
 
 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ  
 

Προς τον Πρωθυπουργό  
 
Θέμα: Πώς σχολιάζει ο Πρωθυπουργός τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπρόεδρου της 
Κυβέρνησης που επιβεβαιώνουν ότι τα Μνημόνια κατάργησαν την δημοκρατική 
νομιμότητα και κατέστησαν ακόμα πιο επιτακτικό το άνοιγμα του Φακέλου των 
Μνημονίων από τη Βουλή των Ελλήνων;  
 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησής σας, κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, σε πρόσφατη συνέντευξή 
του στον ΣΚΑΙ δήλωσε ευθαρσώς ότι: «Εάν οι εκλογές (Σημ. του 2012) δεν έβγαζαν καθαρό 
αποτέλεσμα, θα κλείναμε τις τράπεζες… Είχαμε καταρτίσει σχέδιο να κλείσουν οι τράπεζες 
το οποίο υπάρχει ακόμα στη Τράπεζα της Ελλάδος…» Επί πλέον, ο κ. Πικραμμένος 
παραδέχθηκε πως επέλεξε συνειδητά να μην ενημερώσει τη Βουλή και τον ελληνικό λαό για 
το τελεσίγραφο της Καγκελαρίου Μέρκελ (το οποίο ισοδυναμούσε στο δίλημμα «Μνημόνιο 
ή Grexit μέσω κλεισίματος τραπεζών»), και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο (δηλαδή όταν 
ο λαός καλείτο να επιλέξει μεταξύ των εκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων). Μάλιστα, 
εξήγησε το λόγο για τη μη ενημέρωση Βουλής και εκλογικού σώματος αναφερόμενος σε κάτι 
που είπε στην κα Μέρκελ και/ή τους αξιωματούχους της τρόικας: «[Δ]εν μπορούμε να 
θέσουμε τέτοια θέματα [Σημ. στον λαό] γιατί θα ανατρέψουν το πολιτικό κλίμα, θα 
δημιουργήσουν ένταση και ασφαλώς θα φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που 
ήταν επιθυμητό.» 
 
Περιληπτικά, ο κ. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησής σας ομολόγησε ότι υπήρχε εκλογικό 
αποτέλεσμα από κοινού επιθυμητό από τον ίδιον, την Καγκελάριο Μέρκελ και την τρόικα, 
το οποίο αν δεν επέλεγε ο ελληνικός λαός η τότε κυβέρνηση θα έκλεινε τις τράπεζες με 
σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε για αυτό τον σκοπό και το οποίο υπάρχει ακόμα, σύμφωνα με 
τον κ. Αντιπρόεδρο, στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

1. Θεωρείτε συμβατή με την δημοκρατική νομιμότητα την εκπόνηση σχεδίου 
κλεισίματος τραπεζών που θα ενεργοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση που το 
αποτέλεσμα των εκλογών δεν συνάδει με τις «επιθυμίες» της γερμανικής 
κυβέρνησης, των Βρυξελλών και του υπηρεσιακού πρωθυπουργού στον οποίο το 
δικό σας κόμμα, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, ανάθεσαν την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και 
στον οποίο εσείς αναθέσατε την Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησής σας;  

 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη (όπως τεκμηρίωσα στην ερώτησή μου προς εσάς της 9/7/20, την 
οποία επιλέξατε να μην απαντήσετε), ότι το 2015 (μετά τις εκλογές που ανέδειξαν 
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κυβέρνηση αντίθετη με τις επιθυμίες Καγκελαρίας-τρόικας) η ΕΚΤ παρέκαμψε τις νομικές 
υπηρεσίες της ζητώντας νομική στήριξη από ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο ώστε να κλείσει 
τις ελληνικές τράπεζες, εφαρμόζοντας το 2015 το σχέδιο του 2012 στο οποίο αναφέρθηκε ο 
κ. Πικραμμένος, σας ρωτώ: 
 

2. Πόσο ακόμα θα αρνείστε το άνοιγμα από τη Βουλή του Φάκελου της Χρεοκοπίας και 
των Μνημονίων, τα οποία ακόμα και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησής σας ομολόγησε 
ότι κατέλυσαν την δημοκρατική και συνταγματική νομιμότητα; Περαιτέρω, 
κοιτάζοντας μπροστά, και δεδομένου ότι η κυβέρνησή σας εκτοξεύει το ήδη μη 
βιώσιμο δημόσιο χρέος σε ύψη ρεκόρ στο παγκόσμιο στερέωμα, πώς σχολιάζετε την 
παρατήρηση ότι η κυβέρνησή σας εκ των πραγμάτων εκχωρεί στην ΕΚΤ και τις 
Βρυξέλλες καθημερινά ό,τι έχει απομείνει από την λαϊκή κυριαρχία και την εθνική 
ανεξαρτησία;  

 
Ο ερωτών Βουλευτής 

 
 
 
 

Γιάνης Βαρουφάκης 
Πρόεδρος Κ.Ο. ΜέΡΑ25 




