ΜΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΤ΄
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

Στην Αθήνα σήμερα, 23 Αυγούστου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.50΄, συνήλθε
στην Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) του Μεγάρου της Βουλής
η Διάσκεψη των Προέδρων, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Προέδρου της Βουλής
κυρίας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
1. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

(Πρόεδρος της Βουλής)

2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

(Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής)

Μέλος

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Κοιν. Εκπρόσωπος ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)

Μέλος

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

5. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ

(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

6. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ (Πρ. Διαρκούς Επιτροπής) Μέλος
7. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

Παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Γεώργιος Θαλάσσης, ο
Ειδικός Γραμματέας της Βουλής κ. Νικόλαος Παπασπύρου, η κυρία Ελένη Τζίνη,
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου, ως Γραμματέας, η κυρία
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Αντιγόνη Περιφάνου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, ως Γραμματέας, ο κ.
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαρκών Επιτροπών, και η κυρία
Πηνελόπη Νόση, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών.
Τα Πρακτικά της Διάσκεψης των Προέδρων τηρήθηκαν από την κυρία Μαρκέλλα
Βουτζουράκη, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ΄, την κυρία Κασσιανή Μαργαρίτη, υπάλληλο με βαθμό
ΣΤ΄, την κυρία Σόνια Μήλιωση, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ΄ και την κυρία Ευαγγελία
Σταυροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει η Διάσκεψη των Προέδρων, αφού αναμείναμε
μέχρι τις 20.50΄. Είχαμε ορίσει, θυμίζω, 20.00΄ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Διάσκεψη,
μετά τη διαπίστωση έλλειψης απαρτίας κατά τη χθεσινή Διάσκεψη.
Θυμίζω ότι από πλευράς της παραιτηθείσης Κυβέρνησης έχουν δρομολογηθεί
διαδικασίες μετά την παραίτησή της κι επίσης θυμίζω ότι χθες σε δημόσια συνεδρίαση εξέθεσα
ότι η Βουλή δεν παραιτήθηκε, δεν διαλύθηκε, δεν μπορεί να διαλυθεί, να καταργηθεί ή να
καταλυθεί με τέτοιου είδους αντικοινοβουλευτικά τεχνάσματα όπως αυτά που διαπιστώνονται.
Η Διάσκεψη χθες δεν είχε απαρτία. Σήμερα έχει, σύμφωνα με τη συνδυασμένη
ερμηνεία των άρθρων 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και των σχετικών
άρθρων που εφαρμόζονται σε σχέση με τη συζήτηση και λήψη απόφασης στην Ολομέλεια και
στις Επιτροπές της Βουλής, άρθρα τα οποία απαιτούν την ύπαρξη τουλάχιστον ¼ ή, λέει ακόμη
ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και σε κάθε περίπτωση για τα συλλογικά όργανα τριών
μελών. Όμως, και το πνεύμα του Κανονισμού της Βουλής λέει ότι σε κάθε περίπτωση για να
μπορεί να ληφθεί απόφαση, αυτή πρέπει να ληφθεί με τη θετική ψήφο του ¼ των μελών, είτε
της Ολομέλειας είτε της Επιτροπής είτε εν προκειμένω της Διάσκεψης.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πληρούται η προϋπόθεση της απαρτίας, αφού παρόντα
είναι επτά μέλη της Διάσκεψης: οι Πρόεδροι των τεσσάρων εκ των έξι Διαρκών Επιτροπών,
της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δημόσιας Τάξης, Δημόσιας Διοίκησης
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και Δικαιοσύνης, της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Παραγωγής κι
Εμπορίου. Αυτές είναι οι τέσσερεις εκ των έξι Επιτροπών. Είναι παρούσα η Γ΄ Αντιπρόεδρος
της Βουλής, η κυρία Χαραλαμπίδου, είναι παρών ο εκπρόσωπος της νέας Κοινοβουλευτικής
Ομάδας «Λαϊκή Ενότητα» ο κ. Στρατούλης και είναι παρούσα και η Πρόεδρος.
Έχουμε, κυρία Τζίνη, ενημέρωση –σας παρακαλώ στο μικρόφωνο- σε σχέση με τα
υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής;
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Έχουν ενημερωθεί ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και ο
Γραμματέας της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Ο κ. Τσουκαλάς δεν θα προσέλθει, η
κυρία Κανελλοπούλου δεν θα προσέλθει και ο κ. Μηταφίδης…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας δήλωσαν, λοιπόν, και ο κ. Τσουκαλάς
και η κυρία Κανελλοπούλου και ο κ. Μηταφίδης ότι δεν θα προσέλθουν.
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επειδή επικοινώνησα με την κυρία
Κανελλοπούλου, μου δήλωσε ότι σε συνομιλία της με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της είπε ότι ξέχασαν να την ειδοποιήσουν ότι δεν πρέπει να προσέλθει χθες. Βεβαίως,
επειδή συμβαίνει να είμαι μέλος αυτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το μόνο που έχω να
εκφράσω είναι τη θλίψη μου, διότι ξέρω πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να τορπιλίζει διαδικασίες δημοκρατικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ
πάντοτε αγωνίστηκε για να αποτραπεί η απαξίωση και η κατάλυση της κοινοβουλευτικής
λειτουργίας και λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτούς που στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν αυτήν
τη στιγμή να καταλύσουν και να αποτρέψουν την κοινοβουλευτική λειτουργία.
Πείτε, σας παρακαλώ πολύ, για να είναι δημόσιο, ποιοι άλλοι έχουν ειδοποιηθεί.
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Επίσης, έχει ειδοποιηθεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής
Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κ. Βαρεμένος και ο κ. Καραγιαννίδης, έχω αφήσει
πολλά μηνύματα κι έχω στείλει και μήνυμα και δεν …
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ζωή

Κωνσταντοπούλου):

Ο

Αντιπρόεδρος

της

Επιτροπής

Εξωτερικών Υποθέσεων.
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Μάλιστα, ο Αντιπρόεδρος. Γραμματέας δεν υπάρχει, κυρία
Πρόεδρε, μετά την υπουργοποίηση της κυρίας Αναγνωστοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μάλιστα.
Ο κ. Κακλαμάνης, ο Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει ειδοποιηθεί;
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Μάλιστα, έχει ενημερωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Μητρόπουλος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της
Βουλής;
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Ο κ. Μητρόπουλος έχει ενημερωθεί από χθες και σήμερα, λίγο πριν
αρχίσει η Διάσκεψη, με ενημέρωσε να σας πω ότι δεν μπορεί να προσέλθει, διότι είναι εκτός
Αθηνών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι εκτός Αθηνών.
Ο κ. Μπαλάφας;
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Ενημερώθηκε χθες, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και δήλωσε αν θα προσέλθει ο Β΄
Αντιπρόεδρος;
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι. Είχε κάνει μόνο τη χθεσινή επιστολή.
Ο κ. Λυκούδης;
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Έχει ενημερωθεί, επίσης, καθώς και ο κ. Λαμπρούλης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δήλωσαν αν θα προσέλθουν;
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση.
Ο κ. Φίλης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Λαγός, ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Παφίλης και ο κ.
Γρηγοράκος ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι;
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ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Έχουν ενημερωθεί όλοι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχουν ενημερωθεί.
Ο μόνος ο οποίος έχει αποστείλει επιστολή είναι ο κ. Νικολόπουλος, ο οποίος δηλώνει
ότι δεν θα έλθει, για λόγους που εκθέτει στην επιστολή την οποία θα την καταχωρήσετε στα
Πρακτικά. Επικαλείται πολιτική απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων να μην συμμετέχουν σε καμία κοινοβουλευτική διαδικασία, διότι θεωρούν ότι έχει
δρομολογηθεί η εκλογική διαδικασία.
(Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει την
προαναφερθείσα επιστολή, η οποία επισυνάπτεται στο τέλος των Πρακτικών της συνεδρίασης)
Οι υπόλοιποι, απ’ ό,τι βλέπω, είναι παρόντες και βλέπω και μια ενημέρωση από την
Κοινοβουλευτική Ομάδα της Χρυσής Αυγής ότι θα παραστεί ο κ. Λαγός, ο οποίος όμως δεν
έχει προσέλθει. Μάλιστα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πρόδηλο ότι με την υπογραφή της
Συμφωνίας κάποιοι υπέγραψαν και συμβόλαιο πολιτικού θανάτου του ΣΥΡΙΖΑ και όποιων
επιμένουν στο πρόγραμμα με το οποίο εξελέγη ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, επίσης, σαφές ότι με τη
Συμφωνία κάποιοι υπέγραψαν και συμβόλαιο πολιτικού θανάτου της Δημοκρατίας. Δεν
εκτελούνται αυτά τα συμβόλαια χωρίς αντίσταση. Υπάρχει απαρτία στη Διάσκεψη και θα
παρακαλούσα, επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν και ανειλημμένα καθήκοντα κι ευχαριστώ που
και χθες και σήμερα παραμένετε επιμένοντας στην κοινοβουλευτική λειτουργία, να
αποφασίσουμε σε σχέση με το έργο της Ολομέλειας για την επόμενη εβδομάδα.
Με δεδομένο ότι οι διερευνητικές εντολές θα διαρκέσουν μέχρι την Πέμπτη
οπωσδήποτε, η πρόταση μου είναι να προγραμματίσουμε δύο εκκρεμείς, οφειλόμενες και
αποφασισθείσες ούτως ή άλλως από τη Διάσκεψη των Προέδρων συζητήσεις. Έχει ληφθεί η
απόφαση της Διάσκεψης σε προηγούμενες διαδικασίες ότι θα συζητηθούν τα θέματα αυτά.
Εκκρεμούσε ο προσδιορισμός τους.
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Επομένως, προτείνω την Τρίτη το απόγευμα να συζητήσει η Ολομέλεια το ζήτημα
διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και των μαρτυρικών τόπων της Ελλάδας. Πλησιάζει και
η επέτειος του Ολοκαυτώματος της Βιάννου και νομίζω ότι είναι μία οφειλόμενη τιμή, είναι
και μία οφειλόμενη απόδοση λογαριασμού, μιας και ματαιώνεται στην πραγματικότητα η
υποβολή του πορίσματος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών που είχε
προσδιοριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου.
Επίσης, προτείνω την Τετάρτη να συζητήσουμε το μεγάλο ζήτημα της διαγραφής του
δημοσίου χρέους της χώρας με αφορμή τη συζήτηση του προκαταρκτικού πορίσματος της
Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, αυτό που έχει διανεμηθεί και σε όλες και όλους τους,
έχει υποβληθεί από τις 18 Ιουνίου, περιμένει από τις 25 Ιουνίου, όταν αποφασίσαμε στη
Διάσκεψη για να προσδιοριστεί η συζήτησή του και είναι μία οφειλή, μία υποχρέωσή μας να
προγραμματιστεί αυτή η συζήτηση.
Η πρότασή μου είναι να υπάρχει η δυνατότητα σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου με
εγγραφή στον κατάλογο και στις δύο συζητήσεις να μπορέσουν να τοποθετηθούν, ούτως ώστε
να μην υπάρξει φίμωση κανενός αλλά και να μην χρησιμοποιήσει κανείς ως άλλοθι αποφάσεις,
ακόμη κι ανύπαρκτες, Κοινοβουλευτικών Ομάδων, που απ’ ό,τι φαίνεται κάποιοι θέλουν να
τις διαλύσουν και να αντιμεταθέσουν και το βάρος για τη διάλυση αυτή.
Παρακαλώ τα μέλη της Διάσκεψης να τοποθετηθούν επί των δύο προτάσεων ώστε να
αποφασίσουμε και να προχωρήσουμε και στα επόμενα θέματα.
Κύριε Στρατούλη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Είμαστε και είμαι απόλυτα σύμφωνος να μείνει
ανοιχτή η Βουλή, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της
Βουλής, κυρίως για την περίοδο που βρισκόμαστε μετά από παραίτηση της Κυβέρνησης και
κυρίως με βάση τις διατάξεις του Συντάγματος, η Βουλή, κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε,
κλείνει με Προεδρικό Διάταγμα, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των διερευνητικών εντολών κι
αφού ακολουθήσει μετά από αυτόν η σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της
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Δημοκρατίας, για να διερευνηθεί εάν είναι δυνατόν να υπάρξει Κυβέρνηση ή Κυβέρνηση από
όλα τα κόμματα και να οριστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση. Με αυτήν την έννοια, με βάση το
χρονοδιάγραμμα των διερευνητικών εντολών μέχρι την Πέμπτη το βράδυ φαίνεται ότι αυτός ο
κύκλος θα κρατήσει κι επομένως η Βουλή μπορεί να εργαστεί.
Κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη των Βουλευτών της Λαϊκής Ενότητας, είναι πολύ
σημαντικά τα δύο θέματα τα οποία προτείνετε. Και την Τρίτη να γίνει συζήτηση για τις
γερμανικές αποζημιώσεις. Είναι χρέος τιμής για εμάς, για όσους έδωσαν τη ζωή τους, την
περιουσία τους και όλη την ύπαρξή τους για τη λευτεριά της πατρίδας μας. Άρα, συμφωνούμε
να συζητηθεί το θέμα των γερμανικών οφειλών. Και συμφωνούμε, επίσης, για την Τετάρτη το
απόγευμα να συζητηθεί το θέμα του δημοσίου χρέους της χώρας και κυρίως το θέμα της
διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου χρέους της χώρας, διότι, αν δεν συμβεί αυτό,
έχουμε πει ότι δεν υπάρχει μέλλον για το λαό μας, για την πατρίδα μας και τη νεολαία. Είναι
υποχρέωσή μας, κυρίως απέναντι στις νέες γενιές και να κουβεντιάσουμε αυτό το
συγκεκριμένο ζήτημα και να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα εξοπλίζουν την όποια κυβέρνηση
προκύψει από τις εκλογές με πάρα πολλά επιχειρήματα, προκειμένου να διαπραγματευτεί
σκληρά τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους τους χρέους. Συμφωνούμε απόλυτα με την
πρότασή σας και για τις ημερομηνίες και για την ώρα και για τα θέματα και για το ότι η Βουλή
μέχρι την Πέμπτη το βράδυ θα πρέπει να λειτουργεί.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Στρατούλη.
Η κυρία Αμμανατίδου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου έχει
ζητήσει τον λόγο. Μετά η Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Χαραλαμπίδου.
Ελάτε, κυρία Αμμανατίδου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, δεν έχω
κανένα λόγο να πω «όχι». Συμφωνώ κι επειδή θα πρέπει με την κυρία Χαραλαμπίδου να
φύγουμε να αποχωρήσουμε, ψηφίζω θετικά και συμφωνώ για την Τρίτη και Τετάρτη, για τις
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δύο αυτές Ολομέλειες για τις οποίες έτσι κι αλλιώς -ειδικά για τη μία- νομίζω ότι είχαμε πάρει
ομόφωνη απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούμε, κυρία Αμμανατίδου.
Η Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Χαραλαμπίδου, έχει τον λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Συμφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να ρωτήσω για το τυπικό του θέματος και
τους Προέδρους των υπολοίπων Επιτροπών.
Ο κ. Ζερδελής έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Συμφωνώ και νομίζω ότι στην παρούσα φάση κατά τη
συζήτηση για το χρέος το επαχθές και επονείδιστο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κι εκείνα τα
επιχειρήματα τα οποία θα εμπλουτίσουν τη διεκδίκηση της διαγραφής μέρους του χρέους και
νομίζω ότι μέχρι στιγμής οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν κινηθεί νομικά προς τη
διαδικασία αυτή. Απλώς το αναφέρουν. Γι’ αυτό κι εγώ είμαι σύμφωνος με τις διαδικασίες που
προτείνετε, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Ζερδελή, σας ευχαριστώ και θα μου
επιτρέψετε, μιας και νομίζω ότι μαζί με τον κ. Στρατούλη είμαστε οι δύο νομικοί της
Διάσκεψης, να εκφράσω και μια μεγάλη πικρία για εκείνους που πολύ πρόσφατα επέλεξαν να
απαξιώσουν τους χαρακτηρισμούς, όταν με εμπεριστατωμένο πόρισμα μία Επιτροπή της
Βουλής με λαμπρούς επιστήμονες χαρακτηρίζει το χρέος «παράνομο, αθέμιτο, απεχθές,
επονείδιστο και μη βιώσιμο», ορολογίες και χαρακτηρισμοί που είναι νομικοί κι έχουν
τεράστια βαρύτητα στη διεθνή πρακτική, στη διεθνή διάλεκτο και στη διεθνή νομολογία. Κι
έχουν τεράστια βαρύτητα και για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο ΟΗΕ το τελευταίο
έτος.
Εκφράζω την τεράστια πικρία μου για κάποιους που απαξίωσαν αυτούς τους πολύ
σοβαρούς χαρακτηρισμούς, λέγοντας ότι «όταν βρίζεις», λέει, «το χρέος και το αποκαλείς
διάφορα επίθετα, δεν μειώνεται».
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Εγώ θυμάμαι ότι κάποιοι λέγαμε και υποσχόμασταν ότι θα τους ταράξουμε στη
νομιμότητα και αναφερόμασταν σε έναν μεγάλο ηγέτη της Αριστεράς, τον Ηλία Ηλιού. Η
νομιμότητα και η επίκληση των κεκτημένων δικαίων δεν είναι ύβρις. Ύβρις είναι η παραίτηση
από τα δικαιώματα και τα δίκαια των λαών.
Και επειδή πάντοτε με θυμόσοφο τρόπο τοποθετείστε για τα θέματα αυτά των δικαίων
και των δικαιωμάτων, να σας πω ότι ως νομικός αισθάνομαι τεράστια ευθύνη που υπάρχει στα
χέρια μας ένα τέτοιο πόρισμα και η ευθύνη όλων μας, το καθήκον όλων μας είναι να
αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού, γιατί αυτό το πόρισμα, κύριε Στρατούλη, λέει ότι
νομιμοποιούμαστε να διεκδικήσουμε τη διαγραφή και πάντως τη μη αποπληρωμή του συνόλου
χρέους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Το γνωρίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και κάποιοι δεν έχουν δικαίωμα να
διογκώνουν σήμερα το χρέος αυτό, να μας φορτώνουν δηλαδή με περισσότερο χρέος, χωρίς
προηγουμένως να έχουν προσπαθήσει για αυτόν το σκοπό.
Κύριε Κριτσωτάκη, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν δεν υπάρχει λόγος και δεν
υπάρχει και εμπόδιο, δηλαδή τυπικό ή νομικό κώλυμα, να μην γίνει αυτή η συζήτηση.
Αντίθετα, νομίζω ότι έχουν εγγραφεί οι υποθήκες και οι υποχρεώσεις για να γίνουν οι
συζητήσεις και για τα δύο θέματα σε Ολομέλεια, προφανώς, και για το θέμα της διεκδίκησης
των γερμανικών οφειλών, το οποίο είναι και ένα χρέος τιμής, αλλά και από την άλλη πλευρά
είναι κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να πάμε σε εκλογές χωρίς αυτό να έχει συζητηθεί,
να έχει μείνει απέξω. Αυτό το λέω όχι μόνο γιατί υπάρχει η τυπική υποχρέωση, η πολιτική
δέσμευση δηλαδή των Κομμάτων που έχουν συνομολογήσει ότι αυτό πρέπει να γίνει, αλλά και
διότι αυτό επείγει.
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Θέλω να υπενθυμίσω και αυτό που λέει ο Μανώλης ο Γλέζος -έχω την εμπειρία από
μία περιοδεία που κάναμε μαζί- ότι κάθε βράδυ κάνει έναν απολογισμό και λέει σε αυτόν τον
απολογισμό τι έκανα σήμερα για την υπόθεση και αναφέρεται συγκεκριμένα στον αδελφό του
που σχεδόν έφηβος ή μετέφηβος εκτελέστηκε.
Θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι η περίπτωση, αλλά είναι ο συμβολισμός. Και απέναντι
σε αυτό δεν έχουμε δικαίωμα να ολιγωρήσουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να αναβάλουμε ξανά.
Επίσης, πρέπει να προετοιμαστεί, επιτέλους, κάποια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση να πράξει
το χρέος της και σε αυτό.
Επίσης, να πω για το θέμα της διαγραφής του χρέους ότι όταν αυτό έχει συζητηθεί και
επισήμως έχει μπει στη Βουλή και έχει περαιωθεί η διαδικασία της συζήτησης και
επιστημονικά, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό και πολιτικά. Άρα, χρειάζεται και για το δεύτερο
θέμα, όπως και για το πρώτο, η συζήτηση στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και
δεν πρέπει να παραλειφθεί. Έχουμε υποχρέωση. Δεν το κάνουμε ούτε εκ περισσού ούτε επειδή
θέλουμε, αλλά νομίζω το κάνουμε, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι. Στην Ολομέλεια νομίζω ότι
θα αρθούν όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Αυτές οι δύο συζητήσεις πρέπει να γίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το ελπίζω, κύριε Κριτσωτάκη.
Κύριε Σαμοΐλη, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θεωρώ ότι πράγματι είναι σωστό να γίνουν, εγώ θα έλεγα, τρεις συζητήσεις πολύ
σημαντικές μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής τόσο για τις γερμανικές οφειλές όσο και για το
χρέος και για το προκαταρκτικό πόρισμα στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή Αλήθειας για το
χρέος, αλλά άλλο τόσο και για το αίτημα που έχει κάνει Το Ποτάμι για τις προσφυγικές ροές.
Αν θέλετε, κατά την άποψή μου, επιβάλλεται μάλιστα από το γεγονός ότι πηγαίνουμε
προς εκλογές, κυρία Πρόεδρε. Επιβάλλεται ο ελληνικός λαός υπεύθυνα να ενημερωθεί από τη
Βουλή για το τι συμβαίνει σε τρία πάρα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν και την πορεία
της χώρας μας.
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Όμως, με θλίψη μου διαπιστώνω ότι τα Κόμματα -το καθένα προφανώς για τους δικούς
του λόγους- με την απουσία τους έχουν υποβαθμίσει και τη Διάσκεψη των Προέδρων. Πιστεύω
ότι έτσι θα συμπεριφερθούν και στην Ολομέλεια. Αυτό, όμως, τα χαρακτηρίζει και δείχνει κατά
πόσο πραγματικά θέλουν μία ανοικτή συζήτηση και διάλογο για τα σημαντικά θέματα της
χώρας μας.
Είμαι θετικός στον προγραμματισμό που προαναφέρατε, κυρία Πρόεδρε, και βεβαίως
θα παρευρίσκομαι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστώ, κύριε Σαμοΐλη.
Είναι πράγματι λυπηρό ένα Κόμμα –Το Ποτάμι εν προκειμένω- να έχει υποβάλει
αίτημα Προ Ημερησίας Διατάξεως Συζήτησης για ένα τόσο σοβαρό θέμα, να πρέπει να
αποφασίσουμε για αυτό το θέμα, να αναγγέλλουμε ότι θα συζητηθούν όλες οι εκκρεμότητες
και το Κόμμα αυτό να μην προσέρχεται. Να αναβάλλεται η Διάσκεψη και το Κόμμα αυτό πάλι
να μην προσέρχεται.
Είναι πρόδηλο ότι εδώ υπάρχει συμπαιγνία όλων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων που
απουσιάζουν. Και είναι λυπηρό για τη Δημοκρατία τα Κόμματα, που, σύμφωνα με άρθρο 29
του Συντάγματος, πρέπει να λειτουργούν με δημοκρατικό τρόπο, μέσα στη Βουλή να
τορπιλίζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ως Πρόεδρος της Βουλής, μόνο τη θλίψη μου
μπορώ να εκφράσω.
Όμως, δεν μπορώ να μη θυμηθώ το γεγονός ότι στις 12 Αυγούστου 2015, τότε που με
πραγματικά όχι κανονικές διαδικασίες επιχειρήθηκε ακόμα και να παρακαμφθεί η διαδικασία
ανοίγματος της Βουλής που είχε κλείσει με αίτημα του Πρωθυπουργού, τα μέλη της Διάσκεψης
Γιώργος Βαρεμένος, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Χάρης Θεοχάρης, Νικήτας Κακλαμάνης,
Σπυρίδων Λυκούδης, Μεϊμαράκης Ευάγγελος - Βασίλειος, Μητσοτάκης Κυριάκος, Μπαλάφας
Ιωάννης, Νικολόπουλος Νίκος, Τσουκαλάς Κωνσταντίνος και Φίλης Νικόλαος επιχείρησαν με
κοινοβουλευτικό πραξικόπημα να ανοίξουν τη Βουλή, παρακάμπτοντας τη Διάσκεψη και την
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Πρόεδρο της Βουλής στην πραγματικότητα, για να ψηφιστεί η πιο επονείδιστη εξουσιοδότηση,
μνημονιακή, που είναι αντισυνταγματική και άκυρη και γι’ αυτό πρέπει να αποτραπεί η
κύρωσή της από την επόμενη Βουλή. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι αντιστρατεύονται και την
κυριαρχία τη λαϊκή και την κυριαρχία την εθνική και τη Δημοκρατία.
Σε κάθε περίπτωση η Διάσκεψη των Προέδρων, σύμφωνα με τις θετικές τοποθετήσεις
όλων των μελών στην εισήγηση της Προέδρου, ομόφωνα αποφασίζει ότι η Ολομέλεια της
Βουλής θα συνεδριάσει το απόγευμα της Τρίτης, στις 25 Αυγούστου 2015, προκειμένου να
συζητήσει το θέμα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, συνεκτιμώντας και τις εργασίες
της Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, σύμφωνα με την απόφαση που είχε
λάβει η Διάσκεψη των Προέδρων στις 7 Μαΐου 2015.
Το απόγευμα τις Τετάρτης -για την ακριβή ώρα θα εκδοθεί ημερήσια διάταξη- θα
συνέλθει η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να συζητήσει την προκαταρτική έκθεση της
Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους της Βουλής και το θέμα του δημοσίου χρέους, όπως
αναλύεται, αναδύεται και αναφύεται μέσα από αυτό το πόρισμα που είναι πραγματικά πολύ
εμπεριστατωμένο και αναλυτικό.
Αφού πήραμε τις αποφάσεις για τον προγραμματισμό του έργου της επόμενης
εβδομάδας, συμφώνως και με τις αποφάσεις της Διάσκεψης που έχουν ληφθεί στο παρελθόν,
θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα λοιπά εκκρεμή θέματα.
Κύριε Σαμοΐλη, μολονότι και εγώ θα ήθελα να συζητηθεί το μεγάλο αυτό θέμα του
μεταναστευτικού, επειδή γι’ αυτό το θέμα δεν υπάρχει προηγούμενη απόφαση Διάσκεψης και
επειδή προδήλως και το Κόμμα που υπέβαλε αυτή την αίτηση προσχηματικά την υπέβαλε, δεν
την εννοεί, νομίζω ότι θα ήταν υπέρβαση να δεχθούμε μία αίτηση του Προέδρου του Κόμματος
αυτού, ο οποίος ήδη έχει παραιτηθεί της αίτησης αυτής.
Καλό θα είναι, όμως, οι υπόλοιποι που πράγματι πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι ένα
θέμα για κατανάλωση, είναι ένα θέμα για σοβαρό προβληματισμό και ανάληψη ευθυνών, να
αναλάβουμε από θέση ευθύνης εκείνες τις πρωτοβουλίες που πρέπει, ειδικά μάλιστα όταν είναι
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πια εκρηκτική και επιτακτική η ανάγκη αφενός μεν προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ελευθεριών και των εγγυήσεων που είναι διεθνώς
κατοχυρωμένες και παραδεδεγμένες, αφετέρου πραγματικής χάραξης μίας πολιτικής για τη
μετανάστευση και για το άσυλο, για το φαινόμενο της προσφυγιάς σε επίπεδο ευρωπαϊκό με
ανάληψη ευθύνης από όλους εκείνοι οι οποίοι είναι συνυπεύθυνοι.
Δεν είναι πια ανεκτό -και αυτό το είπαν οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης για τη Μεσόγειο- κάποιοι να προσποιούνται ότι κάνουν
διαχείριση πραγμάτων, όπως επίσης δεν είναι ανεκτό κάποιοι να βρίσκουν ευκαιρία με αυτή
την ανασφάλεια που δημιουργείται στους πληθυσμούς προκειμένου είτε να σπεκουλάρουν είτε
να πλειοδοτήσουν σε ρατσισμό, ξενοφοβία, μισαλλοδοξία είτε ακόμη-ακόμη να υπηρετήσουν
άλλα συμφέροντα, όπως τα συμφέροντα που υπηρετούνται, όταν αναλαμβάνονται πολεμικές
πρωτοβουλίες έναντι αμάχων ανθρώπων, έναντι προσφύγων. Αυτά είναι η σκοτεινότερη
οπισθοδρόμηση που έχει γνωρίσει ο πλανήτης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ως Πρόεδρος της Βουλής δεν θα αφήσω φυσικά
ούτε να αιωρούνται εκκρεμότητες ούτε να μην ειπωθούν αυτά που πρέπει να ειπωθούν, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση, για να είναι καταγεγραμμένη
και στα Πρακτικά της Βουλής, σε σχέση με τις υπόλοιπες εκκρεμότητες που υπάρχουν στη
Βουλή και οι οποίες μοιραία οι περισσότερες θα παραμείνουν εκκρεμότητες. Υπήρχε η
δυνατότητα με τη λειτουργία της Διάσκεψης κάποιες από αυτές τις εκκρεμότητες να
ρυθμιστούν.
Μία κορυφαία εκκρεμότητα ήταν κάποιες αναγκαίες τροποποιήσεις τις οποίες είχαμε
συζητήσει -έστω και εισαγωγικά- στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής. Όπως γνωρίζετε,
για να υπάρξουν τροποποιήσεις του Κανονισμού της Βουλής, χρειάζεται συνεδρίαση της
Ολομέλειας και προγραμματισμός αυτών των αλλαγών. Αυτό προδήλως δεν μπορεί να γίνει,
αφού δεν συμπράττει κανένα από τα υπόλοιπα Κόμματα της Διάσκεψης, πράγμα που σημαίνει
ότι και όσα συζητήθηκαν στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής και όσες εκκρεμότητες
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εντοπίστηκαν -υπήρχαν ζητήματα εργασιακά, υπήρχαν ζητήματα οργανωτικά, υπήρχε το
κορυφαίο ζήτημα των ποινικών δικογραφιών οι οποίες έρχονται στη Βουλή και είχα
ενημερώσει την Επιτροπή Κανονισμού ότι θα υποβαλλόταν η πρόταση για να συγκροτηθεί
επιτροπή επεξεργασίας των ποινικών δικογραφιών που αφορούν Υπουργούς και πρώην
υπουργούς- είναι πρόδηλο ότι κάποιοι θέλουν αυτά να παραμείνουν εκκρεμή και λυπούμαι
πραγματικά για λογαριασμό τους. Λυπούμαι που δεν εννοούσαν τίποτα από όλα όσα έλεγαν.
Θα ήθελα, όμως, να σας ενημερώσω -για να είμαστε και όλοι εντάξει και απέναντι στις
υποχρεώσεις μας και απέναντι στη συνείδησή μας- ότι υπάρχει η απόφαση για τη συζήτηση
για το θέμα της επίσημης αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους.
Δυστυχώς, δεν έχουμε εκπροσώπηση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής Εξωτερικών
και Άμυνας, αφού για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση ο κ. Βαρεμένος δεν παρίσταται, δεν έχει
ανευρεθεί ο Αντιπρόεδρος κ. Καραγιαννίδης. Κι επειδή νομίζω ότι ένα τέτοιο θέμα, που αφορά
και την εξωτερική πολιτική και είναι μείζον και αφορά και τις διεθνείς σχέσεις μας, καλό είναι
να μην μπει με αυτό τον τρόπο στην Ολομέλεια, προτείνω η εκκρεμότητα αυτή να καταγραφεί
ως εκκρεμότητα και από εκεί και πέρα θα αναλάβουν την ευθύνη εκείνοι που την αφήνουν ως
εκκρεμότητα.
Υπάρχει ως εκκρεμότητα η πλήρωση της θητείας των μελών του Ιδρύματος της
Βουλής. Αυτό είχε μια σημασία, με δεδομένο ότι είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της
Βουλής των Εφήβων για τον Σεπτέμβριο. Έχει φροντίσει, βέβαια, με την ιδιότητά του ως
μέλους και Αντιπροέδρου ο κύριος Γενικός μας και έχουν όλα δρομολογηθεί. Είναι ευτύχημα
που ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής είναι εκπαιδευτικός και τόσο ευαίσθητος στα θέματα
της εκπαίδευσης.
Είναι κρίμα να μην παρίσταται η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Είναι ο λόγος
για τον οποίο κάλεσα και την κυρία Κανελλοπούλου, ελπίζοντας ότι θα εκπροσωπηθεί η
Επιτροπή. Θα παρακαλούσα να γίνει δεκτό ότι θα ορίσω ως Πρόεδρος, Βουλευτές,
αναζητώντας Βουλευτές οι οποίοι θα δεχθούν να συμπράξουν στη διαδικασία, πιθανότατα από
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το Προεδρείο της Βουλής, συμπεριλαμβανομένων και των Γραμματέων μας, που είναι νέοι
άνθρωποι και άρα πιο κοντά στους Εφήβους Βουλευτές. Και φυσικά, θα ζητήσουμε από όλα
τα Κόμματα, όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες, να δηλώσουν ποιοι Βουλευτές θα ήθελαν να
συμμετάσχουν.
Από εκεί και πέρα, ελπίζω ότι αυτού του είδους η επίθεση στην κοινοβουλευτική
λειτουργία δεν θα πλήξει και τη Βουλή των Εφήβων, για να δώσουμε άλλη μία ανάποδη στη
νέα γενιά. Και θα κάνουμε τα πάντα, ώστε να είναι σωστή, έστω και εν μέσω προεκλογικής
περιόδου, η λειτουργία της Βουλής των Εφήβων. Ούτως ή άλλως, όπως είπα, το Προεδρείο της
Βουλής ασκεί κανονικά καθήκοντα μέχρι να αναλάβει νέο.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε σε εκκρεμότητα, θα ήθελα να σας
ενημερώσω σχετικά με το έργο των Επιτροπών. Θα μου δώσετε, κυρία Τζίνη, την επιστολή
του κυρίου Προέδρου της Δημοκρατίας; Ευχαριστώ πολύ.
Σας ενημέρωσα χθες σχετικά με το αίτημά μου προς τον κύριο Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και διανεμήθη, νομίζω, και η επιστολή μου. Έχει διανεμηθεί, κυρία Τζίνη, η δική
μου επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Έχει διανεμηθεί. Θα διανεμηθεί και η
απάντηση του κυρίου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος επανήλθε στον θεσμικό τρόπο
τοποθέτησης και ελπίζω οριστικά να εγκατέλειψε την εν μέσω κύκλων, πηγών και διαρροών
τοποθέτηση. Καμία σχέση ο τρόπος και το ύφος της θεσμικής τοποθέτησης με τις διαρροές και
τους κύκλους, που όμως αποκαλύπτουν.
Ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, ισχυρίζεται ότι έχει μια δική μου
ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία έχει πράξει συνταγματικά. Επικαλείται τη γενική ομολογία
που δεν μπορεί να αγνοηθεί.
Μου λέει: «Εφαρμόζω στο ακέραιο, κατά γενική ομολογία που δεν μπορεί να
αγνοηθεί, το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος». Η γενική ομολογία δεν συνάγεται,
νομίζω, και σε κάθε περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνει την Πρόεδρο της Βουλής, που έχει ρητώς
τοποθετηθεί σε σχέση με τις συνταγματικές παραβιάσεις, για τις οποίες θα πρέπει και ο
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Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάποια στιγμή να εξηγήσει και να δώσει αυτές τις απαραίτητες
εξηγήσεις στην ιστορία και την κοινωνία.
«Ως προς το αίτημά σας για διαβίβαση στη Βουλή των πρακτικών της υπό την
Προεδρία μου διάσκεψης των Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου 2015, η οποία είναι και η
μόνη που συνεκλήθη, απορώ δε πώς αγνοείτε το γεγονός αυτό, αναφερόμενη σε δήθεν
συναντήσεις.», λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Εδώ οφείλω να πω ότι αναφέρθηκα σε συναντήσεις, διότι, όπως γνωρίζετε, την ημέρα
της Επετείου της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας υπήρξε ένα γεύμα υπό τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, το οποίο εμφανίστηκε ως σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
μάλιστα, σύμφωνα με τις γνωστές πηγές, διαρροές και κύκλους, δημοσιοποιήθηκε ότι εκεί
αποφασίστηκε κανείς Πολιτικός Αρχηγός να μην παραστεί στη Βουλή κατά την εκδήλωση
μνήμης για την Επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Γι’ αυτό, λοιπόν, εγώ αναφέρθηκα
σε συναντήσεις και εκείνοι που έχουν να δώσουν εξηγήσεις θα τις δώσουν.
«Οφείλετε», λέει ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «να γνωρίζετε, ως Πρόεδρος
της Βουλής, τον τρόπο με τον οποίο ένα τέτοιο αίτημα μπορεί να διατυπωθεί παραδεκτώς από
νομική άποψη εκ μέρους της Βουλής, ήτοι μέσω της διαδικασία του κοινοβουλευτικού
ελέγχου, φυσικά κατά τις προβλέψεις του Κανονισμού της Βουλής. Αυτό άλλωστε σας είχα
καταστήσει σαφές όταν μου θέσατε, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας, προφορικώς το
ζήτημα, αφού οιαδήποτε άλλη διαβίβαση θα συνιστούσε ευθεία παραβίαση του Συντάγματος
και του Κανονισμού της Βουλής. Η απάντησή μου αυτή απηχεί την εδραία πεποίθησή μου, και
ως Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι η ορθή και δημοκρατική ερμηνεία και εφαρμογή του
Συντάγματος, ακριβώς λόγω της θεσμικής του πεμπτουσίας ως θεμελίου του δημοκρατικού
πολιτεύματος

είναι

αντίθετη

προς

κάθε

έννοια

«αυθεντίας»

και

συνακόλουθης

«αποκλειστικότητας», ιδίως όταν αυτή εκδηλώνεται ex cathedra και υπό συνθήκες αντίστοιχης
προνομιακής, δηλαδή κατ’ ουσίαν καταχρηστικής δημοσιότητας».
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Φαντάζομαι ότι αναφέρεται ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην προνομιακή
καταχρηστική δημοσιότητα των κύκλων, των πηγών, των συνεργατών και όλων αυτών των
ανυπόστατων πραγμάτων που χρησιμοποιούνται για να κρυφτούν κάποιοι πίσω από το
δάκτυλό τους.
Επειδή, όμως, εδώ δεν παίζουμε κι επειδή η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με κόλπα κι
επειδή είναι γνωστό ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται προς την Κυβέρνηση και ό,τι
άλλο εννοεί ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα το εξηγήσει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή,
δεν μπορεί να καμία περίπτωση να αποτραπεί η διαβίβαση και σε κάθε περίπτωση η
ενεργοποίηση των διαδικασιών της Βουλής, για να μάθει η Βουλή που λειτουργεί και ο
ελληνικός λαός τι συζητήθηκε σε αυτή την επτάωρη σύσκεψη των Πολιτικών Αρχηγών, μετά
την οποία δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες που οδήγησαν στο να μετατρέπεται το «ΟΧΙ» του
ελληνικού λαού σε «ΝΑΙ».
Γι’ αυτόν τον λόγο, σας ενημερώνω ότι από εχθές το βράδυ 23.30΄ που παρέλαβα την
επιστολή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, συγκάλεσα την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής για αύριο το απόγευμα, προκειμένου με την αρμοδιότητά της ως Επιτροπής της
Βουλής, η οποία μπορεί να ασκεί έλεγχο για τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών κι επειδή
αποτελεί πεδίο δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών η συνάντηση των Πολιτικών Αρχηγών
υπό την Προεδρία της Δημοκρατίας -υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί είναι
μονοπρόσωπο όργανο ο Πρόεδρος- να λάβει την απόφαση αυτή και να ζητήσει αυτά τα
πρακτικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος φαίνεται να δυστροπεί και να μην θέλει
να τα δώσει αυτοβούλως.
Θα ήθελα, όμως, να πω, επειδή σε αυτήν τη χώρα δεν γίναμε Λωτοφάγοι, ότι στην
ενδιάμεση περίοδο μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών του 2012, 6 ης και 17ης Ιουνίου του
2012, είχαν γίνει συναντήσεις των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον κ. Παπούλια και τότε τα
πρακτικά είχαν δημοσιοποιηθεί χωρίς καμία αίτηση και χωρίς κανέναν κοινοβουλευτικό
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έλεγχο. Άλλωστε, η ενδιάμεση Βουλή, όπως θυμάστε, συνεδρίασε μόνο για να εκλέξει
Προεδρείο και μετά διαλύθηκε.
Άρα, δεν μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να δικαιολογήσει την απόφασή του
να μην δώσει τα πρακτικά, να λέει ότι θα ήταν παραβίαση του Συντάγματος να τα δώσει στη
Βουλή που τα ζητάει και στην Πρόεδρο της Βουλής που τα ζητάει, την ίδια ώρα κατά την οποία
αυτά είχαν δημοσιοποιηθεί χωρίς καμία προεργασία το 2012. Καλό είναι να μην λέγονται
τέτοιες βαρύγδουπες κουβέντες, γιατί θυμίζουν σε όλους μας τα συμπεράσματα που έχουμε
βγάλει σε σχέση με τον ρόλο των διαφόρων καθηγητών του δημοσίου και του συνταγματικού
δικαίου – να μην προσβληθεί ο κ. Παπασπύρου τώρα- στον δημόσιο βίο. Επομένως, αυτό θα
το αντιμετωπίσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επίσης, θα συνέλθει και την Τρίτη το μεσημέρι,
προκειμένου να εξετάσει τον κ. Στουρνάρα. Είναι κι αυτό μία οφειλή, με δεδομένο ότι είχε
προσκληθεί για να εξεταστεί για την υπόθεση SIEMENS ο κ. Στουρνάρας. Είχε τότε
επικαλεστεί τις βαριές του υποχρεώσεις ως Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Δεν θα κλείσει αυτή η Βουλή χωρίς να ξανακληθεί και να τεθεί προ της ευθύνης του.
Γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι υποχρέωσή του να προσέλθει. Καλείται ως μάρτυρας. Γνωρίζει
πολύ καλά ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ο Πρόεδρός της έχει καθήκοντα και
εξουσίες ανακριτικές. Επομένως, ελπίζω οι άλλες διαρροές που διαβάζαμε ότι βρίσκεται σε
διακοπές και δεν θα έρθει να είναι απλώς μια κακόγουστη φάρσα και να αντιλαμβάνεται ο
κύριος Διοικητής ότι με την ιδιότητα του μάρτυρα, και λόγω της ανάμειξής του στην υπόθεση
της υπογραφής τού άκυρου συμβιβασμού, θα πρέπει να προσέλθει.
Σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα που σας είχα ανακοινώσει εχθές, υπάρχει ένα θέμα
το οποίο δεν σας είχα ανακοινώσει και θα πρέπει να ανακοινωθεί. Σύμφωνα με την απόφαση
που είχαμε λάβει στη Διάσκεψη, τεθείσης της Διάσκεψης προ μιας ασφυκτικής προθεσμίας
που έθεσε ο κ. Τσακαλώτος ως Υπουργός Οικονομικών, αποφασίσαμε να εξουσιοδοτήσουμε
την Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου Εκτέλεσης
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του Προϋπολογισμού του Κράτους, προκειμένου να υποδείξει εκπρόσωπο της Βουλής στη
διαδικασία για την επιλογή του επόμενου Διοικητή της ΕΛΣΤΑΤ.
Είναι πρόδηλο ότι όλη αυτή η διαδικασία ματαιώνεται, αφού παραιτήθηκε η
Κυβέρνηση. Και δεν μπορώ, βεβαίως, να μην πω ότι κάποιοι είπαμε στις 15 Ιουλίου, όταν
ψηφίστηκαν τα πρώτα προαπαιτούμενα, για την προνομιακή μεταχείριση που επιφυλάχθηκε
στον κ. Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ, που ήδη είναι υπόδικος. Ο κ. Γεωργίου είπε ότι δεν επιθυμεί
να παραμείνει ως επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ. Σε κάθε περίπτωση η ΕΛΣΤΑΤ, όμως, μένει στην
κατάσταση στην οποία μένει.
Υπήρξε ένα δυσάρεστο γεγονός στην Επιτροπή. Δώστε μου, σας παρακαλώ, και ποιοι
ψήφισαν. Δυστυχώς, ενημερώθηκα από τον Πρόεδρος της Επιτροπής, τον κ. Γάκη, ότι με
πρωτοβουλία του είχε προταθεί και είχε αποσταλεί το βιογραφικό του κ. Λιαργκόβα, ως
εκπροσώπου της Βουλής για την διαδικασία αυτή.
Ενημερώθηκα την παραμονή της συνεδρίασης. Ενημέρωσα τον κ. Γάκη ότι δεν
συμφωνώ μ’ αυτή την πρόταση, διότι έχω δημοσίως καταγγείλει ότι ο κ. Λιαργκόβας ως
συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δεν λειτουργεί για τη
Βουλή. Και τις δύο φορές που συνέταξε τριμηνιαία έκθεση επί δικής μου θητείας δεν με
ενημέρωσε, δεν την υπέβαλε, όπως προβλέπουν οι διατάξεις. Κύριε Παπασπύρου, αν θέλετε,
να μου φέρετε και τη διάταξη αυτή. Αντ’ αυτού προτίμησε στην πραγματικότητα να κάνει
δημόσιες εμφανίσεις προσωπικού και πολιτικού χαρακτήρα, που καμία σχέση δεν έχουν με
εκπροσώπηση της Βουλής.
Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δεν είναι για να κάνουν
μνημονιακή πολιτική εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο υπηρετούν ό,τι
υπηρετούν. Δεν είναι για να εκφράζονται σε έναν επιστημονικά διάτρητο πρόλογο της Έκθεσης
επιθέσεις πολιτικές προς τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, κ. Βαρουφάκη, ή προς την
Πρόεδρο της Βουλής.
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Δεν αντιλαμβάνομαι με ποια εξουσία και με ποιο θράσος ο κ. Λιαργκόβας ανέλαβε ως
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή να συντάσσει πονήματα στα οποία λέει ότι
η αναφορά σε πραξικόπημα υπονομεύει την οικονομία της χώρας ή να αναφέρεται με
απαξιωτικό τρόπο κατ’ επανάληψη και επίμονα στον πρώην Υπουργό Οικονομικών
ονομαστικά, στον κ. Γιάνη Βαρουφάκη και πώς χωρίς να ενημερώσει την Πρόεδρο της Βουλής
αλλά και τους Προέδρους των Επιτροπών -είναι παρών ο κ. Σαμοΐλης και μπορεί να το
επιβεβαιώσει- δημοσιοποίησε δύο φορές εκθέσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικούς
λόγους.
Προσφάτως ενημερώθηκα ότι κάθε εβδομάδα ο κ. Λιαργκόβας αρθρογραφεί σε
σαββατιάτικη εφημερίδα, την «Αγορά» και διαφημίζεται αυτό με επίκληση και της ιδιότητάς
του ως συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Δεν θεωρώ ότι
μπορεί να υπάρχει τέτοιου είδους δραστηριότητα και αυτή η δραστηριότητα να εμφανίζεται
ότι καλύπτεται από τη Βουλή. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή τα πολιτικά παιχνίδια στο όνομα της
Βουλής πρέπει να τελειώνουν.
Θα δώσω το λόγο και στον κ. Σαμοΐλη που είναι μέλος της Επιτροπής Απολογισμού
και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Το πρακτικό αυτό της Επιτροπής θα
ελέγξουμε αν θα διαβιβαστεί στην υπηρεσιακή Κυβέρνηση ή αν θα πρέπει να διαβιβαστεί σε
επόμενη Κυβέρνηση. Σε κάθε, όμως, περίπτωση θα διαβιβαστεί με τη δική μου ρητή σημείωση
ότι διαφωνώ με αυτή την πρόταση, διότι έχω διαπιστώσει ότι η δραστηριότητα του
συγκεκριμένου προσώπου δεν είναι δραστηριότητα που εκπροσωπεί τη Βουλή. Κι όταν η
Βουλή ορίζει εκπροσώπους, πρέπει οι εκπρόσωποι να έχουν συναίσθηση ότι εκπροσωπούν τη
Βουλή.
Είναι ένα φαινόμενο πολύ δυσάρεστο. Έχει συμβεί και άλλες φορές. Έχουμε δει
μάλιστα υπηρεσιακά πρόσωπα της Βουλής να τοποθετούνται με τρόπο αδιανόητο
επικαλούμενα άλλες ιδιότητές τους και μη γνωστοποιώντας ότι την ίδια ώρα φερ’ ειπείν κατά
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την οποία καταγγέλλουν το δημοψήφισμα ως περιγέλαστο και καταγέλαστο, κατά την ίδια ώρα
αποδέχονται να εισπράττουν από τη Βουλή κάθε μήνα αποζημιώσεις και κάθε μήνα έξοδα.
Αυτά σε σχέση με αυτή την εκκρεμότητα της Διάσκεψης. Στη Διάσκεψη, απ’ ό,τι
βλέπω, υπέρ της πρότασης του κ. Γάκη για την πρόταση του κ. Λιαργκόβα ψήφισαν ο κ. Γάκης,
ο κ. Γιαννακίδης, ο κ. Καΐσας, ο κ. Μιχελογιαννάκης, η κυρία Παπανάτσιου και ο κ. Ψυχογιός
από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βούλτεψη, ο κ. Κακλαμάνης, ο κ. Οικονόμου και ο κ. Σταϊκούρας
από την Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μαυρωτάς από το Ποτάμι, ο κ. Δημήτριος Καμμένος από τους
Ανεξάρτητους Έλληνες και ο κ. Κεγκέρογλου από το ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε μια άλλη πρόταση για
τον κ. Σπύρο Λαπατσιώρα, την οποία εψήφισαν ο κ. Στέφανος Σαμοΐλης και ο κ. Κώστας
Λαπαβίτσας και οι δύο τότε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Σαμοΐλη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε για τη συνεδρίαση αυτή.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Πράγματι, κυρία Πρόεδρε, στην Επιτροπή κατήγγειλα
στον κ. Γάκη, χωρίς ίχνος μάλιστα, όπως είπα, προσωπικής αντιπαράθεσης, ότι η Επιτροπή δεν
έκανε το έργο της όπως θα έπρεπε. Ήταν ελλειμματική όσον αφορά στις προτάσεις, διότι δεν
είναι δυνατόν για μια θέση στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, στο Διοικητικό της
Συμβούλιο που θα εκπροσωπείται η Βουλή, να υπάρχει μία και μοναδική πρόταση. Και
μάλιστα μου προξένησε εντύπωση.
Το κατέθεσα, λοιπόν, στη Βουλή και μάλιστα αντιπρότεινα τον Σπύρο Λαπατσιώρα,
μετά βέβαια από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Οικονομικό Τμήμα και μάλιστα μαθηματικός, που είναι πιο κοντά
στο έργο της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Παρ’ όλα αυτά η πρόταση που έκανα στηρίχθηκε μόνο από δύο Βουλευτές, δηλαδή
εμένα κα τον κ. Λαπαβίτσα. Πραγματικά με εξέπληξε το γεγονός ότι μέσα στο φάκελο που μας
έστειλαν για τη συνεδρίαση της Επιτροπής υπήρχε ένα μόνο βιογραφικό και ήταν αυτό του κ.
Λιαργκόβα.
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Αυτά, κυρία Πρόεδρε. Προφανώς δεν έγινε όπως έπρεπε η διαδικασία. Είπα και στον
Πρόεδρο, τον κ. Γάκη, ότι τουλάχιστον, αφού προτείνει τον κ. Λιαργκόβα, που είναι μέλος της
Επιτροπής Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή θα έπρεπε να ρωτήσει και τα υπόλοιπα
μέλη της Επιτροπής Ισολογισμού. Τουλάχιστον να ρώταγε και τους υπόλοιπους αν ήθελαν.
Εγώ ρώτησα ένα εκ των μελών. Δεν είχα το χρόνο να ρωτήσω τους υπόλοιπους, διότι ήταν και
βιαστικό. Μάλιστα, ο κ. Γάκης επικαλέστηκε ότι πρέπει να κλείσει το θέμα και ότι δεν
μπορούμε να το αναστείλουμε, να το αναβάλλουμε για μια άλλη συνεδρίαση και ψηφίστηκε
κατ’ αυτόν τον τρόπο από όλους, εκτός εμού και του κ. Λαπαβίτσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μιλούμε για συνεδρίαση της 20ης
Αυγούστου. Σωστά, κύριε Σαμοΐλη;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Της ημέρας κατά την οποία παραιτήθηκε η
Κυβέρνηση. Την ίδια ώρα η Κυβέρνηση υποτίθεται ότι πίεζε για να ολοκληρωθεί μια
διαδικασία, την οποία δε θα μπορούσε να ολοκληρώσει.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα μόνο να γνωρίζω αν σας ενημέρωσε ως Πρόεδρο
της Επιτροπής και ως όφειλε και όπως το ζήτησα ο κ. Γάκης για τη ρητή αντίρρησή μου, με
δεδομένο ότι δημόσια στις 5 Αυγούστου κατά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσα ως Πρόεδρος
της Βουλής, κατήγγειλα το συγκεκριμένο πρόσωπο, διότι λειτούργησε με τρόπο απάδοντα προς
τα καθήκοντά του ως συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
Σας ενημέρωσε;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Απ’ ό,τι θυμάμαι, κυρία Πρόεδρε, τέτοια ενημέρωση δεν
έγινε, αλλά μπορούμε να προστρέξουμε και στα πρακτικά της Επιτροπής βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εντάξει. Ούτως ή άλλως θα ζητήσω να
διανεμηθούν και στα μέλη της Διάσκεψης.
Εγώ προσωπικά θεωρώ ακατανόητες αυτές τις επιλογές. Σε κάθε περίπτωση όλον
αυτόν τον καιρό κάποια πράγματα που κάποιοι λέγαμε σε σχέση με το πώς ένα καθεστώς
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αντιδημοκρατικό προωθείται και ριζώνει και πώς θα πρέπει να ξεριζωθεί, κάποιοι τα
εννοούσαμε. Κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι δεν τα εννοούσαν.
Έχουμε σε εκκρεμότητα την πλήρωση κενών θέσεων Αντιπροέδρων του Αρείου
Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της κενής θέσης του
Γενικού Επίτροπου της Επικρατείας των τακτικών δικαστηρίων. Προδήλως αυτά δεν μπορούν
να γίνουν χωρίς τη συμμετοχή όλων των μελών της Διάσκεψης.
Άρα, πιστεύω ότι παρέλκει να συζητήσουμε και την αίτηση του κ. Χαράλαμπου
Αθανασίου, που υπέβαλε στις 14 Αυγούστου 2015 για να παρίσταται στη Διάσκεψη των
Προέδρων επικαλούμενος την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας. Είναι γνωστό ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων παρίσταται ο Πρόεδρος ή η
Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Συμβαίνει να είναι η Πρόεδρος της Βουλής.
Παρίσταμαι εγώ κάθε φορά, λοιπόν, χωρίς να ψηφίζω φυσικά δύο φορές, με μια ψήφο. Οι
Πρόεδροι των Επιτροπών είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, πότε
αντικαθίστανται.
Εγώ το μόνο που θέλω να καταγράψω ως άκρως αρνητικό είναι το γεγονός ότι για
πρώτη φορά υπεβλήθη τέτοια αίτηση του κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, πρώην Υπουργού
Δικαιοσύνης και πρώην Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, στην πολλοστή
Διάσκεψη αλλά στην πρώτη Διάσκεψη που θα συζητούσε το θέμα της πλήρωσης των θέσεων
των δικαστικών λειτουργών. Και μάλιστα εδώ ήταν για τον Πρόεδρο και την ορισθείσα ήδη
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, αφού το Υπουργικό Συμβούλιο προέβη και σε ορισμό Προέδρου
του Αρείου Πάγου, της κυρίας Θάνου- Χριστοφίλου.
Είναι νομίζω περιττά τα σχόλια σε σχέση με το αίτημα του κ. Αθανασίου και σε κάθε
περίπτωση παρέλκει, εκτός αν κάνουμε κάποια επόμενη Διάσκεψη και ερωτηθεί η Νέα
Δημοκρατία, αφού ο κ. Αθανασίου θέλει τόσο πολύ να παρίσταται, μήπως αντικαταστήσει
κάποιον από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον κ.
Μητσοτάκη, τον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Βρούτση, που δεν παρίστανται.

[23]

Είχαμε επίσης το θέμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και πάλι δεν μας
έκανε την τιμή να έρθει ούτε ο κ. Φίλης που είχε αναλάβει να φέρει μια πρόταση, δεν μας
έκαναν την τιμή και τα υπόλοιπα κόμματα.
Επομένως, νομίζω ότι το συμπέρασμα πρέπει να είναι απλό. Ευτυχώς που
επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι εγκύρως λειτουργεί η τετραμελής σύνθεση του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, διαφορετικά θα μπαίναμε σε μια εκλογική περίοδο χωρίς καμία
Ανεξάρτητη Αρχή να εποπτεύει εκείνους που θα πατάσσονταν και θα ελέγχονταν.
Πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις αυτοί που δημιούργησαν μια
ολόκληρη αναστάτωση σε σχέση με την εγκυρότητα των θητειών, η οποία θα σήμαινε την
ακύρωση όλων των προστίμων που έχει επιβάλει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε
όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και ακυρότητα βέβαια και όλων των προστίμων που
έχουν επιβάλει και άλλες Ανεξάρτητες Αρχές, όπως η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών που επίσης έχει επιβάλλει σημαντικά πρόστιμα κ.ο.κ. Μια πρόταση, λοιπόν, η
οποία ουσιαστικά θα ήταν «βόμβα» και για το δημόσιο συμφέρον και για το Δημόσιο Ταμείο.
Παρ’ όλα αυτά ως Πρόεδρος της Βουλής και ως Πρόεδρος της Διάσκεψης εγώ
συνεχίζω να απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση στα μη παρόντα μέλη της Διάσκεψης να
αναλάβουν την ευθύνη τους και πριν διαλυθεί η Βουλή να γίνει απόπειρα, ώστε να οριστούν
τα τρία μέλη που λείπουν από την επταμελή σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης. Αντί να κάνουν προσωπικές επιθέσεις «δολοφονίας» προσωπικότητας με
ανεπίτρεπτους υπαινιγμούς τους οποίους εν συνεχεία δεν αναλαμβάνουν, αλλά αποδίδουν σε
διάφορα «αδέσποτα» περιοδεύοντα sites, καλό είναι εκείνοι οι οποίοι έσπειραν όλους αυτούς
τους ανέμους και εξαπέλυσαν τις θύελλες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προσέλθουν,
προκειμένου να υπάρξει μια απόπειρα της Διάσκεψης να συμπληρωθεί η σύνθεση του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Πρόκειται για μια Ανεξάρτητη Αρχή που θα παίξει κομβικό
ρόλο στην προεκλογική περίοδο.

[24]

Προσωπικά έχω πει ότι δεν θα αναμιχθώ καθόλου στη διαδικασία εξεύρεσης
προσώπων για λόγους αρχής και δεοντολογίας, με δεδομένο ότι Αντιπρόεδρος της Αρχής εν
ενεργεία είναι συγγενής μου. Ωστόσο, η ευθύνη μου να ζητήσω και να μεριμνήσω να
συγκροτηθεί η Διάσκεψη και να υπάρξει έστω απόπειρα εξεύρεσης κοινώς αποδεκτής λύσης,
έχει αναληφθεί εκ μέρους μου προ πολλού. Είναι η τρίτη φορά που ζητώ αυτό να γίνει. Εκείνοι
οι οποίοι προσπαθούν να μην γίνει κι εκείνοι οι οποίοι τελικά προσπαθούν να αφεθεί
ανεξέλεγκτο το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο για ακόμη μια περίοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει, θα πρέπει
να εξηγήσουν τελικώς τι υπηρετεί αυτή η τακτική.
Ζητήσατε τον λόγο, κύριε Ζερδελή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Θυμάμαι ότι υπάρχει και γνωμοδότηση σχετικά με την
νομιμότητα αυτήν τη στιγμή της παρουσίας των τεσσάρων μελών στο Ραδιοτηλεοπτικό
Συμβούλιο.
Θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, αυτήν τη γνωμοδότηση να την μοιράσετε στα μέλη
της Επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βεβαίως, κύριε Ζερδελή. Είχα ζητήσει από
την κ. Τζίνη να σας την διανείμει προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση, σας δίνω το δικό μου
αντίγραφο.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου.
Συνήλθε μετά την Ειδική Διάσκεψη που κάναμε για το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι συνεκάλεσα με
πρωτοβουλία μου τη Διάσκεψη μετά από μία ανεπίτρεπτη επίθεση που μου έγινε για το θέμα
αυτό κι επειδή, με δημόσια τοποθέτηση από τον κ. Νίκο Φίλη αφέθηκε να εννοηθεί ότι είναι
στην αρμοδιότητα της Προέδρου της Βουλής, η οποία αδρανεί. Κι εν συνεχεία κάποιοι, που
δυστυχώς τους θεωρούσα συντρόφους μου, ανέλαβαν, επίσης, να πετάξουν λάσπη ανεπίτρεπτη
στη διάρκεια συνεδρίασης ενός κομματικού οργάνου. Αυτά, τελικώς, η ιστορία έδειξε τι
υπηρετούν.
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Όμως, επειδή αυτά δεν μπορούν να αφήνονται, εγώ συγκάλεσα αμέσως τη Διάσκεψη
των Προέδρων, προκειμένου να τοποθετηθεί και ο κύριος Υπουργός, ο κ. Παππάς, σε σχέση
με αυτό που είπε, ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία έγκυρη θητεία στο Συμβούλιο, ότι είναι δηλαδή
ανύπαρκτο, ανυπόστατο, το Συμβούλιο, πράγμα που θα σήμαινε ακύρωση όλων των
προστίμων που έχει επιβάλει και φυσικά πλήρη παράλυσή του.
Ο κ. Παππάς είχε προσέλθει στη Διάσκεψη και είπε ότι ήταν μια δική του ερμηνεία,
για την οποία δεν είχε καμία γνωμοδότηση. Απόρησα με το γεγονός, με δεδομένο ότι ο κ.
Παππάς έχει και νομικό σύμβουλο, ο ίδιος δεν είναι νομικός.
Σε κάθε περίπτωση, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι αυτό το οποίο
εκπροσωπεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε όλες τις δίκες ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας. Επομένως, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι αυτό που πρώτο έχει
υποστηρίξει την εγκυρότητα της θητείας των μελών του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης.
Ανέλαβε ο κ. Παππάς να ζητήσει γνωμοδότηση, ωστόσο, από το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους. Δεν έχει προσκομίσει οτιδήποτε. Ανέλαβε η Διάσκεψη να ζητήσει γνωμοδότηση
από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Συνεκλήθη το Επιστημονικό Συμβούλιο. Με
παρακάλεσαν τα μέλη να συνεδριάσουν στις 17 Αυγούστου, γιατί σας θυμίζω ότι τους το
είχαμε ζητήσει στις 5 Αυγούστου. Με δεδομένο ότι θα ήταν κλειστή η Βουλή, όπως μας είχε
ζητήσει ο Πρωθυπουργός, τους είπα: «Ναι, εντάξει στις 17 Αυγούστου». Συνεδρίασαν και
έβγαλαν ομόφωνη γνωμοδότηση, την οποία και σας δίνω. Είναι έντεκα σελίδων και παρακαλώ
να διανεμηθεί και στα υπόλοιπα μέλη. Δώστε μου και εμένα ένα αντίγραφο μόνο για να σας
πω ότι απαντά με απερίφραστο τρόπο.
(Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει την
προαναφερθείσα γνωμοδότηση, η οποία επισυνάπτεται στο τέλος των Πρακτικών της
συνεδρίασης)
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Θυμίζω ότι είχε ζητήσει ο κ. Φίλης -που επίσης δεν είναι νομικός, αλλά είχε κάποια
νομικά ερωτήματα- και υπέβαλε και εκείνος -μάλλον μόνον εκείνος από τα μέλη της
Διάσκεψης- κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία διαβιβάστηκαν και αυτά στο
Επιστημονικό Συμβούλιο. Και απήντησε το Επιστημονικό Συμβούλιο με σαφήνεια ότι δεν
υπάρχει ζήτημα κύρους της θητείας για εκείνα τα μέλη της Διάσκεψης τα οποία εξακολουθούν
να υπηρετούν, δηλαδή για τα μέλη τα οποία είχαν διοριστεί το 2011 η κυρία Αλεξίου και ο κ.
Στεφανάκης, το 2014 η κυρία Παπαδοπούλου και το 2008 ο κ. Αποστολάς.
Ως προς τα τρία μέλη του Συμβουλίου που είχε λήξει η θητεία τους, είναι ξεκάθαρο
ότι πρέπει να αντικατασταθούν. Άλλωστε και τα ίδια τα μέλη έχουν παραιτηθεί. Σε κάθε, όμως,
περίπτωση και ανεξαρτήτως παραιτήσεων έχει λήξει η θητεία τους και άρα πρέπει να
αντικατασταθούν.
Και πρέπει να μας απαντήσει ο κ. Φίλης για ποιο λόγο και στη σημερινή συνεδρίαση
δεν είναι για να κάνει μία πρόταση. Και οι υπόλοιποι οι οποίοι εμφανίζονται να κόπτονται κατά
καιρούς για το θέμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, όπως ο κ. Θεοχάρης ο οποίος
είχε εξαπολύσει συκοφαντίες το Μάιο και του είχε απαντήσει το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γιατί δεν είναι εδώ γι’ αυτό το θέμα. Ίσως για τον ίδιο λόγο που
δεν είναι εδώ και για το άλλο θέμα που θέσατε, κύριε Σαμοΐλη, για το θέμα το μεταναστευτικό.
Δεν ξέρω αν γι’ αυτό το θέμα υπάρχει κάποιος που θέλει κάτι να πει. Κανείς.
Παρακαλώ να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Βουλής η γνωμοδότηση του Επιστημονικού
Συμβουλίου.
Ομοίως, υπάρχει ζήτημα πλήρωσης των θέσεων των Ανεξαρτήτων Αρχών και για
άλλες Αρχές. Ιδιαιτέρως είχα εκφράσει την ανησυχία μου για την Αρχή Διασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών, που έχει ένα πάρα πολύ κομβικό ρόλο να παίξει. Λυπάμαι πάρα
πολύ που αυτό το ζήτημα δεν έχει ρυθμιστεί: η πραγματική διασφάλιση του απορρήτου των
επικοινωνιών. Είναι πολύ οχληρό να είμαστε αντικείμενο παρακολούθησης και στην
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πραγματικότητα να μην έχουν αναληφθεί ούτε σε αυτή την περίοδο οι απαραίτητες
πρωτοβουλίες, προκειμένου να σταματήσει αυτή η σε βάρος του πολιτεύματος λειτουργία.
Φυσικά, είναι αστείοι οι ισχυρισμοί του παραιτηθέντος Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη ότι κανένας πολίτης και κανένας πολιτικός στη χώρα αυτή δεν παρακολουθείται.
Τουλάχιστον τέτοιου είδους προκλητικές δηλώσεις κάποιοι πρέπει να τις αποφεύγουν. Θα
πρέπει η επόμενη Βουλή και η επόμενη Διάσκεψη γι’ αυτό το θέμα να αναλάβει αποφασιστική
πρωτοβουλία.
Νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτές είναι οι εκκρεμότητες που έχει η
Διάσκεψη σε αυτή την περίοδο. Αν φυσικά χρειαστεί ή αν εντοπιστεί και άλλη εκκρεμότητα ή
αν αλλάξουν γνώμη σε σχέση με τη Δημοκρατία τα κόμματα που αποφάσισαν να αποχωρήσουν
από το πολίτευμα, θα είναι, νομίζω, σημαντικό να υπάρξει μία νέα συνεδρίαση.
Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα, ως Πρόεδρος της Βουλής, να σας ευχαριστήσω θερμά
για τη συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο της Διάσκεψης αλλά και στο πλαίσιο της
λειτουργίας των Επιτροπών, τους τρεις Προέδρους των Επιτροπών και την κυρία Αμμανατίδου
που έφυγε. Ήταν πραγματικά μια περίοδος με πολλές προκλήσεις.
Θέλω να πω για τους Προέδρους των Επιτροπών ότι κάνατε το καθήκον σας με
αξιοζήλευτη αφιέρωση, όπως πρέπει να υπηρετεί τη Δημοκρατία ένας Πρόεδρος Διαρκούς
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και μάλιστα απ’ αυτές που καταπιάνονται με αυτά τα ζωτικής
σημασίας ζητήματα που καίνε τους πολίτες.
Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί σεβαστήκατε τη Δημοκρατία, σεβαστήκατε τη
Δημοκρατία και εκεί που επιχειρήθηκε να συνθλιβεί μέσα στο κτήριο της Βουλής και στη
διάρκεια των συνεδριάσεων.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη σας την προσπάθεια και για το γεγονός ότι ήσασταν
παρόντες νύχτα-μέρα όποτε χρειάστηκε, και το Πάσχα και το καλοκαίρι και τα Σάββατα και
τις Κυριακές.
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Το ίδιο θέλω να πω για τους αρμοδίους και υπευθύνους υπαλλήλους της Βουλής, τους
στυλοβάτες της Βουλής, και τον Γενικό Γραμματέα τον κ. Θαλάσση και τον Ειδικό Γραμματέα
τον κ. Παπασπύρου, τους Διευθυντές του Κοινοβουλευτικού Έργου, για το Νομοθετικό Έργο
την κυρία Περιφάνου, για τις Επιτροπές τον κ. Χριστόπουλο, για τις άλλες Επιτροπές την κυρία
Νόση μας. Θα τα πούμε και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Επίσης, τους πρακτικογράφους μας που δουλεύουν νυχθημερόν και εγγυώνται τη
διαφάνεια στην κοινοβουλευτική λειτουργία. Την κυρία Τζίνη, που μέχρι πρότινος από τη θέση
της Γενικής Διευθύντριας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και τώρα ως Γενική Διευθύντρια
Κοινοβουλευτικού Έργου αλλά και ως Γραμματέας της Διάσκεψής μας άοκνα πραγματικά
ήταν εδώ. Νομίζω ότι είστε τα φωτεινά παραδείγματα που πρέπει κάποτε να αποτελέσετε τον
κανόνα. Είναι πολλές οι παθογένειες, πολλά τα προβλήματα πολλές οι προκλήσεις,
ναρκοθετημένες πολλές φορές οι διαδικασίες, ναρκοθετημένα και τα περιβάλλοντα. Όμως, το
γεγονός ότι υπάρχουν παραδείγματα υποδειγματικά σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορούν να
αποτελέσουν και τον κανόνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Επομένως,
νομίζω ότι εδώ θα λήξει η συνεδρίαση, 23 Αυγούστου 2015 και ώρα 22.00΄. Μάλλον είναι η
τελευταία Διάσκεψη των Προέδρων αυτής της βουλευτικής περιόδου, αλλά ποτέ μη λες ποτέ,
μπορεί και να μην είναι.

Σας ευχαριστώ.
(Στο σημείο αυτό και περί ώρα 22.00΄ ολοκληρώθηκε η συζήτηση)
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