ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης):

Κύριε Πρόεδρε,

ζήτησα το λόγο σ’ αυτό το σημείο γιατί ο επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,
ο κ. Μητσοτάκης, έθεσε...

*
β

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Τον δικαιούστε. Σας δίνω το
λόγο κανονικά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, είστε πολύ ευαίσθητος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

(Παναγιώτης

Σγουρίδης):

Είναι

η παλιά

διαδικασία.

Δικαιούστε τον λόγο κανονικά, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Αλλο η διαδικασία και άλλο η ευαισθησία. Και ο
Πρωθυπουργός έχει διαγράψει μια ιστορία. Θα σας ζητούσα να διακόψετε και να
συνεχίσετε μετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Εδώ είναι ο ναός της
Δημοκρατίας

και

του διαλόγου.

Θα

μου

επιτρέψετε να

τοποθετηθώ,

κύριε

Κεδίκογλου.
Ξεκινάω με βάση τα όσα έθιξε ο επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο
κ. Μητσοτάκης, και ευθύς εξ αρχής υπογραμμίζω, κύριε Πρόεδρε και κύριοι
✓

συνάδελφοι, ότι θεωρώ άκρον άωτον πλέον της υποκρισίας όταν γίνονται τέτοιες
αναφορές σε σχέση με τα θέματα και τη σχέση εκτελεστικής εξουσίας* και
δικαιοσύνης.

Από τη μία πλευρά ακούμε συχνά σ’ αυτήν την Αίθουσα, αλλά και εκτός της
Αιθούσης, ότι η εκτελεστική εξουσία -κ α ι είναι πολύ ορθή αυτή η άποψη επειδή
έχουμε ένα Σύνταγμα που προσδιορίζει επακριβώς το ρόλο και των τριών εξουσιών«

δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται ούτε άμεσα, αλλά ούτε έμμεσα, στα της δικαστικής
εξουσίας, σε θέματα που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Και αυτό
τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια. Και αυτό τηρώ και ως Υπουργός Δικαιοσύνης,
αλλά και συνολικά ως Κυβέρνηση.
Από την άλλη πλευρά όμως καταβάλλεται μια έντονη προσπάθεια -και
μάλιστα αυτές τις τελευταίες δύο τρεις μέρες και με δικές σας πρωτοβουλίες και με
τη δική σας τοποθέτηση πρέπει να πω, κύριε Μητσοτάκη- να δημιουργηθεί ένα
κλίμα

έξωθεν πιέσεων,

μια ατμόσφαιρα

ώστε η δικαιοσύνη να αρχίσει να

αναρωτιέται εάν κάνει σωστά τη δουλειά της. Ή ζητάτε πολύ πιο συγκεκριμένα η
εκτελεστική εξουσία να παρέμβει και να πει στη δικαιοσύνη τι πρέπει να κάνει. Αυτό
το θεωρώ υποκρισία.
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις και για την περίπτωση που αναφέρατε της
εξέτασης των μετοχών-«φούσκες», όπως χαρακτηρίζονται, από το 1999 έχει
επιληφθεί η δικαιοσύνη με τα όργανά της. Και εκείνη θα οδηγήσει όλες αυτές τις
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περιπτώσεις και στο τέλος με την έκδοση των αποφάσεων και με την ολοκλήρωση
των διαδικασιών. Και θα πρέπει να το κάνει ανεπηρέαστη από οποιονδήποτε.

Ακόμα και στην περίπτωση της πρωτοδίκου, στην οποίαν αναφερθήκατε, θα
πρέπει να σας θυμίσω ότι διενεργείται σχετική προκαταρκτική εξέταση από τον
Εισαγγελέα Εφετών και η εξέταση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλοι θα πρέπει να
αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της εξετάσεως και αυτό ακριβώς κάνουμε. Και
μάλιστα έχει ζητήσει ενημέρωση και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από τον
διεξάγοντα εξ όσων γνωρίζω την προκαταρκτική εξέταση, όπως δικαιούται.
Είναι γνωστό ότι σε όλα αυτά τα στάδια, όπως και σε κάθε στάδιο
διαδικασίας, δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, κύριε
Μητσοτάκη. Τι ζητάτε; Πρώτα απ’ όλα επιδιώκετε, επαναλαμβάνω, να δημιουργηθεί
ένα κλίμα πιέσεων προς τη δικαιοσύνη -«δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας οι
δικαστές, πρέπει να την κάνετε διαφορετικά»- και μετά ζητάτε και η Κυβέρνηση να
κάνει μία ωμή παρέμβαση.
Η

θέση

μας

είναι

κρυστάλλινη.

Αυτή

η

Κυβέρνηση

και

αυτός

ο

Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Σημίτης και η Κυβέρνησή του, είναι αυτοί που
θεσμοθέτησαν, που θεσμοθετήσαμε, όλα τα απαραίτητα θεσμικά όργανα που
πρέπει να έχουν ως ρόλο την τήρηση της διαφάνειας, την αποκάλυψη ενδεχόμενων
ι

παραβάσεων της νομιμότητας κλπ.

(ΧΡ)

Και αυτό το ρόλο υπηρετεί και το

ΣΔΟΕ. Και το ΣΔΟΕ είτε λόγο

οποιωνδήποτε δημοσιευμάτων είτε λόγο συγκεκριμένων καταγγελιών, ακόμη και
ανωνύμων καταγγελιών, γνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση κάνει τη δουλειά του.
Και τα στοιχεία που συλλέγει τα παραπέμπει στη δικαιοσύνη. Αυτό γίνεται σε όλες
τις περιπτώσεις και αυτό ήταν πρωτοβουλία αυτής της Κυβέρνησης, όπως και το
Σώμα Επιθεώρησης της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και οι άλλοι θεσμοί.
Θα θυμίσω τι είχε πει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο κ. Κρουσταλάκης
πριν από μερικούς μήνες, αλλά τότε είχαν αποσιωπήσει το σύνολο της τοποθέτησής
του και είχαν απομονώσει μόνο μια φράση. Είχε πει τότε απευθυνόμενος στους
δικαστές και στους εισαγγελείς ότι η εκτελεστική εξουσία έχει κάνει το καθήκον της.
θεσμοθέτησε ένα πλήρες πλέγμα θεσμών, διαφάνειας, αντιμετώπισης, πάταξης της
διαφθοράς σε οποιοδήποτε επίπεδο κι αν υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης τέτοιων
φαινομένων. Είχε πει επίσης ότι το Κοινοβούλιο έπραξε το καθήκον του, ψήφισε
νόμους, θεσμοθέτησε. Και είχε πει ότι είναι πλέον καθήκον της δικαιοσύνης, των
εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, να αξιοποιούν αυτό το πλαίσιο. Και αυτό
κάνει η δικαιοσύνη. Αλλά θα πρέπει να το κάνει ανεπηρέαστη, κύριε Μητσοτάκη.
»

Επαναλαμβάνω, εκτιμώ ότι αυτή η προσπάθεια και η σημερινή δεύτερή σας
τοποθέτηση αποσκοπεί σ’ αυτό ακριβώς, το να ασκηθούν πιέσεις, να δημιουργηθεί
κλίμα, να αρχίσει να αισθάνεται ανασφαλής η δικαιοσύνη σε σχέση με τις

διαδικασίες που ανεπηρέαστη θα πρέπει να διεξάγει και μ’ αυτό τον τρόπο να
εμπλακεί σε θέματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς της.
Η δικαιοσύνη ανεπηρέαστη θα πρέπει να αφεθεί νςι πράξει το έργο της. Και η
Κυβέρνηση αυτό κάνει. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει εμείς να επεμβαίνουμε
και να λέμε «έτσι θα λειτουργήσετε, εκείνο πρέπει να κάνετε, αυτό το όργανο να
συγκαλέσετε», τη στιγμή, επαναλαμβάνω, που για όλες αυτές τις περιπτώσεις έχει
επιληφθεί η δικαιοσύνη και βρίσκονται διαδικασίες εν εξελίξει. Ο σεβασμός της
δικαιοσύνης δεν μπορεί να υπάρχει μόνο με βάση θεωρητικές τοποθετήσεις. Ο
σεβασμός προς τη δικαιοσύνη και η περιφρούρηση της ανεξαρτησίας της, πάνω απ’
όλα θα πρέπει να γίνεται καθημερινή πράξη απ ’ όλους μας και ιδιαίτερα από εμάς
τους πολιτικούς.
Δεν διαπιστώνω σεβασμό ακριβώς με την τοποθέτησή σας που λέτε ότι
πρέπει

να γίνουν υποδείξεις, πρέπει να ληφθούν άλλες πρωτοβουλίες,

σε

υποθέσεις μάλιστα εκκρεμούσες. Αν δεν είχε επιληφθεί η δικαιοσύνη, τότε θα ήταν
δικαιολογημένο το ερώτημα «μα τι κάνει, δεν έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη;», «δεν
έχει λάβει υπόψη όσα λέγονται, όσα καταγγέλλονται;».
ι

Επαναλαμβάνω, από το 1999 έχει ξεκινήσει ςυτή η διαδικασία για να
αποκαλυφθούν οι ευθύνες και να υπάρξει ο επιμερισμός των ευθυνών και για τις
περιπτώσεις των μετοχών, που χαρακτηρίστηκαν φούσκες. Είναι σε εξέλιξη όλες
αυτές οι διαδικασίες, κύριε Μητσοτάκη.

