Λάδωµα δίχως τιµωρία...
«Θυµάµαι ότι ως υπουργός Οικονοµικών είχα παραπέµψει πολλές περιπτώσεις “λαδώµατος“
εφοριακών, χωρίς όµως να υπάρξει τιµωρία για διάφορους λόγους -χαλαρές διαδικασίες,
παραγραφές κ.λ.π. Άρα η αποτελεσµατική και η γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης είναι το απαραίτητο
συµπλήρωµα. Μόνο έτσι χτυπιέται η διαφθορά που έχει αποκτήσει διαστάσεις στη χώρα µας.»
Γ. Παπαντωνίου, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
24 Αυγούστου 2003
∆ιαµάχες συµφερόντων και εµπλοκή στελεχών...
«Κάθε τόσο κορυφώνονται οι διαµάχες µεταξύ επιχειρηµατικών συµφερόντων και
αναδεικνύονται κάποια φαινόµενα εµπλοκής ορισµένων στελεχών. Η όποια δικαστική εκκαθάριση
τέτοιων περιπτώσεων είναι µακρά διαδικασία. Ο τρόπος που άµεσα πρέπει να αντιµετωπίζονται τέτοιες
περιπτώσεις πρέπει να είναι πολιτικός. Σε τέτοιες καταστάσεις δηµιουργείται πολιτικό πρόβληµα. Η
ηγεσία οφείλει να πάρει τα κατάλληλα πολιτικά µέτρα, γιατί κάτω από αυτό το κλίµα που αµαυρώνει την
εικόνα µας θα είναι πολύ δύσκολο να πορευτούµε προς τις εκλογές µε αισιοδοξία. Κανείς από εµάς
όλους που µπορεί σε κάποια φάση να καταγγελθεί ή να αποκαλυφθεί δίκαια ή άδικα, δεν δικαιούται να
ταυτίζει την προσωπική του τύχη ή τις προσωπικές του συµπεριφορές µε το όλο ΠΑΣΟΚ. Ούτε µπορεί
να συµπαρασύρει κανείς από εµάς όλους µια ολόκληρη παράταξη στο εδώλιο του κατηγορουµένου.
Αυτό πρέπει να είναι σαφές.»
Γ. ∆ασκαλάκης, εφηµερίδα ΑΞΙΑ
15 Μαΐου 2003
Το πολιτικό σύστηµα έχει επιπέσει
επί των εισαγγελέων...
«Εισπράττω αυτό το φαινόµενο ως έλλειµµα λειτουργίας του θεσµικού µας συστήµατος,
γιατί αυτό που έχει γίνει στην πραγµατικότητα είναι ότι εισαγγελείς υπεισέρχονται σε διάφορα θέµατα
στα οποία από καιρό θα έπρεπε να έχουν επέµβει και αυτό είναι το πολιτικό πρόβληµα. Θα έλεγα ότι
µάλλον το πολιτικό σύστηµα έχει επιπέσει επί των εισαγγελέων όχι τελείως αδικαιολόγητα.»
Θ. Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
26 Ιανουαρίου 2003
Το Ελεγκτικό Συνέδριο...
«Το Ελεγκτικό Συνέδριο γίνεται ακούσιο άθυρµα σε κοµµατικές σκοπιµότητες.»
Ν. Χριστοδουλάκης, ΒΟΥΛΗ
27 Νοεµβρίου 2002
Χρειάζεται θαύµα για να ισχύουν οι νόµοι...
«Είµαι αναφανδόν υπέρ των καζίνων! Κι άλλα καζίνα, παντού, αλλά µε πλήρη αστυνόµευση
και έλεγχο κερδών και διαδικασιών. ∆εν µπορούµε, δυστυχώς, να εµποδίσουµε τον παίχτη να παίξει. Το
πρόβληµα είναι ο έλεγχος της νοµιµότητας. Χρειάζεται ένα θαύµα για να αρχίσουν να ισχύουν
επιτέλους οι νόµοι…»
Θ. Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
10 Φεβρουαρίου 2002
Το Συµβούλιο της Επικρατείας...
«Το Συµβούλιο της Επικρατείας ελέγχεται γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται. ∆εν µπορεί να είναι
οχυρωµένοι πίσω από την έννοια της δικαιοσύνης.»
Κ. Λαλιώτης, εκποµπή ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
12 Μαρτίου 2001
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Εγώ δίνω εντολή: Στον Εισαγγελέα...
«Όταν έγινε µια συζήτηση προ καιρού στη Βουλή, είπα στον αρχηγό της Νέας ∆ηµοκρατίας,
όποια στοιχεία έχει να τα καταθέσει αµέσως στον Εισαγγελέα. Και θα το πω και στον σύντροφό µας.
Εγώ δίνω εντολή στο σύντροφο Καψή να πάει αµέσως στον Εισαγγελέα.»
Κ. Σηµίτης, Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ,
(Απαντώντας σε καταγγελίες του βουλευτή Γιάννη Καψή
10 Ιουλίου 1999
Όποιος έχει στοιχεία
πρέπει να πηγαίνει στον Εισαγγελέα...
«Εµείς έχουµε ακολουθήσει την εξής στάση, γιατί εµείς είµαστε υπεύθυνοι, εµείς είµαστε
εκείνοι οι οποίοι δεν µπορούµε απλώς να είµαστε θεατές, να ακούµε και να λέµε “υπάρχει διαφθορά,
υπάρχουν σκάνδαλα και δεν τρέχει τίποτα”. Γι’ αυτό έχουµε πει “όποιος έχει στοιχεία πρέπει να
πηγαίνει στον Εισαγγελέα”.»
Κ. Σηµίτης, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ MEGA
2 Απριλίου 2000
Όποιος προβάλλει δήθεν σκάνδαλα,
αλλά αγνοεί το δρόµο προς την Εισαγγελία,
συµπεριφέρεται ανεύθυνα...
«Η απάντηση σε όλες αυτές τις δήθεν καταγγελίες είναι απλή. Όποιος έχει στοιχεία που
τεκµηριώνουν ισχυρισµούς να τα καταθέσει στον Εισαγγελέα. Ο δρόµος προς τον Εισαγγελέα
είναι γνωστός. Όποιος προβάλλει δήθεν σκάνδαλα, αλλά αγνοεί το δρόµο προς την Εισαγγελία
συµπεριφέρεται ανεύθυνα. Και απέναντι στον τόπο και απέναντι στο πολιτικό µας σύστηµα.
Γίνεται νεροκουβαλητής όλων εκείνων που θέλουν να απαξιώσουν την πολιτική για να προωθήσουν είτε
δικά τους συµφέροντα, είτε τις δηµοκρατικές τους αντιλήψεις.»
Κ. Σηµίτης, Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
16 Μαΐου 1998
Η δικαστική εξουσία δεν έχει δικαίωµα...
«Ο σχολιασµός, η έκφραση γνώµης για δικαστικές ενέργειες είναι στον τόπο µας
καθιερωµένος και ελεύθερος. Η δικαστική εξουσία δεν έχει δικαίωµα ή δεν έχει ένα καθεστώς που δεν
υπάγεται σε σχολιασµό και κριτική.»
«Σεβόµαστε τη δικαιοσύνη, σεβόµαστε τους δικαστικούς λειτουργούς, πρέπει να τηρούν
κανόνες και υπάρχει και η ελευθερία της κριτικής…»
Κ. Σηµίτης, ∆ιακαναλική συνέντευξη
7 Απριλίου 2002

∆ικαστικοί λειτουργοί τροφοδοτούν το µύλο της Ν.∆...
«Είναι λυπηρό ότι στην αλόγιστη και επικίνδυνη αυτή τακτική της, και αφού έχει αποτύχει
να αποκοµίσει µε πολιτικά µέσα, οφέλη, από την τακτική αυτή, η Νέα ∆ηµοκρατία βρίσκει
πρόθυµους συµπαραστάτες δυστυχώς λίγους δικαστικούς λειτουργούς που µε τις πράξεις και τις
παραλείψεις τους, τροφοδοτούν το µύλο της Ν∆ και της δίνουν το δικαίωµα να τους εµπλέξει στα
ιδιοτελή πολιτικά της παιχνίδια.»
Γ. Παπαντωνίου, Πρακτικά Βουλής
(για την υπόθεση ∆ΕΚΑ και το πόρισµα Ασπρογέρακα)
29 Νοεµβρίου 2001
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Ο Εισαγγελέας αγνοούσε το αντικείµενο...
«…δεν αξίζει αυτό το έγγραφο ειδικής ενασχόλησης γιατί είναι έωλο, επιπόλαιο,
δείχνει ότι ο Ασπρογέρακας τουλάχιστον αγνοούσε το αντικείµενο το οποίο κλήθηκε να χειριστεί.»
Α. Μαντέλης, Πρακτικά Βουλής
29 Νοεµβρίου 2001

Ο εισαγγελικός λειτουργός αγνόησε εσκεµµένα
την πραγµατικότητα...
«Αυτή είναι µια πραγµατικότητα, την οποία αγνόησε εσκεµµένα, φοβάµαι, ο εισαγγελικός
λειτουργός, ακριβώς για να δυσφηµίσει τη ∆ΕΚΑ, αλλά και για να δυσφηµίσει τους κρατικούς
λειτουργούς οι οποίοι κοσµούν το ελληνικό δηµόσιο µε τις υπηρεσίες τις οποίες έχουν
προσφέρει. Θεωρώ ότι είναι µια λάσπη, η οποία τους ρίχνεται µέσα από τις διατυπώσεις του κ.
Ασπρογέρακα.»
Γ. Παπαντωνίου, Πρακτικά Βουλής
(για την υπόθεση ∆ΕΚΑ και το πόρισµα Ασπρογέρακα)
29 Νοεµβρίου 2001
«Είναι αίτηµα εκείνου που υπέβαλε τη µηνυτήρια αναφορά και το ξέπλυνε µέσα από τη
λειτουργία της εισαγγελικής προκαταρκτικής εξέτασης.»
∆. Γκούσκος, Πρακτικά Βουλής
29 Νοεµβρίου 2001
«Η Κυβέρνηση σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το έργο των λειτουργών της, οι
οποίοι εκπληρούν ευόρκως τα καθήκοντά τους. ∆υστυχώς, όµως, υπάρχουν και λειτουργοί που
αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα. Εξαίρεση αποτελεί ο κ. Γεράκης, ο οποίος κατ’ επανάληψη
έχει ενεργήσει µε τρόπο που επιτρέπει επικριτικά σχόλια και εύλογα ερωτηµατικά.»
Χρ. Πρωτόπαπας, πηγή ΑΠΕ
(για την υπόθεση του Κτηµατολογίου και το πόρισµα Γεράκη)
10 Οκτωβρίου 2002
«Ουδείς είναι εκτός κριτικής και ελέγχου… Ο συγκεκριµένος εισαγγελικός λειτουργός και
στο παρελθόν -για λόγους εντυπωσιασµού- είχε αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες.»
∆. Ρέππας, Ενηµέρωση πολιτικών συντακτών,
(για την υπόθεση του Κτηµατολογίου και το πόρισµα Γεράκη)
2 Οκτωβρίου 2001
Συκοφαντική επίθεση εναντίον εισαγγελέα...
«..θεωρώ χρέος µου, ως πολίτης και ως πολιτικός, να αποκαλύψω και να καταγγείλω
το χρονικό µιας προαναγγελθείσας ποινικής δίωξης…»
«…βουλευτές της Ν∆, πολλές φορές µε δηλώσεις, µέσα και έξω από τη Βουλή, έχουν
προαναγγείλει µε τον πιο απροκάλυπτο τρόπο πράξεις και ενέργειες του εισαγγελέα κ. Γεράκη σχετικά
µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο.»
«Ο αξιότιµος εισαγγελέας κ. Γεράκης σίγουρα γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι κανένας
δικαστικός λειτουργός δεν πρέπει να εκθέτει µε τις πράξεις τους την ελληνική δικαιοσύνη…»
«Τίθεται το ερώτηµα ποιος και γιατί διέρρεε στον Τύπο επιλεκτικά στοιχεία της Εισαγγελικής
Έρευνας, µε ποιες πολιτικές και κοµµατικές σκοπιµότητες της Ν∆, καθώς και τις επιβουλές ιδιωτικών
συµφερόντων, που ήθελαν και θέλουν να διασύρουν και να υπονοµεύσουν το Εθνικό Κτηµατολόγιο
µέσα και έξω από την Ελλάδα.»
«Έχει παρατηρηθεί µια ταυτοσηµία στο περιεχόµενο των “Ερωτήσεων”, των “Επερωτήσεων”
και των δηλώσεων συγκεκριµένων βουλευτών της Ν∆ µε το περιεχόµενο συγκεκριµένων
δηµοσιευµάτων, που αναδεικνύουν στοιχεία της Εισαγγελικής Έρευνας του κ Γεράκη, που πάντα
συνδυάζονται µε σερβιρισµένες πληροφορίες και ανώνυµες καταγγελίες καθ’ υπαγόρευση. Βεβαίως αν
εξετάσει κανείς πολύ καλά την ανωτέρω αλληλουχία, ισχύει ακριβώς και το αντίστροφο.»
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«Η χρονική επιλογή της ηµέρας για την άσκηση Ποινικής ∆ίωξης, δεν ήταν καθόλου τυχαία και
ουδέτερη πράξη. Ήταν και είναι µία απολύτως σχεδιασµένη και εξόχως προκλητική πράξη µε ένα και
µοναδικό σκοπό να θορυβήσει και να εκφοβήσει τον Επίτροπο και να αποτρέψει κάθε θετική εξέλιξη
και θετική λύση για τη συνέχεια, τη διασφάλιση πόρων και την προοπτική του Εθνικού Κτηµατολογίου.»
«Έτσι αποκαλύπτεται πώς και από ποιους και γιατί δηµιουργήθηκε ένας οµφάλιος
λώρος που συνδέει γραφεία εισαγγελέων µε την έδρα της Ν.∆. στη Ρηγίλλης.»
Κ. Λαλιώτης, Επιστολή προς τις δικαστικές αρχές,
(για την υπόθεση του Κτηµατολογίου και το πόρισµα Γεράκη)
7 Οκτωβρίου 2001
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