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συζήτηση για το πώς θα καλυφθούμε καλύτερα απέναντι στα κρούσματα που παρουσιάζονται 

στη χώρα μας και διεθνώς.

Όσον αφορά στα ζητήματα που έθεσε ο κ. Σκυλλάκος για τα προληπτικά μέτρα, 

θεωρώ όίι όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία. Άρα, λοιπόν, μ’ αυτήν την έννοια όλοι 

προσερχόμαστε προσεκτικά σε τούτα τα ζητήματα, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όσον 

αφορά στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί με το ν.2928 για το οργανωμένο έγκλημα, για την 

τρομοκρατία κ.λπ και που αναλογικά προβλέπει εδώ ότι μπορούν με τις εγγυήσεις που 

υπάρχουν, να εφαρμοστούν και στα εγκλήματα αυτά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε 

ανοχύρωτη την κοινωνία απέναντι σε ζητήματα που αντιμετωπίζει και η διεθνής κοινότητα και 

ευτυχώς ελάχιστα σε σχέση με άλλες χώρες και η Ελλάδα.

ZETTA ΜΑΚΡΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Κοσμίδης.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ (Εισηγητής της Μειοψηφίας): Δεν είχα υπόψη μου να πω 

αυτά που θα ακούσετε στη αρχή της δευτερολογίας μου, αλλά υποχρεώνομαι να το πράξω, 

διότι και ο κ. Υπουργός και ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπαν ότι η 

Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν είχε μέτωπο κατά της διαφθοράς, ενώ η νέα Κυβέρνηση την 

πολεμά και όλοι βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της μάχης.

Επιτέλους, αυτό το παραμύθι πρέπει να σταματήσει. Το λέω αυτό έχοντας ιδίαν

αντίληψη, ως Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης και συνεργάτης του Πρωθυπουργού επί

δετίας, το τι έκανε εκείνη η Κυβέρνηση ενάντια στη διαφθορά και υπέρ της διαφάνειας.

Οργίζομαι, όταν ακούω αυτά που λέγονται. Γνωρίζετε ή δεν το γνωρίζετε ότι αρκετοί

αξιωματούχοι διαφόρων επιπέδων της προηγούμενης Κυβέρνησης έφυγαν από τη θέση τους;

Έφυγαν κάποιοι, επειδή υπήρχε έστω και απλά καπνός. Ξέρετε πόσες διώξεις έγιναν τότε με

διάφορες μηνυτήριες αναφορές; Πολλές εκατοντάδες, οι οποίες εισάγονται σε δικαστικά

συμβούλια ή στα ακροατήρια επί των ημερών σας. Θέλω να μου πει κάποιος, έστω μια

περίπτωση που καταδικάστηκε ένας από τους εκατοντάδες που κάθισαν στο σκαμνί ή

πέρασαν από δικαστικά συμβούλια. Ούτε ένας. Όλοι ανεξαιρέτως είτε απαλλάχθηκαν με
------ ----------

βουλεύματα είτε αθωώθηκαν στα ακροατήρια και σύρθηκαν άνθρωποι άκρως ευυπόληπτοι. 

Σας προκαλώ να μου πείτε έναν από εκατοντάδες ανθρώπους που δικάστηκαν από τη 

διοίκηση του Κτηματολογίου, από την Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης, από τη ΔΕΗ, από την
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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από τον ΟΠΑΓΊ κ.λπ. Πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν, 

συκοφαντήθηκαν, και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

Μας λέτε ότι δεν υπήρχε βούληση. Υπήρξε ποτέ καμία συγκάλυψη; Πείτε μου μια 

καταδίκη για να έχετε δικαίωμα να λέτε αυτά που λέτε. Ποια Κυβέρνηση έλαβε μέτρα κατά της 

διαφθοράς; Ενδεχομένως, μέτρα αναποτελεσματικά όπως και τα σημερινά. Ποια Κυβέρνηση 

πήρε μέτρα υπέρ της διαφάνειας και σεμνύνομαι, διότι σε πολλά εξ αυτών ήμουν ο 

εμπνευστής και ο συντάκτης των σχετικών διατάξεων. Τι θέλετε; Θέλετε τον προληπτικό 

έλεγχο των μεγάλων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο; Θέλετε τη δημοσίευση σε ειδικό 

τεύχος όλων των διαγωνισμών; Ποιοι τα έκαναν αυτά; Ποιοι έστησαν Διακομματικές 

Επιτροπές για τους μεγάλους διαγωνισμούς όπου η Νέα Δημοκρατία δεν όριζε εκπρόσωπο; 

Τώρα εφαρμόζει την ίδια διάταξη, ζητά εκπροσώπους από τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ στέλνει, 

διότι είναι μια υγιέστατη διαδικασία.

Στο χώρο της Δικαιοσύνης γνωρίζετε ότι η κυρία Μπουρμπούλια απολύθηκε από το 

Σώμα και ότι υπήρχε πειθαρχική δίωξη και απόφαση το 2003, Έρχεστε τώρα εσείς και λέτε 

ότι κάνατε κάτι γι’ αυτό το θέμα. Στην δετία Σημίτη έχω στοιχεία ότι απολύθηκαν από το 

Δικαστικό Σώμα 23 δικαστές. Βεβαίως, αρκετές εκ των αιτιολογιών ήταν ανεπάρκεια, διότι δεν 

μπορούσε να αποκαλυφθεί, τι υποκρύπτονταν. Επομένως, αυτό το παραμύθι ότι έχετε, τάχα, 

πολιτική βούληση, ενώ εμείς δεν είχαμε, πρέπει να σταματήσει. Ενοχλούμαι και μάλιστα και 

σε προσωπικό επίπεδο.

Πού είδατε, κύριε Υπουργέ, την αντίφαση; Διαπιστώσατε ότι ψηφίζουμε επί της αρχής 

το νομοσχέδιο, ενώ είπαμε άλλα πράγματα. Η αρχή του νομοσχεδίου ποια είναι; Δεν είναι η 

προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς; Τι θέλετε να μη συμφωνήσουμε επί της αρχής 

και να μας λέτε ότι εμείς είμαστε υπέρ της διαφθοράς; Διότι, εάν λέγαμε ότι είμαστε κατά της 

ψήφισης επί της αρχής, θα μας λέγατε ότι δε θέλουμε να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Πάτε να 

μας -παγιδεύσετε έτσι ή αλλιώς; Επί της αρχής λέμε «ναι» σε οποιοδήποτε μέτρο έχει σαν 

στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποιες 

επιφυλάξεις επί της διατύπωσης των άρθρων, της δομής και της ουσίας τους.

Για το άρθρο 37 αναρωτιέμαι, αν είστε διατεθειμένος να δεχθείτε ότι μπορούμε σ’ 

αυτήν τη διαδικασία να επιφυλαχθούμε. Θεωρείτε, δηλαδή, ότι σε μια διεθνή Σύμβαση μόνο 

κατά την υπογραφή της μπορούν να υπάρξουν επιφυλάξεις και όχι κατά την κύρωσή της. Δεν


