ποτέ να αλλάξει την εξουσιοδότηση το κράτος
της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο σέβοµαι απόλυτα και το δηλώνω δηµόσια, χωρίς ποτέ να µας πουν ότι δεν γίνεται η συµφωνία, διότι η συµφωνία δεν έχει καταγγελθεί. Εµείς τους γράφουµε
γράµµατα και τους λέµε «τελειώνει η ηµεροµηνία, απαντήστε
µας». Και δεν µας απαντούν «όχι»…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Δεν έχετε όριο µε τον κ. Παπαδόπουλο;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν έχουµε τον κ. Παπαδόπουλο, κύριε! Έχουµε την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας,
και γι’ αυτό καλώ τον πρέσβη. Τόσο πολύ θέλετε για να το καταλάβετε;
Καλώ, κύριε, τον Πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στο Υπουργείο και µιλάω µαζί του και του λέω –παρουσία του Πρέσβη, του
κ. Καραγιάννη- «Κύριε πρέσβη, έχουµε µια συµφωνία. Θα σας
παρακαλέσουµε παρά πολύ να ειδοποιήσετε τον Υπουργό,
επειδή έχουν παρέλθει οι ηµεροµηνίες, εάν θα εφαρµοστεί και
εάν θα πληρωθεί».
Για να υπάρξει δε συµφωνία –και αυτό είναι πολύ σοβαρό- πρέπει να γίνει η ανέγκλητη πίστωση. Δεν ισχύει καµµία συµφωνία
ούτε υφίσταται συµφωνία, αν δεν υπάρχει ανέγκλητη πίστωση.
«Ανοίξτε την ανέγκλητη πίστωση». Και τι απαντάει ο Σαουδάρα-
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βας πρέσβης στην τελευταία συνάντηση; «Δώστε µου λίγο χρόνο
να επικοινωνήσω µε το Υπουργείο». Καµµία απάντηση. Ξανά ο
πρέσβης στο τηλέφωνο. Ξανά η απάντηση «Δώστε µου λίγο
χρόνο».
Επειδή ρωτήσατε πολλές φορές -δεν το είχα κάνει µέχρι τώρα
γιατί δεν θεώρησα ότι πρέπει να το κάνω- «Καλά εσύ στον οµόλογό σου δεν είχες κάνει ένα γράµµα»; Εκατό φορές! Και ζήτησα
να πάω στη Σαουδική Αραβία και φαξ κάναµε στην πρεσβεία µας
και φαξ κάναµε εδώ και γράµµα στον Σαουδάραβα πρέσβη στείλαµε, το οποίο το καταθέτω στα Πρακτικά.
(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)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας είπαν «όχι» οι Σαουδάραβες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω!
Αυτά στα σχολεία σας. Στην ΕΠΕΝ αυτά όχι εδώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τι απάντησαν οι Σαουδάραβες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ! Κάνει σύνοψη το κλείσιµο της συνεδρίασης.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κάθε φορά, λοιπόν, που
απευθυνόµασταν και ζητούσαµε επίσηµη απάντηση η οποία θα
έλεγε τρία πράγµατα είτε ότι η συµφωνία δεν ισχύει γιατί δεν
ήθελαν πλέον είτε ότι αλλάζει ο εξουσιοδοτηµένος τους εκπρόσωπος και θα έρθει ο κύριος τάδε -αφού δεν είναι ο κύριος τάδε,
θα έρθει ο κύριος τάδε- είτε ότι ισχύει, η απάντηση πάντα ήταν:
«Περιµένετε, υπάρχουν προβλήµατα στη χώρα και διαπραγµατευόµαστε για να µπορούµε να πληρώσουµε».
Την τελευταία δε φορά ο πρέσβης ξέρετε τι µου είπε; «Πόσα
λεφτά είναι;». Του είπα ότι είναι 66 εκατοµµύρια. Και µου είπε:
«Καλά για 66 εκατοµµύρια δεν πιστεύω να υπάρχει πρόβληµα».
Αυτή ήταν η απάντηση του Πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας.
Αντιλαµβάνεστε, όµως, ότι στη Σαουδική Αραβία αυτή την
εποχή υπάρχουν προβλήµατα εσωτερικά. Κάποιους τέτοιους εµίρηδες ο Υπουργός Άµυνας και διάδοχος τούς έχει κρεµάσει ανάποδα και κάποιους τους έχει σε ένα ξενοδοχείο, γιατί ήταν αυτοί
οι οποίοι άρπαζαν τα λεφτά της Σαουδικής Αραβίας. Μη βιάζεστε, λοιπόν, µη δείτε κανέναν από αυτούς να είναι ο φίλος του κ.
Σφακιανάκη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μην είναι ο φίλος του κ. Παπαδόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εµείς ως Υπουργείο Εθνικής Άµυνας πήραµε την έγκριση της Βουλής, για να πουλήσουµε
ένα άχρηστο υλικό, το οποίο θα πληρώναµε για να το καταστρέψουµε. Αυτό θέλω να καταλάβει ο ελληνικό λαός και δεν µε ενδιαφέρει τι καταλαβαίνετε εσείς.
Αυτό το υλικό θα πληρώσουµε, όπως πληρώνατε µέχρι τώρα
και άλλα τα οποία ήρθαν και κάνουν ταµείο σε εµάς, όπως οι περίφηµες νάρκες, κύριε Δαβάκη και κύριε Τασούλα, τις νάρκες
που πληρώσατε 4 εκατοµµύρια για να τις καταστρέψετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τι θέλετε να πείτε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τι θέλω να πω; Θα τα δείτε
αργότερα.
Εµείς, λοιπόν, αντί να καταστρέψουµε τα πυροµαχικά, πήγαµε
να τα πουλήσουµε. Σας λέω και το εξής: θα ξαναπροσπαθήσουµε να τα πουλήσουµε. Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν ευαισθησίες στο πού πουλάµε και γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχουν δύο
διαδικασίες. Υπάρχει η εσωτερική διαδικασία της Βουλής, το
Υπουργείο Εξωτερικών είναι η εσωτερική διαδικασία, αλλά υπάρχουν και οι διεθνείς συµφωνίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βεβαίως και δεν θα πουλήσουµε σε τροµοκράτες ούτε θα
πάµε να σκοτώσουµε παιδιά. Θα πουλήσουµε σε χώρες, µε τις
οποίες βρισκόµαστε στον ίδιο άξονα και µε τη Σαουδική Αραβία
είµαστε στον ίδιο άξονα. Η Σαουδική Αραβία είναι η χώρα που
στηρίζει αυτή τη στιγµή την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι ο ισχυρότερος σύµµαχός µας στη Μεσόγειο. Η υπόθεση της Υεµένης
είναι µια πολύ παλιά υπόθεση. Είναι µια υπόθεση, που έχει αρχίσει µε επιρροές του Ανατολικού Μπλοκ παλιότερα κ.λπ.. Βεβαίως
και δεν θέλουµε εµείς να συµµετέχουµε σε αυτά.
Εγώ, όµως, αναρωτιέµαι –και κλείνω µε αυτό- κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχετε καταλάβει πόση ζηµία έχετε κάνει στη χώρα,
βγάζοντας αυτή την ιστορία προς τα έξω για τη Σαουδική Αραβία;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Έχετε καταλάβει ότι στοχοποιείτε την Ελλάδα; Διότι ο καθένας
που θα θέλει αύριο το πρωί να τα βάλει µε τη Σαουδική Αραβία,
θα τα βάλει και µαζί µας χωρίς να υπάρχει λόγος.
Τέλος, εξήγησε πολύ καλά ο κ. Βίτσας ότι στο θέµα των διακρατικών συµφωνιών δεν ισχύει το άρθρο 17 του ν.3978. Τα
κράτη δεν είναι οικονοµικοί φορείς. Άρα µπορούν να έχουν εκπρόσωπο. Για τον ταξίαρχο δε –επειδή άκουσα διάφορα από την
κ. Γεννηµατά- φοβήθηκα. Μόνον φάλαγγα δεν του έχουµε κάνει.
Τον φυλακίσαµε, λέει, τον δέσαµε, του βάλαµε χειροπέδες. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει.
Ο ταξίαρχος αυτή τη στιγµή έχει φύγει από τη θέση του, διότι
διερευνάται η υπόθεσή του για τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισµών.
Δεν έχει κάνει καµµία αποκάλυψη ούτε επισήµως ούτε ανεπισήµως και υπηρετεί σε ιδιαίτερα σηµαντική θέση που είναι η Διεύθυνση όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΣΔΥΣ.
Εάν προκύψουν ευθύνες για τον ταξίαρχο, τις ευθύνες θα τις
αποδώσει η ελληνική δικαιοσύνη. Εµείς οφείλαµε, από τη στιγµή
που υπήρχε θέµα για το ότι δεν ακολούθησε τις διαταγές, οι
οποίες ήταν να ζητήσει πρώτα ή την πληρωµή ή εξουσιοδότηση
για να κάνει οποιοδήποτε διάλογο και αυτός προχώρησε σε διάλογο και µάλιστα έδωσε και στοιχεία για την προηγούµενη, όπως
έλεγαν, G to G συµφωνία.
Δεν υπάρχει δε θέµα αλλαγής των αριθµών. Άκουσα κάτι για
διακόσιες, τριακόσιες χιλιάδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν µια διακρατική συµφωνία
έχει περάσει από το ΚΥΣΕΑ και τη Βουλή και λέει τριακόσιες χιλιάδες βλήµατα και έχει βγει final user certificate, δηλαδή πιστοποιητικό τελικού χρήση, δεν µπορεί να είναι ούτε διακόσιες
χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα ούτε τριακόσιες χιλιάδες
ένα. Είναι συγκεκριµένα πυροµαχικά µε ταυτότητα. Τα πυροµαχικά έχουν ταυτότητα επάνω. Δεν µπορεί να δώσεις εκατό χιλιάδες και να κρατήσεις πενήντα ή να δώσεις εκατό χιλιάδες και να
λες ότι δίνω τριακόσιες. Αυτή η διακρατική συµφωνία ελέγχεται
µέχρι τέλους και από τον πωλητή και από τον αγοραστή και
έχουν ευθύνη.
Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη να έρχεται να αποκαλύπτει εδώ.
Πραγµατικά απορώ, ποιους έχετε µαζέψει εκεί στους συµβούλους σας. Μας αποκάλυψε ότι ήρθε ο κ. Παπαδόπουλος να νοικιάσει τις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, των Ελληνικών Αµυντικών
Συστηµάτων. Την επόµενη ηµέρα που υπήρξε η πρόταση από τον
κ. Παπαδόπουλο, υπήρξε έγγραφη απάντηση του Προέδρου των
ΕΑΣ ότι δεν νοικιάζεται τίποτα από τα ΕΑΣ, ότι δεν µπορεί να
προχωρήσει η προτεινόµενη συνεργασία ούτε όσον αφορά την
ενοικίαση χώρων των µονάδων µας αλλά ούτε και για συµπαραγωγή, γιατί η εταιρεία διαθέτει αυτοδυναµία παραγωγής των
προϊόντων. Ηµεροµηνία 15 Ιουλίου 2017.
(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)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για τη γνωριµία το είπε αυτό.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τη γνωριµία την είχατε πολύ
καλά εσείς και µε «µετρητούλι» πολύ, έτσι; Εξήντα επτά εκατοµµυριάκια ήταν αυτά που πήρε ο Παπαδόπουλος. Αφήστε, λοιπόν,
τη γνωριµία.
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Όσον αφορά την κ. Γεννηµατά, που δεν τον ήξερε και δεν έχει
υπογράψει καµµία συµφωνία και που είπε ότι είµαι ψεύτης άκουσα πενήντα χαρακτηρισµούς- απορώ, διότι όταν βρισκόµαστε στο σχολείο των παιδιών µας, µιλάµε φιλικά, έχουµε µία
σχέση ανθρώπινη. Ήρθε εδώ πέρα και µου κατέβασε πενήντα
επίθετα.
Όσον αφορά την κ. Γεννηµατά, αν µπείτε στο δικό µου twitter,
θα δείτε την υπογραφή της συµφωνίας µε την IGG. Έχω βάλει
τρεις φωτογραφίες. Είναι πολύ όµορφες. Μπορείτε να δείτε πώς
υπέγραψε η κ. Γεννηµατά µε την IGG σε αυτόν που προανέφερα.
Τέλος, κύριε Λοβέρδο, σας έχω ένα δώρο από την εξεταστική
επιτροπή, όταν βλέπατε τους λογαριασµούς για αριθµούς τηλεφώνων και σε όλους µάλιστα τους συναδέλφους λέγατε: «Για την
ενηµέρωση σου σου στέλνω ανακοίνωση του Ευάγγελου Βενιζέλου καθώς και τα τρία κείµενα µε σύνοψη των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής». Και αφορά τα ραντάρ TPQ-37 και TOR M1.
Είναι µέχρι τώρα όλοι φυλακή. Τα καταθέτω για τα Πρακτικά
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία.
Είναι σαφές ότι σε µια τέτοια συζήτηση µε αυτό το περιεχόµενο, αναφέρονται συνεχώς ονόµατα, αιτιάσεις, αποκαλύψεις.
Είναι ατέρµονη συζήτηση. Κράτησε περίπου εξίµισι ώρες. Νοµίζω ότι η κουβέντα πήγε καλά και σας ευχαριστώ πολύ.
Οι Βουλευτές κύριοι Νικόλαος Δένδιας και Σπυρίδων Δανέλλης ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε
τις ζητηθείσες άδειες.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν 9/7/811-2017 επίκαιρης επερώτησης σχετικά µε την πώληση βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της
Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε διακρατική συµφωνία.
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 19.43’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Τετάρτη 29 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

