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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συστηματική αμνήστευση υποθέσεων διαφθοράς με νομοθεσία της κυβέρνησης
Σαμαρά-Βενιζέλου, ενώ συνεχίζονται οι κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών και οι
εκποιήσεις περιουσίας των απλών πολιτών για οφειλές μερικών χιλιάδων ευρώ
Ο Πρόεδρος της Δράσης Θόδωρος Σκυλακάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Όπως καταγγέλλουν δικαστικοί στην χθεσινή Καθημερινή η κυβέρνηση
Σαμαρά-Βενιζέλου ψήφισε πρόσφατα πέντε διαφορετικές διατάξεις με τις οποίες
απαλλάσσονται από ποινικές ευθύνες κρατικοί αξιωματούχοι που κατηγορούνται ότι
διαχειρίστηκαν παράνομα δημόσιο χρήμα, γίνεται ευρεία «νομιμοποίηση»
παράνομων πληρωμών από κρατικούς φορείς και δήμους και καταργείται μια
παράγραφος του άρθρου 263 του Ποινικού Κώδικα για τη δωροδοκία κρατικών
υπαλλήλων. Αποτέλεσμα η γενικευμένη παραγραφή ποινικών ευθυνών για σκάνδαλα
υπευθύνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που επιχορηγούνται από το
κράτος ή από τράπεζες, διάταξης της οποίας επωφελείται και πρώην διευθύνων
σύμβουλος στα Ελληνικά Ναυπηγεία, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για διακίνηση
«μαύρου χρήματος» στην υπόθεση των υποβρυχίων.
Η αυτή συστηματική αμνήστευση της διαφθοράς είναι φυσική συνέχεια και συνέπεια
της διάταξης που ψήφισε η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου τον Απρίλιο του 2013 για
να αμνηστεύσει τους τραπεζίτες που κατηγορούντο ότι διέπραξαν απιστία σε βαθμό
κακουργήματος δίνοντας δανεικά κι αγύριστα στα δύο κόμματα δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ στη διάρκεια της κρίσης και όταν ήταν βέβαιο και ομολογημένο
ότι δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν. Αμνηστία που αφορούσε και τους ηθικούς
αυτουργούς της απιστίας, δηλαδή τους αξιωματούχους των δύο κομμάτων, η
ποινική διαδικασία κατά των οποίων -που προχωρούσε η δικαιοσύνη- διεκόπη και
συνεχίζουν να κατέχουν κορυφαίες θέσεις στη διοίκηση του κράτους.
Όλα αυτά ενώ οι απλοί πολίτες, 2,6 εκ. φορολογούμενοι, 370 χιλ. ασφαλισμένοι του
ΟΑΕΕ, εκατομμύρια απλοί πολίτες που αγωνιούν και αγωνίζονται για να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους κ.α. απειλούνται ή/και καταδιώκονται
αμείλικτα από την κυβέρνηση για χρέη μερικών χιλιάδων ευρώ, με ποινικές διώξεις,
κατασχέσεις μισθών, καταθέσεων και την προετοιμαζόμενη μαζική εκποίηση της
περιουσίας τους που θα γίνεται ακόμα και στο 1/3 της «αντικειμενικής» της αξίας.
Τεράστιες ευθύνες για τη συστηματική αμνήστευση της διαφθοράς στην Ελλάδα
έχει προφανώς και η ευρωπαϊκή πλευρά, οι γραφειοκράτες της οποίας κάνουν τα
στραβά μάτια στην ψήφιση αυτών των διατάξεων, με την πλήρη κάλυψη ως τώρα
των πολιτικών τους προϊσταμένων.»
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