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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Επανερχόµεθα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Επαµεινώνδας Μαριάς.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε σήµερα το σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των
ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου» –όφειλε να προσδιορίσει και το έτος, 2012- «στο κέντρο
των Αθηνών»».
Κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µία φορά ερχόµαστε εδώ ως
Βουλή των Ελλήνων να επικυρώσουµε πράξεις και αποφάσεις οι
οποίες έχουν ληφθεί.
Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου εξηγήσαµε και σε
προηγούµενη τοποθέτησή µας ως Ανεξάρτητοι Έλληνες ότι ξεκινά µία διαδικασία απαξίωσης του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Αυτό είναι σύµφυτο µε τη λογική του µνηµονίου, διότι οι µνηµονιακές δυνάµεις δεν επιθυµούν τη συζήτηση των αντιλαϊκών, των
αντικοινωνικών µέτρων στη Βουλή. Θέλουν να τα περνούν µε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να µην δίνουν την ευκαιρία στην Εθνική
Αντιπροσωπεία να τοποθετηθεί, διότι δεν υπάρχει συνεκτική δύναµη κάθε φορά.
Πριν λίγο τελείωσε η ψηφοφορία επί µιας τροπολογίας για ένα
σοβαρό θέµα. Ζητήσαµε ως Ανεξάρτητοι Έλληνες από όλους
τους Βουλευτές -διότι εµείς θεωρούµε ότι όλοι οι Βουλευτές
έχουν την ευκαιρία και µπορούν και πρέπει να κρίνουν κατά συνείδηση- να αρνηθούν την ψήφιση της συγκεκριµένης τροπολογίας που ήταν –τι;- το «πλυντήριο αποφάσεων» που είχαν ληφθεί
από το 2002 µέχρι σήµερα.
Και ήταν πεντακόσιες σελίδες! Και ήθελαν όλα αυτά να αποφασιστούν και να ψηφιστούν εδώ, σ’ αυτήν τη Βουλή, χωρίς καν
συζήτηση, διότι τα έφεραν την Παρασκευή!
Είχα πει προς τους συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ ότι από την ώρα
που θα ψηφίσουν τα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά µέτρα, αυτό το µεγάλο πακέτο, θα είναι άχρηστοι για την υποτιθέµενη συγκυβέρνηση και θα έχουν και αυτοί την τύχη που είχαν άλλες δυνάµεις,
οι οποίες στήριξαν ως δεκανίκια το δικοµµατισµό στην πορεία
του για το πέρασµα των µνηµονιακών µέτρων. Είχα πει στους συναδέλφους ότι είναι ευκαιρία να αποδράσετε από το Αλκατράζ.
Απ’ ό,τι φαίνεται είναι ευχάριστα τα νέα, διότι όλοι όσοι απέδρασαν από το Αλκατράζ είναι σώοι και αβλαβείς και απέδειξαν εδώ
µε τη στάση τους ότι δεν είναι δεδοµένοι!
Για µας, λοιπόν, κανείς δεν είναι δεδοµένος σ’ αυτήν την Αίθουσα και ερχόµαστε και λέµε επί της αρχής –απευθύνοµαι και
στον ΣΥΡΙΖΑ και στους υπόλοιπους- ότι µπορεί αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου να αντιµετωπίζει ένα ζήτηµα που όλοι
θέλουµε να το αντιµετωπίσουµε, αλλά ακόµα και αν ήταν τέλεια
–που για µας έχει πάρα πολλά κενά, πάρα πολλά προβλήµατααπό άποψη αρχής σας καλούµε να σταµατήσει αυτή η φάµπρικα
να έρχονται πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και εµείς να δεχόµαστε να συζητηθούν, διότι είναι µία ιστορία που ξεκίνησε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Θα τα ακούσετε και θα απαντήσετε.
Είναι µία πράξη, λοιπόν, που ξεκίνησε κυρίως από την Κυβέρνηση Παπαδήµου και βλάπτει σοβαρά τη δηµοκρατία. Αυτό πρέπει να σταµατήσει, πέραν του γεγονότος που σας επισηµάναµε
προχθές ότι οι προηγούµενες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου επικαλούνται ως έκτακτο γεγονός την οικονοµική κατάσταση
της χώρας! Και το ψηφίσατε! Δηλαδή, η οικονοµική κατάσταση
της χώρας που είναι άσχηµη, θα είναι νοµιµοποιητικός λόγος από
εδώ και πέρα η Κυβέρνηση να αποφασίζει µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, να τις καταθέτει σαράντα µέρες αφ’ ότου τις
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αποφασίζει και να τις φέρνει για ψήφιση εντός τριών µηνών, άρα
δηλαδή να διαθέτει τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε µέρες στην
εφαρµογή ενός νόµου που αν και όποτε ακυρωθεί από τη Βουλή
γιατί δεν θα ψηφιστεί, θα έχει ισχύ µέχρι τότε!
Σταµατήστε αυτήν την ιστορία! Αυτό είναι καθοριστικό, είναι
κυρίαρχο, διότι νοµιµοποιούµε τα παρελθόντα, αλλά βλέπω και
αυτήν την τάση τώρα στην Κυβέρνηση!
Συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, τη σηµαντική απόφαση να καταργηθεί η χρυσή µετοχή του δηµοσίου στις δηµόσιες επιχειρήσεις, την περάσατε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Θα το
δεχθείτε ως Βουλευτές αυτήν τη στιγµή εδώ να είναι η Βουλή
πλυντήριο των αποφάσεων της τρόικας; Να σας πω κάτι; Αυτοί
που αποφασίζουν και τα φέρνουν εδώ, έχουν συναίσθηση του τι
κάνουν. Εσείς ως Βουλευτές θα µπορέσετε να υποστηρίξετε
αυτές τις επιλογές στις εκλογικές σας περιφέρειες, όταν θα πάτε
εκεί; Τι θα πείτε; Θα πείτε «έπρεπε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου να την κυρώσω»;
Νοµίζω ότι αυτό που έδειξε σήµερα η ΔΗΜΑΡ είναι τα προεόρτια του τι έρχεται στη µεγάλη υπόθεση που λέγεται «µέτρα 11,9
δισεκατοµµυρίων ευρώ», εκ των οποίων τα 9 δισεκατοµµύρια
ευρώ είναι µειώσεις µισθών και συντάξεων! Και θα σας το φέρουν µε άρθρο µόνο, που είναι αντισυνταγµατικό! Θα το ψηφίσετε; Είναι αντισυνταγµατικό, διότι πρέπει να έρθουν µε σειρά
και αρίθµηση τα άρθρα! Με ένα άρθρο έρχεται µόνο όταν είναι
προϋπολογισµός!
Αυτά, λοιπόν, είναι φίµωση της Βουλής. Εµείς, λοιπόν, από
άποψη αρχής –και νοµίζω ότι το είχαµε ξεκαθαρίσει και θα το
δείτε και στα Πρακτικά- είπαµε ότι οι ιστορίες µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου για µας τελειώνουν! Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούµε να στηρίζουµε αυτά τα πράγµατα!
Ας έρθουµε σ’ αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ποιο είναι το κατ’ επείγον; Προσέξτε, η εισηγητική έκθεση είναι
9 Ιουλίου 2012. Θυµάστε ότι στις 9 Ιουλίου η Βουλή ήταν ανοιχτή;
Η Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Ήταν η εποχή που είχαµε περισσότερες προτάσεις νόµου από την Αντιπολίτευση, παρά από την
Κυβέρνηση. Γιατί δεν φτιάχνατε ένα νόµο που να καλύψει –γιατί
και εσείς οι ίδιοι δεχθήκατε ότι έχει τεράστιες ατέλειες αυτή η
ρύθµιση- όλα αυτά τα ζητήµατα; Γιατί δεν τα φέρνατε όλα αυτά
έτσι, για να έχουµε κι εµείς την ευκαιρία να κάνουµε την τροπολογία µας, την παρέµβασή µας και να αισθανόµαστε ότι συµµετέχουµε; Διότι τώρα µας λέτε «ή το ψηφίζετε έτσι ή όχι».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Επί της ουσίας, κύριε συνάδελφε!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Μισό λεπτό! Θα τα δείτε και επί
της ουσίας!
Άρα, λοιπόν, υπήρχε ο χρόνος! Ποιο είναι το κατεπείγον;
Η πράξη εκδόθηκε 15 Μαρτίου. Τώρα έχουµε φθάσει στο Σεπτέµβρη. Στις 9 Ιουλίου ποιο ήταν το κατεπείγον; Γιατί δεν φέρατε κανονικό νόµο; Άρα λοιπόν να ξεµπερδεύουµε. Πρόκειται
για µία ιστορία που επαναλαµβάνεται συνεχώς, που εµείς δεν θέλουµε από άποψη αρχής ως Ανεξάρτητοι Έλληνες να συµµετέχουµε σ’ αυτήν την ιστορία.
Δεύτερον, εδώ έχουµε τα θέµατα των γεγονότων της 10ης Φεβρουαρίου του 2012. Τι είχε γίνει; Ήταν ηµέρα που έπρεπε να
περάσει και ήθελαν να περάσει το µνηµόνιο 2, είχαµε τις µαζικές
συγκεντρώσεις πολιτών σε όλη την Ελλάδα, είχαµε την άσκηση
του δηµοκρατικού δικαιώµατος των πολιτών, όχι µόνο εδώ, αλλά
και στις υπόλοιπες πόλεις και είχαµε ταυτόχρονα τη µεθοδευµένη λογική των γνωστών αγνώστων, των προβοκατόρων, οι
οποίοι τα έσπασαν, προκειµένου να σπάσουν και το φρόνιµα του
ελληνικού λαού.
Όλα αυτά ξεκινούν –και τα ξέρετε πολύ καλά- διότι η ίδια λογική ήταν και στις 5 Μαρτίου του 2010 που πέρασε το πρώτο µνηµόνιο και είχαµε τους νεκρούς στη MARFIN. Αλήθεια βρέθηκαν
οι ένοχοι; Ψάξαµε; Ποιες είναι οι απαντήσεις; Τι λένε; Και δεν
είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να µας
πει τι θα γίνει µε αυτήν την ιστορία. Θα εξιχνιαστεί; Υπήρχαν οι
καταγγελίες της κ. Παπαρήγα που είπε ότι είδε προβοκάτορες
να βγαίνουν µέσα από λεωφορεία των ΜΑΤ. Τι θα γίνει µ’ αυτό;
Θα ψαχτεί; Θα ελέγξουµε λοιπόν πρακτικά τι γίνεται;
Να σας πω και κάτι άλλο; Επειδή τέθηκε και το θέµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα κίνηµα που
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ξεκίνησε από πάρα πολλές δυνάµεις που πάλεψαν κόντρα στο
µνηµόνιο, στις πλατείες, στις συγκεντρώσεις, µαζί βεβαίως µε
γνωστούς κοινοβουλευτικούς, µε τον κ. Πάνο Καµµένο που ανήκε
στη Νέα Δηµοκρατία τον κ. Κώστα Μαρκόπουλο και άλλα στελέχη. Όµως η πλειοψηφία, η µάζα των οπαδών µας, των φίλων
µας ήταν αυτοί που συµµετείχαν σε συγκεντρώσεις, σε διαδηλώσεις σε όλες τις περιοχές. Και ξέρετε τι καταγγελίες είχαµε, τις
οποίες έχουµε κάνει; Θα τις κάνουµε κι εδώ και να τις ψάξετε.
Τι ρόλο έπαιξε η ευρωαστυνοµία στα γεγονότα του Μαΐου του
2010, του Ιουνίου του 2011 που γίνονταν οι µεγάλες διαδηλώσεις
και του Φεβρουαρίου του 2012; Έχει εισέλθει στην Ελλάδα σώµα
της ευρωαστυνοµίας που απαριθµεί χίλια µέλη και που εγκαταστάθηκαν στη Λάρισα; Να µας απαντήσει ο κύριος Υπουργός,
δεν είναι αρµόδιος, αλλά φαντάζοµαι εκπροσωπεί την Κυβέρνηση;
Υπήρξε ερώτηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, την
είχα βρει, τον Ιούνιο του 2011, που έλεγε την καταγγελία αυτή
στη Βουλή. Διότι εµείς τότε τα είχαµε καταγγείλει, αλλά δεν ήµασταν τότε στη Βουλή πολλοί από εµάς. Ήµασταν αντιµνηµονιακοί
πολίτες, αλλά τα είχαµε καταγγείλει επίσηµα. Η ερώτηση έλεγε
για είσοδο αριθµού µελών της ευρωαστυνοµίας. Θα ήθελα να
µας πείτε και τι σας απήντησε η κυβέρνηση.
Τι ρόλο έπαιξαν αυτοί; Συµµετείχαν µαζί µε τις διµοιρίες των
ΜΑΤ στην αντιµετώπιση διαδηλωτών τον Ιούνιο του 2011; Συµµετείχαν στην αντιµετώπιση διαδηλωτών το Φεβρουάριο του
2012; Είχαµε καταγγελίες από διαδηλωτές ότι στις διµοιρίες των
µατ αυτοί που έδερναν, µερικοί από αυτούς δεν µιλούσαν ελληνικά γιατί τους έβριζαν σε ξένη γλώσσα; Αυτοί που ήταν µατατζήδες Τσέχοι. Να µας τα πείτε αυτά. Διότι αυτά είναι που πρέπει
να συζητήσουµε. Να δούµε λοιπόν, ποια η συµµετοχή της ευρωαστυνοµίας στην πάταξη, υποτίθεται όσων ήταν διαδηλωτές.
Διότι για να πιάσετε τους γνωστούς αγνώστους, δεν τους είδα.
Έχουµε δει πολλές φωτογραφίες µε γνωστούς αγνώστους που
είναι πίσω από την αστυνοµία και βγαίνουν µέσα από εκεί. Θα
γίνει διερεύνηση; Θα σταµατήσει αυτή η ιστορία, να αξιοποιούνται συγκεκριµένα στοιχεία, προκειµένου να τροµοκρατείται ο ελληνικός λαός και να µην πηγαίνει να διαδηλώσει; Διότι όταν του
αφαιρέσετε το δικαίωµα της ειρηνικής, της πραγµατικής διαδήλωσης, του στερείτε κυρίαρχα δηµοκρατικά δικαιώµατα. Αυτά
λοιπόν έγιναν.
Φυσικά οι γνωστοί άγνωστοι έσπασαν το κέντρο της Αθήνας,
δηµιούργησαν προβλήµατα, προκειµένου να µην πετύχει η συγκεκριµένη διαδήλωση, η συγκέντρωση να µην ξαναγίνει. Κι αν
προετοιµάζεστε ως Κυβέρνηση κύριοι, να κάνετε τα ίδια, διότι
έρχονται µεγάλες κινητοποιήσεις του λαού για τα αντιλαϊκά
µέτρα, σας προειδοποιούµε να προσέξετε, να µην χρησιµοποιήσετε τις γνωστές µεθόδους, αυτές δηλαδή των γνωστών αγνώστων.
Δεν ξέρω βέβαια και από πλευράς δυνάµεων καταστολής ποιοι
είναι µαζί σας πλέον, γιατί διαδηλώνουν πλέον και οι αστυνοµικοί
και πολλοί που είναι στις µονάδες της Αστυνοµίας κ.λπ.. Δεν
ξέρω πλέον αν µπορείτε να αξιοποιήσετε αυτά που αξιοποιούσατε παλιά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Αυτά σε σχέση µε το πλαίσιο. Εµείς συµµετείχαµε στις διαδηλώσεις αυτές. Και ήταν και ο Μανώλης ο Γλέζος εκείνη την
ηµέρα. Και ήταν και ο Μίκης Θεοδωράκης. Και θυµάστε ότι µετά
κάθισαν εκεί κατά τη συζήτηση του µνηµονίου 2. Έξω καθόµασταν ειρηνικά µαζί µε τον κ. Φωτόπουλο, τον Πρόεδρο των Αστυνοµικών. Και οι αστυνοµικοί που µας είδαν δεν µας επιτέθηκαν.
Αλλά ξέρετε τι έγινε; Από άλλη περιοχή, από την πλευρά της Βασιλίσσης Σοφίας, ήρθαν και έπεσαν συγκεκριµένα δακρυγόνα και
ασφυξιογόνα. Εξετάσατε τι ήταν αυτά; Εξετάσατε ποιος έδωσε
την εντολή; Γιατί δεν µας αντιµετώπισαν αυτοί που µας έβλεπαν
µπροστά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Τα δακρυγόνα από τη Βασιλίσσης Σοφίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην διακόπτετε, παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαρίστως να σας απαντήσω,
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κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να µην γίνεται
διάλογος, κύριε συνάδελφε. Θα τα πείτε όταν έρθει η ώρα σας.
Κύριε Μαριά, συνεχίστε και µην χάνετε το χρόνο σας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Ήρθαν από συγκεκριµένη πλευρά
δύο τέτοια ασφυξιογόνα και έπεσαν εκεί που ήµασταν. Διότι οι
αστυνοµικοί αναγνώρισαν τον κ. Φωτόπουλο, αναγνώρισαν τον
Μανώλη Γλέζο, αναγνώρισαν τον Μίκη Θεοδωράκη. Δεν τους
άρεσε η παρουσία µας εκεί και έπρεπε να φύγουµε. Να ελέγξετε
ποιος έδωσε την εντολή από το θάλαµο επιχειρήσεων. Θα τα
βρείτε. Αυτή, λοιπόν, είναι η πραγµατικότητα.
Τώρα φέρνετε εδώ µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και
νοµίζετε ότι κάτι κάνετε. Επί της ουσίας δεν κάνετε τίποτα. Θέλετε να έχετε κάλυψη; Να φτιάξετε ρυθµίσεις που θα καλύπτουν
πλήρως αυτούς που έχουν ζηµιωθεί. Πρακτικά εδώ δεν καλύπτετε κανέναν. Τι τους δίνετε; Τους καλύπτετε για τα εµπορεύµατα που έχουν χάσει; Καλύπτετε όλη την Ελλάδα ή µόνο την
Αθήνα; Καλύπτετε µόνο το Δήµο Αθηναίων ή και άλλες περιοχές;
Δίνετε την ευκαιρία για πραγµατική κάλυψη των ζηµιών; Αυτή
είναι η υποτιθέµενη προστασία;
Εµείς είµαστε ένα κίνηµα ειρηνικό, δηµοκρατικό. Θέλουµε να
µπορεί να διαδηλώνει ο ελληνικός λαός. Και βεβαίως, θέλουµε
να υπάρξει αποζηµίωση όσων ζηµιώθηκαν. Αλλά να υπάρξει
πραγµατικά η αποζηµίωση και όχι µε τέτοια κοροϊδιλίκια και τέτοια µέτρα.
Για παράδειγµα, στο άρθρο 6, για τις επισκευές των κοινόχρηστων χώρων θέλετε πάλι το κλασικό: απευθείας ανάθεση. Ούτε
διαδικασίες ούτε τίποτα. Στα υπόλοιπα, τι τους αποζηµιώνετε;
Μέχρι ποιο ποσό; Και τι τους λέτε; Ότι, αν πάρουν αυτές τις
15.000, θα παραιτηθούν οποιουδήποτε άλλου δικαιώµατός τους.
Και αν έχουν µεγαλύτερες ζηµιές; Και αν είναι εταιρεία και ένας
έχει πάρει τα λεφτά, οι υπόλοιποι τι γίνονται;
Το κείµενο είναι ατελές και νοµικά. Σας τα ανέλυσε στην επιτροπή ο κ. Κουράκος. Θα σας τα πει αναλυτικά στο νοµικό µέρος
ο κ. Καπερνάρος, που είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Εµείς βλέπουµε ότι επί της ουσίας δεν αντιµετωπίζει τα πραγµατικά προβλήµατα και τις ζηµιές που έχουν οι έµποροι, οι καταστηµατάρχες. Εµείς θέλαµε πολύ πιο συγκεκριµένα µέτρα,
που να καλύπτουν πραγµατικά τη ζηµιά, να δίνουν τις ευκαιρίες.
Αυτά που δίνετε εδώ είναι απλά για τα µάτια του κόσµου.
Η συµµετοχή µας στη διαδήλωση ήταν ειρηνική και δηµοκρατική, γι’ αυτό δεν έχουµε κανένα πρόβληµα. Δεν έχουµε κανένα
άγχος να φοβόµαστε ότι µπορεί να µας χρεώσετε τίποτα ζηµιές.
Γι’ αυτό σας µιλάµε καθαρά. Σας λέµε, λοιπόν, να το πάρετε πίσω
και να φέρετε ένα νοµοσχέδιο που θα καλύπτει τα πάντα. Να
λαµβάνει υπ’ όψιν όλους, να µπορεί να τους αποζηµιώσει πραγµατικά και όχι αυτά τα ηµίµετρα, που δεν καλύπτουν αυτούς που
πρέπει να καλυφθούν. Και αν φέρετε κάτι καινούργιο, βάλτε και
µερικές διατάξεις για τους διαδηλωτές που δάρθηκαν, τραυµατίστηκαν και πήγαν στα νοσοκοµεία. Βάλτε και για τους αστυνοµικούς, οι οποίοι τραυµατίστηκαν, για να είναι πλήρες το κείµενο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης: «Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011».
Το λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαµάνης,
για δέκα λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για τον Κανονισµό θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είστε από τα
µέλη του Κοινοβουλίου, νεότατη ακόµη, αλλά µε θητεία πολλών
ετών. Γνωρίζετε άριστα τον Κανονισµό, ακριβώς διότι προεδρεύετε. Αλλά είστε και Βουλευτής του ιδίου κόµµατος µε τον
µόλις κατελθόντα από το Βήµα. Αν θυµάστε, εγώ ήµουν πιο σκληρός µε τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, για να µπορώ να απευθύνο-
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µαι στους Βουλευτές των άλλων κοµµάτων και να τους λέω: «Ο
Κανονισµός λέει αυτό».
Γνωρίζετε, λοιπόν, άριστα ότι ο Κανονισµός επιβάλλει ο αγορητής να οµιλεί επί του θέµατος. Πριν από λίγο είχαµε ψηφοφορία και ήταν κατάµεστη η Αίθουσα. Περίπου διακόσιοι ογδόντα
Βουλευτές πήραν µέρος στην ψηφοφορία. Θέλω να πιστεύω ότι
πάρα πολλοί ψήφισαν κατά συνείδηση ό, τι ο καθένας νόµιζε.
Άλλοι ήρθαν από επιτροπές. Εγώ κατέβηκα τώρα από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Και άλλοι βρίσκονται προφανώς σε άλλες
υποχρεώσεις.
Δηλαδή, αν κάποιος από εκεί κατ’ επανάληψη χαρακτηρίζεται
ως δέσµιος του Αλκατράζ, εγώ απ’ ό,τι ξέρω στο Αλκατράζ βρίσκονται εγκληµατίες µε βαρύτατα, µάλιστα, εγκλήµατα, καταδικασµένοι.
Πολλές φορές µε παρακολουθείτε να µην παίρνω µέρος, αν
θέλετε, και στη συγκεκριµένη αντιπαράθεση. Εµένα ένα πράγµα
µε απασχολεί. Θα το λέω όσο µπορώ να είµαι σε αυτή την Αίθουσα, διότι µόνο εδώ, όπως ξέρετε, µπορώ να µιλώ. Αλλού ό,τι
λέω, εγώ το ακούω.
Σας λέω, λοιπόν, όσον αφορά αυτό το κλίµα, αυτή τη διάθεση
λόγου: Δεν θέλω να µπω εγώ στη συνείδηση καθενός, διότι δεν
το δικαιούµαι. Ένας ετάζει νεφρούς και καρδίας. Εγώ ακούω. Και
θεωρώ ότι έχουµε πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ως νεαρός
παρακολουθούσα τη Βουλή, προ του ’65, όπου εδώ πολλοί χαρακτηρίζονταν έως και κράχτες. Σας είπα ότι µία µέρα υποκρίνονταν τα σκυλιά και γάβγιζαν και έβριζαν. Και εξευτελίστηκε το
Κοινοβούλιο. Να διαβάσουν σήµερα οι συνάδελφοι ένα άρθρο
στο «ΒΗΜΑ», ένα άρθρο στην εφηµερίδα «ΕΛΛΑΔΑ». Διαβάζω,
λοιπόν, εκεί –µία νέα εφηµερίδα, από έναν εξαιρετικό, µάλιστα
γραφιά, δηµοσιογράφο- ότι αυτό το κτήριο δεν χρειάζεται να
είναι Κοινοβούλιο. Μπορεί κάλλιστα η πρόσοψή του να γίνει µία
πολύ ωραία κατασκευή, ότι όλοι αυτοί οι χώροι µπορούν να αξιοποιηθούν, να γίνουν καταστήµατα, να γίνουν διάφορες δραστηριότητες, να γίνουν γυµναστήρια. Το γυµναστήριο έχει σταµατήσει για τους υπαλλήλους, αλλά συνέχεια για το γυµναστήριο µιλούν, γιατί δεν θέλουν να πουν στο λαό τα πραγµατικά του προβλήµατα. Και υπάρχει, λέει, η παλιά Βουλή, όπου εκεί µπορούν
σε ένα χώρο, όλοι µαζί –Υπουργοί, Βουλευτές, υπάλληλοι- να
δουλέψουν.
Αυτές οι απόψεις βρίσκουν προφανώς απήχηση σε ανθρώπους που βρίσκονται σε απόγνωση.
Ασφαλώς έρχονται -όπως άκουσα και από τον συνάδελφο που
µίλησε πιο πριν- πολλοί να διαδηλώσουν το δηµοκρατικό τους
φρόνηµα.
Όσον αφορά τώρα την περίπτωση για την οποία έρχεται αυτή
η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, θέλω να πω το εξής: Το κυριότερο δεν είναι τα µέτρα, που ασφαλώς πρέπει να είναι ανάλογα των συνεπειών, των ζηµιών, ούτε ο χρόνος που καθυστέρησε, κακώς, κάκιστα, αλλά το τι ήταν το γεγονός.
Εγώ θυµάµαι πολύ καλά ότι εκτός από εκείνους που ασκούσαν
το δηµοκρατικό τους δικαίωµα, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που
κρατούσαν µία σβάστικα, υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν «να καεί
το µπορντέλο η Βουλή». Υπήρχαν κάποιοι που ήθελαν να εισβάλουν εδώ, όπως είχε γίνει. Και ήµουν µάρτυς το 1964, όταν έγινε
αυτή η εισβολή στο Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Να διαγραφεί, αν επιτρέπετε, αυτή η λέξη από τα Πρακτικά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ σας ζητώ
–και ζητώ από τον Πρόεδρο, τον κ. Μεϊµαράκη, από όλους τους
Αντιπροέδρους, από όλους µας- να σεβαστούµε τον Κανονισµό.
Ο Κανονισµός λέει ότι µένουµε επί του θέµατος. Άλλωστε, το
Προεδρείο µας το υπενθυµίζει. Στο τέλος λέει, «να µη γράφεται
τίποτα απ’ ό,τι λέει ο αγορητής», όπως το Προεδρείο διαπιστώνει. Κι αν αµφισβητείται η διαπίστωση του Προεδρείου, ερωτάται
η Βουλή. Διότι δεν µπορεί οποιοσδήποτε εκλεκτός, κατά τα άλλα
συνάδελφος, να ανεβαίνει στο Βήµα και να µη δίδει την εντύπωση ότι µιλάει στο Κοινοβούλιο.
Αυτά ήθελα να πω και αφορούν το Προεδρείο περισσότερο,
παρά το συνάδελφο τον οποίο δεν έχω κανένα λόγο να ψέξω.
Σας ζητώ συγγνώµη. Ξέρετε την εκτίµησή µου στο πρόσωπό σας.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κακλαµάνη.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
επί προσωπικού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εντάξει, κύριε Μαριά. Αφήστε
να απαντήσει το Προεδρείο. Στο Προεδρείο απευθύνθηκα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Αναφέρθηκε σε µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα απαντήσει
το Προεδρείο πρώτα, όπως έχει υποχρέωση, απέναντι στον Πρόεδρο και µετά αν θέλετε εσείς.
Κύριε Πρόεδρε, µε όλο το σεβασµό, βιώνουµε ασυνήθιστες
καταστάσεις µέσα στην κοινωνία -µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει- το οποίο µεταφέρεται και εντός Κοινοβουλίου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Συµφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε όµως,
πολύ καλύτερα από µένα και την εµπειρία και τη γνώση ότι πολύ
λίγες φορές ο Προεδρεύων κάθε φορά µπορεί να παρεµβαίνει
σε αυτά που λέει ο κάθε συνάδελφος. Και πολλοί συνάδελφοι,
το ξέρετε, µε τα σχόλιά τους, τις εισηγήσεις τους, τις τοποθετήσεις τους δεν είναι πάντοτε µέσα στο θέµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να το διορθώσουµε αυτό και
να σας βοηθήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σε ό,τι έχει να
κάνει τώρα µε τον κ. Μαριά, συµβαίνει να είµαστε στο ίδιο κόµµα,
πρώτα απ’ όλα το σέβοµαι. Αν νοµίζει ότι τίθεται θέµα επί προσωπικού, να πάρει το λόγο. Εγώ δεν δέχοµαι ότι είναι επί προσωπικού, όµως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί
συνάδελφοι ξεφεύγουν ίσως από κάποιες καταστάσεις και κάποιες τοποθετήσεις, οι οποίες δεν είναι ίσως –δεν θα τις χαρακτηρίσω- όπως θα έπρεπε να είναι.
Αυτό έγινε εις ευήκοο όλων των συναδέλφων. Η παραίνεσή
σας δεν είναι µόνο προς το Προεδρείο, θέλω να πιστεύω, αλλά
σε ό,τι έχει να κάνει το Προεδρείο αποδεκτό και προφανώς αντιληπτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για µένα το θέµα έληξε, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Μαριάς
έχει το λόγο για ένα λεπτό επί προσωπικού.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, επανειληµµένα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο Κανονισµός κάτι λέει επί
προσωπικού, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ξέρετε πολύ
καλά επίσης, καλύτερα από µένα –µε όλο το σεβασµό και πάλιαφού θέλετε και απευθύνεστε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα τι να κάνω; Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εγώ απευθύνοµαι τώρα σε σας…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Έχω το λόγο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
µισό λεπτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κακώς ο κύριος συνάδελφος παρεµβαίνει, εφόσον πήρα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εγώ απευθυνόµενη προς το σεβαστό Πρόεδρο, θέλω να πω ότι ξέρετε πολύ
καλά ότι πολλές φορές η επίκληση του προσωπικού µόνο προσωπικό δεν είναι. Το έχετε ζήσει κι εσείς και το έχουµε ζήσει πολλές φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Θα ήθελα, όµως, να µου επιτρέψετε να ακολουθήσω τη διαδικασία και να ακούσω τον συνάδελφο, αφού ζήτησε το λόγο επί
προσωπικού.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Ζήτησα επί προσωπικού το λόγο…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έστω κι αν δεν είναι επί προσωπικού.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Εάν έχω το λόγο, θα παρακαλέσω
να µη µε διακόπτουν, κυρία Πρόεδρε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ένα λεπτό να εξηγήσει και µετά θα
κρίνει το Προεδρείο αν είναι προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να εξηγήσει
ένα λεπτό ποιο είναι το θέµα επί προσωπικού και µετά θα δούµε
αν είναι επί προσωπικού.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δικαιούµαι να
εξηγήσω σε τι συνίσταται κι αν εσείς κρίνετε ότι δεν υπάρχει, θα
σταµατήσω. Αν υπάρχει όµως; Υπάρχει µία διαδικασία.
Κοιτάξτε, ο κύριος συνάδελφος αναφέρθηκε επανειληµµένα
στο πρόσωπό µου στο τι είπα κατά την αγόρευσή µου, έκανε κριτική στον τρόπο µε τον οποίο µίλησα και άφησε υπαινιγµούς σε
σχέση µε ορισµένες εκφράσεις που είπα. Αυτά που είπα µπορώ
να τα εξηγήσω ακριβώς πώς τα είπα, αλλά ο κύριος συνάδελφος
τα παρερµήνευσε. Κατά την έννοια αυτή, παρερµηνεύοντας τις
απόψεις µου, δηµιούργησε ένα προσωπικό θέµα.
Όταν µίλησα για Αλκατράζ και να φύγουν από το Αλκατράζ
είχε την έννοια όχι να φύγουν από τη Βουλή, διότι δεν τους κάλεσα να φύγουν από τη Βουλή. Ας το πρόσεχε αυτό ο κύριος συνάδελφος. Εγώ τους κάλεσα να σπάσουν την πολιτική συµφωνία
που έχουν κάνει.
Επίσης, για τον κύριο συνάδελφο που είναι και παλαιότερος,
επειδή εγώ διαβάζω Πρακτικά της Βουλής, θυµάµαι τον Ανδρέα
Παπανδρέου που είχε πει για το Γεώργιο Μαύρο ότι εφαρµόζει
µεθόδους της 5ης Λεωφόρου και της Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν
που ήταν οι µαφιόζοι. Αυτός ήταν πάλι ένας πολιτικός χαρακτηρισµός πολύ βαρύς. Εγώ αυτό που είπα ήταν σαφέστατο και γι’
αυτό ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, για την ιστορία
και µόνο να αναφέρω ότι αυτό το είχε πει ο Μαύρος για τον Παπανδρέου και το είπε εκτός Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η διευκρίνιση,
λοιπόν, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι αποδεκτή
από το Προεδρείο.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης, ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής – Λαϊκού Συνδέσµου.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα ξεκινήσω µε δύο λέξεις για τη σηµαία, την οποία το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας δεν τη σεβάστηκε στις συγκεντρώσεις του. Την έκανε κουρελόπανο, την
πέταξε κάτω, την έδωσε σε Πακιστανούς µε εικοσάευρα, την ποδοπάτησε και εν συνεχεία την πέταξε στα σκουπίδια. Και για του
λόγου το αληθές, καταθέτω και δύο φωτογραφίες για τα Πρακτικά από συγκεντρώσεις της Νέας Δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Κασιδιάρης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εποµένως, οι Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας δεν δικαιούνται να οµιλούν για τη σηµαία. Τη σηµαία και την πατρίδα
εµείς στη Χρυσή Αυγή, όπως ορίζει ο νόµος, την υπηρετήσαµε
ευόρκως και ευδοκίµως στα σύνορα, στην Κύπρο, στις βραχονησίδες, στις Ειδικές Δυνάµεις, αλλά και στο κέντρο των Αθηνών,
δίνοντας µάχες, δεχόµενοι τραυµατισµούς, µαχαιριές, δεχόµενοι
βόµβες, δεχόµενοι συλλήψεις προσαγωγές και φυλακίσεις.
Αυτόν τον πολυετή αγώνα τον κάνουµε για τη σηµαία και για πατρίδα και για κανέναν άλλο λόγο.
Θα ήθελα να πω προς τους εκπροσώπους όλων των κοµµάτων
και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, πως
δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουν να τσακώνονται και
να αλληλοκαθυβρίζονται για το ποιος έβαλε τη Χρυσή Αυγή στη
Βουλή. Τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή δεν την έβαλε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ,
ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε καν τα γιαούρτια
των αγανακτισµένων, όπως λένε. Αν και δεν πρέπει να έχουµε
πρόβληµα µε τα γιαούρτια γιατί το γιαούρτι κάνει και καλό στην
επιδερµίδα.
Στη Βουλή, αγαπητοί κύριοι, δεν µας έβαλε κανένα κόµµα. Στη
Βουλή µας έβαλε ο ελληνικός λαός και όποιος έχει αντίρρηση,
όποιος, δηλαδή, επί της ουσίας διαφωνεί µε το πολίτευµα αυτό
ας κάνει ένα πραξικόπηµα. Να µην έρχεται εδώ να γκρινιάζει
και να καθυβρίζει. Αυτό να κάνει αν δεν δέχεται τη λαϊκή ετυµηγορία, αυτό που αποφάσισαν µισό εκατοµµύριο Έλληνες, που
σήµερα έχουν γίνει ένα εκατοµµύριο και στο µέλλον θα γίνουν
κατά πολύ περισσότεροι. Εκεί οδηγείτε τη χώρα. Οδηγείτε τη
χώρα στο χάος και είναι λογικό ο ελληνικό λαός να αντιδράσει.
Και βλέποντας πως η µόνη πολιτική δύναµη που αντιµετωπίζει µε
σοβαρότητα και σύνεση την κατάσταση είναι η Χρυσή Αυγή, είναι
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πολύ λογικό να αγκαλιάσει την προσπάθειά µας.
Θέλω να µιλήσω για τη βία, γιατί είναι το σηµερινό µας θέµα.
Την πολιτική βία, που οδήγησε στις καταστροφές καταστηµάτων
στο κέντρο των Αθηνών. Και εµείς για άλλη µια φορά λέµε ότι
πρέπει να µαζέψουµε τα σπασµένα.
Όποιος έχει να κάνει όχι κριτική, αλλά οποιαδήποτε καταγγελία για άσκηση βίας από οποιοδήποτε µέλος, στέλεχος ή Βουλευτή της Χρυσής Αυγής να πάει στη δικαιοσύνη, να πάει στις
νοµικές αρχές, να πάει στον εισαγγελέα και να τα καταγγείλει
αυτά τα πράγµατα. Δεν έχουµε καµµία ανάγκη της Βουλευτικής
ασυλίας. Απαιτούµε την άρση της Βουλευτικής µας ασυλίας για
να πάνε όλες οι καταγγελίες, όλες αυτές οι υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Αν τελικά πάµε στη δικαιοσύνη γι’ αυτό που λέτε αντιποίηση αρχής, πραγµατικά θα γελάσει ο κάθε πικραµένος.
Το θέµα µας σήµερα είναι οι καταστροφές και τα επεισόδια
κουκουλοφόρων στο κέντρο των Αθηνών. Οφείλουµε να πούµε,
για να µιλάµε ανοιχτά και αληθινά, ότι οι κουκουλοφόροι αυτοί
έχουν συγκεκριµένη πολιτική ταυτότητα. Είναι όλοι αριστεροί.
Έχει ενδιαφέρον να ακουστεί και η γνώµη της Χρυσής Αυγής,
γιατί η Χρυσή Αυγή είναι το µόνο πολιτικό κόµµα που αντιµετώπισε στα ίσια αυτήν τη βία των κουκουλοφόρων, διότι είναι το
µόνο πολιτικό κόµµα που αντιµετωπίζει αντισυγκεντρώσεις στις
νόµιµες πολιτικές της δραστηριότητες. Θέλω να καταγγείλω
τους λασπολόγους και τους ψεύτες που µας υβρίζουν και µας
πετάνε λάσπη µε πρώτο και καλύτερο τον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας είπε ένα τεράστιο ψέµα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ως κοινός συκοφάντης προσπάθησε να συνδέσει το νόµιµο
πολιτικό αγώνα της Χρυσής Αυγής µε την τροµοκρατία. Τον καλούµε να φέρει στοιχεία. Αλλά, δεν έχει στοιχεία. Γι’ αυτό και
εξευτελίστηκε στο πανελλήνιο. Γιατί ο βοµβιστής της Σπάρτης
στον οποίον ανεφέρθη δεν είχε τελικά σχέσεις µε τη Χρυσή Αυγή
αλλά µε την οργάνωση «Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς». Είναι
η οργάνωση που έβαλε βόµβα και κατέστρεψε τα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής στην οδό Σωκράτους 48, µέρα µεσηµέρι,
σε ώρα που υπήρχε πάρα πολύς κόσµος στο κέντρο των Αθηνών
και ευτυχώς δε θρηνήσαµε νεκρούς.
Να θυµίσω και κάτι άλλο στον κ. Τσίπρα. Ο ληστής και δολοφόνος της Πάρου έγραφε στα προφίλ του στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης «Τσίπρα είπαµε να βγάλουµε, όχι να κάνουµε
επανάσταση. Ούτε γι’ αυτό δεν είναι ικανός αυτός λαός;». Εάν
θέλει, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας να αναζητήσει τους τροµοκράτες να
κοιτάξει την κοµµατική του πελατεία. Δεν έχει κανένα δικαίωµα
στην Ελλάδα να µιλάει η Αριστερά για τροµοκρατία. Υπενθυµίζω
εν τάχει: «ΕΛΑ», «Επαναστατικός Αγώνας», «17 Νοέµβρη», «Πυρήνες της Φωτιάς». Έχουµε θρηνήσει θύµατα, νεκρούς, τραυµατίες, αθώους που τα βαφτίζουν παράπλευρες απώλειες.
Ρωτώ και τη νυν συγκυβέρνηση: Τι θα γίνει επιτέλους µε τους
δολοφόνους της MARFIN; Γιατί δεν έχουν πιαστεί ακόµα οι δολοφόνοι της MARFIN; Υπάρχει κάποιος που τους καλύπτει; Ή
απλά χαϊδεύετε τους τροµοκράτες; Για να σπάσει, λοιπόν, αυτό
το µεγάλο απόστηµα της τροµοκρατίας, που κινείται παράλληλα
µε τη µεταπολίτευση, απαιτείται µια εθνική ηγεσία.
Δυστυχώς, είναι θλιβερή η σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη. Η Χρυσή Αυγή δέχεται απειλές κατά τις
ζωές των Βουλευτών της. Επί λέξει αυτοί που έβαλαν τη βόµβα
στη «MICROSOFT» έγραφαν στην προκήρυξή τους: «Θα σκοτώσουµε και τους µπάτσους και τους φασίστες. Με ένα σµπάρο,
δυο τρυγόνια» αναφερόµενοι στους Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής.
Τι αποφασίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη; Αποφασίζει να αποσύρει τους αστυνοµικούς-φύλακες των Βουλευτών της
Χρυσής Αυγής. Για ο,τιδήποτε συµβεί τον καθιστούµε υπεύθυνο.
Θα έχει την απόλυτη πολιτική ευθύνη εάν η κατάσταση φτάσει
στα άκρα και αν συµβεί κάτι ή αν πειραχτεί έστω και µια τρίχα
από Βουλευτή της Χρυσής Αυγής, εµείς ξέρουµε πολύ καλά σε
ποιον θα πάµε την επόµενη στιγµή να ζητήσουµε την ευθύνη.
Να ξέρει η δεξιά, που συγκυβερνά σήµερα διότι έχει βάλει και
τη θλιβερότερη µορφή της αριστεράς στην Κυβέρνηση που µιλάει για συνωστισµό στην προκυµαία της Σµύρνης, να ξέρουν
όλοι αυτοί ότι δεν πρέπει να µιλάνε για νεοναζισµό. Γι’ εµάς αυτό
αποτελεί ύβρη και συκοφαντική δυσφήµιση.
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Δεν πρέπει, όµως, να µιλάνε και για έναν άλλο λόγο, διότι
έχουµε πρόσφατο παράδειγµα όπου εφήρµοσαν συλλογική ευθύνη. Κάποιοι Βουλευτές, -λέει- της Χρυσής Αυγής έκαναν κάποια ενέργεια που οδηγείται στη δικαιοσύνη. Γιατί αφαιρείτε,
κύριοι, όλους τους αστυνοµικούς συνοδούς των Βουλευτών της
Χρυσής Αυγής; Αναγνωρίζεται στο σηµερινό µας πολίτευµα και
υπό το σηµερινό νοµικό καθεστώς συλλογική ευθύνη; Συν τοις
άλλοις είχαµε: παράνοµες και αντισυνταγµατικές µεθοδεύσεις,
παρακολουθήσεις των γραφείων της Χρυσής Αυγής, διµοιρίες
ΜΑΤ έξω από τα κεντρικά γραφεία εκλεγµένου πολιτικού κόµµατος, ειδικό Τµήµα της Κρατικής Ασφάλειας να παρακολουθεί τη
νόµιµη πολιτική µας δράση. Βεβαίως, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ παλιό. Αυτοί στεγάζονται
στον έκτο όροφο της Κρατικής Ασφάλειας στην προστασία πολιτεύµατος όλα αυτά τα χρόνια που έχουµε νόµιµη πολιτική
δράση, όχι τώρα που µπήκαµε στη Βουλή. Τους ξέρουµε τους
ανθρώπους αυτούς που κατά καιρούς υπηρετούν σ’ αυτό το
τµήµα και εκτελούν παράνοµες εντολές. Τους ξέρουµε µε τα
πρόσωπά τους και µε τα µικρά τους ονόµατα. Μην βγαίνει, λοιπόν, ο κ. Δένδιας, να διαφηµίζει ότι έφτιαξε και ειδικό Τµήµα στην
Κρατική Ασφάλεια, διότι αυτό το Τµήµα που µας παρακολουθεί
υπάρχει από πάρα πολύ παλιά.
Θέλω να έρθω εν τάχει στο νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται προς
ψήφιση. Βεβαίως, πρέπει άµεσα το κράτος να αποδώσει τα χρήµατα στους εµπόρους και επαγγελµατίες, οι οποίοι δέχτηκαν
πλήγµατα από τους τροµοκράτες και από αυτούς που δηµιούργησαν τα επεισόδια. Να αποδοθούν άµεσα τα χρήµατα και βεβαίως να µειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες
πληρώνουν οι έµποροι στο κέντρο της Αθήνας. Διότι, ως γνωστόν
εκτός των κουκουλοφόρων έχουν να αντιµετωπίσουν και το παρεµπόριο των αλλοδαπών. Ο ανταγωνισµός τους δηλαδή, δεν
πληρώνει εισφορές, δεν έχει ταµειακές µηχανές, δεν έχει κάνει
έναρξη στην εφορία. Είδαµε τώρα κάποιες κινήσεις εντυπωσιασµού ως προς το παραεµπόριο. Θεωρούµε πως ο µόνος λόγος
που έγιναν αυτές οι κινήσεις, που πήρε επιτέλους, µπρος θεωρητικά το κράτος και άρχισε να δείχνει ότι λειτουργεί ήταν η πολιτική δράση και ο ακτιβισµός της Χρυσής Αυγής.
Παρ’ όλα αυτά ως προς το νοµοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση λέµε «όχι» στις απευθείας αναθέσεις. Όπου ακούµε απευθείας ανάθεση σας καλούµε όλους να τρέχετε µακριά. Από τη
µικρή εµπειρία που είχαµε στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κυρίως στο Δήµο Αθηναίων είδαµε ότι εκεί γίνεται η
χαρά του κλέφτη, δηλαδή έκλεβαν λεφτά µέχρι και από τις σκυλοτροφές. Υπερκοστολογούσαν στο πενταπλάσιο τις σκυλοτροφές για τα αδέσποτα. Φανταστείτε τι πάρτι έχει να γίνει στα
δηµόσια έργα, στα έργα αυτά που θα αναθέσει ο δήµος σε ιδιώτες. Υπάρχει, πράγµατι, πολύ µεγάλη διαπλοκή της δηµοτικής
αρχής µε ιδιώτες και κυρίως εργολάβους. Είδαµε ότι ο Δήµος
Αθηναίων µέχρι και στην αποκοµιδή και τη διαχείριση των απορριµµάτων, όπου παίζονται πολύ µεγάλα πακέτα, ενέπλεξε εργολάβους και ιδιώτες. Εµείς δεν έχουµε πρόβληµα να πούµε και
ονόµατα: το όνοµα του κ. Μπόµπολα, ο οποίος είναι και µεγαλοκαναλάρχης και όλως τυχαίως το «Mega channel» δεν έχει καλέσει ούτε για ένα δευτερόλεπτο εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής
τους τελευταίους µήνες να εκθέσει τις θέσεις του κόµµατος που
ψηφίστηκε από το 7% των Ελλήνων.
Τέλος, ζητούµε να µειωθεί και άλλο το µίσθωµα των δηµοτικών
κτηρίων από τους επιχειρηµατίες, διότι ο δήµος ήδη έχει κόψει
πολλά λεφτά, ήδη έχει απολύσει πολλούς συµβασιούχους, εποµένως µπορεί εφόσον έδιωξε προσωπικό να κόψει απ’ αυτά τα
λεφτά τα οποία παίρνει από τους ιδιώτες.
Έχει αξία γι’ εµάς να συνδέσουµε τα σηµερινά γεγονότα µε το
ιστορικό ηµερολόγιο, έχει πάρα πολύ µεγάλη αξία να µιλήσουµε
σε χρόνο ιστορικό. Σας υπενθυµίζω, λοιπόν, ότι σαν σήµερα 20
Σεπτεµβρίου του 1821 οι Οθωµανοί του Οµέρ Βρυώνη ανακαταλαµβάνουν την Αθήνα. Και θα παραµείνω και θα εστιάσω σ’ ένα
συµβολισµό. Δεν υπήρχε τότε η κόκκινη σηµαία µε την ηµισέληνο
που επέβαλε εν συνεχεία ο Κεµάλ, υπήρχε η πράσινη σηµαία του
προφήτη. Ως επί το πλείστον η πράσινη σηµαία µε την ηµισέληνο
ήταν αυτή που οδηγούσε τα τουρκικά σώµατα στρατού.
Τραγική ειρωνεία της ιστορίας είναι: Πράσινη σηµαία του

1677

Ισλάµ είδαµε και στην Αθήνα του 2012, να τη φέρουν χιλιάδες ισλαµιστές και να ωρύονται στα αραβικά πως «Ο θεός είναι µεγάλος».
Θέσαµε τέσσερις φορές το ίδιο ερώτηµα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Στο σηµείο αυτό θα ανοίξω µία παρένθεση και θα πω ότι τίθεται ζήτηµα θεσµικό, ζήτηµα λειτουργίας του Κοινοβουλίου, κατά
πόσο υπάρχει τελικά κοινοβουλευτικός έλεγχος όταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν πατάει το πόδι του στην Ολοµέλεια, για να απαντήσει στην Χρυσή Αυγή, δεν µας ενηµερώνει
–ως οφείλει- για τους λόγους της απουσίας του και εν συνεχεία,
µετά από δέκα λεπτά είναι στους διαδρόµους της Βουλής και χαζολογάει, είναι στο καφενείο της Βουλής και χαριεντίζεται µε
Βουλευτές της συγκυβέρνησης. Εποµένως, εδώ τίθεται ζήτηµα
θεσµικό.
Θέλω όµως να επανέλθω και να κλείσω µε την εξής εικόνα:
Αναφέρθηκε χθες ο συναγωνιστής µας ο Χρήστος Παππάς σ’ ένα
έργο φιλοσοφικό του Νίκου Καζαντζάκη. Εγώ θα αναφερθώ σ’
ένα έργο ιστορικό, το κορυφαίο κατ’ εµέ του συγγραφέα, στον
«Καπετάν Μιχάλη».
Σε κάποιο σηµείο, λοιπόν, ενώ έχει φουντώσει η κρητική επανάσταση έρχονται ενισχύσεις, πλοία από την Κωνσταντινούπολη
µε γενίτσαρους, µε στρατιώτες κ.λπ.. Κατεβαίνοντας, λοιπόν, στο
λιµάνι του Μεγάλου Κάστρου, στο σηµερινό Ηράκλειο, είναι εκεί
ο καπετάν Μιχάλης και επιτηρεί τις δυνάµεις ως θεατής, σαν περίεργος, επειδή εν συνεχεία επρόκειτο να τους αντιµετωπίσει και
έχει µαζί του τον Θράσο, το γιο του, που είναι το δεύτερο κύριο
πρόσωπο του έργου. Το παιδί κάθεται αποσβολωµένο και κοιτάζει τους γενίτσαρους και το πυροβολικό που κατεβαίνει. Ρωτάει
το παιδί ο πατέρας του: «Τους φοβάσαι τους γενίτσαρους;». Το
παιδί λέει «Όχι». «Τότε τι φοβάσαι;». Το παιδί του απαντάει: «Φοβάµαι την πράσινη σηµαία».
Την πράσινη σηµαία του ισλάµ που χύθηκε τόσο αίµα και δεινοπάθησαν τόσες γενιές Ελλήνων, εσείς τη φέρατε σήµερα. Και
το υπερασπίστηκε ο Υπουργός αυτό το δικαίωµα των λαθροµεταναστών, να τη φέρουν µέσα στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα.
Την φέρατε, λοιπόν, σήµερα µέσα στην πρωτεύουσα της χώρας.
Ο όρος λοιπόν, «χαζοχαρούµενη δεξιά» που ειπώθηκε χθες σ’
αυτήν την Αίθουσα είναι πάρα πολύ λίγος για να εκφράσει το µέγεθος της παρακµής και της υποταγής των κυβερνόντων. Είστε
µία παράταξη της προδοσίας. Είστε η παράταξη του «η Κύπρος
κείται µακράν».
Βγάλτε απ’ την Κυβέρνηση αυτούς που µιλούν για συνωστισµό
της Σµύρνης και ανοίξτε το φάκελο της Κύπρου. Κάντε αυτά τα
πρώτα βήµατα και µετά µπορούµε και πάλι να συζητήσουµε.
Θέλω να κλείσω µε ένα βαρυσήµαντο για όλους εµάς γεγονός,
που βλέπουµε κάπως διαφορετικά όλα τα δρώµενα σε αυτόν τον
κόσµο: Χθες στην Κιργισία συνελήφθη ένας Τούρκος, ένας πολίτης του ψευδοκράτους της Βόρειας Κύπρου. Ο Τούρκος αυτός
ήταν ένας εκ των δολοφόνων του ήρωα και εθνοµάρτυρα Σολωµό Σολωµού. Δυστυχώς, παρ’ ότι υπήρχε διεθνές ένταλµα εις
βάρος του από την INTERPOL αφέθηκε άµεσα ελεύθερος.
Το ότι οι δολοφόνοι του Σολωµού Σολωµού και του Τάσου
Ισαάκ κυκλοφορούνε ελεύθεροι και δεν τους αγγίζει απολύτως
τίποτα, ακόµα και διεθνώς –αντί να έχουν κλειστεί σε µία σκοτεινή τρύπα και να φοβούνται- φανερώνει δύο πράγµατα: Πρώτον ότι η Τουρκία είναι πράγµατι σοβαρό κράτος και δεύτερον,
ότι η Ελλάδα είναι ένα εντελώς ασόβαρο κράτος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Δέσµευσή µας προς την οικογένεια του ήρωα Σολωµό Σολωµού που στάθηκε η οικογένειά του, ο πατέρας του και τα αδέρφια του µαζί µε την αντιπροσωπεία της Χρυσής Αυγής στην
Πράσινη Γραµµή αυτό το καλοκαίρι στις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας ενάντια στην κατοχή είναι η εξής: Από τη δική µας πλευρά
θα γίνει ό,τι είναι απολύτως και ανθρωπίνως δυνατόν για να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 21ης Σεπτεµβρίου 2012:
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Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 276/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των οδικών έργων της
Λακωνίας.
2. Η µε αριθµό 279/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Μαρίας Μπόλαρη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απόφαση για µείωση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών.
3. Η µε αριθµό 275/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ανδρέα Λοβέρδου
προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη µείωση της τιµής του φυσικού
αερίου για τους βιοµηχανικούς καταναλωτές.
4. Η µε αριθµό 271/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς
τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις
και το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας των δήµων.
5. Η µε αριθµό 281/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Χρυσής Αυγής κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου και εντάχτηκαν στο PSI+.
6. Η µε αριθµό 283/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την είσπραξη από το ελληνικό δηµόσιο οφειλόµενου ποσού από την εταιρία «Ελληνικός Χρυσός
Α.Ε».
7. Η µε αριθµό 287/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων της
κτηνοτροφίας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 268/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κουτσογιαννακόπουλου
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε τη λειτουργικότητα του επιχειρησιακού
συστήµατος «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», το οποίο διαχειρίζεται το ΕΛΚΕΘΕ.
2.- Η µε αριθµό 280/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου
Κεγκέρογλου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών, σχετικά µε την κατανοµή των θέσεων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς στους δήµους της Κρήτης.
3. Η µε αριθµό 272/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τσαµπίκας (Μίκας) Ιατρίδη
προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά
µε τη σύνδεση Αλεξανδρούπολης και Μπουργκάς µε σιδηροδροµική γραµµή.
4. Η µε αριθµό 282/18-9-2012 Επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Χρυσής Αυγής κ. Πολύβιου Ζησιµόπουλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη νέα µετάθεση του χρόνου
εκτέλεσης της πρώτης βολής του αντιαεροπορικού συστήµατος
S-300.
5. Η µε αριθµό 284/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς
τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την προστασία της ελληνικής κοινωνίας από ακραίες και
παράνοµες συµπεριφορές παρακρατικών οµάδων.
6. Η µε αριθµό 288/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη
προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τισµού, σχετικά µε το «Σικιαρίδειο Ίδρυµα».
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς
,κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά γεµίζει
θλίψη η προσπάθεια που γίνεται να στοχοποιηθούν πολιτικά πρόσωπα και να ενοχοποιηθούν επιστηµονικές προσεγγίσεις. Βεβαίως, η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί αµήχανη την πολιτεία
που δεν θωρακίζει τη δηµοκρατία για να αποκρούσει τέτοιες
πρακτικές και τέτοιες πολιτικές ακραίας συµπεριφοράς.
Όντως υπάρχει θλίψη και στο ελληνικό Κοινοβούλιο, στη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων που την προκαλεί τοποθέτηση σαν την προηγούµενη.
Επί της ουσίας, έγινε µία εκτενέστατη συζήτηση στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
εκεί είχαµε τη δυνατότητα να εξαντλήσουµε τα επιχειρήµατα και
µε την ψήφο µας να στηρίξουµε ή να απορρίψουµε την κύρωση
της συγκεκριµένης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που σχετίζεται µε τα γεγονότα της 12-2-2012.
Έτσι, λοιπόν, θα ανταποκριθώ στην ευγενική πρόκληση να
γίνει µία σοβαρή πολιτική αναζήτηση αιτίων για το πώς φθάσαµε
και πώς από εδώ και πέρα µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τέτοιου
είδους καταστάσεις.
Άρα, κύριε Υπουργέ, µε το συµπληρωµατικό σηµείωµα αποσαφηνίσατε και περιοχές που ήταν προς διερεύνηση –µιλώ για
τα αριθµητικά στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει µε τον αριθµό των
επιχειρήσεων, των φυσικών προσώπων που δικαιούνταν την αποζηµίωση- καθώς και τη δικογραφία που έχει σχηµατιστεί.
Επαναλαµβάνω τη στάση της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Είναι
θετική. Στηρίζει και επί της αρχής και επί των άρθρων.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι µέσα στο Κοινοβούλιο, αν µη τι
άλλο, πρέπει να µας διακρίνει µία συνέπεια και µία σταθερότητα.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά και τότε και σήµερα, προσπαθούµε
µε συνέπεια και σταθερότητα να υπερασπιστούµε δύο συγκεκριµένους τοµείς, δύο συγκεκριµένες αξίες. Η πρώτη είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη και είναι το δικαίωµα που έχουν οι πολίτες
να συµµετέχουν, να διαδηλώνουν δηµοκρατικά την όποια αντίθεση και αντίδραση έχουν για τις πολιτικές που εφαρµόζονται.
Από την άλλη, όµως, έρχεται η άλλη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή που είναι η προστασία του πολίτη και της περιουσίας
του.
Έτσι, λοιπόν, εµείς από την πρώτη στιγµή χαιρετίσαµε τις µαζικές κινητοποιήσεις των πολιτών που διαδήλωσαν κατά του µνηµονίου, παράλληλα όµως και ταυτόχρονα καταδικάσαµε όλα
εκείνα τα επεισόδια και τους βανδαλισµούς, τους εµπρησµούς,
τη βία που θέλησαν να επιβάλλουν οµάδες γνωστών αγνώστων
µε ή χωρίς κουκούλα. Και τότε είχαµε πει και το επαναλαµβάνουµε και τώρα: Καµµία πόλη, πόσο µάλλον η πρωτεύουσα, πόσο
µάλλον η Αθήνα, το λίκνο της δηµοκρατίας, δεν µπορεί να είναι
έρµαιο των προθέσεων ακραίων, εξτρεµιστικών οµάδων που
στρέφονται κατά της δηµοκρατίας και κατά της νοµιµότητας.
Έτσι και τότε και τώρα, σας καλούµε, κύριε Υπουργέ, να θωρακίσετε θεσµικά µε όλες εκείνες τις απαραίτητες νοµοθετικές
παρεµβάσεις την πολιτεία, ώστε να µην επικρατήσει το χάος, να
µην έχουµε παρόµοιες εικόνες που αµαύρωσαν την προσπάθεια
που κάνει ο ελληνικός λαός να ξεφύγει από την οικονοµική κρίση
που, δυστυχώς, δεν είναι µόνο οικονοµική.
Είναι γνωστό σε όλους ότι πολλές κοινωνίες αντιµετωπίζουν
τα ίδια ή και περισσότερα προβλήµατα. Δεν προσπαθώ να οµαδοποιήσω την Ελλάδα, για παράδειγµα µε τις υπόλοιπες χώρες
του ευρωπαϊκού νότου, δηλαδή την Ιταλία, την Πορτογαλία, την
Ισπανία, την Κύπρο, που και εκείνες αντιµετωπίζουν τα ίδια ή
ίσως µεγαλύτερα προβλήµατα από εµάς. Πουθενά, όµως, δεν
κάηκαν πόλεις, πουθενά δεν κατέστρεψαν τις ζωές των ανθρώπων.
Για όσους ήταν και είναι µέλη και παρακολούθησαν τις δύο συνεδριάσεις της συγκεκριµένης επιτροπής, παρακαλώ, κοιτάξτε
στο ενηµερωτικό που έστειλε ο Υπουργός. Έχει πίσω κάποιου είκοσι πέντε ή τριάντα καταστήµατα και γράφει «ολική καταστροφή». Πώς αποζηµιώνεται αυτό; Σε ποιο όνοµα µπορεί να
γίνει αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων που είδαν τις περιου-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

σίες τους σε µία νύχτα να καταστρέφονται;
Πουθενά δεν ρίχνουν λάδια στους δρόµους, δεν κλείνουν τα
λιµάνια, δεν εµποδίζουν τους τουρίστες να κατέβουν από τα
πλοία. Πουθενά δεν σπάνε τα φανάρια, δεν σπάνε τζαµαρίες, δεν
κλείνουν ξενοδοχεία. Αυτοί που κάνουν τις καταστροφές, αυτές
καταστρέφουν το εµπόριο, τον τουρισµό και είναι κοινή οµολογία
ότι είναι τα µόνα που στηρίζουν την ελληνική οικονοµία. Αυτοί,
λοιπόν, είναι εχθροί της ελληνικής κοινωνίας, εχθροί της ελληνικής οικονοµίας και πρέπει να το πούµε, να µην κρυφτούµε, γιατί
έχω την εκτίµηση ότι για όλα όσα ζούµε ο ηθικός αυτουργός είµαστε εµείς και επιτρέψτε µου η ταπεινότητά µου να συµπεριληφθεί στους δηµοκράτες µε µια συγκεκριµένη διαδροµή που έχω
στο χώρο. Και είµαστε ο ηθικός αυτουργός, γιατί ανεχτήκαµε τον
αυταρχισµό, ανεχτήκαµε το ρεβανσισµό, το βανδαλισµό. Το
λάθος, λοιπόν, βαραίνει όχι γενικά και αόριστα µόνο την πολιτεία,
βαραίνει και τον καθένα ξεχωριστά και την καθεµιά ξεχωριστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πρόκληση η σηµερινή συζήτηση, όχι για να καταλογίσουµε ευθύνες σε κοµµατικούς ή πολιτικούς χώρους, αλλά να αναλογιστούµε τι είναι αυτό που
µπορεί να γίνει, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να εξαντλεί µε τη δηµοκρατικότητα που πρέπει όλη εκείνη τη δυνατότητα να διαµαρτυρηθεί, να διαδηλώσει, αλλά παράλληλα και να νιώθει προστατευµένος, να νιώθει ότι δεν κινδυνεύει, ότι θα µπορέσει να γυρίσει µετά τη διαδήλωση σπίτι του, στην οικογένειά του και -για να
λαϊκίσω- στα παιδιά του. Γιατί πολλοί λαϊκισµοί ακούστηκαν και
πολλές τέτοιου είδους προσεγγίσεις έγιναν. Αυτό το µήνυµα, το
σύνθηµα ότι «η πόλη που καίγεται είναι λουλούδι που ανθίζει» θα
πρέπει να µας προβληµατίσει όλους και όλες, γιατί κάθε πόλη
που καίγεται δεν είναι λουλούδι που ανθίζει, είναι ο φασισµός
που ανθίζει και εκεί θα πρέπει να κάνουµε µέτωπο, εκεί θα πρέπει
να απαντήσουµε, γιατί υπάρχουν και συγκεκριµένα θέµατα και
ζητήµατα που µπορούν να µας ενώσουν. Υπάρχουν και άλλα, τα
οποία βεβαίως είναι οι διαφορές µας οι πολιτικές και οι ιδεολογικές. Αλλά θα επιτρέψουµε να υπάρξει κίνηµα µίσους, εκχυδαϊσµού, υπεραπλούστευσης του πολιτικού λόγου; Το κίνηµα που
πετάει στους πολιτικούς του αντιπάλους οτιδήποτε βρει γιατί διαφωνεί µαζί του; Θα ανεχτούµε όλους εκείνους που ζητούν να
στηθούν κρεµάλες και να γίνουν δίκες για εσχάτη προδοσία,
επειδή έχουν µια διαφορετική πολιτική προσέγγιση, µια διαφορετική πολιτική θέση;
Αυτοί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι στους
δρόµους γιατί µισούν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, δεν είναι
στους δρόµους γιατί µισούν δήθεν τις πολιτικές που εφαρµόζονται. Μισούν τη δηµοκρατία, µισούν τον αστικό πολιτισµό. Γιατί
δεν είναι δηµοκράτης, δεν είναι Έλληνας αυτός που καίει τα αρχιτεκτονήµατα που άντεξαν µέσα στους αιώνες. Γιατί αυτός δεν
έχει ελληνική παιδεία, γιατί αυτός, ναι, είναι νεοβάρβαρος και
πρέπει να το καταγγείλουµε, να το ακούσει ο Έλληνας πολίτης
στην απόγνωσή του, µέσα στη µιζέρια του, για την οποία ευθύνονται πραγµατικά οι πολιτικές δυνάµεις που είχαν τη διακυβέρνηση της χώρας το προηγούµενο διάστηµα, αλλά αυτό δεν
αποτελεί άλλοθι να ζούµε όλα αυτά τα δραµατικά, τα θλιβερά,
τα άθλια τα οποία βιώνει η ελληνική κοινωνία.
Να γιατί έχετε µεγάλο χρέος, κύριε Υπουργέ, και εσείς και η
Κυβέρνηση, γιατί πρέπει να παρθούν άµεσα µέτρα να καλύψουµε
εκείνες τις αδυναµίες, εκείνα τα κενά που οδηγούν τους πολίτες
να ακουµπήσουν ή να ψάξουν να βρουν παρηγοριά στους λαϊκιστές µε την ακραία συµπεριφορά, µε εκείνους που λαϊκίζουν στο
όνοµα δήθεν της προστασίας των αδύνατων και των αδύναµων,
όταν οι ίδιοι ξέρουµε ότι εξυπηρετούν συµφέροντα γνωστά σε
όλους µας, αλλά δεν το λέµε.
Είναι εκείνοι οι ίδιοι, που στο όνοµα δήθεν της νοµιµότητας
παρανοµούν και δεν έχουµε το θάρρος να το καταγγείλουµε.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχω κάνει χρήση της αστυνοµικής προστασίας και ούτε θα κάνω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Άλλος είναι ο πρώην εισαγγελέας.
Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρεµβαίνω, επειδή είπατε «έχετε
ευθύνη» και δείξατε εµένα.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Όχι, βέβαια. Σε καµµία περίπτωση δεν ήταν προς εσάς. Αν υπήρξε παρανόηση, να αρθεί
αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το Προεδρείο δεν αντιλήφθηκε αυτό που λέτε, κύριε Χαλβατζή. Έγινε παρανόηση.
Συνεχίστε, κύριε Αναγνωστάκη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Από την άλλη, κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µία Ελληνική Αστυνοµία, η οποία πολλές φορές
γίνεται βορά, γιατί είναι ανεπαρκής η εκπαίδευσή της. Είναι ελλειµµατική και το είχα θέσει στην επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, όταν
µου δόθηκε η δυνατότητα να µιλήσω για τα κέντρα πρώτης υποδοχής των µεταναστών, αλλά και στη συζήτηση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εµείς λέµε ότι η Ελληνική Αστυνοµία, για να µπορεί να είναι
αποτελεσµατική στη διαχείριση των δηµοσίων υπαίθριων συναθροίσεων, πρέπει να έχει οπωσδήποτε ένα γνωστικό απόθεµα,
το οποίο θα στηρίζεται στην καλλιέργεια ενός δηµοκρατικού
φρονήµατος και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Από την άλλη, όµως, πρέπει να υπάρχει και µία επιχειρησιακή
δεξιότητα. Να οργανώσουµε µία σύγχρονη αστυνοµία, η οποία
θα µπορεί να διαχειρίζεται τέτοιου είδους µεγάλες κρίσεις.
Προτείνουµε, πρώτον, να υπάρξουν αστυνοµικά εκπαιδευτικά
προγράµµατα µε εισαγωγή ειδικών µαθηµάτων που θα σχετίζονται µε τη διαχείριση των δηµόσιων υπαίθριων συναθροίσεων.
Δεύτερον, τα ανθρώπινα δικαιώµατα να αποτελέσουν κεντρικό
πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε συνεργασία µε το Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του
Ανθρώπου και άλλους συναφείς φορείς.
Τρίτον, το µεταναστευτικό φαινόµενο να συµπεριληφθεί στη
βασική αστυνοµική εκπαίδευση. Δηλαδή, να διδάσκονται δίκαιο
κατάστασης αλλοδαπών, τεχνικές επικοινωνίας και επαφής µε
άτοµα από διαφορετικό εθνοπολιτιστικό περιβάλλον.
Τέταρτον, να υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στα εκπαιδευτικά
προγράµµατα που θα στηρίζουν την ψυχολογία του αστυνοµικού, όπως τη διαχείριση άγχους, συναισθηµάτων, ό,τι συµβαίνει
δηλαδή στις σύγχρονες ευρωπαϊκές αστυνοµίες.
Κάποιοι οραµατίζονται κρεµάλες, φωτιές, καρµανιόλες. Ίσως
αυτό συγκράτησαν από τη Γαλλική Επανάσταση, τη βία. Εµείς
έχουµε µία ιερή υποχρέωση, να αντιτάξουµε την πρόταση της
«Νοµαρχίας», να υπάρξει η τήρηση του νόµου για όλους. Εάν
αυτό γίνει κατορθωτό, τότε η δηµοκρατία έχει περιθώρια και για
βελτιώσεις και πάνω από όλα να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις
και τη µεγαλύτερη απ’ αυτές, που είναι η αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
((Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Φαίνεται ότι η στήριξη αυτής της αντιλαϊκής, αντεργατικής πολιτικής από τη ΔΗΜΑΡ δεν έχει πάτο.
Κατηγορεί όσους αγωνίζονται ότι είναι εχθροί της δηµοκρατίας
και της οικονοµίας της χώρας.
Κατήγγειλε, λοιπόν, τους ναυτεργάτες, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους ότι µε τη τους αγώνες τους εχθρεύονται την οικονοµία.
Δηλαδή, είναι νόµιµο και δηµοκρατικό να επιβάλλεις σύνταξη στα
εβδοµήντα, αλλά είναι ανοµία και αντιδηµοκρατική πράξη το να
διαδηλώνει ο λαός ενάντια σε αυτές τις πολιτικές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Είναι νόµιµο και δηµοκρατικό να καταργείς τις συλλογικές
συµβάσεις, να µειώνεις τους µισθούς και τις συντάξεις, αλλά
είναι ανοµία και αντιδηµοκρατική πράξη…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό καταλάβατε ότι είπαµε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Άκουσα πολύ καλά τι ειπώθηκε. Και
άλλοι µίλησαν για ανοµία εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, µη διακόπτετε. Ας πει ο καθένας αυτά που να πει θέλει
και όλοι θα κριθούµε.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είναι νόµιµη και δηµοκρατική η κατάργηση του οκταώρου που επιχειρείται, των αποζηµιώσεων των εργαζοµένων, του πενθηµέρου, αλλά ανοµία και αντιδηµοκρατική
πράξη το να διαδηλώνει ο λαός και να απεργεί.
Κυρία Πρόεδρε, στο σχέδιο νόµου για τη λήψη µέτρων για την
άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου του 2012 στο κέντρο της Αθήνας έγινε και αρκετή συζήτηση για τις επιπτώσεις των διαδηλώσεων και των επεισοδίων
στην οικονοµική ζωή, όπως και σήµερα εδώ.
Για την ανάγκη της αποκατάστασης συµφωνούµε, αλλά συµφωνούµε κύρια µε τις ολοκληρωµένες προτάσεις του Συλλόγου
Απασχολουµένων και Μικρών Εµπόρων του Δήµου της Αθήνας,
που κατέθεσε στην Κυβέρνηση και κυκλοφόρησε ανακοίνωση
την επόµενη ηµέρα στις 13 Φεβρουαρίου. Την καταθέτουµε στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μεταξύ των άλλων έγραφε τα εξής: «Διεκδικούµε άµεση ολική
αποκατάσταση των ζηµιών από το κράτος. Χρηµατοδότηση
άτοκη για τους µικρούς ΕΒΕ όσο διαρκεί η κρίση µε την εγγύηση
του δηµοσίου. Στις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί καταστροφές να επιχορηγηθούν οι µισθοί και η ασφάλιση των εργαζοµένων για όλη τη διάρκεια που θα χρειαστεί να αποκατασταθεί η
λειτουργία των επιχειρήσεων. Να παγώσουν τα χρέη που έχουν
οι κατεστραµµένες επιχειρήσεις. Κανένας συνάδελφος να µη µείνει χωρίς ασφάλιση. Δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για
όλους. Θεώρηση όλων των βιβλιαρίων».
Εµείς, λοιπόν, υιοθετούµε τις θέσεις του Συλλόγου των Αυτοαπασχολουµένων και Μικροεµπόρων της Αθήνας. Η αποκατάσταση που προβλέπει το νοµοσχέδιο δεν είναι ικανή να σώσει τις
µικρές αλλά και µεσαίες επιχειρήσεις από την αντιλαϊκή φιλοµονοπωλιακή σας πολιτική, από τη δράση των µονοπωλιακών και
επιχειρηµατικών οµίλων.
Φιλολαϊκός δρόµος εξόδου από την κρίση µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µε τα µονοπώλια να κάνουν κουµάντο δεν µπορεί να υπάρξει. Η καταστροφή του λαού, ο πόνος, τα βάσανα, τα
αδιέξοδα, η όλο και µεγαλύτερη αγριότητα απέναντι στους αγώνες του είναι ο δρόµος της εξόδου από την κρίση, που έχει επιλέξει η Κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Οι εργαζόµενοι θέλουν
να υποτάσσονται στους µεγαλοεπιχειρηµατίες και αυτή είναι η
δηµοκρατία που επικαλούνται άσχετα αν αυτή τους στέλνει στην
κόλαση.
Ένα σηµερινό χαρακτηριστικό της προσήλωσής σας στην υπηρέτηση των πλουτοκρατών ήταν η προκλητική εµφάνιση, κύριε
Υπουργέ, δύο διµοιριών ΜΑΤ έξω από τη χαλυβουργία µε εντολή
του Μάνεση ή του Σαµαρά –το ίδιο κάνει- για να εµποδίσουν τη
συµµετοχή των εργαζοµένων στην 24ωρη απεργία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Μετάλλου. Έτσι λειτουργείτε.
Η συζήτηση στην επιτροπή, κατά την άποψή µας, εκτός των
άλλων έρχεται να ενισχύσει την επιδίωξη για την περιστολή του
δικαιώµατος των διαδηλώσεων µε βάση την πρόταση του Δήµου
Αθηναίων και ιδιαίτερα του στελέχους της ΔΗΜΑΡ του κ. Καµίνη.
Όσοι µιλάτε για περιορισµό των διαδηλώσεων προβάλλετε ταυτόχρονα το σεβασµό στο δικαίωµα των διαδηλώσεων. Αλλά από
την άλλη προβάλλετε µε κάθε τρόπο και κάθε µέσο που διαθέτετε –και είναι πολλά αυτά- ότι αυτές οι διαδηλώσεις ευθύνονται
για την οικονοµική ασφυξία στο κέντρο της Αθήνας.
Μάλιστα ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης έκανε λόγο για νέα υποδοµή για την αντιµετώπιση των διαδηλώσεων και για νέα όπλα
που θα διατεθούν σε ειδικές οµάδες καταστολής που θα δηµιουργηθούν.
Θυµίζουµε ότι στις 12 Φεβρουαρίου του 2012 οργανώθηκε
σκηνικό τροµοκράτησης του λαού, ακριβώς για να υποταχθεί. Οι
εργαζόµενοι της Αθήνας σε µια µεγαλειώδη συγκέντρωση µε αιτήµατα την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, την αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη µονοµερή διαγραφή του
χρέους και πολιτική που θα αξιοποιεί τον πλούτο της χώρας για
να δίνει ευηµερία στο λαό, έδιναν την ταξική τους απάντηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγµή είχε καταγγείλει ότι τα γεγονότα
αποτελούσαν κρατικό σχέδιο καταστολής και τροµοκράτησης
του λαού. Τότε από τη µια τα κόµµατα της πλουτοκρατίας εκβίαζαν και απειλούσαν το λαό για να αποδεχθεί την ψήφιση του µνηµονίου, της χρεοκοπίας και από την άλλη διάφοροι µηχανισµοί
µε σύγχρονα υλικά που δεν τα βρίσκει ο οποιοσδήποτε, πυρπολούσαν κτήρια και ταυτόχρονα χτυπούσαν ανελέητα τους διαδηλωτές για να τους αποµακρύνουν από το Σύνταγµα.
Τα ΜΑΤ και οι κουκουλοφόροι έδρασαν συντονισµένα ενάντια
στις µεγαλειώδεις λαϊκές διαδηλώσεις, ακριβώς για να τις διαλύσουν. Από την εµφάνιση της κρίσης, παρά την εργοδοτική και
κυβερνητική τροµοκρατία, παρά τον υπονοµευτικό ρόλο των δυνάµεων του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισµού στο
κίνηµα, οργανώθηκαν αρκετές απεργιακές εκδηλώσεις µε µεγαλύτερη συµµετοχή των εργαζοµένων.
Η Κυβέρνηση, το κεφάλαιο και ο κρατικός µηχανισµός σ’ αυτές
τις περιόδους κρίσης, που δύναται η αφύπνιση και η χειραφέτηση των εργαζοµένων να είναι ακόµη µεγαλύτερη, εφαρµόζουν
και άλλες µεθόδους για να σταµατήσει, να υποτάξει και να κτυπήσει το κίνηµα.
Πέρα από την κατασυκοφάντηση του ταξικού κινήµατος, τις
τροµακτικές απολύσεις, τις αποφάσεις που βγάζουν παράνοµες
όλες σχεδόν τις απεργίες, στο κτύπηµα του ταξικού κινήµατος
χρησιµοποιήθηκαν και δυνάµεις ορκισµένες στην υπεράσπιση
της κυριαρχίας του συστήµατος των µονοπωλίων, όπως η Χρυσή
Αυγή που αποτελεί το µαστίγιο του βάρβαρου σάπιου καπιταλιστικού συστήµατος και της εξουσίας του.
Χρησιµοποιήθηκαν στις 12 Φλεβάρη του 2012 και στη σαρανταοκτάωρη απεργία στις 18 και 19 Οκτώβρη του 2011 στο Σύνταγµα. Τότε εξαπέλυσαν σχεδιασµένα οργανωµένες οµάδες σε
διατεταγµένη αποστολή, που µε µολότοφ, χηµικά αέρια, χειροβοµβίδες κρότου λάµψης έριξαν τόνους µάρµαρο και τραυµάτισαν αρκετούς εργάτες και εργάτριες που απεργούσαν και ήταν
ακριβώς στα µπλοκ του ΠΑΜΕ, αλλά δεν κατάφεραν να διαλύσουν αυτήν τη µεγαλειώδη διαδήλωση.
Το µίσος των κουκουλοφόρων κατά του εργατικού λαϊκού κινήµατος και του ΠΑΜΕ εκφράζει το µένος των δυνάµεων που
υπηρετούν το σύστηµα και την αστική εξουσία. Η Κυβέρνηση πριν και τώρα- έχει τεράστια ευθύνη. Η επιχείρηση τροµοκράτησης, συκοφάντησης και καταστολής του εργατικού λαϊκού
κινήµατος πηγάζει από κρατικές δοµές από κέντρα και υπηρεσίες. Αυτό αποδεικνύει η ιστορία, αυτό δείχνουν οι βάρβαρες και
δολοφονικές επιθέσεις.
Είναι γνωστό και οµολογηµένο ότι το ταξικό κίνηµα µε την οργάνωσή του, µε την περιφρούρηση των κινητοποιήσεών του δεν
επιτρέπει στις δυνάµεις αυτές να κτυπήσουν το κίνηµα, να τροµοκρατήσουν τους εργαζόµενους. Οι δυνάµεις αυτές εµφανίζονται και δρουν ιδιαίτερα στις απεργίες όταν τα ταξικά συνδικάτα
κινητοποιούν µαζικά τους εργαζόµενους στη βιοµηχανία, στις κατασκευές, στις υπηρεσίες και στους άλλους κλάδους.
Η Κυβέρνηση και τα κόµµατα της πλουτοκρατίας αξιοποιούν
όλα αυτά, από τους προβοκάτορες και τους εχθρούς του εργατικού κινήµατος, για να απαγορεύσουν και να περιορίσουν τις
διαδηλώσεις. Πολλοί προσπάθησαν και στο παρελθόν, άλλος να
καταργήσει την πάλη των τάξεων, άλλος να βάλει στο γύψο το
κίνηµα κ.ο.κ..
Το εργατικό κίνηµα δεν µπαίνει στο γύψο. Είναι ανειρήνευτη η
πάλη του κεφαλαίου και εργασίας. Οι αγώνες που θα οργανώνονται από ένα ανασυνταγµένο κίνηµα θα είναι όλο και πιο µαζικοί, όλο και πιο πολιτικοποιηµένοι και θα βάζουν τη σφραγίδα
τους στις εξελίξεις.
Εµείς πιστεύουµε ότι εάν τα συνδικάτα, οι εργαζόµενοι, ο λαός
οργανωµένα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε
γειτονιά αποφασίσουν να αντιµετωπίσουν την επίθεση του κεφαλαίου, να παλέψουν για το δίκιο τους και να το κατακτήσουν, τότε
όλοι οι κατασταλτικοί µηχανισµοί θα καταστούν ανήµποροι.
Η δύναµη της οργανωµένης πάλης του λαού είναι ανίκητη. Η
εργατική τάξη, οι αυτοαπασχολούµενοι, η φτωχή αγροτιά, µε τη
µαζική συµµετοχή των γυναικών και της νεολαίας, µπορούν και
πρέπει να δώσουν τη µάχη της πανελλαδικής απεργίας στις 26
Σεπτέµβρη συντεταγµένα, οργανωµένα, περιφρουρηµένα µε τα
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αντίστοιχα συνθήµατα και αιτήµατα που πρέπει να υπάρχουν
ενάντια στην επίθεση που γίνεται. Πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και ετοιµότητα για να αποτρέψουν, να εµποδίσουν οποιαδήποτε απόπειρα προβοκάτσιας και λήψης αυταρχικών µέτρων.
Η ταξική σας πολιτική που φαίνεται σε κάθε απόφασή σας, σε
κάθε σχέδιο νόµου, όπως και σ’ αυτό, δεν µπορεί παρά να αντιµετωπίζεται ταξικά, να παίρνει ταξική απάντηση.
Ο εισηγητής της Πλειοψηφίας στην επιτροπή αφού επισηµαίνει ότι η προστασία της ιδιοκτησίας οφείλει να είναι προτεραιότητα κάθε κράτους δικαίου, καταλήγει ότι εφόσον τα δηµόσια
οικονοµικά το επιτρέπουν, το κοινωνικό κράτος να λειτουργήσει
αποκαταστατικά.
Είπε µεταξύ των άλλων ότι έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις, έχουν
εξεταστεί, υπάρχουν οι αυτοψίες και αναµένουν οι δικαιούχοι τις
αποφάσεις και βεβαίως την καταβολή των ποσών της αποζηµίωσης ανάλογα του µεγέθους της ζηµιάς. Επτά µήνες µετά και
αυτό θεωρείται διαδικασία επείγοντος.
Αλήθεια, από τα επεισόδια αυτά που έκαναν οι γνωστοί στο
λαό και οι άγνωστοι για την Κυβέρνηση και τον κρατικό µηχανισµό, µόνο οι επιχειρήσεις έπαθαν ζηµιά και πρέπει να αποκατασταθούν; Οι εργαζόµενοι, τι έγιναν; Δεν διαφωνούµε για την
αποκατάσταση των επαγγελµατιών για τις ζηµιές που έπαθαν και
για τη στήριξη που προβλέπεται από τον δήµο και για τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Θέλουµε, όµως, να επισηµάνουµε την αναλγησία σας προς
τους εργαζόµενους αυτών των επιχειρήσεων, µικρών και µεγάλων για τους οποίους δεν γίνεται καµία αναφορά. Δόθηκαν στοιχεία για τις επιχειρήσεις µε διευθύνσεις και τηλέφωνα κ.α., κύριε
Υπουργέ, αλλά για το εάν είχε εργαζόµενους, τι απέγιναν, αν
απολύθηκαν, αν έχασαν τους µισθούς τους και πόσους, εάν έχασαν τα ένσηµά τους και πόσα, καµµία αναφορά.
Όχι δεν ήταν παράλειψή σας. Είναι η καθαρή, βαθιά αντεργατική σας, φιλοκαπιταλιστική πολιτική που σας οδηγεί έτσι να
πράττετε, έτσι να σκέφτεστε. Εµείς, απαιτούµε να έρθουν στοιχεία για το πόσοι εργαζόµενοι απολύθηκαν και µάλιστα λόγω
ανωτέρας βίας χωρίς αποζηµίωση, πόσοι από αυτούς επανήλθαν
µετά την αποκατάσταση και στο διάστηµα αυτό δεν πήραν µισθό,
αλλά ούτε καταβλήθηκαν εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία.
Από την ίδια µέρα επισκεφθήκαµε τις επιχειρήσεις αυτές και
συζητήσαµε µε τους εργαζόµενους, οι οποίοι ήταν ανήσυχοι για
την αυριανή µέρα. Η ανησυχία τους και από αυτό το νοµοσχέδιο
φαίνεται ότι ήταν δικαιολογηµένη.
Η οργάνωσή τους στα συνδικάτα, η ενεργός δράση τους είναι
αυτή που µπορεί να αλλάξει τα πράγµατα. Μπορεί να έχει και σήµερα ορισµένα αποτελέσµατα µέσα από την πάλη του.
Έχουµε, λοιπόν, επιφυλάξεις όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις έργων από το Δήµο της Αθήνας.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο, όµως, δεν είναι αυτό το µείζον. Εµείς
σε ο,τι µας αφορά θα ψηφίσουµε «παρών», ακριβώς για αυτό το
λόγο που αναφέρθηκα ιδιαίτερα στους εργαζόµενους και ότι
εµείς υιοθετούµε την επιστολή του Συλλόγου Αυτοαπασχολουµένων και Μικρών Εµπόρων του Δήµου της Αθήνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των
οµιλητών.
Το λόγο έχει ο πρώτος οµιλητής, κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Εισαγωγικώς θα ήθελα να τονίσω µόνο, ξεκινώντας από την
«ιστορική µήτρα» που γέννησε αυτή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ότι τα όσα ακούσθηκαν σε αυτήν την Αίθουσα πρέπει να µας διδάξουν, ιδιαίτερα τους Βουλευτές µε την ευθύνη
που φέρουν, πώς δηµιουργήθηκε η ανάγκη να έχουµε σήµερα
αυτή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Τι συνέβη στις 12 Φεβρουαρίου 2012 σε εκείνη τη διαδήλωση;
Πώς ξεκίνησαν αυτά τα γεγονότα και πώς και σε άλλες περιπτώσεις είχαν ξεκινήσει παρόµοια γεγονότα, τα οποία εγώ προσωπικώς είχα την τραγική εµπειρία να τα ζήσω το 2008;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία είναι η αλήθεια. Κάποιοι
είναι εκείνοι οι οποίοι φοβούνται και τη δύναµη της κοινωνίας και
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την ακώλυτη άσκηση των συνταγµατικώς κατοχυρωµένων ελευθεριών. Διότι, εκείνη την ηµέρα είχε ένα πολύ µεγάλο πλήθος
που κάποιοι δεν ήθελαν να εκφράσει ειρηνικά αυτό που αισθανόταν. ‘
Όλοι ξέρουµε ποιοι είναι αυτοί. Είναι τα άκρα. Μην ξεχνάτε και
µην ξεχνάµε ιστορικώς –και το τονίζω και θα το τονίζω, γιατί πρέπει η ιστορική µνήµη να είναι ανεξίτηλα χαραγµένη στη ψυχή µας
και στο νου µας για να ξέρει και ο κόσµος τι αντιµετωπίζει- την
πορεία της Δηµοκρατίας της Βαϊµάρης. Και να θυµάται ο κόσµος
ότι τα άκρα δεν έχουν ούτε ιδεολογία ούτε χρώµα, είναι τα ίδια.
Είναι δηµιουργήµατα κρίσεων, είναι δηµιουργήµατα κοινωνικών ανισοτήτων. Κάθε φορά που ένας λαός βολοδέρνει, σε αντίστοιχες καταστάσεις σαν και αυτή που ζούµε σήµερα, δηµιουργούνται τα άκρα. Γιατί τότε βρίσκουν την ευκαιρία να υπάρξουν
και να δράσουν.
Ήταν οι κουκουλοφόροι της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς,
που δεν έχει καµµία σχέση µε κόµµατα τα οποία βρίσκονται µέσα
στη Βουλή, που εσκεµµένα -για όποιον παρακολουθούσε- σε διατεταγµένη υπηρεσία, προκάλεσαν όλα αυτά που προκάλεσαν.
Αυτό είναι δεδοµένο.
Από την άλλη πλευρά, άλλα άκρα ήρθαν να εκµεταλλευθούν
αυτήν την κατάσταση. Και πάνε να την εκµεταλλευθούν υποκαθιστώντας το κράτος και επαιρόµενα για το ρόλο τους αυτό.
Ας το πάρουµε κι εµείς απόφαση, ας το ξέρει και ο κόσµος ότι
η πορεία των άκρων είναι γνωστή και ξέρουµε που οδήγησε.
Καµµία δυστυχία, όσο βαριά κι αν είναι, κανένα κράτος, όσο κι
αν έχει ελλείψεις, δεν επιτρέπεται να δικαιολογεί τη δράση των
άκρων. Είτε από τη µια πλευρά των κουκουλοφόρων είτε των ροπαλοφόρων από την άλλη. Γιατί και τα δύο άκρα το ίδιο βλάπτουν
τη δηµοκρατία. Το «ωραιότερο» είναι -και εκεί συγκλίνουν- ότι εµφανίζονται ως υπερασπιστές της δηµοκρατίας.
Εδώ ακριβώς είναι η ουσία κι όχι µόνο για τη δηµοκρατία, αλλά
και για τα λαϊκά συµφέροντα. Αυτή είναι η πραγµατική αντιποίηση αρχής. Μην ξεχνάτε ότι ο Χίτλερ και ο Ρεµ ως εθνικοσοσιαλιστικό κόµµα ξεκίνησαν. Μην το λησµονούµε αυτό.
Τα άκρα καπηλεύονται τις αρχές της δηµοκρατίας και την αγωνία της κοινωνίας. Σας το είπα και το επαναλαµβάνω, δεν έχουν
χρώµα. Και τα δυο το ίδιο είναι. Ως Βουλή πρέπει το ίδιο να τα
καταδικάσουµε και µε τη δράση µας και µε τη συνέπειά µας απέναντι στην κοινωνία. Και να δώσουµε στον κόσµο να καταλάβει
ποιος είναι ο κίνδυνος για τη δηµοκρατία και µε την ιστορική
µνήµη, από ντοκουµέντα της εποχής της Βαϊµάρης. Γιατί, βεβαίως, είναι µακρινή εκείνη η εποχή για να πούµε ότι υπάρχουν
επιζώντες σήµερα που διαθέτουν ιστορικές µνήµες.
Έκανα αυτήν την αναδροµή γιατί το θεώρησα αναγκαίο. Θα
πω δύο λόγια για το νοµοσχέδιο, καθώς γι’ αυτό γράφτηκα να
µιλήσω.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι χρειαζόταν πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου υπό τις συνθήκες εκείνες. Και γι’ αυτό ορθώς εφαρµόσθηκε το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος στη
συγκεκριµένη περίπτωση.
Όµως, το µεγάλο µου ερώτηµα είναι ότι αν τυπικά πράγµατι
ήταν έκτακτες οι περιστάσεις εκείνες, τότε τι χρειαζόταν αυτό
που έχουµε µπροστά µας; Το λέω γιατί ξέρω, κύριε Υπουργέ, τι
παραλάβατε. Αναγκαστικά εσείς έπρεπε να την φέρετε εδώ να
την κυρώσουµε, αφού µάλιστα ξεκίνησε η διαδικασία αποζηµίωσης.
Όµως, δείχνει –συγγνώµη που θα το πω- την τσαπατσουλιά µε
την οποία δρούσαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Την άγνοια σε
ό,τι αφορά το πώς µπορεί να αντιµετωπισθεί αυτή η κατάσταση.
Διότι δύο τινά µπορεί να συµβαίνουν.
Είτε ο νοµοθέτης –ο Θεός να τον κάνει νοµοθέτη- του νοµοθετήµατος αυτού ήθελε -όχι στο πλαίσιο της αποζηµιωτικής ενοχικής σχέσης, δηλαδή στο πλαίσιο του άρθρου 105 του εισαγωγικού νόµου του Αστικού Κώδικα- να αποζηµιώσει απλώς τους
ανθρώπους, επειδή ήταν έκτακτη περίπτωση. Να δώσει δηλαδή
ένα βοήθηµα και να αποκαταστήσει τη ζηµία εκείνων, οι οποίοι
την υπέστησαν. Αν αυτός ήταν ο στόχος τους, δεν χρειαζόταν η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Οι διατάξεις του Δηµοτικού
κώδικα, ενόψει και της εµπειρίας που είχαµε ζήσει παλιότερα, το
επέτρεπαν. Θα θυµόσαστε το Δεκέµβριο του 2008 υπήρξε νοµο-
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θεσία, που επιτρέπει την αποζηµίωση, που µπορούσε να εφαρµοστεί κάλλιστα και να µην έχουµε φτάσει τώρα εδώ µε νέα νοµοθεσία, νέες διαδικασίες, οι οποίες, µάλιστα, δεν έχουν
ολοκληρωθεί και δεν ξέρουµε πότε θα ολοκληρωθούν. Αν αυτός
ο αποζηµιωτικός σκοπός υπήρχε, το νοµοθέτηµα αυτό δεν χρειαζόταν.
Εάν ήθελαν να καλύψουν αποζηµιωτικώς το ζήτηµα, θα τους
έλεγα ότι και το άρθρο 105 του εισαγωγικού νόµου του Αστικού
Κώδικα το ίδιο θα το επέτρεπε.
Όµως, εν πάση περιπτώσει –το τονίζω- ότι το άρθρο 105 προϋποθέτει πως προσφεύγεις στη δικαιοσύνη και ξέρω ότι θα αργούσε υπερµέτρως η αποζηµίωση.
Για τούτο -και το είπα και στην επιτροπή και το επαναλαµβάνω
και εδώ- σας δίνεται µία ευκαιρία γενικότερης αντιµετώπισης του
ζητήµατος. Γιατί αυτό είναι µία συγκεκριµένη περίπτωση που
αφορά την Αθήνα. Αν επαναλαµβανόταν κάπου αλλού, θα έπρεπε
να επαναλάβουµε την ίδια νοµοθετική ρύθµιση ή θα επικαλούµεθα την αρχή της ισότητας και, εποµένως, την εφαρµογή της
σχετικής ρύθµισης και σε άλλες περιπτώσεις;
Γι’ αυτό λέω ότι οι άνθρωποι που το έφτιαξαν αυτό δεν ήξεραν
τι έφτιαχναν, γιατί εάν ήθελαν πραγµατικά να αποφύγουν την
εφαρµογή του άρθρου 105, που προϋποθέτει αγωγή, κόστος,
χρόνο κ.λπ., έπρεπε να συντάξουν µία γενική διάταξη για όλες
τις σχετικές περιπτώσεις. Δηλαδή µία συµπληρωµατική διάταξη,
για τέτοιες περιπτώσεις, του άρθρου 105 του εισαγωγικού νόµου
του Αστικού Κώδικα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Παυλόπουλε, παρακαλώ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Έχουµε το 105, το οποίο λειτουργεί στις κλασικές περιπτώσεις
αποζηµίωσης. Kαι πρέπει να θεσπισθεί µια γενική διάταξη πλέον
–το τονίζω- αντίστοιχη του 105 -χωρίς, όµως, να αναγκάζεσαι να
προσφύγεις αµέσως στη δικαιοσύνη, αλλά µε διοικητικές διαδικασίες- που θα κάλυπτε όλες τις παρόµοιες περιπτώσεις.
Πέραν του ότι –το τονίζω- και αυτές οι διατάξεις δεν µπορούν
να πουν, αν δεν ικανοποιείται αυτός που έχει πάθει από αυτήν
την κατάσταση, όπως φαίνεται να λέει η σχετική διάταξη, ότι
όποιος χρησιµοποιήσει αυτήν την οδό, δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει το 105. Αυτό είναι αντισυνταγµατικό, το τονίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αντισυνταγµατικό, γιατί
είναι συνταγµατική η βάση του 105. Εάν κάποιος δεν ικανοποιείται από αυτήν τη διαδικασία, γιατί είναι µεγαλύτερη η ζηµία που
έχει υποστεί, ο δρόµος συµπληρωµατικά για την οδό του άρθρου
105 του εισαγωγικού νόµου του Αστικού Κώδικα είναι ανοικτός.
Αυτά ήθελα να πω. Τα είχα τονίσει και στην επιτροπή. Νοµίζω
ότι είναι µία ευκαιρία για το Υπουργείο σας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να πάρουν τη σχετική γενική πρωτοβουλία σε ό,τι
αφορά το ζήτηµα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι εννέα αλλοδαποί µαθητές και µαθήτριες
και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Virgin Γυµνάσιο της Δανίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Ηρώ Διώτη έχει το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με συγχωρείτε, κυρία Διώτη.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε το λόγο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσω-
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τερικών): Αυτό µόνο θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε, επειδή έχει
τεθεί πολύ, για να µην τίθεται συνέχεια.
Ο νόµος χρησιµοποιεί ως όρο την καταβολή. Δηλαδή όταν
προσδιοριστεί η αποζηµίωση, αν δεν µε συµφέρει, δεν την
παίρνω. Πάω στη διαδικασία του 105 Εισ. ΝΑΚ. Η καταβολή είναι
που δεσµεύει. Αφού θα το βλέπω και ξέρω τι ποσό θα πάρω, δεν
το παίρνω. Διαβάστε λίγο, σας παρακαλώ. Επειδή τα είπαν πολλοί οµιλητές, καλό είναι να µην επαναλαµβάνουµε τα ίδια πράγµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό που λέτε είναι πολύ χειρότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Διώτη,
έχετε το λόγο.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι καµµία αποκάλυψη όσα
ειπώθηκαν από πολλές πλευρές στη συζήτηση για τις αποζηµιώσεις των ζηµιών στο κέντρο της Αθήνας και εδώ σήµερα, αλλά
και στην Επιτροπή.
Θα είµαστε οι τελευταίοι που θα πούµε να µην πάρουν τις αποζηµιώσεις τους οι άνθρωποι, αν και από ό,τι φαίνεται, µε αυτό το
σχέδιο νόµου, στο οποίο πολλά δεν προβλέπονται, όλα είναι πιθανά.
Με αφορµή, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό το νοµοσχέδιο, υπήρξαν αποκαλυπτικές τοποθετήσεις και σήµερα
εδώ, αλλά και στη συζήτηση στην επιτροπή, προτάσεις για ιδιώνυµα αδικήµατα, για αυστηροποίηση ποινών, ακόµα και για τα
συνθήµατα στους τοίχους.
Δεν µας προκαλεί, φυσικά, καµµία έκπληξη. Είναι αυτό που
µπορεί να προτείνει µία αυταρχική κυβέρνηση σε συνθήκες κρίσης και πάνω από όλα, σε συνθήκες απαξίωσης του πολιτικού
προσωπικού. Δεν µπορεί να προτείνει τίποτα άλλο µία αυταρχική
δηµοκρατία -καθεστώς θα µπορούσα να το πω, όσο και αν έχει
βαρύτητα αυτός ο όρος- που όλο και περισσότερο όσο η κρίση
προχωράει αποκαλύπτεται.
Το κλάµα πάνω από τα αγάλµατα και τα όµορφα κτήρια της
Αθήνας δεν µπορούµε να το δεχθούµε από µία παράταξη που
κάποτε υπηρέτησε πολύ πιστά την αντιπαροχή και την αρχιτεκτονική καταστροφή της Αθήνας µε διάφορα προσχήµατα, όπως
επίσης, δεν το δεχόµαστε από όλες αυτές τις κυβερνήσεις µέχρι
σήµερα που αποτέλεσαν το µεγάλο πάρτι για κάθε τύπο εργολάβου και συνεχίζουν να είναι αυτήν τη φορά εκποιώντας και τη
δηµόσια περιουσία. Πίσω από όλα αυτά πάντα ήταν τα κέρδη και
οι µίζες, οπότε δεν χρειάζονται κλαψουρίσµατα για εντυπωσιασµούς.
Κανείς, προφανώς, δεν δικαιούται να καταστρέφει µαγαζιά και
θα πρέπει αυτό να µας προβληµατίσει πολύ. Για να λυθεί, όµως,
αυτό το πρόβληµα, µήπως πρέπει απλά να είστε ειλικρινείς και
να µην κοροϊδεύετε τον κόσµο;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την οργή µιας κοινωνίας ή την
οργή των αποκλεισµένων από αυτήν την κοινωνία δεν τη σταµατάς µε φυλακές και καταστολή, τη σταµατάς µόνο αν δώσεις σε
αυτήν την κοινωνία µία ελπίδα, ενώ εσείς, αντιθέτως, υπογράφετε για άλλη µία φορά τη δική της καταδίκη.
Δεν θα συµµεριστώ την άποψη περί σχεδίου από σκοτεινούς
µηχανισµούς για να κάψουν την Αθήνα.
Προφανώς, υπάρχουν και τέτοιοι που συνέβαλαν στην καταστροφή. Πάντα υπήρχαν τέτοιοι ενάντια στο κίνηµα.
Όµως, δεν είναι το κυρίαρχο οι µηχανισµοί. Στις 12 Φλεβάρη,
όπως και πολλές φορές πιο πριν, η οργή έγινε τυφλή και όπου
και αν κοιτάξετε στην ιστορία χωρών που κατρακύλησαν τόσο
βίαια στη φτώχεια και, µάλιστα, χωρίς να φταίνε, θα δείτε τέτοιες
εικόνες, διότι στις 12 Φλεβάρη υπογραφόταν µία καταδίκη για
τον ελληνικό λαό και την ελληνική νεολαία.
Μην εθελοτυφλείτε, λοιπόν και µην πάτε να αποποιηθείτε τις
ευθύνες σας. Αν θέλετε να προστατεύσετε την πόλη και την κοινωνία, πρέπει να τη φροντίσετε µε τρόπο που να εµπεριέχει τους
κατοίκους της, τη δηµοκρατία, την ευηµερία. Αυτό ήταν περίπου
το κοινωνικό συµβόλαιο του καπιταλισµού µε τους εργαζόµενους, για να µπορέσει να σταθεί ως σύστηµα και να κερδοφορήσει.
Αυτό το συµβόλαιο, όπως γνωρίζουµε καλά και βλέπουµε, δεν
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υπάρχει πια. Οι άνθρωποι προστατεύουν τις πόλεις που ζουν και
όχι οι δυνάµεις καταστολής και τα ιδιώνυµα. Αν µεγάλα κοµµάτια
του πληθυσµού νοιώθουν αποκλεισµένα από παντού, οι εξελίξεις
θα είναι απρόβλεπτες και φυσικά θα είστε υπεύθυνοι γι’ αυτές.
Πολλές φορές δείξατε την Αριστερά και είπατε ότι υποθάλπει
κουκουλοφόρους και η κοινωνία σας απάντησε, ειδικά για το
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς µε το ποσοστό που µας
έδωσε. Και τώρα που πέφτουν και οι τελευταίες µάσκες µε τα
µέτρα που θέλετε να ψηφίσετε, η µόνη πολιτική που βλέπετε
µπροστά σας πανικόβλητοι είναι αυτή του ακρωτηριασµού της
δηµοκρατίας, της εξαίρεσης δικαιωµάτων και το χάιδεµα ακροδεξιών αυτιών και πρακτικών που συνοδεύεται και από µία αντίστοιχη πολιτική.
Γι’ αυτό, πώς µιλάτε για δηµοκρατικό πολίτευµα και δηµοκρατική θωράκιση; Μην ψάχνετε σε λάθος µέρος για κουκούλες. Πηγαίνετε εκεί που µαχαιρώνουν ανθρώπους, µετανάστες, να
βρείτε πού είναι το πρόβληµα και πού είναι το απόστηµα στο
σώµα αυτής της κοινωνίας. Ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονοµικών στην επιτροπή µίλησε για ιδιώνυµα αδικήµατα,
όπως εξάλλου και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τα
αδικήµατα των µεταναστών. Ντρέποµαι, είναι αλήθεια, αλλά η
δηµοκρατία δεν θα παραδοθεί τόσο εύκολα. Έχουµε µάθει στην
Ελλάδα να µαχόµαστε γι’ αυτήν, να µην ανεχόµαστε χούντες, να
µην ανεχόµαστε περιστολή δικαιωµάτων.
Προφανώς και πρέπει να αποζηµιωθούν αυτοί που υπέστησαν
ζηµιές, δεν χωρά συζήτηση. Όµως, δεν µπορούµε να συζητάµε
προσχηµατικά τη στιγµή που έχετε πρόγραµµα να µας πτωχεύσετε και να µας ξεπουλήσετε. Παραχωρείτε όλη τη δηµόσια περιουσία µαζί µε τους ανθρώπους που τους προορίζετε
εργαζόµενους εντός της χώρας µε ελάχιστη αµοιβή και χωρίς δικαιώµατα στις λεγόµενες περιβόητες «Ειδικές Οικονοµικές
Ζώνες». Ταυτόχρονα, προσπαθείτε να πείσετε πως φταίει κάποιος εσωτερικός εχθρός που τη µία λέγεται «µετανάστης», την
άλλη λέγονται «γιατροί» που βγαίνουν στο δρόµο, την άλλη λέγονται «υπάλληλοι στο µετρό», την άλλη λέγονται «οδηγοί στα
λεωφορεία», την άλλη «δηµόσιοι υπάλληλοι» και πάει λέγοντας.
Το καλό, βέβαια, σ’ αυτήν την υπόθεση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ότι και οι τελευταίοι που είχαν αυταπάτες για την
τωρινή τρόικα της Κυβέρνησης, έχουν ξυπνήσει.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης της τρικοµµατικής, αν θέλετε πραγµατικά να µη βλέπετε καταστροφές, σταµατήστε να
καταστρέφετε την κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, νοµίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η οµιλία
της κυρίας συναδέλφου, σε προφανή αντίθεση µε την τοποθέτηση του εισηγητού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βούτση. Ο κ. Βούτσης µας ζήτησε να µη συνδέουµε τις καταστροφές µε τις διαδηλώσεις, αν
κατάλαβα καλά από την οµιλία του. Η κ. Διώτη παρείχε πλήρη
ιδεολογική νοµιµοποίηση για τις καταστροφές, γιατί είπατε ότι
εφόσον ο µόνος τρόπος να σταµατήσουν οι καταστροφές είναι
να αλλάξουµε εµείς πολιτική, άρα αν δεν αλλάξουµε εµείς πολιτική γιατί αυτή είναι που µας αρέσει, αυτοί οι οποίοι κάνουν τις
καταστροφές, δικαιούνται να τις κάνουν!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πολύ ωραία τα λέτε! Μα, τι λέτε
τώρα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό σηµαίνει επακριβώς
αυτό που είπε!
Πρέπει δε να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η σηµερινή
συζήτηση και πολύ επίκαιρη κι έρχεται σε συνέχεια αυτού του
υπέροχου πραγµατικά άρθρου του κ. Κασιµάτη στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της Κυριακής που τόσο πολύ ενόχλησε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενόχλησε τόσο πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ για τον προφανή λόγο ότι έλεγε
µεγάλες αλήθειες. Ποια είναι, λοιπόν, η µεγάλη αλήθεια; Η µεγάλη αλήθεια είναι ότι η κοινωνία µας εθίστηκε εδώ και σαράντα
χρόνια στη βία της άκρας Αριστεράς, είτε αυτή η βία είχε τη
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µορφή της τροµοκρατίας –Ε.Λ.Α., «17 Νοέµβρη», κ.λπ.- είτε είχε
τη µορφή αυτών των λεγοµένων «αντεξουσιαστών» που βγαίνουν
από τα πανεπιστήµιά µας και καίνε τις πόλεις.
Εγώ φερ’ ειπείν έχω υπάρξει θύµα δεκαέξι εµπρησµών. Ως
αποτέλεσµα λοιπόν του ότι περάσαµε την άποψη στην κοινωνία
µας ότι είναι πιθανό ενδεχόµενο η βία να είναι ένα είδος πολιτικής δράσεως -όπως διάφοροι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξαν ως µάρτυρες υπερασπίσεως των τροµοκρατών σε σειρά
δικών- τότε µε συγχωρείτε, έχει δίκιο ο κ. Κασιµάτης λέγοντας
ότι στην περίπτωση αυτή είναι τροµερή υποκρισία να στρέφουµε
όλοι τα βέλη µας στη Χρυσή Αυγή για τον πεσµένο πάγκο στη
Ραφήνα. Διότι αν δεχθούµε επί της αρχής αυτό που υπεννόησε
πριν η κ. Διώτη, ότι, ναι, οι άνθρωποι που διαφωνούν µε µία πολιτική, δικαιούνται και να σπάνε καταστήµατα, µε την ίδια λογική
οι άνθρωποι λοιπόν που διαφωνούν µε µία άλλη λογική µπορούν
να ανατρέπουν πάγκους.
Εµείς λέµε κάτι άλλο, το οποίο είναι µεγάλη ευκαιρία να το ξεκαθαρίσουµε πια στη δηµοκρατία µας: Η βία είναι καταδικαστέα
απ’ όπου κι αν προέρχεται και η βία δεν είναι µέσο πολιτικής δράσεως. Η βία είναι βία! Όλα τα άλλα είναι, άλλα λόγια να αγαπιόµαστε.
Ελπίζω ότι η ελληνική δηµοκρατία θα είναι εξαιρετικά αµείλικτη
στην καταστολή –χρησιµοποιώ µια λέξη που ακούστηκε προηγουµένως- της βίας. Πράγµατι οι δηµοκρατικές κοινωνίες, αγαπητή κυρία συνάδελφε, χρησιµοποιούν και την καταστολή ως
µέσο επιβολής του νόµου. Ο νόµος δεν υπάρχει πάντοτε εθελοντικά. Υπάρχουν κάποιες κοινωνίες που δεν θέλουν να σέβονται
τους νόµους της δηµοκρατίας. Τότε η δηµοκρατία έχει µηχανισµούς καταστολής, δηλαδή επιβολής του νόµου, γιατί υπεράνω
των απόψεων του καθενός υπάρχουν οι νόµοι της δηµοκρατίας.
Η δηµοκρατία δεν είναι άναρχο πολίτευµα, όπως νοµίζετε εσείς.
Δηµοκρατία δεν σηµαίνει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηµοκρατία σηµαίνει να υπακούµε όλοι σε κοινούς κανόνες που
έχουµε προαποφασίσει τον τρόπο που θεσπίζονται -αυτό θα πει
δηµοκρατία- και που έχουµε φυσικά ελεύθερο τρόπο εκλογής
των εκπροσώπων µας.
Άρα λοιπόν για να το µαζέψουµε, είναι απολύτως προφανές
από την οµιλία της κυρίας συναδέλφου ότι η ιδεολογία της βίας
της άκρας Αριστεράς έχει τον πολιτικό της εκπρόσωπο στο Κοινοβούλιο και η δικαιολογία γι’ αυτήν τη βία της άκρας Αριστεράς
είναι δήθεν η πολιτική των µνηµονίων και της τρόικας. Υπενθυµίζω βεβαίως ότι η Αθήνα κάηκε το Δεκέµβρη του 2008, πολύ
πριν καν έρθει στην εικόνα της φαντασίας µας η έννοια των µνηµονίων και της τρόικας. Και βεβαίως, παρόµοια βία ζούµε εδώ
και σαράντα χρόνια χωρίς να υπάρχει ο µηχανισµός του µνηµονίου και της τρόικας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: …υπήρχε ένας νεκρός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όποιος λόγος και να
υπάρχει, σας λέω, δεν δικαιολογεί τη βία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν τη δικαιολογούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μην το ξανανοίγετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στο Προεδρείο
να απευθύνεστε, κύριε Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όποιος λόγος και να
υπάρχει, σας λέω, δεν δικαιολογεί τη βία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν έγινε στα καλά καθούµενα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Τοποθετείται ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα λοιπόν, επί της ουσίας αυτό που συνεχίζει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και µέσα σ’ αυτήν την
Αίθουσα, είναι αυτό που νοµιµοποιεί τη Χρυσή Αυγή να κάνει
αυτά που κάνει και δεν το έχετε καταλάβει. Και δεν καταλαβαίνετε το µέγεθος του κινδύνου στο οποίο βάζετε και την ελληνική
κοινωνία και την ελληνική δηµοκρατία, γιατί όπου υπάρχει
δράση, υπάρχει και αντίδραση. Κι αν µπορούν να σπάνε και να
καίνε οι κουκουλοφόροι, προφανώς µπορούν να σπάνε και να
καίνε και άλλοι. Αυτό δεν το έχετε καταλάβει στον ΣΥΡΙΖΑ κι όταν
θα το καταλάβετε, πολύ φοβάµαι ότι θα είναι πολύ αργά και για
εσάς και για εµάς, γιατί δεν έχετε διαβάσει και καλή ιστορία, απ’
ό,τι φαίνεται.
Οφείλω όµως µία απάντηση στους συναδέλφους της Χρυσής
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Αυγής, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως έδειξαν λίγο
το πραγµατικό τους πρόσωπο µε µία σειρά φωνασκιών εντός της
Αιθούσης. Εδώ δεν φωνάζουµε, εδώ ανταλλάσουµε επιχειρήµατα. Κι ευτυχώς έχουµε ακόµα δηµοκρατία, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι της Χρυσής Αυγής και µπορεί ο καθένας να λέει από
εδώ, αυτό που νοµίζει ορθό.
Για να δείτε πού φθάνει ο παραλογισµός και πώς φθάνουµε
στο φαινόµενο της βίας, χθες ο κ. Παππάς από τη Χρυσή Αυγή
µε κατηγόρησε ότι δεν έχω διαβάσει, λέει, την «Ασκητική» του
Καζαντζάκη και είπε ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ούτε δεξιά ούτε
αριστερά. «Είναι πέρα από τη δεξιά και πέρα από την αριστερά»
-χρησιµοποιώ ακριβώς τη φράση του, νοµίζω το ακούσατε, κύριε
Χαλβατζή- «διότι –λέει- στις τάξεις της έχει εκπροσώπους απογόνων και των δύο πλευρών που πολέµησαν στον Εµφύλιο». Λέω
επί λέξει το επιχείρηµα του κυρίου Παππά.
Έχοντας δει τα βίντεο φαντάζοµαι οι περισσότεροι από εσάς
µε την παρουσία των συναδέλφων της Χρυσής Αυγής στην Πηγάδα του Μελιγαλά προχθές όπου φώναζαν: «Τιµή στους χίτες
και στους ταγµατασφαλίτες», φαντάζοµαι…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Εσείς ήσασταν που…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφήστε το επιχείρηµα να
ακουστεί και θα απαντήσετε.
Φαντάζοµαι σε συνέχεια του επιχειρήµατος του κ. Παππά, θα
βρεθείτε σε επόµενη εκδήλωση του Δηµοκρατικού Στρατού να
φωνάζετε υπέρ του Καπετάν Μάρκου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιατί αναφέρεστε έτσι, κύριε Γεωργιάδη; Επισείετε µετά τις απαντήσεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Διότι αν έχετε απογόνους
και από τις δύο µεριές, αν είστε πέρα από την αριστερά και τη
δεξιά, άρα εφόσον πήγατε από εδώ, θα πάτε κι από εκεί.
Περιµένω να σας δω. Άµα το δω κι αυτό, πραγµατικά θα τα
έχω δει όλα.
Επειδή όµως ο κ. Κασιδιάρης, ο εισηγητής σας…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λέω τι είπε ο κ. Παππάς.
Δεν είστε ενήµερος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάρτε τα Πρακτικά του κ.
Παππά. Είπε επί λέξει «Έχουµε απογόνους και από τις δύο µεριές».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωργιάδη, επισείετε τις απαντήσεις. Μην αναφέρεστε προσωπικά
σάς λέει το Προεδρείο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Κασιδιάρης, ο εισηγητής σας …
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, θα πάρετε το χρόνο και θα απαντήσετε
κι εσείς από το Βήµα, όχι έτσι.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κατηγορείτε όλοι εσείς τη
Χρυσή Αυγή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να κρατηθεί ο χρόνος
µου, κυρία Πρόεδρε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Εσείς όλοι ευθύνεστε για
τα επεισόδια και την υποδούλωση της πατρίδας µας. Εσείς ευθύνεστε για το Γ’ Ράιχ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ να
µην γραφτεί τίποτα από τους συναδέλφους που δεν έχουν το
λόγο.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, συνεχίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχετε δε στη Χρυσή
Αυγή, κύριε συνάδελφε -απ’ ότι άκουγα τα συνθήµατα προηγουµένως- και µια µανία µε το ότι πουλάω βιβλία. Προφανώς τα βιβλία δεν σας αρέσουν και πολύ. Θα µου έκανε εντύπωση το
αντίθετο. Είναι φυσιολογικό να µην σας αρέσουν και πολύ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να κλείσω, επειδή ο κ. Κασιδιάρης έκανε µία αναφορά -
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και καλό είναι εδώ να µην κοροϊδευόµαστε- µε το ότι θεωρεί, λέει,
η Χρυσή Αυγή ύβρη και συκοφαντία την ταύτισή της µε το νεοναζισµό. Και είπε ότι εµείς δεν είµαστε πατριώτες, αλλά εσείς
είστε, λέει πατριώτες.
Και ερωτώ το Σώµα: Μπορεί να υπάρξει Έλλην πατριώτης που
στεναχωριέται γιατί ο Αδόλφος Χίτλερ έχασε το Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο, κύριοι συνάδελφοι; Μπορεί να πεις ότι κάποιος είναι
Έλλην πατριώτης, ενώ ταυτόχρονα στεναχωριέται γιατί ο Αδόλφος Χίτλερ έχασε το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο;
Σας καταθέτω, λοιπόν, για τα Πρακτικά άρθρο της εφηµερίδας
της Χρυσής Αυγής της Τετάρτης 20 Απριλίου 2011, του εκπροσώπου Τύπου τότε κ. Ηλία Κασιδιάρη. Ο τίτλος του άρθρου είναι
«Ο Χίτλερ πέρα από την ιστορία». Και αφού υµνεί τον Χίτλερ ως
µεγάλο αναµορφωτή, κοινωνικό αναµορφωτή και όλα τα υπόλοιπα κλείνει λέγοντας: «Ποιο θα ήταν το µέλλον της Ευρώπης
και ολόκληρου του σύγχρονου κόσµου, αν ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος –που οι δηµοκρατίες ή µάλλον οι εβραίοι κήρυξαν στη Γερµανία- δεν σταµατούσε την αναγεννητική πορεία του εθνικοσοσιαλισµού».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν άρθρο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Κασιδιάρης, λοιπόν,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις ένα χρόνο πριν στεναχωριόταν στην εφηµερίδα της Χρυσής Αυγής γιατί ο Αδόλφος Χίτλερ
έχασε το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Εάν δεν το γνωρίζετε, κύριοι πατριώτες της Χρυσής Αυγής,
ευτυχώς που ο Αδόλφος Χίτλερ έχασε το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο
κι έτσι απελευθερώθηκε η Ελλάδα από την κατοχή. Είστε οι τελευταίοι που µπορείτε να µιλήσετε για πατριωτισµό µετά από τέτοια άρθρα και να µας κάνετε και µαθήµατα!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να έρθει ο κ.
Κακλαµάνης µετά να κάνει τα σχόλιά του για τις εκτός θέµατος
τοποθετήσεις των συναδέλφων.
Ο κ. Σταύρος Κοντονής έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, σήµερα νοµίζω ότι βρεθήκαµε µπροστά σε
µία πολλαπλή πρόκληση η οποία προερχόταν από διαφορετικές
µερίδες της Βουλής.
Κατά πρώτον ήθελα να πω ότι παρακολουθήσαµε ένα πατριδοκαπηλικό, θα έλεγα, κήρυγµα από τον κ. Κασιδιάρη, σχετικά
µε το τι είναι και τι εορτάζουµε σήµερα.
Το δεύτερο που µας ανέφερε ήταν σχετικά µε την Κύπρο. Και
ερωτώ εγώ: Η Κύπρος αν σήµερα είναι διχοτοµηµένη, αν ο µισός
πληθυσµός είναι πρόσφυγες στην ίδια του την πατρίδα, αν η Κύπρος είναι υπό κατοχή σε ποιους οφείλεται; Δεν οφείλεται στους
φασίστες που έκαναν το πραξικόπηµα το ’67; Δεν οφείλεται σε
αυτούς που αιµατοκύλησαν την Κύπρο και την παρέδωσαν στους
Τούρκους;
Και ζητάτε εσείς να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου; Να δούµε
τι; Την προδοσία εκείνων που διοικούσαν τότε την Ελλάδα υπό
τις λόγχες και υπό τα τανκς; Αυτούς που σε κάθε ευκαιρία τους
κάνετε µνηµόσυνα και λέτε τι σπουδαία εξωτερική, οικονοµική
και εθνική πολίτικη ασκούσαν;
Θα κάνετε µαθήµατα εσείς στην Αριστερά για την πατρίδα και
για την αγάπη στην πατρίδα; Εσείς που σήµερα ευλογείτε τα τάγµατα ασφαλείας, τους συνεργάτες των Γερµανών κατακτητών;
Και θα κάνετε µάθηµα στην Αριστερά που έδωσε ένα µεγαλειώδη
αγώνα εκείνη την περίοδο, συγκρότησε ένα νικηφόρο στρατό,
τον ΕΛΑΣ και το ΕΑΜ, για να απελευθερωθεί η χώρα;
Επιτέλους, πού θα φτάσει αυτή η δουλειά µε την πατριδοκαπηλία και µε όλα αυτά τα κηρύγµατα µίσους και διαστρέβλωσης
της ιστορίας;
Το δεύτερο που ακούσαµε εδώ ήταν από τον εκπρόσωπο του
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ΠΑΣΟΚ που µας εγκάλεσε ότι πρέπει να γίνουµε επιτέλους, µια
κοινωνία του νόµου και της τάξης. Και αυτό το απηύθηνε στην
Αριστερά. Το είπε αυτό το ΠΑΣΟΚ, κύριοι συνάδελφοι, το κόµµα
της µίζας, της αρπαχτής, το κόµµα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Το κόµµα που ο υποψήφιος πρωθυπουργός του είναι
στον Κορυδαλλό και ο άλλος, ο οποίος εκλέχθηκε πρωθυπουργός, είχε εκθρέψει όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία σ’ αυτό το
µέγεθος και σ’ αυτό το ύψος δεν είχε η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα. Γίνονται υποδείξεις ότι πρέπει επιτέλους,
να γίνουµε το κόµµα του νόµου και της τάξης.
Μα, εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, µιας και µας λέτε ότι σέβεστε
τους νόµους, δεν ήσασταν που αθωώσατε τον κ. Τσοχατζόπουλο
στην επιτροπή της Βουλής γιατί δεν είχατε δει ενδείξεις ενοχής;
Έτσι, αντιλαµβάνεστε το νόµο και την εφαρµογή των νόµων; Ξεπερνάνε κάθε λογική και κάθε προσδοκία αυτά τα πράγµατα τα
οποία ακούσαµε σήµερα στη Βουλή.
Κύριε Γεωργιάδη, ουδέποτε η Αριστερά ήταν υπέρ της βίας
και ιδίως αυτή η Αριστερά, η ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά ουδέποτε υπερασπίστηκε το «δικαίωµα» -όπως θέλουν να
το λένε κάποιοι άλλοι- να καταστρέφουν. Ίσα-ίσα, κύριε Γεωργιάδη, ο λόγος της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς
ήταν πάντα καταγγελτικός σε τέτοιες συµπεριφορές. Αλλά, έβρισκε την ευκαιρία πάντοτε το πολιτικό κατεστηµένο, όταν η Αριστερά συµµετείχε σε τέτοια µαζικά, ενωτικά, πολύµορφα
κινήµατα να φορτώνει στην Αριστερά ένα σωρό καταστάσεις για
τις οποίες δεν είχε καµµία ευθύνη και ουδέποτε επιδοκίµασε.
Δεν µου λέτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν έχετε δει τα βίντεο που
προέβαλε ο κ. Λαζόπουλος στην εκποµπή του που κατέβαιναν οι
κουκουλοφόροι µε τους λοστούς από τις κλούβες των ΜΑΤ και
έσπαγαν τις βιτρίνες; Δεν τα έχετε δει; Είναι γι’ αυτά υπεύθυνη
η Αριστερά; Ή έχουµε εδώ, κύριε Γεωργιάδη, ένα ιδιότυπο παρακράτος το οποίο λειτουργεί µε την ανοχή των κυβερνήσεων
και σπέρνει το φόβο και την τροµοκρατία σε πολίτες δηµοκρατικών πεποιθήσεων οι οποίοι έχουν το αναφαίρετο δικαίωµα να
διαδηλώνουν;
Γιατί, λοιπόν, η Αριστερά; Διότι η Αριστερά σήµερα, κύριε Γεωργιάδη είναι εκείνη η παράταξη της ελπίδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στην Πρόεδρο,
απευθύνεστε, κύριε συνάδελφε και όχι στον κ. Γεωργιάδη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Είναι η παράταξη της
ελπίδας που θα απαλλάξει τη χώρα από τα µνηµόνια, από τα
σκάνδαλα και τη σήψη. Γι’ αυτό ακριβώς βάλλετε κατά της Αριστεράς, διότι το ξέρετε πολύ καλά ότι η 12η Φεβρουαρίου όπως
και η 28η Οκτωβρίου 2011 ήταν δυο ηµεροµηνίες που άλλαξαν
τον πολιτικό χάρτη στην Ελλάδα. Ήταν δυο ηµεροµηνίες που
ανέδειξαν το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Και αυτός ο λαός
ο πρωταγωνιστής άλλαξε και τους πολιτικούς συσχετισµούς.
Εγώ όµως θα πω και κάτι άλλο. Δεν είναι µόνο το σχέδιο του
οργανωµένου κράτους δια των παρακρατικών µηχανισµών. Είναι
και η ανικανότητα, κύριοι Βουλευτές. Πού ήταν οι δυνάµεις του
νόµου και της τάξης εκείνη τη µέρα, όταν η Αθήνα καιγόταν;
Άλλα ήταν τα επιχειρησιακά σχέδια.
Η Αθήνα καιγόταν και αλλού ήταν οι δυνάµεις της δηµόσιας
τάξης. Και τι έκαναν; Κάτι έπρεπε να κάνουν. Ράντιζαν µε χηµικά
τους δυο πασίγνωστους κουκουλοφόρους, τον Μανώλη Γλέζο
και τον Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό ήταν το έργο των δυνάµεων καταστολής εκείνη τη µέρα. Τον Γλέζο και τον Θεοδωράκη βρήκαν
να ραντίζουν µε τα χηµικά. Και έρχεστε εδώ σήµερα και απευθύνετε αιτιάσεις προς το ΣΥΡΙΖΑ; Απευθύνετε αιτιάσεις προς τη ριζοσπαστική Αριστερά για τη συµµετοχή της σ’ αυτό το πολύµορφο, ενωτικό, ακηδεµόνευτο, µαζικό κίνηµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τελειώνω, κυρία
Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Θα πρέπει επιτέλους, να µάθετε να λέτε την αλήθεια και να µη
ρίχνετε ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπαµε από την αρχή ότι εµείς
σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν ήρθαµε για να αναπαράξουµε µία συ-
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ζήτηση της οποίας το περιεχόµενο, αλλά και τα συµπεράσµατα,
είναι γνωστά στους πάντες.
Υπερψηφίζουµε αυτό το σχέδιο νόµου, παρά το γεγονός, κύριε
Υπουργέ, ότι –όπως γνωρίζετε- έχει νοµικές ατέλειες. Κι εσείς
ως διαπρεπής νοµικός τις γνωρίζετε πολύ καλύτερα από τον καθένα.
Τελειώνοντας, όµως, θέλω να πω το εξής: Γιατί έγινε αυτή η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έγινε για να πάρουν γρήγορα τα χρήµατά τους οι άνθρωποι οι οποίοι έπαθαν ζηµιές. Γι’ αυτό το λόγο υπερψηφίζουµε
και σήµερα. Από το Μάρτιο του 2012, κύριοι Βουλευτές, κανένας
δεν έχει πάρει ένα ευρώ.
Εποµένως, καταλαβαίνουµε για άλλη µια φορά, ότι οι πράξεις
αυτές νοµοθετικού περιεχοµένου γίνονται µόνο και µόνο για ψηφοθηρικούς λόγους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Γι’ αυτό κατατέθηκε
τότε και γι’ αυτό µέχρι σήµερα κανένας από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έπαθαν τροµερές ζηµιές, δεν έχει αποζηµιωθεί
ούτε στο ελάχιστο.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, αν ένα είναι το καθήκον σήµερα,
είναι να αποζηµιωθούν επιτέλους, αυτοί οι άνθρωποι το συντοµότερο δυνατό, διότι οι ζηµιές που έχουν υποστεί είναι µεγάλες
και µπορούν να τους οδηγήσουν στην απόλυτη καταστροφή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κύριο συνάδελφο.
Ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζω σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο µε βαριά καρδιά. Γιατί; Διότι αφ’ ενός άργησε να έρθει
µία τέτοια νοµοθετική ρύθµιση και οι άνθρωποι έχουν υποστεί
τεράστιες ζηµιές στις περιουσίες τους και ακόµη περιµένουν την
αποκατάσταση από το κράτος και αφ’ ετέρου γιατί δεν πληρώνουν αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν τις ζηµιές.
Είναι τεράστια αδικία να καλείται ο φτωχός, ο άνεργος πολίτης
να πληρώσει από το υστέρηµά του, µέσω αυτών των λογαριασµών της περιφέρειας, αυτά τα οποία προκάλεσαν κάποιοι άλλοι,
οι αποκαλούµενοι «µπαχαλάκηδες», «κουκουλοφόροι» ή όπως
αλλιώς θέλει να τους αποκαλέσει κανείς.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι θα έρθει ένα άλλο νοµοσχέδιο
µελλοντικά, το οποίο θα καθορίζει αφενός πάγια αυτή την αποζηµίωση, για να µην χρειάζεται κάθε φορά νοµοθετική ρύθµιση
και αφετέρου θα αναζητούνται οι αστικές ευθύνες σε αυτούς που
προκαλούν τις ζηµιές. Ο τρώσας και ιάσεται. Είναι πραγµατικά
κρίµα να ψηφίζουµε διάταξη, µε την οποία από το υστέρηµα του
λαού θα πληρώνονται αυτές οι ζηµιές για να κάνουν µερικοί το
κέφι τους.
Εγώ χαίροµαι πραγµατικά που άκουσα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει µία ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη πρόταση
για το πώς πρέπει να αντιµετωπίζονται αυτά τα γεγονότα βίας.
Βέβαια, δεν υπάρχουν ενιαίες φωνές από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πιστεύω, όµως, ότι αυτό θα έρθει µε τη
σειρά του, γιατί τώρα δεν είναι κόµµα του 4%, είναι κόµµα του
27% και προφανώς σιγά – σιγά θα αλλάζουν, θα στρογγυλεύονται και οι θέσεις.
Πρέπει, όµως, όλοι να παραδεχτούµε ότι επί χρόνια επικρατούσε µία κακώς εννοούµενη αντίληψη, πως δεν πρέπει να είµαστε και τόσο επιθετικοί απέναντι σε αυτά τα παιδιά, έχουν δίκιο,
δεν είναι τόσο κακοί, δεν είναι εχθροί της δηµοκρατίας, απλώς
αδικηµένοι είναι από το σύστηµα και άρα, το σύστηµα φταίει.
Προσπαθούσαµε να βρούµε τρόπους να δικαιολογήσουµε τις ζηµιές. Αυτό είναι κακό. Μέχρι που ήρθε ένα άλλο άκρο, που πήρε
και αυτό το νόµο στα χέρια του και το καθεστώς ανοµίας, πλέον,
που επικρατούσε και γινόταν αποδεκτό µέχρι τώρα από την κοινωνία µας, ξαφνικά µας ξύπνησε.
Γιατί από τη µικρή ανοµία, µέχρι το «Δεν πληρώνω» δεν υπάρχει διαφορά.
Όλα αυτά προκάλεσαν κακό στη δηµοκρατία. Η δηµοκρατία
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έχει κανόνες. Οι κανόνες πρέπει να εφαρµόζονται, όταν ψηφίζονται απ’ αυτούς που έχουν εκλεγεί δηµοκρατικά σε µια ελεύθερη
δηµοκρατία, σ’ ένα ελεύθερο κοινοβουλευτικό πολίτευµα. Αυτό
το κοινοβουλευτικό πολίτευµα, το οποίο πολλοί δεν το αποδέχονται µέσα τους, δίνει το δικαίωµα όµως, να υβρίζουν και τη δηµοκρατία και τους εκπροσώπους της και να µας απειλούν και µε
Γουδή αν ψηφίσουµε, όπως εµείς πιστεύουµε κατά τη συνείδησή
µας και όχι όπως αυτοί οι ίδιοι θα ήθελαν να ψηφίσουµε.
Τα µισόλογα δεν ταιριάζουν σε εκλεγµένους εκπροσώπους
του λαού. Πιστεύω ότι η καταδίκη πρέπει να είναι οµόθυµη σε τέτοια γεγονότα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής και δικαιολογίες
ότι κουκουλοφόροι που κατεβαίνουν από αστυνοµικά αυτοκίνητα
προκαλούν τις ζηµιές πιστεύω ότι αδικούν τους ίδιους, οι οποίοι
τα επικαλούνται.
Δεν είναι η πρώτη φορά ούτε η αιτία είναι το µνηµόνια και τα
οικονοµικά µέτρα. Γεγονότα βίας είχαµε και τότε που, δόξα τω
Θεώ, η Ελλάδα ευηµερούσε. Είχαµε τέτοια γεγονότα βίας και τέτοιας έκτασης γεγονότα βίας, τα οποία όµως, δεν είχαν καταδικαστεί απ’ όλες τις πτέρυγες.
Τώρα ήρθε η ώρα, εφόσον εµείς πιστεύουµε ότι µπορούµε να
βάλουµε κάποιους κανόνες και να τους σεβαστούµε, πραγµατικά
όχι απλώς να τους νοµοθετούµε, αλλά να τους προασπίσουµε.
Αν η αστυνοµία δεν κάνει καλά τη δουλειά της, να ελεγχθεί. Η
αστυνοµία, όµως, σ’ ένα δηµοκρατικό πολίτευµα υπακούει στους
νόµους που ψηφίζει η πολιτεία και υπακούει και στους πολιτικούς
προϊσταµένους της.
Δεν ήρθε η ευρωαστυνοµία εδώ πέρα να επιβάλλει το νόµο.
Και δεν ξέρω αν θα ήταν και αποδεκτό να έρθει όχι για να επιβάλει το νόµο στις συγκεκριµένες περιπτώσεις, αλλά να θωρακίσει
τα σύνορά µας, όπως το επιζητούµε. Δηλαδή, πως τη θέλουµε
στα σύνορα τη Frontex; Δεν την θέλουµε; Θέλουµε και στα νησιά
να έρθει. Να το επιδιώξουµε. Μακάρι να έρθει. Δεν έρχεται,
όµως. Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να επιβάλουµε το νόµο και
την τάξη και πρέπει να το επιβάλλουµε µε σεβασµό στη νοµιµότητα.
Ακούστηκαν πραγµατικά, πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις στη
σηµερινή οµιλία. Ακούσαµε ότι τα µνηµεία µας τα σεβάστηκαν
κατακτητές και δεν τα σέβονται σήµερα άνθρωποι δικοί µας, που
διαδηλώνουν και βανδαλίζουν και καταστρέφουν εν είδει νεοβαρβάρων. Πρέπει να τα καταδικάσουµε αυτά τα φαινόµενα. Είναι
φαινόµενα απαρχής σήψης της κοινωνίας µας και θα ακολουθήσουν χειρότερα δεινά.
Η δηµοκρατία µας είναι αρκετά δυνατή, δεν είναι σε αδυναµία
να επιβάλει τη νοµιµότητα, αρκεί να υπάρχει η οµόθυµη πολιτική
στήριξη για να µπορέσει να επιβληθεί πραγµατικά ο νόµος. Γιατί
όσο και να θέλει η Αστυνοµία να επιβάλει το νόµο δεν γίνεται αν
δεν υπάρχει πολιτική κάλυψη όχι µόνο από τα κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση, απ’ όλα τα κόµµατα που πιστεύουν στη
δηµοκρατία. Η βία είναι εχθρός της δηµοκρατίας. Μέχρι τώρα
ήταν «προνόµιο» των κουκουλοφόρων, τώρα βλέπουµε ότι µετέρχονται τα ίδια µέσα και άλλες πολιτικές δυνάµεις. Γι’ αυτό θα
πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί στο µέλλον αυτά τα
φαινόµενα θα πρέπει να καταδικάζονται οµόθυµα απ’ όλες τις
πτέρυγες.
Γι’ αυτό ψηφίζω το νοµοσχέδιο και είµαι βέβαιος ότι θα έρθει
και ένα άλλο, κύριε Υπουργέ, µε αυτά τα όποια προείπα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Κανελλοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κανένας πρόλογος απ’ όσους είχα σκεφτεί, δεν ταιριάζει στη σηµερινή και εκ
νέου απροσχηµάτιστη και χυδαία επίθεση που δέχεται συλλήβδην η Αριστερά από την ακροδεξιά, αλλά και από την κυβερνητική πλειοψηφία, κυρίως από την «πράσινη» απόχρωσή της. Λέω
συλλήβδην η Αριστερά και εννοώ την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
τους φίλους και τα µέλη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και εννοώ ακόµα και
εκείνους τους πρώην συντρόφους που σήµερα βρίσκονται στη
ΔΗΜΑΡ, αλλά στις 12 Φεβρουαρίου βρίσκονταν µαζί µας στους
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δρόµους, παρ’ όλο που τώρα τραβάνε τα µαλλιά τους παρακολουθώντας τους αχαρακτήριστους τυχοδιωκτισµούς της ηγεσίας
τους.
Δεν δέχεται, όµως, σήµερα επίθεση µόνο η Αριστερά, η οποία
άλλωστε ξέρει και µπορεί να απαντήσει οργανωµένα στις επιθέσεις, στις συκοφαντίες και τις αστήρικτες κατηγορίες.
Δέχεται επίθεση όλος ο δηµοκρατικός κόσµος, η πλατιά πλειοψηφία του ελληνικού λαού που στις 12 Φλεβάρη σκέφθηκε, οργίστηκε, σηκώθηκε, φώναξε κι αντιστάθηκε, η πλατιά πλειοψηφία
του ελληνικού λαού που κινούµενη από τις ανάγκες της ανέτρεψε µέχρι τώρα δύο κυβερνήσεις και ευελπιστεί να ανατρέψει
και την τρίτη και τελευταία, πριν αναδείξει κυβέρνηση για πρώτη
φορά σε αυτόν τον τόπο την Αριστερά.
Κυρίες και κύριοι, η Δεξιά και των τριών φανερών αποχρώσεων
ήξερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο θα υπερψήφιζε
την κύρωση της νοµοθετικής πράξης. Δεν την ψηφίζουµε επειδή
τη φέρατε εσείς. Ακόµη κι αν δεν τη φέρνατε, θα τη φέρναµε
εµείς. Και θα τη φέρναµε εµείς, κύριοι, γιατί είµαστε οι µόνοι –
και µάλλον οι τελευταίοι- που στηρίζουν µέχρι τελευταίας δηµοκρατικής ρανίδας την παρέµβαση του κράτους, ώστε να
αποκατασταθούν οι ζηµιές σε περιουσίες πολιτών. Απ’ ό,τι φαίνεται, είµαστε οι µόνοι και τελευταίοι που αντιλαµβάνονται τη νοµιµότητα, όχι κατά περίπτωση, αλλά καθολικά.
Αποκατάσταση ζηµιών περιµένουν οι εκατοντάδες εργαζόµενοι πολίτες που έχασαν βδοµάδες και µήνες εργασίας χτυπηµένοι από τα ΜΑΤ, σε κάθε ευκαιρία που τους πρόσφεραν κατά
καιρούς τα δυο τελευταία χρόνια οι απαράδεκτες εντολές των
αστυνοµικών τους διευθύνσεων και των πολιτικών προϊσταµένων
τους.
Κύριοι, αποκατάσταση ζηµιάς περιµένουν και οι µικροπωλητές
της Ραφήνας που είχαν άδεια. Αποκατάσταση ζηµιών περιµένει
και το 50% των κατεστραµµένων σεισµόπληκτων, πυρόπληκτων
οικιών σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία.
Διότι, κύριοι, κατά τη γνώµη µας, ζηµία σοβαρή δεν είναι µόνο
τα πολυκαταστήµατα που κάηκαν και σωστά την αποκαθιστούµε
µε την ψήφο µας. Ζηµία ανυπολόγιστη και σοβαρή είναι και το
γεγονός ότι οι καταθέσεις των βιοµηχάνων και των µιντιαρχών
έχουν κάνει φτερά από τις ελληνικές τράπεζες και βρίσκονται
στην Ελβετία. Ζηµία ζοφερή είναι η λεηλασία και ο εµπρησµός
των προσπαθειών µιας ζωής του µέσου πολίτη από την πολιτική
σας. Ζηµία τροµερή για τον πολιτισµό δεν είναι, δυστυχώς, µόνο
η καταστροφή του κινηµατογράφου «ΑΠΟΛΛΩΝ» για τον οποίο
θρηνεί ο κόσµος της Αριστεράς που µεγάλωσε εκεί µέσα και δεν
τον ανακάλυψε επ’ ευκαιρία των γεγονότων. Ζηµία είναι και το
κλείσιµο, χωρίς να πάρουν φωτιά, 70% και 80% των περιφερειακών κινηµατογράφων και των δηµοτικών θεάτρων. Ζηµία είναι
ο πολιτιστικός µαρασµός της επαρχίας και η καταγεγραµµένη
ανεργία των εργατών του πολιτισµού που φτάνει τα τροµακτικά
ποσοστά του 90% και 95%.
Προφανώς, οι υλικές ζηµιές µπορεί να αποκαθίστανται µε µια
τζίφρα στη Βουλή. Εµείς, όµως, λέµε ότι οι ζηµιές αυτές µαζί κυρίως µε τις αβάσταχτες πληγές της κοινωνίας είναι πεντάνοιχτες,
χρόνια τώρα. Τώρα, µε την πολιτική σας η αιµορραγία εντείνεται.
Δεν θα εισέλθω εκ νέου στο θέµα των φυλάκων παρακρατικής
και κρατικής βίας, στο θέµα των φασιστών παρακρατικών, κουκουλοφόρων που µπαινόβγαιναν –όπως έχουµε επισηµάνει- σε
κλούβες και αστυνοµικά µπλόκα. Και δεν είναι µόνο οι εκποµπές
του κ. Λαζόπουλου. Είναι και οι εκποµπές και τα δελτία ειδήσεων
του έγκριτου κ. Χατζηνικολάου που ρωτούσε την ηγεσία της
Αστυνοµίας «Το βλέπετε;», «Το βλέπουµε», «Απαντήστε µας».
Όλα αυτά µας λέτε ότι πλέον βρίσκονται υπό την έρευνα των
δικαστηρίων. Καλώς, γιατί εµείς δεν είµαστε οπαδοί της αυτοδικίας. Δεν θα φτιάξουµε οµάδες θανάτου που θα µαχαιρώνουν
και θα δολοφονούν. Δεν θα αντιγράψουµε το «πρόσωπο του τέρατος», όπως ο αείµνηστος Μάνος Χατζηδάκης όριζε το φασισµό.
Εµείς είµαστε µε εκείνους τους δικαστές που σε πείσµα των
καιρών και κυρίως σε πείσµα των προϊσταµένων τους ενεργούν
µε αρετή και τόλµη και ναι, τολµούν να διεξάγουν έρευνες, να
υπηρετούν το δίκαιο και τη νοµιµότητα ως οφείλουν.
Έτσι, έχουµε εµείς στο µυαλό µας τη νοµιµότητα. Έτσι, ξέ-
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ρουµε ότι αποκαθίστανται σε βάθος οι ζηµιές.
Με την ψήφο µας υπέρ της κύρωσης της πράξης δεν ακολουθούµε τη φραστική εκδικητικότητά σας απέναντι στο λαό που
εξεγείρεται. Με την ψήφο µας υπέρ της πράξης ψηφίζουµε υπέρ
του κράτους δικαίου που δεν ανέχεται την αντικοινωνική συµπεριφορά της τυφλής βίας. Με την ψήφο µας υπέρ της πράξης,
παρά τις όποιες τεχνικές πλην ουσιαστικές ενστάσεις µας, αποδεικνύουµε ότι η Αριστερά, η µεγάλη ριζοσπαστική δηµοκρατική
παράταξη της Αριστεράς µπορεί και πρέπει να είναι ο πολιτικός
θεµατοφύλακας της νοµιµότητας. Δυστυχώς για το πολιτικό σύστηµα, η θεσµική διολίσθηση της Κυβέρνησης, που τρέχει λαχανιάζοντας τώρα να προλάβει το λαγό του νεοναζισµού, µας
αφήνει µόνους µέσα στο Κοινοβούλιο και τελευταίους υπερασπιστές του Συντάγµατος και της δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Νικήτας Κακλαµάνης.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από
κάτω και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Οι αστυνοµικοί και οι γιατροί έχουµε ένα κοινό σηµείο. Ένας γιατρός, όταν σώσει εκατό
αρρώστους, οι συγγενείς λένε, «ο θεός τον έσωσε». Εάν του πεθάνει ένας, ακόµη και αν δεν φταίει ο γιατρός, οι συγγενείς λένε,
«ο γιατρός τον έστειλε».
Το ίδιο συµβαίνει και µε τους αστυνοµικούς. Εκατό καλά να
κάνουν το θεωρούµε ως αυτονόητο, ότι είναι η δουλειά τους. Και
είναι έτσι. Μία στραβή να καθίσει, ακούσια ή εκούσια –εγώ να
πάρω το εκούσια, ότι υπάρχουν κάποιοι επιλήσµονες- στην πυρά
όλοι.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί σήµερα άκουσα µύδρους εναντίον της
Αστυνοµίας από ποιους; Από αυτούς που πριν από λίγες ηµέρες
στο Παναθηναϊκό Στάδιο που είχαν πάει, όταν δικαίως οι αστυνοµικοί διαµαρτύρονταν για το επίδοµα που τους κόβεται, επιδιώκοντας την ψήφο τους τούς χτυπούσαν στην πλάτη. Ας
αποφασίσουν, λοιπόν, µε ποιους είναι και τι είδους αστυνοµικό
θέλουν, γιατί σήµερα το µόνο που άκουσα είναι µόνο κατηγορίες
εναντίον της Αστυνοµίας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Από ποιους το ακούσατε;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ήσασταν µέσα στην Αίθουσα και
ξέρετε ποιους εννοώ. Εγώ προσωπικές αναφορές δεν κάνω, γιατί
είµαι παλιός κοινοβουλευτικός.
Έρχοµαι τώρα στα γεγονότα που αφορούν το νοµοσχέδιο.
Κατ’ αρχάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν έχει
ζήσει τα γεγονότα του Δεκεµβρίου του 2008, όπως τα έζησα εδώ.
Έτυχε και ήµουν δήµαρχος. Εάν ήταν κάποιος από εσάς, το ίδιο
–πιστεύω- θα έκανε.
Τα παρακολουθήσατε στις τηλεοράσεις, από τα ερτζιανά κύµατα των ραδιοφώνων και από το τι έγραψαν οι εφηµερίδες. Εγώ
ήµουν στο δρόµο µαζί µε τους εργαζόµενους του δήµου και γι’
αυτό την επόµενη ηµέρα το πρωί, όταν είχαν τελειώσει το θεάρεστο έργο τους αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν, βρίσκατε µία
πόλη προσβάσιµη.
Θέλετε να µου πείτε ότι το έκαναν από αγανάκτηση για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου; Όποιοι είχαν αγανακτήσει από τη
δολοφονία του παιδιού, όπως ήταν οι µαθητές, ο πνευµατικός
κόσµος, έρχονταν σε καθιστική διαµαρτυρία έξω από τη Βουλή
µε κεριά στα χέρια. Αυτοί που κατέστρεψαν την Αθήνα το Δεκέµβριο του 2008, που εκείνες οι καταστροφές δεν έχουν καµµία
σχέση µε τις καταστροφές του Φεβρουαρίου 2012 –διότι ήταν
πολλαπλάσιες- ασέλγησαν πάνω στο νεκρό παιδί και το ξέρουµε
όλοι ότι έτσι ήταν.
Κύριε Υπουργέ, να το συνδέσω τώρα µε εσάς, που τότε ήσασταν στο Δικαστικό Σώµα. Δεν είστε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
είστε όµως στο Υπουργικό Συµβούλιο. Τότε είχαν συλληφθεί
οκτακόσια εβδοµήντα τρία άτοµα. Είχε γίνει ταυτοποίηση. Είχαν
βρεθεί από Κοσσοβάροι, ποινικού δικαίου, µετανάστες νόµιµοι
και παράνοµοι µέχρι τους γνωστούς «µπαχαλάκηδες» των Εξαρχείων. Προσέξτε, όχι οι παλαιοαναρχικοί. Οι παλαιοαναρχικοί δεν
έκαιγαν την πόλη. Το πολύ να έκαιγαν κάποιους κάδους σκουπιδιών. Είναι οι νεοαναρχικοί. Είναι άλλο φρούτο αυτοί. Η παλιά
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γενιά των αναρχικών δεν είχε συµµετοχή ούτε τότε ούτε τώρα.
Τώρα κάποιοι επιµέρους µπορεί να ήταν, αλλά συγκροτηµένα
δεν ήταν.
Τι έγιναν αυτοί, κύριε Υπουργέ; Δικάστηκε κανείς; Έφθασε σε
αίθουσα δικαστηρίου; Μπήκε έστω και ένας στη φυλακή; Απ’ αυτούς που έπιασε η πολιτεία το Φεβρουάριο του 2012 έγινε ταυτοποίηση µε εκείνους του Δεκεµβρίου του 2008; Υπήρξαν ίδια
πρόσωπα; Εγώ έχω πληροφορία ότι υπήρξαν. Μπήκε κανείς φυλακή; Απολύτως κανείς.
Δεν χρειάστηκα εγώ τότε καµµία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για να φτιάξω την πόλη µας. Ως δήµος εννοώ. Έγινε µε
οµόφωνες αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Πήγα και απαίτησα από την τότε κυβέρνηση και πήρα λεφτά για την πλατεία
Συντάγµατος, που τους έφταιγε ακόµα και το χριστουγεννιάτικο
δέντρο και το έκαιγαν.
Και επειδή άκουσα περί πολιτισµού, αυτοί που χόρευαν γύρω
από το καµένο δέντρο, ήταν και µαθητές θεατρικών σχολών, που
υποτίθεται ότι θα γίνονταν ηθοποιοί αύριο και θα ποιούσαν ήθος.
Φτιάχτηκε, λοιπόν, µε χρήµατα του κράτους, χωρίς καµµία
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία, θα συµφωνήσω –νοµίζω εσείς το είπατε, κύριε συνάδελφε- ήταν κίνηση εντυπωσιασµού και από τον κ. Παπαδήµο και από το Δήµαρχο της Αθήνας.
Πέρασαν οκτώ µήνες και δεν έγινε τίποτα. Κατ’ αρχάς, µην
ανησυχείτε για τα εξηντάρια. Το έχασε αυτό ο κ. Καµίνης. Δεν
έχει χρόνο, γυρνάει στα κανάλια. Στις 15 Σεπτεµβρίου το εξάµηνο τελείωσε, που είχε το δικαίωµα να κάνει αναθέσεις. Παρ’
ότι δεν µας άρεσε σε κανέναν εδώ µέσα, το εξάµηνο ισχύει από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ, της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου. Αυτό δηµοσιεύτηκε στις 15 Μαρτίου 2012. Εποµένως, στις 15 Σεπτεµβρίου πάει το εξάµηνο, γι’ αυτό δεν το σχολιάζω. Δεν υπάρχει πλέον τέτοια δυνατότητα. Χάθηκε για το
Δήµο της Αθήνας.
Όσοι είναι πάνω από 15.000, σας διαβεβαιώ ότι θα αποζηµιωθούν άµεσα τώρα, µετά την ψήφιση, γιατί θα τα πληρώσει η περιφέρεια. Έχω ελέγξει και ξέρω ότι το ποσό αυτό υπάρχει στην
περιφέρεια. Ανησυχώ, όµως, κύριε Υπουργέ, για τους άλλους
που είναι οι περισσότεροι. Αν είναι 14.500 τι είναι δηλαδή; Θα το
χάσει για 500 ευρώ, ενώ ο άλλος που έχει µέχρι 15.000 θα πληρωθεί µέσω του δήµου, αλλά από χρήµατα που θα δώσει το
Υπουργείο Οικονοµικών; Θα τα δώσει; Και από ποιον κωδικό θα
τα πάρει; Πείτε µου, για να δω πώς θα τα δώσει.
Είναι ατελής αυτή η πράξη. Σας το είπα και στην επιτροπή. Φοβάµαι ότι θα µπλέξουµε. Ακόµη και το άρθρο 6 που λέει για την
πλατεία Συντάγµατος ότι θα την κάνουµε κάπως διαφορετική,
δεν µπορεί να γίνει διαφορετική. Πρέπει να έχει άδεια από την
ΕΑΧΑ, διότι ανήκει στο λεγόµενο ιστορικό κέντρο αλλά και από
το Υπουργείο Πολιτισµού. Δεν µπορεί ο όποιος δήµαρχος να την
κάνει κατά το δοκούν την πλατεία Συντάγµατος.
Εγώ έχασα χορηγία της Βουλής 300.000 ευρώ για τα πεζοδρόµια που είχαν σπαστεί τότε το Δεκέµβριο, ξέρετε γιατί; Γιατί ήταν
µε πεντελικό µάρµαρο. Πεντελικό µάρµαρο τώρα δεν υπάρχει
και η ΕΑΧΑ δεν άφηνε να βάλω άλλο µάρµαρο. Χάθηκε η χορηγία
που ήταν µε απόφαση του τότε Προέδρου, του κ. Σιούφα και
οµόφωνη απόφαση της Βουλής για τη χορηγία στο Δήµο της
Αθήνας. Γι’ αυτό φοβάµαι ότι θα είναι αναποτελεσµατικό.
Θέλω να κρατήσω χαµηλούς τόνους, αλλά, κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ –έφυγε η φίλη µου η Μαρία- δεν πήγαινε στον
«ΑΠΟΛΛΩΝΑ» και στο «ΑΤΤΙΚΟΝ» µόνο η Αριστερά. Πήγαινε και
η Δεξιά. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν είµαι δεξιός. Και δεξιός είµαι
και µάλιστα λαϊκός δεξιός. Ήµουν τακτικός θαµών στον «ΑΠΟΛΛΩΝΑ» και στο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και θυµάµαι ότι είχα παρακολουθήσει
εκεί το εξής πράγµα: Την ταινία, αν ενθυµείστε –εσείς οι αριστεροί σίγουρα θα την είχατε δει- για τη ζωή του Άρη Βελουχιώτη.
Παιζόταν ξύλο κάθε βράδυ µέσα, όχι µεταξύ δεξιών και αριστερών, αλλά µεταξύ αριστερών, γιατί το Κοµµουνιστικό Κόµµα θεωρούσε ότι το προσέβαλλε και παίζατε ξύλο µεταξύ σας. Έτυχα
εκείνο το βράδυ εκεί, στην πρεµιέρα.
Μην κάνουµε αποκλειστικότητες, λοιπόν, γιατί τότε ξέρετε τι
θα κάνω σε άλλη περίπτωση; Θα σας φέρω το ηµερολόγιο της
«ΑΥΓΗΣ» που βγήκε τον Ιανουάριο του 2009 για τα γεγονότα του
Δεκεµβρίου του 2008. Βεβαίως, το καταλάβατε οι σοβαροί, που
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υπάρχετε αρκετοί µέσα στο κόµµα σας και µε παρέµβασή σας
απεσύρθη, αλλά κάποιοι το έχουµε. Για το µήνα Ιανουάριο έδειχνε σε φωτογραφία την Αθήνα να καίγεται και από κάτω υπήρχε
λεζάντα «Καραµανλής ή χάος;» και απάντηση «Χάος». Υπήρχε
και για κάθε µήνα µία παρόµοια εικόνα.
Μη βγάζουµε, λοιπόν, τα σωθικά µας. Ούτε εσείς κινδυνεύετε
από εµάς, ούτε εµείς από εσάς. Εννοώ ως ιδεολογίες και παρατάξεις. Αλλού είναι οι κίνδυνοι και όσο βγάζουµε τα σωθικά µεταξύ µας, δεν βλέπουµε τον πραγµατικό κίνδυνο.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει
ο κ. Θεόδωρος Σολδάτος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
µια ακόµα φορά η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, έρχεται
ως επιµηθεύς σε ένα ρόλο που νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε ότι
θα έπρεπε να λειτουργεί ως προµηθεύς. Σε µια διαδικασία της
οποίας οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, γίναµε µάρτυρες τον περασµένο Φεβρουάριο ερχόµαστε σήµερα να κυρώσουµε µια πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου του περασµένου Μαρτίου διά της
οποίας προβλέπεται να αποζηµιωθούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων
αλλά και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζηµιές τον περασµένο Φεβρουάριο, να προασπιστούν οι θέσεις εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις που υπέστησαν τις ζηµιές και να
αποκατασταθεί, στο βαθµό που είναι δυνατό, η σχετισµένη λειτουργικότητα µε τους κατοίκους του κέντρου, µε τους επισκέπτες και µε τους πολίτες εκείνους που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή που υπέστη τις ζηµιές.
Όπως έχουµε πληροφορηθεί, περί τις διακόσιες εβδοµήντα
επιχειρήσεις υπέστησαν ζηµιές από κάποιες χιλιάδες ευρώ µέχρι
αρκετές δεκάδες χιλιάδες και το κόστος της αποζηµιώσεως έχει
περίπου υπολογιστεί κάπου ανάµεσα από το 1,5 µε 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασφαλώς αποτελεί χρέος της
πολιτείας να δικαιώνει και να αποζηµιώνει τους πολίτες που υφίστανται ζηµιές σαν αυτές που αναφέρθηκαν νωρίτερα από τους
προλαλήσαντες, σαν αυτές που αφορούν οι προβλεπόµενες διατάξεις του σχεδίου νόµου. Όµως, θα µου επιτρέψετε να ισχυριστώ µε αφορµή µάλιστα την τοποθέτηση εκλεκτού συναδέλφου
ότι χρέος της πολιτείας και των κοµµάτων δεν είναι µόνο να καταδικάζουν γεγονότα αλλά να προλαµβάνουν γεγονότα.
Και σ’ αυτήν τη λογική θέλω να προσκαλέσω και να καλέσω
ξεκάθαρα όλες τις παρατάξεις οι οποίες συνθέτουν την κοινοβουλευτική µας δηµοκρατία να τοποθετηθούν ξεκάθαρα στο
εξής απλό ερώτηµα: Θα συνεργήσουµε όλοι να βγουν επιτέλους
οι κουκούλες; Θα περιοριστούµε µόνο σε αυτό που ήδη ισχύει
ως ιδιώνυµο, να συλλαµβάνονται οι κουκουλοφόροι που διαπράττουν πράξη; Ή θα συµφωνήσουµε, όπως πληροφορήθηκα, κύριε
Υπουργέ, στην πρόσφατη τοποθέτησή σας στην επιτροπή, ότι
προτίθεσθε να προτείνετε και ως ιδιώνυµο αδίκηµα και µόνο την
παρουσία κουκουλοφόρων σε τέτοιες διαδηλώσεις;
Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα του καθενός από εµάς, του
κάθε Έλληνα πολίτη, να διαδηλώνει και να διεκδικεί τα δικαιώµατά του, να διεκδικεί αυτό που θεωρεί ότι είναι δίκαιο για τον
ίδιο, για την οικογένειά του, για την ελληνική πολιτεία. Εκείνο
όµως που δεν µπορώ να παραδεχθώ και δεν µπορώ να αποδεχθώ είναι η συµµετοχή ανθρώπων που κρύβουν τα πρόσωπά
τους. Αυτό πρέπει κάποτε να τελειώσει. Και πάνω σ’ αυτό έρχοµαι να πω ότι υπερθεµατίζω στη διατυπωθείσα –αν, όπως έχω
πληροφορηθεί, έχει ουσία και υπόσταση- θέση του κυρίου
Υπουργού περί του ζητήµατος.
Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω
για τη δυνατότητα που µου δόθηκε να διατυπώσω αυτές τις σκέψεις και να πω ότι περιµένω σε τέτοια θέµατα και σε τέτοια γεγονότα όλοι µαζί να συνεργήσουµε ώστε να ελαττωθούν, όσο το
δυνατόν, µέχρι να εξαντληθούν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σολδάτε.
Το λόγο έχει ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου την οποία η Βουλή των Ελλήνων κυρώνει σήµερα έρχεται
µε αρκετή καθυστέρηση να αποκαταστήσει σηµαντικές υλικές
ζηµιές οι οποίες έγιναν στο κέντρο της Αθήνας µετά τα επεισόδια
της 12ης Φεβρουαρίου του 2012.
Θα ήθελα όµως να αναρωτηθούµε αν οι µόνες ζηµιές οι οποίες
έγιναν εκείνη τη θλιβερή βραδιά αφορούσαν στα καταστήµατα
τα οποία κάηκαν και στα µάρµαρα τα οποία έσπασαν. Φοβάµαι
πως όχι. Μαζί µε τα επεισόδια αυτά έγινε και µία σηµαντικότατη
ζηµιά στην διεθνή εικόνα της χώρας, µια ζηµιά η οποία δεν έχει
πλήρως καταµετρηθεί αλλά µια ζηµιά της οποίας τις επιπτώσεις
τις βιώσαµε στην πτώση του ελληνικού τουρισµού και στην εικόνα µίας χώρας η οποία δυστυχώς στα µάτια πολλών ξένων επισκεπτών δεν παρέχει πια την ασφάλεια που παρείχε κάποτε.
Διότι ο ξένος επισκέπτης δεν µπορεί εύκολα να ξεχωρίσει µεταξύ
των επεισοδίων που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας και της κατάστασης που επικρατεί σε ένα νησί που αποτελεί τον συνηθισµένο προορισµό των τουριστών. Και η ζηµιά, δυστυχώς, η οποία
έγινε στη διεθνή εικόνα της χώρας από τα επεισόδια αυτά δεν
µπορεί να αναπληρωθεί µε καµµία καµπάνια µάρκετινγκ και µε
καµµία, αν θέλετε, διαφηµιστική προσπάθεια να προβάλουµε τις
οµορφιές της χώρας µας. Διότι, δυστυχώς, αυτό το οποίο βγήκε
προς τα έξω είναι µία χώρα στην οποία οι νόµοι δεν τηρούνται,
µια χώρα µε µια ιδιαίτερη έφεση στη βία, µια χώρα της οποίας η
πρωτεύουσα, σε επίπεδο εικόνας τουλάχιστον, παρέπεµπε περισσότερο σε τριτοκοσµικές πόλεις και όχι σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
Αλλά, βέβαια, η ζηµιά η οποία έγινε από τα επεισόδια αυτά είχε
και µία άλλη διάσταση ακόµα και είχε να κάνει µε την αντίληψη
των Ελλήνων πολιτών για τη δυνατότητα του κράτους να εφαρµόζει το νόµο και να µην ανέχεται επαναλαµβανόµενα περιστατικά ανοµίας σε όλα τα επίπεδα, διότι ο βασικός ρόλος του
κράτους είναι να προστατεύει τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών. Και στο πλαίσιο της συνταγµατικής δηµοκρατίας την οποία
έχουµε, το µονοπώλιο της βίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το έχει µόνο το κράτος. Και, δυστυχώς, αυτό το µονοπώλιο της
βίας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες καταλύθηκε.
Και όσο και αν αυτό ακούγεται δυσάρεστο στους συναδέλφους που προέρχονται από την Αριστερά, η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος,
είναι ότι η πολιτική βία, όπως αυτή εκδηλώθηκε στη χώρα µας τα
τελευταία τριάντα χρόνια, είχε δυστυχώς αναφορές στην ιδεολογία της άκρας Αριστεράς. Η εγχώρια τροµοκρατία, η οποία
µετά από µεγάλη προσπάθεια εξαρθρώθηκε, είχε ξεκάθαρες ιδεολογικές αναφορές στο χώρο της άκρας Αριστεράς και αυτό
είναι κάτι το οποίο δεν µπορεί να αµφισβητηθεί.
Επίσης, είναι βέβαιο ότι η πολιτική βία µε τη µορφή που εκδηλώθηκε τα τελευταία χρόνια των κουκουλοφόρων, οι οποίοι κάθε
τρεις και λίγο έβγαιναν και έκαιγαν την Αθήνα, είχε τη διακριτική
πολιτική κάλυψη συγκεκριµένων πολιτικών χώρων. Διότι, αν είναι
αλήθεια αυτό το οποίο ισχυρίστηκε συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ που
έλαβε το λόγο λίγο πριν από εµένα, ότι οι κουκουλοφόροι δεν
είναι τίποτε άλλο παρά εκφράσεις του παρακράτους και χαφιέδες της Δεξιάς, είναι κανείς να απορεί γιατί κάθε φορά που αυτοί
πηγαίνουν στα δικαστήρια, οι πρώτοι οι οποίοι σπεύδουν να τους
υπερασπίζονται είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι µια πραγµατικότητα, η οποία δεν επιδέχεται καµµία απολύτως αµφιβολία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η ελληνική κοινωνία έχει εθιστεί πια στη βία, έχει επικρατήσει µια κοινοτοπία της βίας, µία αντίληψη ότι η βία είναι κάτι συνηθισµένο,
κάτι αναµενόµενο, κάτι προβλέψιµο και κατά συνέπεια κάτι το
οποίο δεν πρέπει να µας προβληµατίζει ιδιαίτερα. Και αφού δεχόµαστε µε τόση άνεση την πολιτική βία χωρίς να διαταράσσουµε την ησυχία µας, σκεφτείτε µε πόσο µεγάλη άνεση θα
ανεχόµαστε ηπιότερα περιστατικά ανοµίας ή χαµηλής, αν θέλετε,
έντασης πολιτικής βίας, από τις καταλήψεις -διότι η κατάληψη,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια πράξη παράνοµη- µέχρι
το κλείσιµο των επιχειρήσεων, από τους προπηλακισµούς Βουλευτών µέχρι το ξυλοδαρµό και το χτίσιµο καθηγητών στα πανεπιστήµια. Όλες αυτές οι συµπεριφορές έγιναν στο όνοµα κά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ποιων κοινωνικών αγώνων και δυστυχώς έγιναν αποδεκτές από
την ελληνική κοινωνία µε έναν τρόπο ο οποίος εκ των υστέρων
και µόνο εκ των υστέρων µας φαίνεται πολύ προβληµατικός.
Και δυστυχώς κάθε παρανοµία έχει πάντα και µια βολική δικαιολογία, από τον επιχειρηµατία ο οποίος φοροδιαφεύγει και
ισχυρίζεται ότι δεν έχει άλλη επιλογή, αφού το εργατικό κόστος
είναι υψηλό, µέχρι τον καθηγητή που τα παίρνει «µαύρα» από τα
ιδιαίτερα γιατί παίρνει µισθό πείνας. Πάντα υπάρχει κάποια δικαιολογία.
Γίνεται όµως πολιτικά και από το δικό σας χώρο, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µια διάκριση µεταξύ της ανοµίας µικρής κλίµακος -η φοροδιαφυγή στην ταβέρνα της Ύδρας ή ο καηµένος ο
καθηγητής που δεν έχει άλλη επιλογή παρά µόνο να τα πάρει
«µαύρα»- και της µεγάλης ή της µεγαλύτερης σε κλίµακα ανοµίας του επιχειρηµατία που φοροδιαφεύγει. Ο δεύτερος είναι κατακριτέος, τον πρώτο τον αντιµετωπίζουµε µε ανοχή.
Ανοχή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει σε
καµµιά έκφραση βίας και σε καµµία έκφραση ανοµίας. Είναι εξίσου κατακριτέα η µικρή ανοµία µε τη µεγάλη και αν συνεχίσουµε
ως ελληνική κοινωνία να ανεχόµαστε τη βία και τη ανοµία, θα
αποσαθρώσουµε τους ήδη αδυνατισµένους αρµούς της ελληνικής κοινωνίας.
Και αυτό που οφείλουµε όλοι εδώ πέρα, όσοι τουλάχιστον γιατί δεν νοµίζω ότι µπορώ να µιλήσω για όλους τους συναδέλφους µε την ίδια άνεση- πιστεύουµε στους κανόνες της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, είναι να πούµε ένα µεγάλο «όχι» σε
τέτοιες πρακτικές, να µη διακρίνουµε τη βία σε ρατσιστική και
άλλου είδους βία.
Η βία είναι µια και είναι ενιαία. Οι τρεις νεκροί της MARFIN δεν
ήταν θύµατα ρατσιστικής βίας, ήταν θύµατα βίας. Ο µικροπωλητής της Ραφήνας ήταν θύµα βίας, άσχετα µε το ποια ήταν τα κίνητρα. Εξίσου καταδικαστέες είναι και οι δύο πράξεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Νοµίζω ότι µπορούµε –και κλείνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε- σ’
αυτήν εδώ την Αίθουσα να ορθώσουµε ένα µεγάλο τόξο κοινοβουλευτικής προσήλωσης στη νοµιµότητα, το οποίο θα δώσει
απάντηση στα πρόσφατα ακραία φαινόµενα βίας µε πολύ συγκεκριµένες πια πολιτικές και ιδεολογικές αναφορές από το χώρο
της άκρας ναζιστικής Δεξιάς, έτσι ώστε να µπορέσουµε αντί να
βγάζουµε τα µάτια µας µόνοι µας και να αναλωνόµαστε µόνο σε
ιστορικές προσεγγίσεις, να κοιτάξουµε µπροστά και να µην επιτρέψουµε ποτέ, µα ποτέ, στην πολιτική βία να ριζώσει σε µια κοινωνία που την αντιµετώπισε δυστυχώς µε πολύ µεγάλη
ανεκτικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Αθανασίου έχει το
λόγο για δεκαοκτώ λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ένα νοµικό κείµενο, το
οποίο καλούµεθα να ψηφίσουµε µετά την επεξεργασία που έγινε.
Χωρίς να παραγνωρίζω ότι κάθε νοµικό κείµενο έχει το κοινωνικοπολιτικό και δικαιοπολιτικό του υπόβαθρο, σήµερα η περισσότερη συζήτησή µας εξαντλήθηκε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις
και λιγότερο στο κείµενο που ερχόµαστε να ψηφίσουµε.
Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, να ασχοληθώ µε το νοµικό κείµενο
κατ’ αρχήν και βεβαίως να πω τις απόψεις µου στη δικαιοπολιτική
και κοινωνικοπολιτική διάσταση που δόθηκε στη Βουλή.
Ειπώθηκε επίσης αν πρέπει να βγαίνουν πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει µεγάλη αναγκαιότητα -και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί πρέπει να βγαίνουν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου- για να αντιµετωπίζονται αυτές
οι κατεπείγουσες περιστάσεις, όπως ακριβώς το Σύνταγµα θέτει.
Ετέθη στην αρχή το παραδεκτό λόγω του εµπροθέσµου ή εκπροθέσµου. Αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, ο κ. Κυριαζίδης και µε έχει καλύψει πλήρως.
Επιγραµµατικά θα πω τα εξής: Η πράξη νοµοθετικού περιεχο-
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µένου δηµοσιεύτηκε στις 15 Μαρτίου 2012. Υποβλήθηκε στη
Βουλή στις 9 Ιουλίου µε µεγάλη καθυστέρηση και θα συµφωνήσω σ’ αυτό µε τον κ. Βούρτση, που είπε ότι αναιρείται κατά κάποιον τρόπο το κατ’ επείγον και έπρεπε να έρθει πιο γρήγορα. Η
Βουλή µε το π.δ. 40/2012 διαλύθηκε στις 11 Απριλίου, οπότε
έληξε η ΙΓ’ Περίοδος.
Και στη συνέχεια –αυτά τα υποστηρίξαµε και στην επιτροπήπροκηρύσσονται οι εκλογές στις 6 Μαΐου του 2012, συγκαλείται
η Βουλή στις 17 Μαΐου του 2012 οπότε διαλύεται µε το π.δ. 72/
2012, προκηρύσσονται νέες εκλογές για τις 17-06-2012 και συγκαλείται η Βουλή στις 28-06-2012. Εποµένως, προκύπτει σαφέστατα ότι διεκόπη η προθεσµία των σαράντα ηµερών και άρχισε
νέα προθεσµία στις 29-06 η οποία δεν συµπληρώθηκε, συνεπώς
δεν τίθεται θέµα παραδεκτού.
Στην επιτροπή τέθηκαν δύο θέµατα. Τα είπα στην αρχή δεν θα
σας κουράσω. Αφορά τα θέµατα των ποινικών διώξεων. Σας έχω
πει που βρίσκεται η δικογραφία. Και βεβαίως ετέθησαν τα θέµατα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ζηµιωθεί.
Ήδη µου έχουν φέρει τον πίνακα. Θα τον καταθέσω για φωτοτυπίες για να λάβετε γνώση. Υπάρχουν αναλυτικά όλα τα ονόµατα αυτών που έχουν ζηµιωθεί και τι δικαιούται ο καθένας όσον
αφορά τις αποζηµιώσεις µέχρι 1000 ευρώ που είναι οι περιπτεριούχοι, τις αποζηµιώσεις µέχρι 15.000 ευρώ που καταβάλλονται
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αυτούς –δεν µου το
έχουν φέρει ακόµα, µου είπαν ότι το ετοιµάζουν- που έχουν υποστεί ζηµίες πάνω από 15.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, αφορά την κύρωση της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορά τη λήψη µέτρων για την
άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που έγιναν στην Αθήνα στις
12-02-2012. Ο στόχος της πράξεως αυτής έγινε, ακριβώς όπως
είπα στην αρχή, για να αντιµετωπιστούν επείγοντα θέµατα.
Δεν θα σας κουράσω πολύ. Συµπληρωµατικά θα πω κάποιες
σκέψεις, διότι αναφέρονται αναλυτικά στην εισηγητική έκθεση.
Βεβαίως, ανακουφίζονται µε τον τρόπο αυτό οι οικονοµικά ασθενέστεροι για να µπορέσουν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις
τους. Διευκολύνονται οι δικαιούχοι των αποζηµιώσεων και προσδιορίζεται η διαδικασία έγκρισης, την οποία θεωρώ πάρα πολύ
σπουδαία για τους λόγους που θα εξηγήσω για να απαντήσω και
στους επικριτές της διαδικασίας.
Προσδιορίζεται, λοιπόν, ο κύκλος των φυσικών προσώπων που
δικαιούνται την αποζηµίωση. Καθορίζονται σαφώς οι απαιτήσεις
ύστερα από αίτηση η οποία υποβάλλεται από τον δικαιούχο. Ο
τρόπος υπολογισµού είναι πολύ συγκεκριµένος και όλη η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, θα πω ότι έχει µία πληρότητα ρυθµίσεων ανεξάρτητα από τις νοµοτεχνικές ατέλειες οι οποίες υπάρχουν και για τις οποίες βέβαια έχουν αναφερθεί πάρα πολλοί
εισηγητές.
Είπα και στην επιτροπή ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
έγινε από την προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου και εκ καθήκοντος την υποστηρίζω αυτήν τη στιγµή στη Βουλή. Τη στηρίζουµε για να προχωρήσει η όλη διαδικασία και να ικανοποιηθούν
όσοι έχουν υποστεί βλάβες από τις ζηµιές τις οποίες υπέστησαν.
Έχει βγει η υπουργική απόφαση –απουσιάζει και ο κ. Κακλαµάνης- και έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ στις 18-04-2012 του Υπουργείου Οικονοµικών που καθορίζει τους τρόπους που θα καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις και συνεπώς δεν πρέπει να µας απασχολεί αυτό το ζήτηµα.
Από τα χρήµατα τα οποία έχει πει η περιφέρεια ότι θα πληρώσει -και είναι δυνητικό, γιατί προσέξτε την έκφραση, λέει ότι µπορεί να καταβάλει, δεν είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η
περιφέρεια- καταβάλλει 10 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι στο λογαριασµό και θα πληρωθούν. Από αυτά πιστεύω ότι καλύπτονται,
απ’ ότι µε έχουν διαβεβαιώσει –θα το δούµε και στους πίνακες
που θα µας φέρουν- όλοι οι ζηµιωθέντες πάνω από τα 15 εκατοµµύρια.
Για τους κοινόχρηστους χώρους, θα αναφερθώ στη συνέχεια
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γιατί έγινε πάρα πολύς λόγος. Εγώ έχω µία άλλη αντίληψη στο
ζήτηµα αυτό. Η πρώτη είναι ότι δεν πρέπει να έχουµε τόσο πολλή
δυσπιστία µε τους δηµάρχους, µε τη δηµοτική αρχή και µε τους
ΟΤΑ. Πρέπει να τους έχουµε εµπιστοσύνη. Πέρα απ’ αυτό, όµως,
υπάρχουν και οι έλεγχοι. Υπάρχουν οι ελεγκτές, υπάρχει ο γενικός γραµµατέας της αποκεντρωµένης διοίκησης, οι οποίοι ελέγχουν.
Ανεξάρτητα από αυτό η διάταξη αυτή σήµερα είναι ανενεργής.
Αφού έχει περάσει το εξάµηνο, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα
και συνεπώς δεν βλέπω το λόγο γιατί έγινε τόσος θόρυβος, αφού
δεν έχουµε καµµία ανάθεση. Δεν έχει γίνει καµµία ανάθεση και
δεν πρόκειται να γίνει, γιατί δεν υπάρχει χρόνος να γίνει. Έχει
περάσει ο χρόνος. Η προθεσµία είναι αποκλειστική. Έχουµε αποκλειστική προθεσµία.
Όσον αφορά το κατεπείγον, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κ.
Βούτσης και άλλοι εισηγητές, ήταν κατεπείγουσα η περίπτωση
αυτή και εξηγώ γιατί ήταν. Αν δείτε την απόδειξη που επιβάλλει
η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αναφέρεται ρητά στην αυτοψία, η οποία γίνεται από όργανα του δήµου, αλλά και από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία για τον
απλούστατο λόγο ότι συλλέγεται γρήγορα αποδεικτικό υλικό. Αν
δεν συλλεχθεί τότε το αποδεικτικό υλικό, πώς θα µπορεί να αποδειχθεί από πού προήλθαν αυτές οι ζηµιές; Συνεπώς, έπρεπε να
γίνει και σωστά έγινε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου γι’
αυτόν ακριβώς το λόγο.
Άλλο είναι το ζήτηµα, το ότι πήγε µε καθυστέρηση στη Βουλή.
Πράγµατι, όπως είπα και στην αρχή, η ηµεροµηνία 9 Ιουλίου δείχνει µία καθυστέρηση, η οποία δεν δικαιολογείται.
Ετέθη το ερώτηµα και η απορία ότι αυτός που προσφεύγει στη
διαδικασία δεν µπορεί στη συνέχεια να ζητήσει άλλη αποζηµίωση. Το είπε και ο κ. Παυλόπουλος, το είπαν και άλλοι. Ο νόµος
το λέει καθαρά: «Η καταβολή». Αν διαβάσετε µε προσοχή τη διάταξη του άρθρου 3 λέει: «Καταβολή της αποζηµίωσης, που θα
χορηγηθεί κατά το παρόν άρθρο γίνεται ύστερα από αίτηση του
δικαιούχου, υπό τον όρο παραίτησης από οποιαδήποτε αξίωση».
Άρα, όταν µου προσδιοριστεί η αποζηµίωση, µπορώ να πω
«δεν την θέλω, θα προσφύγω στα δικαστήρια». Όταν καταβληθεί, όµως, τότε µόνο δεν µπορώ να πάω, ανεξάρτητα του ότι ενδεχοµένως θα µπορούσε να υπάρχει και µία αίτηση θεραπείας
και να προσφύγει κάποιος στο ίδιο όργανο για να επαναπροσδιοριστεί.
Όσον αφορά το ζήτηµα, λοιπόν, του αν είναι περιττή, που ειπώθηκε, δεν είναι περιττή, γιατί σας είπα ότι ρυθµίζει θέµατα κατεπείγοντα. Πρέπει, λοιπόν, να αποδειχθεί η βλάβη, η οποία ήλθε.
Και αυτή αποδεικνύεται µε τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία συλλέγονται, κύριο των οποίων είναι η αυτοψία και από οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο σχετικό, το οποίο θα µπορεί να αποδειχθεί.
Δεν είναι σωστό αυτό που λέµε όσον αφορά την ταχύτητα και
το σκοπό που έχει ότι µπορούσαµε να κάνουµε µία αγωγή στα
διοικητικά δικαστήρια. Εννοούµε την αγωγή αποζηµιώσεως κατά
του δηµοσίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 105 και επόµενα του Εισ.
ΝΑΚ. Πρώτον, το πρόβληµα είναι ότι προσδιορίζονται πάρα πολύ
αργά. Είναι µία κακοδαιµονία της απονοµής της ελληνικής δικαιοσύνης στη χώρα µας. Δεύτερον, πώς θα συλλεγόταν το αποδεικτικό υλικό; Ποιος από τους ζηµιωθέντες, θα είχε την πρόνοια
να προβεί σε µία συντηρητική απόδειξη για να µπορέσει να προσφέρει αυτό το υλικό στη συνέχεια στο δικαστήριο;
Άρα, ήταν πολύ ορθή η ρύθµιση και δεν είναι σωστό το επιχείρηµα ότι είναι περιττή, όπως ειπώθηκε.
Όσον αφορά για το ποιες ζηµίες αποκαθίστανται, θέλω να πω
ότι αποκαθίστανται οι ζηµίες µόνο στα ακίνητα. Αφορά τα ακίνητα. Το ακίνητο αποζηµιώνεται και είναι σωστό αυτό. Δεν µπορώ
να αποζηµιώσω το εµπόρευµα που είναι µέσα. Φανταστείτε σε
µία περίπτωση να έχει ένας κάποιο βιβλιοπωλείο ή χαρτικά ή ο,τιδήποτε άλλο και να καεί. Μπορεί να µου πείτε πώς θα αποδειχθεί
µε τη διαδικασία αυτή; Θα φέρει τιµολόγια, από τα οποία πώς θα
ξέρουµε τι στοκ βιβλίων είχε; Υπάρχουν και ένα σωρό άλλες δυσκολίες, οι οποίες θα ανακύψουν. Επίσης, φανταστείτε έναν
τραυµατισµό, που ενδεχοµένως δεν ξέρουµε που θα πάει ο τραυµατισµός, αν έχει εγκαύµατα κάποιος που έχει υποστεί. Πρέπει
να γίνουν πραγµατογνωµοσύνες και, ενδεχοµένως, οι συνέπειες
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του τραυµατισµού του να αναφανούν σε απώτερο χρονικό διάστηµα. Αυτά είναι πράγµατα, τα οποία δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε αυτήν την κατεπείγουσα περίπτωση, την οποία
εισάγει η νοµοθεσία.
Για τις επισκευές των κοινοχρήστων είπαµε ότι πρέπει να
έχουµε εµπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση και ότι δεν έγινε
καµµία ανάθεση. Είναι και περιττή σήµερα.
Όσον αφορά τις ζηµίες στις άλλες πόλεις που υποστηρίζετε,
θα πρέπει de lege ferenda να ρυθµιστεί το θέµα. Πράγµατι, θα
ήταν σωστό –ειπώθηκε και στην επιτροπή αυτή- να µπουν και
άλλες πόλεις. Δεν µπήκαν, όµως. Έχουµε αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου τώρα, αυτήν κυρώνουµε, αυτήν επεξεργαζόµαστε. Δεν ξέρω την έκταση των ζηµιών σε άλλες πόλεις.
Βέβαια, δεν χάνουν τα δικαιώµατά τους οι πολίτες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη µε τη διαδικασία πια που σας είπα του άρθρου 105 Εισ. ΝΑΚ και την όποια απόδειξη θα µπορούν να
προσφέρουν.
( Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ )
Όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Μαριάς, ως προς το κατεπείγον, είναι θετικό. Έχουµε µία θετική εξέλιξη στο να εξεταστούν
όλες αυτές οι υποθέσεις πολύ γρήγορα. Το θετικό είναι προς δύο
κατευθύνσεις. Η µία ευνοεί το ζηµιωθέντα λόγω της ταχύτητας
την οποία ανέφερα. Η άλλη ευνοεί το δηµόσιο, γιατί δεν µπορούν
να γίνουν καταχρήσεις. Γίνεται αµέσως η αυτοψία, αµέσως καταγράφονται οι ζηµίες και δεν µπορεί κάποιος να «φουσκώσει» –
επιτρέψτε µου την έκφραση- τις ζηµίες οι οποίες θα προκύψουν
αργότερα.
Για την αντισυνταγµατικότητα αναφέρατε µερικές ενέργειες.
Κάποιος που αναφέρεται σε αντισυνταγµατικές ενέργειες πιστεύει στο συνταγµατικό δίκαιό µας, στο συνταγµατικό κατεστηµένο. Άρα, πρέπει να δεχθούµε και το συνταγµατικό υπόβαθρο
της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου. Δηλαδή, ή εφαρµόζουµε και πιστεύουµε στο Σύνταγµα, όσον αφορά όλες του τις
διατάξεις –αυτό επικαλούµεθα- ή δεν το πιστεύουµε. Συνεπώς,
θα έπρεπε µε µεγάλη προσοχή –θα έλεγα- να αναφερόµαστε στο
ζήτηµα αυτό.
Όσον αφορά αυτά που ειπώθηκαν από µία πλευρά του Κοινοβουλίου περί δηµοκρατίας και για το θέµα της ανάγνωσης βιβλίων, θα συνιστούσα στους συναδέλφους να διαβάσουν τον
αείµνηστο Τσάτσο. Θα ήθελα να αναφερθώ στις πραγµατικές
πραγµατείες στο ελληνικό Κοινοβούλιο, εδώ, του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, του Ηλία Ηλιού, του Γεωργίου Παπανδρέου του
Γέρου, για να πάρουµε όλοι µας µαθήµατα για τη δηµοκρατία
και την ευθύνη που έχει αυτή η Αίθουσα του Κοινοβούλιου.
Εγώ θα παρακαλούσα όλους σας –αν µπορώ να το κάνω ως
νέος Βουλευτής- να µην παρασύρεστε από πολιτικές αντιπαραθέσεις, γιατί περισσότερο τους ηρωοποιείτε παρά τους κάνετε
κακό.
Για τον κ. Κατσώτη ήθελα να πω κάτι, ότι αν αφαιρέσουµε τις
ρυθµίσεις του πρώτου µνηµονίου ή µάλλον της δανειακής σύµβασης –έχουµε µπερδέψει τα µνηµόνια µε τις δανειακές συµβάσεις- που γίνονται το 2010 και το 2012, για τις οποίες, πράγµατι,
κανείς δεν µπορεί να είναι υπερήφανος -γιατί δεν είναι φιλεργατικές, είναι αντεργατικές αλλά είναι µία κατάσταση της χώρας
που ελπίζουµε να περάσει γρήγορα- πρέπει να σας θυµίσω ότι
το ευρωπαϊκό νοµικό γίγνεσθαι και κατεστηµένο έχει αναγνωρίσει στη χώρα µας ότι έχει την πιο φιλεργατική νοµοθεσία. Όσον
αφορά δε τη νοµολογία του ελληνικού ακυρωτικού δικαστηρίου,
έχουµε διαµορφώσει την πιο φιλεργατική νοµολογία. Αυτά θα
σας τα πουν και οι νοµικοί που είναι στην Αίθουσα αυτήν.
Και ο κ. Βλαχογιάννης έκανε µία καλή παρατήρηση. Μπορεί να
γίνει µία αγωγή αργότερα για περαιτέρω αποζηµιώσεις κατά του
υπαιτίου και να κάνει κύρια παρέµβαση στην αγωγή που θα εκκρεµεί αυτός ο οποίος έχει εκπληρώσει την παροχή.
Τώρα θα ήθελα να µπω και λίγο στο µεταναστευτικό και να µιλήσω για τους µετανάστες. Το έχω πει και άλλη φορά. Ο ελληνικός λαός δεν διακατέχεται από ξενοφοβία ούτε από ρατσιστικά
αισθήµατα. Είµαστε ένας λαός ζεστός, πονόψυχος και φιλάνθρωπος. Είµαστε άνθρωποι πάνω από όλα και συµπονούµε τον µαστιζόµενο από την ανέχεια δυστυχή µετανάστη.
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Εξάλλου, µην ξεχνάτε ότι οι µετανάστες µας είναι αυτοί οι
οποίοι ανέπτυξαν τη χώρα µε το συνάλλαγµα που ήρθε από τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής τη δεκαετία του 1910, του
1920, του 1930, από τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Γερµανία τη
δεκαετία του 1960 και το Βέλγιο. Ας µην έχουµε, λοιπόν, τέτοια
αρνητική διάθεση.
Βέβαια, πρέπει να πω ότι είναι άλλο ζήτηµα αυτό και άλλο είναι
το ζήτηµα να αντιµετωπίσουµε την ανεξέλεγκτη λαθροµετανάστευση, η οποία πρέπει να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά. Πλήττει την οικονοµία της χώρας, πλήττει το εργατικό δυναµικό.
Εθνολογικά µας βλάπτει. Μην ταυτίζουµε, όµως, τα δύο πράγµατα και µην πηγαίνουµε σε ακραίες περιπτώσεις.
Ως προς την προστασία τώρα της δηµοκρατίας και της ασφάλειας των πολιτών, θα θυµίσω κάτι που είπε περίπου και ο αξιότιµος πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαµάνης και εγώ
δηµόσια έχω πει σε µία γενική συνέλευση της ένωσής µας. Τι
είπε λίγο-πολύ; Ότι οι πορείες και οι συγκεντρώσεις –το έχω πει
και αυτό- γίνονται για να προασπίσουµε δικαιώµατα και να προβάλλουµε ιδέες και αρχές. Το θυµόσαστε, κύριε Πρόεδρε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Γίνονται για να διακηρύξουµε ιδέες και αρχές και όχι
για να κάνουµε καταστροφές. Συµπληρώνω, λοιπόν, εγώ ότι πρέπει αυτοί οι οποίοι επιδίδονται σε έκνοµες ενέργειες να αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη αυστηρότητα, για να θωρακίσουµε έτσι
τη δηµοκρατία µας.
Είπα στη διαρκή επιτροπή, όσον αφορά την αντιµετώπιση των
κουκουλοφόρων που κάνουν τις ζηµιές σε πορείες και συναθροίσεις, ότι ο νοµοθέτης έχει την εξής ρύθµιση.
Ένας που συµµετέχει σε µία πορεία και προκαλεί έκνοµες
ενέργειες, τιµωρείται σε βαθµό πληµµελήµατος. Ο νόµος λέει ότι
τιµωρείται από δύο µέχρι πέντε χρόνια. Αν φορά και κουκούλα
και τις προξενεί, τιµωρείται σε βαθµό κακουργήµατος µε ποινή
από πέντε µέχρι δέκα χρόνια. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο νοµοθέτης
θέλει να τιµωρεί αυστηρότερα αυτόν που κάνει την ίδια βλάβη,
το ίδιο αδίκηµα, µε κουκούλα. Το κάνω εγώ που δεν φορώ κουκούλα, το κάνει και ένας άλλος που φορά κουκούλα και µας αντιµετωπίζει διαφορετικά.
Για να περιορίσουµε, λοιπόν, αυτό το κακό, έκανα µία σκέψη,
την οποία είπα και στην επιτροπή και τη θέτω ξανά εδώ, για να
τη συζητήσουµε. Γιατί να µη γίνει ιδιώνυµο αδίκηµα η κουκούλα
και να τιµωρούνται οι κουκουλοφόροι µόνο που τη φορούν και
συµµετέχουν σε µία διαδήλωση, αφού ο νοµοθέτης ούτως ή
άλλως τον τιµωρεί για το ίδιο αδίκηµα πιο αυστηρά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι σηµαίνει «ιδιώνυµο»;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Το είπα και την άλλη φορά και εν τούτοις µία εφηµερίδα έγραψε, παρ’ όλο που το εξήγησα, ότι τα παιδιά µας
φορούν κουκούλες. Όχι, δεν µιλάµε για την κουκούλα του τζάκετ
ή της φανέλας του φοιτητή µας, του παιδιού µας. Εννοούµε την
κουκούλα, η οποία είναι ειδικά κατασκευασµένη, καλύπτει το
πρόσωπο και έχει δύο οπές, µόνο και µόνο για να καλύπτει τα
χαρακτηριστικά. Γι’ αυτήν την κουκούλα λέµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν το διαχωρίζει ο νόµος όµως!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Λέω, λοιπόν, επιπλέον ότι µου δόθηκε τώρα η ευκαιρία
να ασχοληθώ και είδα τη νοµοθεσία που ισχύει σε άλλες χώρες.
Ξέρετε πόσο αυστηρή είναι η νοµοθεσία και στις πορείες ακόµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέτε «ιδιώνυµο» αδίκηµα για
πρόσωπο που φορά κουκούλα;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Εννοείται χωρίς να διαπράττει πράξη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ.
Πρέπει να ζητήσετε το λόγο, κύριε Λαφαζάνη, αν θέλετε να κάνετε διακοπή…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι κάτι σοβαρό. Μία ερώτηση κάναµε! Δεν κάναµε έγκληµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ναι, αλλά ξέρετε τη διαδικασία, κύριε Λαφαζάνη.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Εγώ µία σκέψη κάνω για το τι υπάρχει σε άλλες χώρες.
Να το δούµε. Έρχεται ο νοµοθέτης και τον τιµωρεί πιο αυστηρά
αυτόν που φορά κουκούλα. Άρα, θέλει να τον τιµωρήσει πιο αυστηρά. Γιατί πας µε κουκούλα σε µία συγκέντρωση; Δεν µπορώ
να το καταλάβω. Όταν πηγαίνουµε ειρηνικά να διαδηλώσουµε,
να πούµε τις απόψεις µας, ποιος είναι ο λόγος να φοράµε κουκούλα; Μη µου πείτε «για να µη φαίνονται τα χαρακτηριστικά».
Μα, γιατί; Πηγαίνω ειρηνικά, διαφορετικά να µην πάω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δηλαδή, χωρίς να κάνει πράξη,
θα τον τιµωρείτε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Γιατί τον τιµωρούµε αυστηρότερα, όταν φορά κουκούλα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δηλαδή, και χωρίς πράξη θα τιµωρείται;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ναι, έτσι πρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία. Σας παρακαλώ πολύ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Συγγνώµη, αλλά εγώ δεν έχω…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί να πηγαίνει κάποιος
µε κουκούλα στη διαδήλωση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ακούστε, αν αρχίσει διαλογική συζήτηση, σταµατά µετά κάθε συζήτηση.
Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Εντάξει, µε συγχωρείτε. Ίσως φταίω εγώ που έκανα
το διάλογο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν φταίτε εσείς! Αλίµονο! Διάλογο κάνουµε!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Συγχωρέστε µου αυτήν την απειρία στο Κοινοβούλιο.
Εν πάση περιπτώσει, να σας πω ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες –το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερµανία,
κ.λπ.- είναι παρεµφερείς οι διατάξεις. Είναι πολύ αυστηρές οι
διατάξεις όσον αφορά την έγκριση της αδείας για µία πορεία και
για το πόσο εύκολα αυτή καταργείται. Δεν λέω να πάµε σε
ακραίες περιπτώσεις αλλά έχουµε χρέος να περιφρουρήσουµε
τη δηµοκρατία µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι αποµένουν
τρεις οµιλητές Βουλευτές, πριν εισέλθουµε στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Ψυχάρης για επτά λεπτά αυστηρότατα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αφού όλα τα κόµµατα και ο πολιτικός κόσµος εξέφρασαν
οδύνη για τις καταστροφές και τις ζηµιές που υπέστη η Αθήνα,
η όλη υπόθεση ξεχάστηκε. Δεν έχουµε λάβει κανένα µέτρο το
οποίο να προλαµβάνει παρόµοιες καταστάσεις. Κάποια στιγµή
πρέπει να συµφωνήσουµε ότι όποιος προκαλεί ζηµιές πρέπει να
τιµωρείται. Δεν πρέπει να επιτρέπουµε ούτε τραµπουκισµούς
ούτε βανδαλισµούς στην Αθήνα, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο
σηµείο της Ελλάδας.
Διερωτώµαι, επίσης –και θα ήθελα από την Κυβέρνηση κάποιος να µας απαντήσει- αν τιµωρήθηκε κανένας απ’ αυτούς που
συνελήφθησαν το Φεβρουάριο του 2012. Θα ήθελα να µάθω αν
έχει τιµωρηθεί έστω και ένας ή αν αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ελεύθεροι, ώστε µε την επόµενη πρώτη ευκαιρία να διαπράξουν τα ίδια αδικήµατα, τις ίδιες καταστροφές, τους ίδιους
βανδαλισµούς.
Εάν χρειάζεται να αλλάξουµε το θεσµικό πλαίσιο, ώστε να τιµωρούνται οι κουκουλοφόροι και αυτοί που προκαλούν τους
τραµπουκισµούς , να το κάνουµε. Πρέπει να τιµωρούνται και
άµεσα και παραδειγµατικά.
Ανέφερε ο συνάδελφος κ. Κοντονής τους κουκουλοφόρους
και διερωτήθηκε από πού µπορεί να προέρχονται. Δεν γνωρίζω,
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όπως και εκείνος είµαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζει. Ας κάνουµε,
λοιπόν, ένα κοινό νοµοσχέδιο στο οποίο να αντιµετωπίζουµε τους
κουκουλοφόρους. Διότι οι κουκουλοφόροι δεν προκαλούν ζηµιά
µόνο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, κάνουν ζηµιά στο δηµοκρατικό µας πολίτευµα. Εάν πάθει ζηµιά αυτό, κινδυνεύουµε όλοι
µας. Για µην υπάρχουν, λοιπόν, µόνο κατηγορίες προς το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε προς οποιοδήποτε άλλο χώρο, µας συµφέρει όλους
µας να προστατεύσουµε τους εαυτούς µας και το πολίτευµά µας.
Είναι πολύ καλό αντί να βάζουµε τα πράγµατα κάτω από το
χαλί, να βρούµε ένα κοινό νόµο, κάτι που συµφωνούµε κι επιτέλους, να µην υπάρχουν κουκουλοφόροι. Αυτοί να τιµωρούνται
παραδειγµατικά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, για επτά λεπτά.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι «όταν δεν ξέρεις που πας όλοι οι δρόµοι σε οδηγούν
εκεί». Με οδηγό αυτήν την πρόταση γραµµένη σε ένα τοίχο της
πρωτεύουσας, φοβάµαι ότι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας
ακροβατεί εδώ και λίγα χρόνια, λόγω της εξελισσόµενης οικονοµικής κρίσης, σε µονοπάτια που θρέφουν µία διογκούµενη αλληλοκαχυποψία, µία επικίνδυνη ταλάντευση της κοινωνικής
συνοχής, µία επαπειλούµενη αποκαθήλωση κανόνων, αξιών, θεσµών και αρχών.
Οι αιτίες για την αναζωπύρωση αυτών των φαινοµένων, που
µέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε η εντύπωση ότι είχαν θαφτεί οριστικά στη λήθη του παρελθόντος, είναι πολλαπλές και πολυεπίπεδες. Σε κάθε περίπτωση όµως, η ελληνική κοινωνία δοκιµάζει
ξανά τις αντοχές της ωριµότητάς της και έρχεται και πάλι αντιµέτωπη µε τους µύχιους φόβους της. Μία από τις βασικές ευθύνες µίας σύγχρονης δηµοκρατικής και ευνοµούµενης πολιτείας,
είναι ακριβώς να µπορεί να υπερασπίζετε τα βασικά δικαιώµατα
των πολιτών της για ασφάλεια, κοινωνική αρµονία και απονοµή
δικαιοσύνης.
Μία µικρή πτυχή αυτής της ευθύνης µας απέναντι στον Έλληνα πολίτη ερχόµαστε σήµερα να κάνουµε πράξη. Καλούµαστε
να κυρώσουµε µε νόµο τη λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης
Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών.
Για τα γεγονότα εκείνης της ηµέρας έχουν δοθεί διάφορες ερµηνείες. Ο καθένας, ανάλογα µε το ιδεολογικό µετερίζι του, την
κοσµοθεωρία, το βαθµό της πληροφόρησής του, την αντικειµενικότητα ή την υποκειµενικότητά του, αποπειράθηκε να πάρει
θέση και να υπερασπιστεί ή να καταγγείλει αυτό που συνέβη.
Οι ερµηνείες όµως, για τις αιτίες δεν µπορούν και δεν πρέπει
να µας ωθούν να ξεχνούµε ένα απλό αποτέλεσµα των γεγονότων
εκείνων. Ότι εκείνη την ηµέρα στο κέντρο των Αθηνών ξεθεµελιώθηκαν δρόµοι και κοινόχρηστοι χώροι, κάηκαν και λεηλατήθηκαν καταστήµατα, καταστράφηκαν περιουσίες, πληγώθηκε
βαρύτατα η εικόνα της περιοχής ως εµπορικός και τουριστικός
προορισµός σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αν µη τι άλλο, λοιπόν,
αυτό που συζητάµε σήµερα δεν είναι τίποτα περισσότερο από
το αυτονόητο. Να διασφαλίσουµε ως πολιτεία αφ’ ενός την ταχύτερη δυνατή οικονοµική ανακούφιση, µέσω της ανάλογης αποζηµίωσης και της παροχής διευκολύνσεων, όλων αυτών των
επαγγελµατιών και επιχειρηµατιών που είναι ιδιοκτήτες, µισθωτές ή νόµιµοι χρήστες ακινήτων, τα οποία υπέστησαν υλικές ζηµιές εξαιτίας των σοβαρών επεισοδίων και αφ’ ετέρου να καθορίσουµε όλες τις σχετικές διαδικασίες, ώστε η καταβολή των αποζηµιώσεων και η επιδιόρθωση των ζηµιών να γίνει σύντοµα αλλά
και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του νόµου και κατόπιν σχετικού ελέγχου.
Παράλληλα να καθορίσουµε το απαραίτητο πλαίσιο, έτσι ώστε
σε πρώτο επίπεδο να επανέλθει η ευρύτερη περιοχή στην πρότερη κατάσταση, προκειµένου όλοι οι διαµένοντες και οι δραστηριοποιούµενοι στο κέντρο των Αθηνών να επωφεληθούν από τη
µη περαιτέρω υποβάθµιση της ζωής στο κέντρο της πόλης αλλά
και σε ένα δεύτερο επίπεδο να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας των απασχολούµενων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριµένο
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πολεοδοµικό ιστό.
Αυτό που πρέπει, βεβαίως, να διασφαλιστεί, είναι αφ’ ενός η
ανάγκη για επίσπευση των συγκεκριµένων διαδικασιών, έτσι
ώστε αυτές να µην παρεµποδίζονται από περιττή γραφειοκρατία
και αφ’ ετέρου η ανάγκη για στοχευµένο αλλά ενδελεχή έλεγχο,
ώστε να τηρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις του νόµου αναφορικά µε το είδος και την έκταση της επέµβασης.
Είναι απαραίτητο να δοθεί η αίσθηση στον πολίτη ότι η πολιτεία και θέλει και µπορεί να µεριµνά ταχύτατα προς όφελός του,
χωρίς να ορθώνει τυπολατρικά εµπόδια στο δρόµο της δικαιολογηµένης αγωνίας του να εξυπηρετηθεί.
Η λήψη, βέβαια, όλων αυτών των απόλυτα αναγκαίων µέτρων,
ας µην αυταπατόµαστε, λειτουργεί απλά ως ασπιρίνη. Καταπραΰνει µόνο επιδερµικά το µείζον πρόβληµα που αναδύθηκε
εκείνη τη µέρα του φετινού Φεβρουαρίου. Και το µείζον ερώτηµα
στο οποίο οφείλουµε όλοι ως κοινωνία να δώσουµε απαντήσεις
είναι ποιους τρόπους επιλέγουµε για να εκφράσουµε τις διαµαρτυρίες µας και να διεκδικήσουµε τα αιτήµατά µας, καθώς και
ποια όρια οφείλουν να έχουν οι δράσεις µας, αναφορικά µε αυτά
τα ζητήµατα.
Θέλουµε ως κοινωνία κάθε φορά που νιώθουµε ότι οφείλουµε
να περιφρουρήσουµε τα δικαιώµατά µας, να υποκαθιστούµε
εµείς οι ίδιοι την έννοµη τάξη συλλήβδην; Θέλουµε να αποτελούµε εµείς οι ίδιοι τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους κατηγόρους απονέµοντας δικαιοσύνη κατά το δοκούν; Θέλουµε
στο όνοµα της καχυποψίας να αφαιρέσουµε από τους αρµόδιους
για την ασφάλειά µας κρατικούς µηχανισµούς τη δυνατότητα να
αποτελούν το ανάχωµά µας στην παραβατικότητα; Και κάθε
φορά που προσπαθούν να το πράξουν, έστω και µε λάθη και µε
παραλείψεις ή µε ενδεχόµενες υπερβάσεις καθήκοντος, εµείς να
ισοπεδώνουµε τη δράση του, να καταγγέλλουµε συνολικά τη
στάση τους, να ευνουχίζουµε το ρόλο τους; Αν αυτό είναι που
θέλουµε, τότε όλοι µας µπορούµε να θεωρούµε τους εαυτούς
µας αυτόκλητους υπερασπιστές τους κοινωνικού δικαίου και να
αναλαµβάνουµε δράσεις αντ’ αυτού ως σύγχρονοι Ροµπέν των
Δασών.
Το κέντρο της Αθήνας, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έζησε λεηλασία και καταστροφή, έζησε την εµφύλια µάχη στο
όνοµα της διαµαρτυρίας και της διαδήλωσης. Την ίδια µάχη σε
µικρότερο βαθµό αλλά πολύ συχνά πλέον ζουν και πολλές άλλες
περιοχές της χώρας µας.
Η Βέροια, ο τόπος από τον οποίο κατάγοµαι, έγινε προσφάτως
κι αυτή µάρτυρας µικρών ευτυχώς καταστροφών, στο κέντρο του
πολεοδοµικού της ιστού από διαµάχες αντίπαλων ιδεολογικών
πόλων που αφετηρία και αρχή τους έχουν την ιδιοποίηση εκ µέρους τους του ρόλου του υπερασπιστή των δικαιωµάτων του πολίτη.
Αυτό δεν πρέπει να περάσει, δεν πρέπει να το αφήσουµε να
καλλιεργηθεί άλλο. Η ασφάλεια των πολιτών και η κοινωνική γαλήνη δεν είναι ζήτηµα ευχολογίων, είναι απόφαση όλων µας που
πρέπει να εφαρµόζεται µε µοναδικό γνώµονα το σεβασµό στο
Σύνταγµα της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «αν δεν φυσάει
ούριος άνεµος, τράβα κουπί», λέει ο θυµόσοφος ελληνικός λαός.
Σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς όλοι µας αυτό οφείλουµε να
κάνουµε αλλά να το κάνουµε συντεταγµένα ως σύγχρονη πολιτεία, όχι αποσπασµατικά και µονοκόµµατα, λειτουργώντας µε
αποκλεισµούς και κοµµατικές αγκυλώσεις.
Η νέα διακυβέρνηση ήδη έχει δώσει το στίγµα της στον τοµέα
αυτό. Θωρακίζοντας ξανά την Ελληνική Αστυνοµία και εξορθολογίζοντας τη δράση και τις αρµοδιότητες των τµηµάτων της,
πέτυχε ήδη την «ανακατάληψη» –όπως επικράτησε ο όρος- του
κέντρου των Αθηνών. Ξαναφέρνει σιγά-σιγά την ηρεµία στον πολεοδοµικό ιστό της, την ανάσα ανακούφισης στον εµπορικό και
επιχειρηµατικό κόσµο της περιοχής. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει,
µε κάθε κόστος, γιατί ξέρει ότι αν δεν τραβήξει αυτή κουπί, δεν
θα το κάνει κανείς άλλος γι’ αυτήν, όχι γιατί δεν µπορούν οι άλλοι
αλλά γιατί δεν το θέλουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευ-
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τής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Νταβλούρος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε αναφορές για την πατριδοκαπηλία ή
και τις δυσµενείς επιπτώσεις που µπορεί να έχει στη συνοχή ενός
λαού και στην πορεία του προς τα εµπρός. Εγώ θα έλεγα ότι τις
ίδιες δυσµενείς συνέπειες, εκτός της πατριδοκαπηλίας την οποία
κάποιοι επιχειρούν να σφετεριστούν για λογαριασµό τους, υπάρχει και ο λαϊκισµός. Πατριδοκαπηλία και λαϊκισµός είναι παιδιά
της ίδιας µάνας, είναι παράγωγα, θα έλεγε κανείς, της σχολής
του Γκαίµπελς.
Ακούσαµε, επίσης, πρόκληση από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να
ακουστούν αλήθειες και συµφωνώ µαζί του. Πράγµατι, πρέπει να
λεχθούν αλήθειες.
Αλήθεια πρώτη. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν, βεβαίως, τους ισχυρισµούς, µίλησε για το φασιστικό πραξικόπηµα και αυτούς που το
εξέθρεψαν και το εξεδήλωσαν µε αποτέλεσµα αυτήν την εθνική
τραγωδία του Κυπριακού. Θα συµφωνήσουµε απολύτως. Η αλήθεια όµως, είναι ότι του φασιστικού πραξικοπήµατος της 21ης
Απριλίου προηγήθηκε η πολιτική βία την οποία εξέθρεψαν και
υποστήριξαν συγκεκριµένοι πολιτικοί χώροι της πατρίδας µας.
Αλήθεια δεύτερη. Το ΕΑΜ δεν µπορεί να το σφετερίζεται κανένας πολιτικός χώρος είτε της δογµατικής είτε της ευρύτερης
λεγόµενης Αριστεράς, για λογαριασµό του. Το ΕΑΜ, το Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο, ήταν το σηµείο αναφοράς κάθε Έλληνα πατριώτη που στάθηκε όρθιος απέναντι στον κατακτητή.
Μαζί µε τον ΕΔΕΣ, µαζί µε την ΕΚΑ. Ίσως να διεκδικούν δικαίως
την πατρότητα του ΕΛΑΣ, από τότε, δηλαδή, που διαφοροποιήθηκε η αποστολή και ο σκοπός τον οποίον υπηρετούσαν. Ο
ΕΑΜ αθροιστικά για όλους τους Έλληνες, τους κάλεσε σε συναγερµό να κρατήσουν τα όπλα για λογαριασµό της πατρίδας και
τα κατάφεραν. Να αναλογιστούν κάποιοι ποιος ήταν ο ρόλος του
ΕΛΑΣ.
Αλήθεια τρίτη. Οι κουκουλοφόροι είναι παράγωγα µήτρας αριστερής προέλευσης. Περί αυτού φαντάζοµαι να µην υπάρχει διαφοροποίηση ή αµφισβήτηση. Το αποδεικνύει διαχρονικά η δράση
του, το πολιτικό πλαίσιο αναφοράς του και κυρίως οι στόχοι που
επιλέγουν για να εκδηλώσουν τη βία στην αποκορύφωσή της.
Αλήθεια τέταρτη. Η δράση του πολιτικής βίας επιτάχυνε, ενεθάρρυνε και δηµιούργησε, θα έλεγα, το κατάλληλο κλίµα για την
επίσπευση και την επιτάχυνση της εκκόλαψης του αυγού του φιδιού. Από το συγκεκριµένο πολιτικό σχηµατισµό και τις δραστηριότητές του καλό θα είναι στην Αίθουσα αυτή να έχουµε πολύ
σοβαρά υπ’ όψιν µας συµπεράσµατα και αναφορές τους σε
σχέση µε τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τη διαχείριση της πολιτικής ζωής και της συµµετοχής τους σε αυτήν. Έχουµε όλοι
µας ευθύνη γιατί, πράγµατι, τα άκρα είναι αποτέλεσµα κοινωνικής περιόδου κατά την οποία η οικονοµική κρίση, κυρίως όµως
η κρίση των ηθικών αξιών, βρίσκεται σε µεγάλη αµφισβήτηση.
Αλήθεια πέµπτη. Οι αγωνιστές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν φέρουν κουκούλα. Αντιθέτως κουκούλα φέρουν οι σπιούνοι,
οι δοσίλογοι, οι δικαιοπάροχοι του διαχρονικού εφιάλτη του
τόπου αυτού. Ως εκ τούτου υπάρχει, πράγµατι, λόγος όλοι µαζί
να εργαστούµε, να συγκλίνουµε και να συναποφασίσουµε τρόπους αποκαθήλωσης αυτών των ιδιότυπων αγωνιστών της δηµοκρατίας, για τους οποίους εξαιρετικά κόπτονται ως προς την
υπεράσπιση και προάσπισή τους εκπρόσωποι συγκεκριµένων
χώρων της Αίθουσας αυτής.
Υπάρχει ή όχι ευθύνη πολιτικού χώρου, όταν σπεύδει σε κάθε
περίπτωση που –από τα αποτελέσµατα της δράσης αυτών των
οµάδων- στοχοποιούνται εκείνοι που έχουν ταχθεί να προασπίσουν την κοινωνική συνοχή και να προασπίσουν τη συνοχή της
ελληνικής κοινωνίας;
Υπάρχει, άραγε, ή όχι ευθύνη σε εκείνους που καταχρώνται
και προσπαθούν να αποδώσουν ανικανότητα στην αντιµετώπιση
του φαινοµένου της πολιτικής βίας, όταν ειδικά στρέφουν τα
βέλη τους αποκλειστικά κατά της Ελληνικής Αστυνοµίας;
Ακούµε αναφορές περί µετάλλαξης του Αστυνοµικού Σώµατος
σε παρακρατικό µηχανισµό, σε λειτουργία συγκοινωνούντων,
δήθεν, δοχείων της Ελληνικής Αστυνοµίας µε προβοκάτορες και
µε παρακρατικούς.
Το παραµύθι αυτό, για όσους το µετέρχονται ή το επαναλαµ-
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βάνουν, έχει, -πιστεύω- ανεπιστρεπτί παραδοθεί στην ιστορική
απαξία. Δεν πείθει κανέναν. Κυρίως, όµως, δεν προσφέρει υπηρεσία στη δηµοκρατία. Η ρητορεία προς αυτήν την κατεύθυνση
όλων όσων την εξέφρασαν, δεν προσφέρει, -επαναλαµβάνω,υπηρεσία προς τη δηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εάν εννοούµε την κοινωνική µας συνοχή και την προάσπιση
της δηµοκρατίας µας, οφείλουµε όλοι, προς την κατεύθυνση
αποκάλυψης της δράσης αυτών των ιδιότυπων µελών, οµάδων,
να συνεργήσουµε, να τους αποκαλύψουµε και να ενισχύσουµε
τους µηχανισµούς της πολιτείας είτε τους κατασταλτικούς είτε
τους νοµοθετικούς, να λάβουν πρωτοβουλίες ελέγχου αυτού του
φαινοµένου.
Οφείλει πράγµατι, η πολιτεία, κύριε Υπουργέ, προς την κατεύθυνση αυτή να νοµοθετήσει. Δεν χρωστάει και δεν περισσεύει
από τον ελληνικό λαό ούτε το ελάχιστο για την καταβολή αποζηµιώσεων προς αποκατάσταση της δράσης αυτών των ιδιότυπων
οµάδων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Πρέπει, πράγµατι, προς την κατεύθυνση αυτή τάχιστα η ελληνική πολιτεία να λάβει πρωτοβουλίες, να προκρίνει κυρώσεις, κυρίως, όµως, να επιβάλει
διοικητικά µέτρα τα οποία να ανταποκρίνονται στην αποκατάσταση των όποιων ζηµιών, σε βάρος αυτών που τις παράγουν και
να µη φορτώνονται στις πλάτες του ελληνικού λαού.
Τελικώς, µία ευχή έχω να καταθέσω: Έχουµε πολλά ζητήµατα
αµιγώς πολιτικού χαρακτήρα, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο πολιτικής αναµέτρησης. Σε αυτά από τα οποία εγκυµονούνται κίνδυνοι για τη δηµοκρατία µας και την κοινωνική µας
συνοχή, είµαι βέβαιος ότι πρέπει όλοι να συνεργήσουµε προς
αποτροπή και ανάσχεσή τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εννιά λεπτά δώσατε στον κ. Νταβλούρο. Απλώς σάς το υπενθυµίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μία φορά δεν µπορείτε
να πάρετε το λόγο, χωρίς να κάνετε παρατήρηση, κυρία Κωνσταντοπούλου;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μήπως θέλετε έντεκα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και
κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι σήµερα δόθηκαν µαθήµατα πολιτικής
ειλικρίνειας και πολιτικής υποκρισίας. Και κάθε φορά που κλυδωνίζεται η συνοχή του µνηµονιακού οικοδοµήµατος, παρακολουθούµε τα κόµµατα που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση της
τρικοµµατικής κοινοπραξίας, να παραδίδουν µαθήµατα πολιτικής
υποκρισίας.
Σήµερα κατέρρευσε για άλλη µία φορά η κοινοβουλευτική σας
Πλειοψηφία. Μετά την άτακτη απόσυρση της τροπολογίας για
τη «SIEMENS» την προηγούµενη Πέµπτη, εισπράξαµε µαθήµατα
συµψηφισµού της δράσης του ΣΥΡΙΖΑ µε την εγκληµατική δράση
της Χρυσής Αυγής από τον κ. Σαχινίδη.
Σήµερα, που συγκεντρώσατε µόλις εκατόν πενήντα µία θετικές
ψήφους για την αντισυνταγµατική και παράνοµη τροπολογία του
Υπουργείου Ναυτιλίας, µε την οποία δροµολογείται η εκποίηση
των λιµανιών όλης της χώρας, σήµερα παραδίδετε µαθήµατα
νέου τύπου συµψηφισµού και αναδροµής στην επιχειρηµατολογία περί ταύτισης του ΣΥΡΙΖΑ µε τη Χρυσή Αυγή ή µε τους κουκουλοφόρους.
Όσο κι αν προσπαθείτε να κρυφτείτε, κύριοι που στηρίζετε την
κυβερνητική δράση, πίσω από τέτοια επιχειρήµατα και πίσω από
τέτοιους συµψηφισµούς, αποκαλύπτεστε. Και αποκαλύπτεστε
από την ίδια σας τη δράση.
Θα σας το πω γι’ άλλη µια φορά µιας και δεν το έχετε διδαχθεί
από την Ιστορία. Κουκούλες η Αριστερά δεν φόρεσε ποτέ.
Κύριε Βορίδη, εσείς που µειδιάτε αυτή τη στιγµή, εσείς ο Κοι-
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νοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, εσείς που
έχετε φωτογραφηθεί µε τσεκούρι να αναπτύσσετε την πολιτική
σας δράση, εσείς αυτήν σας την ιστορία την διεκδικήσατε -ήσασταν σ’ άλλο πολιτικό χώρο τότε, δεν θυµάµαι αν ήταν η ΕΠΕΝ,
το Εθνικό Μέτωπο, δεν ήταν το ΛΑΟΣ- ως «πολιτικό ακτιβισµό
της Δεξιάς». Έτσι, για να µην ξεχνιόµαστε σ’ αυτήν την Αίθουσα
ως προς το ποιοι έχουν σχέση µε τη βία, ποια είναι η βία κάθε
µορφής και κάθε µανδύα και πως η Αριστερά δεν είχε καµµία
σχέση µε τις κουκούλες, εσείς όµως είχατε αποδεδειγµένη
σχέση, την οποία δεν αποποιείστε, µε τα τσεκούρια.
Θα αναφερθώ τώρα στην 12η Φεβρουαρίου του 2012. Όσοι
είχαµε την τιµή και την ευτυχία να συµµετέχουµε σ’ αυτήν την
παλλαϊκή, συλλογική, δυναµική διαµαρτυρία του λαού µας δεν
θα επιτρέψουµε σε κανέναν να συρρικνώσει αυτό το ιστορικό γεγονός, να το υποβαθµίσει και να το ταυτίσει µε επεισόδια, τα
οποία έγιναν στο πλαίσιο της πολύ γνωστής προβοκάτσιας, που
κάθε φορά µεθοδεύεται όποτε υπάρχει προειδοποίηση, όποτε
υπάρχει φόβος συλλογικής λαϊκής διαµαρτυρίας.
Και για να µην περισσεύει η υποκρισία, θα πω το εξής. Κύριε
Υπουργέ -που µιλήσατε µε νηφαλιότητα και αυτό σας τιµά- η
ρύθµιση για την αποκατάσταση των ζηµιών πέρασε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου τον Μάρτιο του 2012. Εκπρόθεσµα σήµερα έρχεται στη Βουλή έξι µήνες µετά, ενώ το Σύνταγµα λέει
ότι η πράξη κατατίθεται µετά από σαράντα µέρες και µετά από
τρεις µήνες ψηφίζεται και αποκαλύπτει τι; Αποκαλύπτει ότι το κατεπείγον που προφασίστηκε η τότε Κυβέρνηση και το οποίο εσείς
επιβεβαιώνετε, στην πράξη αναδεικνύει την πλήρη αναντιστοιχία
λόγων και έργων. Γιατί; Διότι δεν έχει καταβληθεί ούτε 1 ευρώ
από τις αποζηµιώσεις αυτές που ήταν κατεπείγουσες.
Και εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει όσοι ζηµιώθηκαν και όσοι υπέστησαν βλάβη στην περιουσία τους να αποζηµιωθούν, πλην όµως
δεν έχουν αποζηµιωθεί αλλά περίσσεψαν τα λόγια, περίσσεψε η
πλειοδοσία σε υποσχέσεις, περίσσεψε η σπουδή να καταλυθεί
και πάλι η κοινοβουλευτική διαδικασία µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία αποδείχτηκε κενή περιεχοµένου.
Θα σας πω και το εξής για να τελειώνουµε µε την ιστορία της
νοµιµότητας. Γιατί εµείς σ’ αυτήν την Αίθουσα και έξω απ’ αυτήν
την Αίθουσα έχουµε µνήµη και θα υπενθυµίζουµε αυτά που είναι
κοινό κτήµα και κοινή συνείδηση. Κατά τη διάρκεια των συλλογικών διαµαρτυριών στις 29 και 30 Ιουνίου 2011, όταν παραλίγο να
καταρρεύσει η κυβέρνηση Παπανδρέου και οδηγήθηκε σε ανασχηµατισµό, τότε στα µέσα ενηµέρωσης είχε προβληθεί ένα βίντεο, που απεικόνιζε κουκουλοφόρους και καδρονοφόρους να
εναγκαλίζονται µε αστυνοµικούς. Και αυτό αποτελεί κατάφωρη
απόδειξη της προβοκάτσιας και αυτό αποτελεί απόδειξη σχεδίου
αποσταθεροποίησης και αποτελεί απόδειξη σχεδίου πυροδότησης επεισοδίων και πρόκλησης ζηµιών: Από τις 4 Ιουλίου 2011 ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε
στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου µηνυτήρια αναφορά για να
διερευνηθεί κατεπειγόντως ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι υποδαυλίζουν τα επεισόδια, προσποιούνται τους δήθεν διαµαρτυρόµενους και διαδηλωτές αλλά προέρχονται από το βαθύ παρακράτος, το οποίο εσείς χαϊδεύετε. Αυτή η νοµική ενέργεια εκκρεµεί
ακόµη.
Θα ήθελα ν’ ακούσω την άποψη του κυρίου Υπουργού που έχει
την ευαισθησία της δικαστικής του διαδροµής, πώς µπορεί αυτό
το τόσο σοβαρό ζήτηµα να εκκρεµεί ακόµη; Επανέφερε την καταγγελία ο κ. Τσίπρας στις αρχές Απριλίου 2012 και ακόµη εκκρεµεί η διερεύνηση.
Όσοι, λοιπόν, λασπολογείτε εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ να ξέρετε
ότι σας εκθέτει η πλήρης απραξία σας ως προς τη διερεύνηση
του ποιοι, πραγµατικά, πυροδοτούν βίαια επεισόδια και βανδαλισµούς. Επίσης, σας εκθέτει ο λόγος σας µε τον οποίο επιχειρείτε να ταυτίσετε την Αριστερά µε γεγονότα βίας αλλά δεν θα
το καταφέρετε ποτέ.
Κύριε Υπουργέ, κλείνω µε µια αναφορά σε εκείνο που κι εσείς
αναφέρατε, τη νοµοθεσία την ελληνική την εργατική και τη νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων.
Κύριε Υπουργέ, αυτή η φιλεργατική νοµοθεσία που ήταν κόσµηµα για το κοινωνικό κράτος παγκοσµίως, κατακρηµνίζεται
από τις µνηµονικακές πολιτικές. Αυτή η φιλεργατική νοµολογία
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των ελληνικών δικαστηρίων αυτήν τη στιγµή τορπιλίζεται από τις
επιλογές αυτής της Κυβέρνησης, που αφ’ ενός στραγγαλίζουν
τα δικαιώµατα των πολιτών και αφ’ ετέρου αφοπλίζουν τους δικαστές κατακρηµνίζοντας και τις αποδοχές τους.
Αυτά είχα να πω περί ειλικρίνειας και περί υποκρισίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος των οµιλητών και εισερχόµαστε στην οµιλία των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για
δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση αυτή σήµερα και οι προεκτάσεις που δίδονται σε
αυτήν µπορεί να ήταν ενδιαφέρουσα, αν από ορισµένες πλευρές
δεν βλέπαµε µια προσπάθεια, η οποία νοµίζω ότι από ορισµένους
δεν έγινε καν αθέλητα, να επαναφέρουν σ’ αυτήν την Αίθουσα
ένα κλίµα που ίσως να υπήρχε στα κοινοβουλευτικά δεδοµένα
της χώρας µας αµέσως µετά τον εµφύλιο πόλεµο. Μερικές οµιλίες εδώ ήταν ψυχροπολεµικές οµιλίες, για ένα νοµοσχέδιο, στο
οποίο βλέπω ότι υπάρχει µια ευρεία συναίνεση σχεδόν – ας
πούµε- καθολικής αποδοχής.
Τι νοµίζετε, ότι ψηφίζουµε για την αποζηµίωση καταστηµάτων,
στα οποία πήγαµε και βάλαµε φωτιά πριν;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπράβο σας, κύριοι. Είστε τέλειοι. Έχετε µια θαυµάσια λογική.
Κάποιοι από εσάς, στο βάθος του µυαλού σας –δεν λέω ότι το
λέτε κιόλας, δεν τολµάτε να το πείτε ανοιχτά, όµως γύρω- γύρω
εκεί το πηγαίνετε- νοµίζετε ότι γίνονται διαδηλώσεις, στις οποίες
συµµετέχουµε κι ο µόνος µας καηµός είναι να κάψουµε κανένα
κατάστηµα, να σπάσουµε καµµία βιτρίνα, να βάλουµε καµµία
φωτιά σε κανένα αυτοκίνητο κ.λπ..
Νοµίζετε ότι ο στόχος µας, ο στόχος αυτών που διοργανώνουν
τις διαδηλώσεις, συνδικάτα, κόµµατα, φορείς κ.λπ.- είναι αυτός;
Νοµίζετε ότι οι στόχοι αυτών που καίνε είναι συµβατοί µε τους
στόχους της µεγάλης µάζας των διαδηλωτών;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι ο µόνος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούστε λιγάκι και δεν θα χάσετε. Εγώ δεν λέω να υιοθετήσετε αυτά που λέω. Ακούστε, όµως.
Στις 26 Σεπτεµβρίου θα έχουµε µια πολύ µεγάλη απεργιακή
κινητοποίηση, µια γενική απεργία. Σε αυτήν τη γενική απεργία
φαντάζοµαι ότι θα έχουµε µια πολύ µεγάλη συµµετοχή εργαζοµένων.
Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι θα είναι στο δρόµο. Ίσως,
να είναι και πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδοµένα. Εµείς το ευχόµαστε και εργαζόµαστε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Τι λέτε, ότι θέλουµε αυτή η διαδήλωση να εκτραπεί σε µια λεηλασία καταστηµάτων, σε εµπρησµούς και άλλα τινά; Αυτό θέλουµε; Εµείς θέλουµε να είναι ένα µεγάλο, ειρηνικό, λαϊκό,
ενωτικό, ταξικό ποτάµι. Αυτή θα είναι η δική µας κατεύθυνση,
γιατί µε αυτήν την κατεύθυνση, ξέρουµε ότι θα σαρώσουµε τα
πακέτα σας. Και θα σαρωθούν τα πακέτα σας. Είναι βέβαιο αυτό.
Εννοώ τα πακέτα µέτρων που θέλετε να φέρετε. Αυτό θέλουµε
να κάνουµε.
Υπάρχει, όµως, και ένα καθεστώς, το οποίο δεν θέλει να εµφανιστεί µια τέτοια εικόνα στις 26 Σεπτέµβρη. Θα ήθελε η Αθήνα
να καεί. Θα ήθελε να δει εµπρησµούς παντού. Θα ήθελε να δει
µολότοφ και το βράδυ θα ήθελε να κατακλύσει µε αυτό το θέαµα
τις τηλεοπτικές εικόνες, προκειµένου να δυσφηµίσει τους διαδηλωτές να αποπροσανατολίσει, να φοβίσει κ.ο.κ..
Άρα, το συµφέρον, για να γίνονται τέτοια επεισόδια, τέτοια γεγονότα, τέτοιου είδους εκτροπές, δεν το έχει καµµία Αριστερά,
η οποία θέλει να ανατρέψει τη σηµερινή κατάσταση. Και ξέρετε,
αυτά που λέω έχουν αποδειχθεί διεθνώς, σε µεγάλες ιστορικές
καµπές, το πώς δρα το κράτος, πώς δρα το παρακράτος, πώς
δρουν τα κέντρα εξουσίας, τα κέντρα που θέλουν να διατηρήσουν το σύστηµα σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειµένου να αποπροσανατολίσουν, να συκοφαντήσουν, να εκτρέψουν, να
διαλύσουν µεγάλα κινήµατα, ειρηνικούς αγώνες που θέλουν να
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αλλάξουν την πραγµατικότητα, το σύστηµα.
Αυτή είναι η ανάλυση των πραγµάτων. Ιδού, πώς µπορούν να
υπάρξουν κοινά συµφέροντα σε ένα κράτος της βίας. Και µη µου
πείτε ότι το κράτος είναι ένα κράτος το οποίο δεν χρησιµοποιεί
βία. Δείτε τους αστικούς ορισµούς, τα αστικά βιβλία. Ο Βέµπερ,
ένας από τους µεγαλύτερους αστούς κοινωνιολόγους, όταν ρωτήθηκε τι είναι το κράτος, η απάντησή του ήταν ότι το κράτος και
η ουσία του είναι η βία. Μα, του λένε, µόνο βία είναι το κράτος;
Όχι, βεβαίως, λέει ο Βέµπερ, είναι χίλια δυο άλλα πράγµατα αλλά
αν αφαιρέσετε από το κράτος το µονοπώλιο της άσκησης της
βίας, τότε δεν υπάρχει κράτος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι σωστός ο ορισµός.
Το κράτος έχει το µονοπώλιο, δεν το έχουν οι κουκουλοφόροι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Συνεπώς, αν θέλετε να κάνετε
κηρύγµατα βίας, δεν θα τα κάνετε σε εµάς. Το µονοπώλιο της
νόµιµης βίας είναι ουσία του κράτους. Αυτό είναι που διαµορφώνει τις κρατικές πολιτικές.
Σε τέτοιες καταστάσεις σαν τις σηµερινές, που οι συναινέσεις
λιγοστεύουν, που οι λαϊκές αποδοχές απέναντι σε αυτό το κράτος περιορίζονται ασφυκτικά και γίνονται σχεδόν ανύπαρκτες, η
βία γίνεται το κύριο γνώρισµα, το κύριο χαρακτηριστικό, η κύρια
ουσιαστική στάση πολιτικής του κράτους. Και αυτό το βλέπουµε
γύρω µας. Αυτό εκτυλίσσεται σήµερα και γι’ αυτό ακούµε αυτές
τις κραυγές από ορισµένες πλευρές που µας πάνε πενήντα χρόνια πίσω.
Γι’ αυτό άκουσα µε έκπληξη τον κύριο Υπουργό εδώ να λέει
«κοιτάξτε, θα είναι αδίκηµα το να φοράει κανείς κουκούλα».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στη διαδήλωση, όχι στο καρναβάλι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στη διαδήλωση. Δηλαδή, µε συγχωρείτε, άµα είναι εκτός διαδήλωσης, η κουκούλα είναι νόµιµη
και µέσα στη διαδήλωση γίνεται παράνοµη; Καταλαβαίνετε τώρα,
λοιπόν, ότι εδώ θα υπάρχει µία τεράστια γκρίζα ζώνη εάν είναι
µέσα ή έξω από τη διαδήλωση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Το δικαστήριο θα αποφασίσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Α, το δικαστήριο θα το αποφασίζει αυτό. Μπράβο. Ξέρετε τι λέει; Αυτό µοιάζει σαν τον Πάπα
Ιννοκέντιο, ο οποίος τι έκανε; Έστειλε το στρατό λέγοντας: στην
τάδε πόλη υπάρχουν άπιστοι, πηγαίνετε να τους σφάξετε. Μα,
του λένε, δεν υπάρχουν µόνο άπιστοι, υπάρχουν και πιστοί και
χριστιανοί. Πώς θα τους ξεχωρίσουµε; Λέει: σφάξτε τους όλους
και θα τους ξεχωρίσει ο Θεός. Αυτό µας λέτε εσείς τώρα, ότι τη
γκρίζα ζώνη θα την καθορίσει, ποιος; Το δικαστήριο.
Το δικαστήριο, λοιπόν, θα καθορίσει τη γκρίζα ζώνη. Και αν,
σας λέω εγώ, θέλουν κάποιοι να µπουν και µπουν για να διακωµωδήσουν όλη αυτήν την κατάσταση, τι θα κάνετε; Θα τους βάλετε δύο και τρία χρόνια φυλακή χωρίς αδίκηµα; Αυτό που είπατε
ότι ένας τελεί ένα αδίκηµα µε κουκούλα και η ποινή του είναι µεγαλύτερη, ίσως να γίνεται κάπως κατανοητό. Αλλά το να φοράει
απλώς κουκούλα και το γεγονός ότι φοράει µόνο κουκούλα να
είναι αδίκηµα, είναι υποκρισία.
Και είναι πολύ περισσότερο υποκρισία, διότι οι κουκουλοφόροι
είναι αναρίθµητοι πολλές φορές σε διαδηλώσεις και επιτίθενται
βίαια σε αυτούς που θέλουν να κάνουν τη διαδήλωση γενικά και
δεν επιτρέπουν την παρουσία τους. Βλέπουµε την Αστυνοµία να
µην µπορεί ποτέ να τους συλλάβει. Οι κουκουλοφόροι δρουν
ανεξέλεγκτα κάθε φορά. Όταν θέλει η αστυνοµία και δεν είναι
µοµφή αυτό γενικά στην Αστυνοµία, όπως είπατε, κύριοι, δηλαδή
δεν επιτεθέµεθα στην Αστυνοµία εµείς...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να το διευκρινίσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το έχουµε διευκρινίσει πολλές
φορές τόσο πολύ που έχουµε γίνει κουραστικοί. Αστυνοµία δεν
εννοούµε τον απλό ένστολο ο οποίος εκτελεί εντολές. Αυτός δεν
έχει κανένα συµφέρον σήµερα να πηγαίνει να σπάει τα κεφάλια
των διαδηλωτών που διεκδικούν την επιβίωσή τους. Την επιβίωσή
τους διεκδικούν, όχι να πλουτίσουν. Δεν έχει κανένα συµφέρον
ο απλός ένστολος να το κάνει αυτό το πράγµα. Και σήµερα ξέρετε ότι οι αστυνοµικοί αντιδρούν πάρα πολύ έντονα σε αυτές
τις πολιτικές που εφαρµόζονται και µάλιστα στο πακέτο που
θέλει να τους δώσει και τη χαριστική βολή που δεν θα µπορούν
να ζήσουν πλέον. Εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους µας
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αυτό το πράγµα.
Αυτοί θα βγουν στους δρόµους, έχουν ήδη βγει στους δρόµους και µας λέτε εµάς γιατί τους υποστηρίζουµε; Γιατί είναι εργαζόµενοι. Και δεν τους χρεώνουµε εµείς τις κυβερνητικές
πολιτικές όπου χρησιµοποιούν ορισµένα τµήµατα µόνο και µόνο
ως µοχλό και ως αιχµή του δόρατος εναντίον των εργαζοµένων.
Δεν ταυτίζουµε εµείς το Αστυνοµικό Σώµα µε αυτού του είδους
τις πολιτικές επιλογές. Και αυτό είναι σαφέστατο.
Αυτοί, όµως, που οργανώνουν, σχεδιάζουν και θέλουν πίσω
από την αστυνοµία να διαµορφώσουν το δικό τους παρακράτος,
ξέρουµε τι κάνουν και βλέπουµε τι κάνουν. Και εγώ έχω δει το τι
γίνεται. Πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι περίεργοι που ακολουθούν
πολλές φορές τις κλούβες των ΜΑΤ και τους βλέπουµε να µπαινοβγαίνουν και στη ΓΑΔΑ; Πώς γίνεται αυτό το πράγµα;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Να τιµωρήσουµε …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι να τιµωρήσετε; Δεν τιµωρείτε.
Δεν το λέω για εσάς προσωπικά, λέω για ένα ολόκληρο καθεστώς που υπάρχει. Και όταν ρωτάµε, τι γίνεται εδώ, βρε παιδιά,
πώς γίνονται αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία, δεν παίρνουµε
απαντήσεις. Αυτές είναι οι καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να αντιµετωπισθούν.
Αν πάτε σε ιδιώνυµο, λοιπόν, δεν θα απαντήσετε σε κανένα
απολύτως πρόβληµα. Θα δηµιουργήσετε καινούργια προβλήµατα και κυρίως αυτό που θα επιβεβαιώσετε είναι ότι αυτό το
κράτος στον αυταρχισµό του δεν έχει αρχή, αλλά δεν έχει και
τέλος.
Ακούω ορισµένα πράγµατα για την ασυλία των Βουλευτών.
Ακούω ότι ακόµα και στην περίπτωση που βλέπουµε ότι έχουν,
λέει, πρόθεση να διαπράξουν ένα πληµµέληµα, θα µπορούν να
συλλαµβάνονται. Δεν τα βγάζω από µόνος µου. Έχουν γίνει δηλώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ. Έχει γίνει υπέρβαση. Έχουµε αρκετούς οµιλητές.
Έχουµε φτάσει στις 17.00’ η ώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως µπορείτε να κατονοµάσετε έναν µείζονα εχθρό που θέλετε να αντιµετωπίσετε, αλλά στο
τέλος, αυτός ο µείζων εχθρός καταλήγει να είναι η δηµοκρατία
και οι απλοί εργαζόµενοι. Καταλήγουν να είναι αυτοί που θέλουν
να αλλάξουν τη σηµερινή άθλια και βάρβαρη οικονοµική και κοινωνική κατάσταση. Γιατί, µην ξεχνάτε ότι η µεγαλύτερη βαρβαρότητα και βία που υπάρχει σήµερα στην κοινωνία µας είναι το
ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, είναι ότι το 55% της νεολαίας µας
είναι χωρίς δουλειά. Και όταν σε µία χώρα η νεολαία της δεν έχει
δουλειά, είναι άνεργη, δεν έχει µέλλον. Και δεν µιλάµε τώρα για
µειοψηφικά ποσοστά. Μιλάµε για πλειοψηφία της νεολαίας και
τείνει να γίνει η µεγάλη πλειοψηφία. Πώς θα αντιµετωπίσετε
αυτό το θέµα; Δεν µας λέτε. Και πάτε να κάνετε ιδιώνυµο την
κουκούλα, απλώς γιατί φόρεσε κουκούλα. Μα, είναι αντίληψη
αυτή;
Ξέρετε η λέξη «ιδιώνυµο» πότε ξαναχρησιµοποιήθηκε και πού
οδήγησε σε αυτή τη χώρα; Σε καταστροφές, σε εγκλήµατα και
σε µεγάλες οδυνηρές πολιτικές καταστάσεις, οδυνηρές για την
ίδια τη δηµοκρατία.
Πάρτε, λοιπόν, πίσω τα ιδιώνυµα. Εδώ έχουµε µία συµφωνία
πάνω σε έναν νόµο τον οποίο βεβαίως τον φέρατε, όπως τον φέρατε, για να επιταχυνθούν κάποιες διαδικασίες, αλλά νοµίζω ότι
οι διαδικασίες αυτές, δηλαδή οι αποζηµιώσεις δεν έχουν δοθεί
ακόµα. Προς τι λοιπόν, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η
οποία τείνει να γίνει κανόνας στη νοµοθετική προσπάθεια;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή την κύρωση της
συγκεκριµένης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που ρυθµίζει
στην πραγµατικότητα αποζηµιωτικά ζητήµατα για τις ζηµιές που
προεκλήθησαν από τους βανδαλισµούς και τις απαράδεκτες καταστροφές που συνέβησαν, άνοιξε µία µεγάλη συζήτηση, η
οποία, κατά τη γνώµη µου, έχει µία πολύ σηµαντική βάση, γιατί
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πέρα από τα θέµατα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
όπου µπορεί να γίνει µία κουβέντα –και αναφέρθηκε ο κύριος
Υπουργός σ’ αυτό- υπάρχει µία πραγµατικότητα, ότι ο Έλληνας
φορολογούµενος σε µία δύσκολη στιγµή και ο κρατικός προϋπολογισµός θα κληθεί να καταβάλει σηµαντικά ποσά της τάξης ενδεχοµένως των 15 εκατοµµυρίων. Να θυµίσω ότι η παρέµβαση
που συζητούσαµε χθες…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δύο εκατοµµύρια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δύο είναι τα εκατοµµύρια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τα προϋπολογισθέντα ήταν 15, αλλά
2 είναι για την τράπεζα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν ξέρω αν έχει κλείσει η αποζηµιωτική διαδικασία, θα δούµε. Εν πάση περιπτώσει, πάντως είναι σηµαντικά ποσά, ειδικά για µία στιγµή τόσο δύσκολη.
Και ορθά νοµίζω κανένας αναζητά την αιτία, γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να πληρώσει σε τελευταία ανάλυση αυτά τα ποσά,
όχι υπό την έννοια της αµφισβητήσεως ότι πρέπει να αποζηµιωθούν αυτοί που υπέστησαν τις ζηµιές, αλλά πηγαίνοντας στον
γενεσιουργό λόγο, στους αυτουργούς αυτών των καταστροφών.
Ανοίγει, λοιπόν, µία συζήτηση για την πολιτική βία. Ακούστηκαν
πολλά. Ένα πρώτο ερώτηµα είναι κατά πόσο αυτή η πολιτική βία
έχει πολιτικό χρώµα ή δεν έχει. Θα µου επιτρέψετε να σας πω
ότι κατά τη γνώµη µου έχει. Έχει συγκεκριµένο πολιτικό χρώµα
και συνδέεται µε συγκεκριµένες πολιτικές αντιλήψεις. Στη συζήτηση γι’ αυτό κυρίως ενίσταται η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενδεχοµένως και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για το
ότι υπάρχει µία άποψη που υποστηρίχθηκε στην Αίθουσα αυτήν
-και την υποστηρίζω και εγώ- δηλαδή ότι όλα αυτά τα χρόνια
στην Ελλάδα η πολιτική βία στη συντριπτική της πλειοψηφία έχει
ιδεολογική ταυτότητα.
Το «ιδεολογική ταυτότητα» δεν το ορίζω στενά, µπορεί να µην
συνδέεται µε µία συγκεκριµένη αντίληψη της Αριστεράς ή µε ένα
συγκεκριµένο φορέα της Αριστεράς, αλλά ανήκει σε αυτό που
θα λέγαµε ευρύτερο πλαίσιο των ιδεών της Αριστεράς. Και εδώ
υπάρχει η αντίρρηση την οποία κατέθεσε και ο κ. Λαφαζάνης,
αλλά και άλλοι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ που λένε: «Μας αδικείτε. Εµείς εκείνο που θέλουµε είναι να εκφράζεται η διαµαρτυρία του κόσµου, η διαµαρτυρία των πολιτών, η διαµαρτυρία των
συνδικάτων, η διαµαρτυρία των εργαζοµένων. Εµείς αυτό θέλουµε σε τελευταία ανάλυση. Δεν θέλουµε κάτι περισσότερο.
Θέλουµε αυτό να γίνεται ειρηνικά, δεν θέλουµε να υπάρχει κάτι
άλλο».
Υπήρξαν παραλλαγές και αποχρώσεις και στις τοποθετήσεις
των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ. Παραδείγµατος χάριν, η κ. Διώτη,
νοµίζω µε µεγάλη σαφήνεια, µίλησε για το ότι υπάρχει ένα, ας
το πω, κατώφλι αγανάκτησης και ότι, αν κάποιος υπερβεί αυτό
το κατώφλι αγανάκτησης, τότε πια αρχίζουν και δηµιουργούνται
σχεδόν νοµοτελειακά τέτοιου είδους φαινόµενα βίας, που εµείς
µπορούµε εδώ να τα καταδικάζουµε, αλλά σε τελευταία ανάλυση
θα συµβούν, γιατί αυτά είναι προϊόντα µίας συγκεκριµένης πολιτικής. Μία περιοριστική, παραδείγµατος χάριν, δηµοσιονοµική
πολιτική τι θα έχει σαν συνέπεια; Επειδή υπάρχει άνεργος κόσµος, επειδή υπάρχει φτωχός κόσµος, επειδή περιορίζονται τα
εισοδήµατα, αυτό σηµαίνει ότι θα αρχίσουν να σπάνε τα καταστήµατα, γιατί είναι θυµωµένοι, γιατί στη διαδήλωση θα θέλουν
να εκφράσουν την οργή τους, να πετάνε µολότοφ, να δέρνουν
αστυνοµικούς ή δεν ξέρω τι άλλο να κάνουν.
Κατά τη γνώµη µου, η Αριστερά θα πρέπει να καταλάβει το
εξής και θα πρέπει να απαντήσει σε αυτό και αυτό –ξέρετε- είναι
µία µεγάλη θεωρητική, φιλοσοφική και ηθική συζήτηση: Ή αποδέχεσαι τις βασικές αρχές της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας
και από εκεί και πέρα λειτουργείς µέσα στα πλαίσια αυτής και
ανάλογα µε τους κοινοβουλευτικούς συσχετισµούς εµπεδώνεται
η νοµιµότητα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικά δικαιώµατα, το δικαίωµα της απεργίας, το δικαίωµα της συναθροίσεως, τα οποία προστατεύονται µέσα στο Σύνταγµα της
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας ή αποδέχεσαι την ταύτισή της,
τον ορισµό της ως επαναστατικής δυνάµεως, οπότε µέσα στην
έννοια της επαναστάσεως υπάρχει η έννοια της βίαιης ανατροπής. Έτσι δεν είναι; Εγώ γι’ αυτό πάντα συνεννοούµαι πάρα πολύ
καλά µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος από τελείως διαφο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρετικές σκοπιές. Αλλά µπορούµε να συνεννοηθούµε. Ή έτσι ή
αλλιώς. Ή η Αριστερά είναι επαναστατική δύναµη, άρα η επανάσταση έχει µέσα στο νόηµα της τη βία και εποµένως διαµορφώνει µία κουλτούρα και έναν πολιτισµό της βίαιης ανατροπής ή
είναι µια κοινοβουλευτική δύναµη σοσιαλδηµοκρατική, η οποία
λειτουργεί στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και
εποµένως δεν έχει καµµία σχέση µε την επαναστατική ανατροπή.
Το βασικό επιχείρηµα, το οποίο θα ακούσετε πολύ συχνά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πλευρά του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας που έχει πολύ πιο σαφείς, ξεκάθαρες και ζυγισµένες θέσεις πάνω στο θέµα αυτό, είναι το επιχείρηµα της
ανυπακοής. Πού στηρίζεται το επιχείρηµα της ανυπακοής; Στο
επιχείρηµα ότι η νοµιµότητα που παράγεται εδώ µέσα είναι η
αστική νοµιµότητα, η ταξική νοµιµότητα. Πού στηρίζεται η δυνατότητα αρνήσεως αυτής της νοµιµότητας; Σε µία υπερέχουσα
αρχή, κάτι που υπάρχει πάνω από αυτήν τη νοµιµότητα, που είναι
το δίκαιο του εργάτη, που είναι δηλαδή το δίκαιο της ταξικής
σύγκρουσης, της ταξικής αντιπαλότητας. Είναι στην πραγµατικότητα –εδώ υπάρχει, κατά τη γνώµη µου, µια αντίφαση στη µαρξιστική θεωρία- µια φυσικοδικαιική αντίληψη αυτή που δεν
αποδέχεται το θετικό δίκαιο, αλλά λέει ότι υπάρχει κάτι µεγαλύτερο, κάτι παραπάνω από το θετικό δίκαιο, ένα φυσικό δίκαιο το
οποίο πρέπει κανείς να το υπηρετήσει. Ποιο είναι το φυσικό δίκαιο στην περίπτωση της κοµµουνιστικής Αριστεράς; Το δίκαιο
της εργατικής τάξης. Το δίκαιο της εργατικής τάξης µπορεί να
ανατρέπει, όταν το νοµίζει, τους αστικούς νόµους, µπορεί να
µην τους σέβεται. Και σε τελευταία ανάλυση, είναι ένα ζήτηµα
συσχετισµών το αν θα εφαρµοστούν οι νόµοι του Κοινοβουλίου
ή όχι. Στην κοµµουνιστική επαναστατική παράδοση νοµίζω ότι
αυτή η σκέψη µας είναι οικεία. Όχι µόνο σε αυτήν.
Με έναν ενδιαφέροντα τρόπο η παράδοση του εθνικοσοσιαλισµού έχει επίσης φυσικοδικαιικές αντιλήψεις και προτάγµατα.
Πράγµατι, οι νόµοι της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, του κράτους, µπορούν να καµφθούν εν όψει ενός υπερέχοντος συµφέροντος. Μπορεί να είναι το συµφέρον της φυλής, µπορεί να είναι
το συµφέρον του έθνους έτσι όπως ορίζει ένα κίνηµα που αυτοπροσδιορίζει ότι γνωρίζει αυτά τα συµφέροντα κάθε φορά.
Ποιες δυνάµεις στην πραγµατικότητα αµφισβητούν τη νοµιµότητα; Οι δυνάµεις εκείνες που προσβλέπουν στην επαναστατική
και βίαιη κατάργηση του συγκεκριµένου καθεστώτος. Καθαρές
κουβέντες. Αυτή είναι µια ωραία µεγάλη φιλοσοφική και ηθική
συζήτηση.
Τι λέµε εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Εµείς θα στηρίξουµε αυτό που λέγεται νοµικός θετικισµός. Γιατί πρέπει να υπακούς στο νόµο; Όχι γιατί ο νόµος είναι καλός, γιατί εάν µπούµε
στο θέµα του αν ο νόµος είναι καλός, τότε ο κ. Χαλβατζής θα µου
πει ότι ο νόµος που περιορίζει, παραδείγµατος χάριν, εργασιακά
δικαιώµατα είναι ένας κακός νόµος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παράνοµος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μάλιστα, αυτό που λέει ο κ. Χαλβατζής είναι ακόµα πιο ενδιαφέρον. Είναι ένας παράνοµος νόµος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Το οκτάωρο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στους χώρους της Αριστεράς –για
να σας πω ένα άλλο παράδειγµα, που ενδεχοµένως σας ενδιαφέρει- θα έθετε κάποιος το εξής ερώτηµα -και υπάρχουν φιλόσοφοι που το έχουν υποστηρίξει- ότι ορισµένοι νόµοι που είναι
τόσο προσβλητικοί για τις ανθρώπινες αξίες δεν είναι καν νόµοι.
Μπορεί να έχουν ψηφισθεί από το Κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι
νόµοι στ’ αλήθεια.
Εµείς τι αντιτάσσουµε; Εµείς λέµε ότι αυτό µας βάζει σε µια
πολύ δύσκολη, επικίνδυνη συζήτηση, γιατί έτσι όπως τα ορίζει ο
κ. Χαλβατζής, το Κοµµουνιστικό Κόµµα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχοµένως
η Χρυσή Αυγή, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, οι νόµοι που παράγουµε
εδώ δεν είναι καλοί νόµοι, είναι παράνοµοι νόµοι, γιατί αντιτίθενται, όχι σε συνταγµατικές αρχές –µην το µπερδέψουµε, γιατί συνταγµατικός έλεγχος υπάρχει, το Σύνταγµα είναι θετικό δίκαιοαλλά σε άλλες φυσικοδικαιικές αρχές …
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Υπερσυνταγµατικές. Αυτό υποστηρίζει η θεωρία …
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υπερσυνταγµατικές. Φανταστείτε να
είχαµε ένα κόµµα, παραδείγµατος χάριν, φονταµενταλιστών ισ-
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λαµιστών, που θα έλεγαν ότι κάθε νόµος που αντιτίθεται στη
Σαρία, το νόµο του Θεού, δεν είναι νόµος. Άρα, όχι µόνο δεν τον
αναγνωρίζουµε, αλλά πρέπει να τον παρακούµε. Έρχονταν, λοιπόν, και φτιάχνανε µια δόµηση ενός τέτοιου είδους επιχειρήµατος.
Τι αντιτάσσουµε εµείς; Ο νόµος είναι νόµος. Γιατί; Γιατί εκδόθηκε µε νόµιµο τρόπο, γιατί ψηφίστηκε από το αρµόδιο όργανο,
γιατί ψηφίστηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο νόµος είναι
νόµος, γιατί παράγεται µέσα στα πλαίσια της συνταγµατικής
τάξης και οφείλουµε υπακοή σ’ αυτόν, ακριβώς γιατί παράγεται
µε τη σωστή διαδικασία, που είναι η διαδικασία του δηµοκρατικού καθεστώτος, η διαδικασία της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Γι’ αυτό υπακούµε στους νόµους. Δεν κρίνουµε τους νόµους αν είναι καλοί ή κακοί.
Προσέξτε τι λέω τώρα. Λέω κάτι πιο σύνθετο. Δεν σηµαίνει ότι
δεν µπορείτε να σηκωθείτε και να πείτε ότι ένας νόµος είναι
κακός, αυτό που κάνει συνήθως ο κ. Λαφαζάνης. Αυτό φυσικά
µπορεί να το λέει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορώ; Εντάξει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Φυσικά! Αλίµονο! Γιατί µπορείτε να
το λέτε, όµως, κύριε Λαφαζάνη; Πού µπορείτε να το λέτε; Μέχρι
ποιο σηµείο µπορείτε να το λέτε; Στα πλαίσια µιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας στην οποία προσπαθείτε να πείσετε το Κοινοβούλιο να πάρει κάποια άλλη θέση;
Μπορούµε να το λέµε µέσα στην κοινωνία; Φυσικά µπορούµε
να το λέµε µέσα στην κοινωνία. Μπορούµε να το λέµε µε διαδηλώσεις; Φυσικά µπορούµε να το λέµε µε διαδηλώσεις. Μπορούµε
να αρθρογραφούµε; Φυσικά µπορούµε να αρθρογραφούµε. Γιατί
µπορούµε να τα κάνουµε όλα αυτά; Γιατί µας το επιτρέπει το
Σύνταγµα και ο νόµος, γι’ αυτό µπορούµε να τα κάνουµε όλα
αυτά! Άρα, στην πραγµατικότητα πάλι έχουµε µια αναφορά σε
ένα τέτοιο κλασσικό τυπικό σύστηµα νοµιµότητας.
Οποιαδήποτε άλλη σκέψη, στην πραγµατικότητα µας εκτρέπει
σε µια θεωρία ανοικτών συγκρούσεων. Και το πρόβληµά σας
είναι ότι δεν έχετε τοποθετηθεί και µιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
το Κοµµουνιστικό Κόµµα έχει τοποθετηθεί. Το Κοµµουνιστικό
Κόµµα αρνείται αυτού του τύπου την τυπική νοµιµότητα. Και γι’
αυτό έχει ευθύνη, όχι για συγκεκριµένα επεισόδια.
Εγώ δεν καταλογίζω αυτό στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ίσα- ίσα έχω δει µε τα µάτια µου τελείως διαφορετικά πράγµατα.
Όµως, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, όπως ευρύτερα η Αριστερά, έχει ευθύνη για την καλλιέργεια µιας κουλτούρας βίας,
µιας αντίληψης βίας.
Και εκεί, ειδικώς ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ, το πρόβληµά σας είναι
ακριβώς αυτό, ότι πρέπει µε ξεκάθαρο τρόπο να τοποθετηθεί
πάνω σε αυτή τη συζήτηση. Όσο δεν τοποθετείστε πάνω σε αυτή
τη συζήτηση, προφανώς εν συνεχεία εµείς που υπερασπιζόµαστε
την τυπική νοµιµότητα, που υπερασπιζόµαστε το Κοινοβούλιο,
την κοινοβουλευτική διαδικασία, την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, θα σας λέµε ότι σε ηθικό επίπεδο παράγετε την ανοµία και
ότι βεβαίως ακριβώς επειδή µέσα στους κόλπους σας εµφιλοχωρεί αυτή η συζήτηση, πολύ συχνά µέλη σας, στελέχη σας, φίλοι
σας, κάνουνε κακές παρέες, αν όχι, δεν συµπράττουν και δεν δηµιουργούν και δεν συνδηµιουργούν και δεν ανέχονται όλες αυτές
τις έκνοµες καταστροφικές ενέργειες.
Έχουµε µία ευθύνη, κύριε Υπουργέ, ως Κυβέρνηση. Αυτή η
συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα για το Κοινοβούλιο. Η Κυβέρνηση
είναι εκτελεστική και η Κυβέρνηση οφείλει να επιβάλλει το νόµο
και οφείλει να προστατεύει τις περιουσίες των πολιτών και οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει να πάρει, προκειµένου
να αντιµετωπίσει ακόµα και αυτούς που σε πολιτικό επίπεδο µιλούν για την πολιτική ανυπακοή ή µιλούν για τις αντιρρήσεις τους
ή για την κατάλυση του νόµου στα πεζοδρόµια ή για τα δίκαια
του εργάτη ή για όποια άλλα δίκαια.
Αυτό ως συζήτηση θεωρητικοφιλοσοφική είναι εδώ, η Κυβέρνηση πρέπει να επιβάλλει το νόµο ασκώντας πράγµατι αυτό που
αποτελεί βασική συγκροτητική έννοια του κράτους, το µονοπώλιο της έλλογης κρατικής βίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπού-
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λου, για δώδεκα λεπτά παρακαλώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ίσως χρειαστώ και εγώ την ανοχή σας για ένα, δύο λεπτά
όπως και οι άλλοι συνάδελφοι µου, όχι παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Γιατί το ξεκινάτε έτσι;
Μπορεί και να προλάβετε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορεί
να προλάβω και στα έντεκα λεπτά. Απλώς θέλω την ανοχή σας,
για να µη διακόπτεται η σκέψη µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν µειώνεται κανείς αν
δεν µιλήσει περισσότερο από τον προηγούµενο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Καθόλου. Και εγώ η ίδια
σε προηγούµενο νοµοσχέδιο είχα µιλήσει έντεκα λεπτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγµατικά ενδιαφέρουσα
η συζήτηση η οποία αναπτύσσεται µε αφορµή την κύρωση της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για τις αποζηµιώσεις και την
αποκατάσταση των ζηµιών που συνέβησαν στις 12 Φεβρουαρίου.
Στις 12 Φεβρουαρίου η πλατεία ήταν γεµάτη και κοιτώ από τα
αριστερά µου. Ακούστηκε εδώ το πρωί ότι και το Δεκέµβρη του
2008 ήταν γεµάτη η πλατεία και το Φλεβάρη ήταν γεµάτη η πλατεία. Έκανε καλό στη διεθνή εικόνα της χώρας αυτό; Όχι.
Μια δύναµη που θα ήταν µια γεµάτη πλατεία, µια ειρηνική πλατεία, όπως είπατε, µια παλλαϊκή διαδήλωση, θα ήταν ένα δυνατό
µήνυµα προς την Ευρώπη -που µέχρι το Μάη ήταν µονόπαντα
νεοφιλελεύθερη, τώρα προσπαθεί να αλλάξει πολιτικές η Ευρώπη- µετετράπη όµως, σε ένα µήνυµα βίας, σε ένα µήνυµα βιαιοπραγιών, σε ένα µήνυµα ανοχής στην ανοµία.
Άρα, η γεµάτη πλατεία είναι ένα εν δυνάµει πλεονέκτηµα που
το είχε η Μαδρίτη, που το είχε η Λισαβόνα . Θα συµφωνήσω µε
το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ -δεν θυµάµαι ποιος το είπε- ότι, ναι,
βεβαίως οι γεµάτες πλατείες, οι ζωντανές διαδηλώσεις –το παραδέχεται και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας που ανήκει στη δεξιά πτέρυγα της Βουλής- είναι δύναµη.
Οι γεµάτες πλατείες µε βία και ανοµία είναι αδυναµία, γιατί υπάρχει παραβίαση του Συντάγµατος.
Και εγώ θέλω να σταθώ εδώ σε κάποιον από τους οµιλητές
του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να πάρω το θετικό, που είπε ότι η
Αριστερά θα προστατεύσει το Σύνταγµα και τους νόµους.
Το Σύνταγµα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέει ότι
υπάρχει δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως. Δεν
έχει η ελληνική έννοµη τάξη δικαίωµα ούτε στη βιαιοπραγία ούτε
στις καταλήψεις δηµοσίων κτιρίων ούτε στη βία παντός είδους.
Οι ενέργειες αυτές είναι παράνοµες ενέργειες. Τις ενέργειες
αυτές θα τις είχατε καταδικάσει αν τις βλέπατε από µεµονωµένο
πολίτη και όχι από διαδηλωτή.
Εγώ σας καλώ να τις καταδικάσουµε µαζί εδώ, για να πιστέψω
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον κ. Λαφαζάνη, και να µην
αντιγυρίσω την κατηγορία περί πολιτικής υποκρισίας. Τότε, λοιπόν, ναι! Θα έρθετε µαζί µας να καταδικάσουµε µαζί τις µορφές
βίας ή «θα στρίψετε γυριστά», όπως κάνατε στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής, γιατί δεν θέλατε να καταδικάσετε τη βία και
την αντιποίηση της αρχής από τη Χρυσή Αυγή και θέλατε να είναι
µόνο ρατσιστική η βία; Λέτε όχι, λοιπόν, σε κάθε µορφής βίας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, µερικές µορφές βίας…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι θεµιτές.
Σας ακούω πολύ προσεκτικά, κύριε Λαφαζάνη. Σας ακούνε και
οι πολίτες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε ποιον απευθύνεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τι θα γίνει τώρα, κυρία
Χριστοφιλοπούλου;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµίζω ότι δεν σας
έθιξα. Δεν σας έθιξα. Μιλώ πολιτικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε µένα απευθυνθήκατε, κατά
πόσο αποδοκιµάζω όλες τις µορφές βίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη. Κοιτάει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Εκείνη τη στιγµή
έτυχε να κοιτάει προς εσάς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Λαφαζάνη, εγώ
δεν αντέδρασα όταν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Χριστοφιλοπού-

1698

λου, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, όµως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα µαλώσετε εµένα;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν θα µαλώσουµε.
Έχουµε διαφορετικές απόψεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ωραία, διαφορετικές
απόψεις.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ δεν µπορούµε να
κάνουµε διάλογο επί των απόψεών µας; Δεν χρησιµοποίησα κανένα επίθετο κατά του κ. Λαφαζάνη, τον οποίο σέβοµαι και
εκτιµώ, όσο κι αν διαφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μα, δεν το είπε κανείς
αυτό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Διερωτήθηκα, όµως, αν
καταδικάζει όλες τις µορφές βίας. Αν αυτό τον θίγει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν το είπε κανείς αυτό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Λυπάµαι πολύ, αλλά
«όποιος έχει τη µύγα, µυγιάζεται».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεχίστε µε ηρεµία την
οµιλία σας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: «Όποιος έχει τη µύγα
µυγιάζεται».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεχίστε µε ηρεµία.
Τώρα «ρίχνετε λάδι στη φωτιά». Θα σας παρακαλέσω να αρκεστείτε στην οµιλία και στο νοµοσχέδιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα δώσουµε εξετάσεις στην κ.
Χριστοφιλοπούλου αν είµαστε κατά της βίας!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, µην
απαντάτε. Σας παρακαλώ. Είµαστε τέσσερα άτοµα εδώ µέσα. Θα
τσακωθείτε τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν τσακώνοµαι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ηρεµήστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, αν είναι δυνατόν!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ηρεµήστε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ήρεµος είµαι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το βλέπω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το ποιος ηρεµεί και το
ποιος δεν ηρεµεί, κυρία Χριστοφιλοπούλου, το λέει το Προεδρείο. Εσείς εκφωνείτε την οµιλία σας. Αυτή είναι η δικιά σας
δουλειά. Δεν µας υποκαθιστάτε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε ότι έχω αυτήν τη στιγµή το λόγο και
πάψτε να µου κάνετε υποδείξεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ σας διέκοψα;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω τη δυνατότητα να
συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ αυτό σας παρακαλώ τόση ώρα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, συνεχίστε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Η βία, λοιπόν, είναι συγκεκριµένη και αποτελεί χρέος της πολιτείας να εφαρµόσει το
νόµο και αποτελεσµατικά να δράσει, έτσι ώστε και τιµωρία να
υπάρχει και καταστολή να υπάρχει, µε τον ηπιότερο δυνατό
τρόπο.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν ζητήµατα που πρέπει να τα
δούµε. Πρέπει να δούµε πώς η δηµοκρατική πολιτεία έχει µια
αστυνοµία, η οποία είναι όσο το δυνατόν επιχειρησιακά έτοιµη,
αλλά ταυτόχρονα µπορεί και πρέπει να χρησιµοποιεί την καταστολή µε τον ηπιότερο δυνατό τρόπο και αυτό είναι συνταγµατική επιταγή, διότι το Σύνταγµα επιβάλλει την αρχή της αναλογικής αντιµετώπισης.
Πέραν αυτού, όµως, συζητήσαµε πολύ και για το κατά πόσο
πρέπει να αποζηµιωθούν και βεβαίως, όλες οι πτέρυγες της Βουλής συµφωνήσαµε και είπαµε να γίνει ταχύτερα αυτή η διαδικασία της αποζηµίωσης. Πάρα πολύ ωραία!
Μήπως είναι η ώρα όµως, κύριε Υπουργέ, να δούµε και κά-
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ποιες άλλες διατάξεις του Αστικού Δικαίου περί αστικής ευθύνης; Διότι όταν υπάρχουν καταλήψεις, όταν υπάρχουν ζηµιές,
όταν υπάρχουν φθορές, καλείται ο Έλληνας φορολογούµενος
να «πληρώσει το µάρµαρο». Και εδώ πρόκειται και για µάρµαρο,
διότι έχουµε σαράντα τόνους µαρµάρου, οι οποίοι εκείνη την
ηµέρα έγιναν µπάζα. Ποιος το πληρώνει; Ο προϋπολογισµός.
Πότε θα καταλογιστούν αστικές ευθύνες; Το προβλέπει ο Αστικός Κώδικας. Γιατί δεν εφαρµόζεται αυτό;
Δεν µιλώ σε εσάς προσωπικά, ούτε στη σηµερινή Κυβέρνηση.
Μιλώ για αδυναµίες που έχει µία κοινωνία και µία πολιτεία συντεταγµένη, ως οφείλει να είναι, στο να εφαρµόσει το νόµο. Ο
Αστικός Κώδικας προβλέπει την αστική αποζηµίωση. Εδώ, όµως,
έχουµε την αντίληψη ότι µπορεί να προκαλεί φθορές, να προκαλεί ζηµιές και να πληρώνει ο κρατικός κορβανάς και να µην ενέχεται κανείς γι’ αυτές τις ζηµιές, πλην του συνήθους –θα έλεγαυποζυγίου, που είναι ο Έλληνας φορολογούµενος.
Το δεύτερο σηµείο που αφορά τις αποζηµιώσεις έχει να κάνει
µε το κατά πόσο µπορεί να ασκηθεί πραγµατικά, κύριε Υπουργέ,
η ποινική δίωξη ή εν προκειµένω και η αποζηµίωση µε αστικές
διαδικασίες και κατά πόσο µπορεί κανείς να πιστοποιήσει την
ταυτότητα όσων κάνουν τα αδικήµατα. Εδώ, πράγµατι, υπάρχει
δυσκολία.
Ωστόσο, πρέπει να θυµίσω ότι για την περίπτωση που πολλοί
µαζί διαπράττουν τα αδικήµατα υπάρχει αρµόδια διάταξη του
Αστικού Κώδικα. Και θα ήθελα εσείς, µε τη δική σας µεγάλη
πείρα, να µας πείτε µε ποιο τρόπο θα µπορούσε αυτή να εφαρµοστεί, στην περίπτωση που έχουµε µαζική πρόκληση φθοράς
και ζηµιάς σε περιουσίες και µάλιστα, σε δηµόσιες περιουσίες,
αλλά βεβαίως και σε περιουσίες, όπως των ιδιοκτητών καταστηµάτων του κέντρου της Αθήνας, που υπέστησαν τροµερές ζηµιές.
Χρειαζόµαστε καινούργιους νόµους, για να αντιµετωπίσουµε
αυτά τα φαινόµενα, για τα οποία συζητούµε σήµερα; Μία τάση
που έχουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να νοµίζουµε ότι
συνεχώς πρέπει να νοµοθετούµε, περισσότερο και περισσότερο,
γιατί θεωρούµε ότι αν κάνουµε ένα νόµο και έρθουµε εδώ στη
Βουλή και συµφωνήσουµε και τον ψηφίσουµε νοµίµως και µε
όλες τις σοβαρές διαδικασίες, θα αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα.
Όµως, δεν είναι έτσι, διότι έχει φανεί –τα παραδείγµατα που
έφερα πριν από λίγο είναι σαφή, αλλά έχω και άλλα παραδείγµατα- ότι µάλλον πάσχουµε από τη µη εφαρµογή των νόµων,
παρά από την ανάγκη να γίνουν περισσότεροι νόµοι.
Εξηγούµαι. Ο ν. 4009/2011 για τα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύµατα, κύριε Υπουργέ, κατάργησε το άσυλο. Αυτήν τη στιγµή σε
πολλές σχολές στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει παράνοµο παραεµπόριο. Γιατί δεν εφαρµόζεται ο ν. 4009; Αντ’ αυτού, επιλέξατε, βεβαίως, χωρίς τη δική µας ψήφο, να δώσετε την ανοχή
της Κυβέρνησης στους πρυτάνεις, οι οποίοι αρνούνταν να εφαρµόσουν το νόµο και οι οποίοι ακόµη αρνούνται, παρά το δωράκι
που τους κάνετε εσείς και η ΔΗΜΑΡ. Τους αφήσατε, λοιπόν, να
συνεχίσουν αυτήν την ευάρεστη θητεία τους και να «κάνουν τα
στραβά µάτια», ενώ υπάρχει και νόµος.
Και η Αστυνοµία τι κάνει, εν πάση περιπτώσει, για το παραεµπόριο µέσα στο πανεπιστήµιο και για άλλες µορφές παρανοµίας
µέσα στο πανεπιστήµιο, αφού δεν υπάρχει αυτού του είδους το
άσυλο που υπήρχε, αλλά υπάρχει ως πρέπει να υπάρχει άσυλο
πνευµατικής, ακαδηµαϊκής ελευθερίας, ελευθερίας λόγου, σκέψης, συγγραφής, διδακτικής επικοινωνίας και έρευνας;
Είναι, λοιπόν, εµφανές και από αυτό µόνο το παράδειγµα ότι
χρειάζεται να εφαρµόσουµε νόµους. Άρα, κύριε Υπουργέ, εγώ
θα ήµουν ιδιαίτερα επιφυλακτική στο να πω ότι χρειάζεται έτι περαιτέρω αυστηροποίηση των κανόνων δικαίου, για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα. Εµένα δεν µε ενοχλούν καθόλου οι
γεµάτες πλατείες, αν είναι ειρηνικές. Τις θέλω τις γεµάτες πλατείες. Είναι δύναµη της δηµοκρατίας οι γεµάτες πλατείες.
Μήπως, όµως, πρέπει να εφαρµόζουµε το νόµο; Ο νόµος,
όπως ξέρετε σας άκουσα πριν- έχει την αυστηροποίηση της ποινής, αν κάποιος από τους διαδηλωτές κάνει κάποια άδικη πράξη,
κάποια παράνοµη πράξη και φοράει κουκούλα. Γι’ αυτό, ο νόµος,
ακριβώς επειδή αυτός ο άνθρωπος θέλει να κρύψει τον εαυτό
του, είναι αυστηρότερος. Αν, όµως, αυτή καθ’ εαυτή η κουκούλα,
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χωρίς καµµία άλλη παράνοµη ενέργεια, συνιστά έγκληµα από
µόνη της, εγώ έχω σοβαρή επιφύλαξη για το αν αυτό δεν είναι
λίγο «στάχτη στα µάτια» στο πραγµατικό πρόβληµα. Και ποιο
είναι το πραγµατικό πρόβληµα; Επιτέλους, οι διαδηλώσεις πρέπει να είναι ειρηνικές. Επιτέλους, πρέπει να µπορούµε σε αυτόν
εδώ το χώρο να µιλάµε, να συγκρουόµεθα ιδεολογικά, να συγκρουόµεθα εν τοις πράγµασι και να µπορούµε να σεβόµαστε ο
ένας τον άλλο. Και έξω στις πλατείες πρέπει να σεβόµαστε ο
ένας τον άλλο και να σεβόµαστε τη δηµόσια περιουσία και να σεβόµαστε και την ιδιωτική περιουσία των άλλων, όπως των καταστηµαταρχών της Αθήνας και όχι µόνο.
Άρα, κύριε Υπουργέ, εµείς είµαστε αρκετά επιφυλακτικοί στο
θέµα του να µπει αυτοτελώς η οποιαδήποτε ενδυµασία ως αδίκηµα, µε δεδοµένο ότι δεν µπορεί να πει κανείς ποιο είναι το έννοµο αγαθό, το οποίο πλήττεται από το να φορέσει κάποιος
κουκούλα, αυτοτελώς λέω ξανά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µόνο µε µία τελική αναφορά στο
θέµα της πολιτικής βίας. Κοιτάξτε, πολιτική βία ασκείται ένθεν
και ένθεν των πτερύγων της Βουλής. Πολιτική βία ασκείται κατά
κόρον τα τελευταία χρόνια. Η κρίση είναι αυτή που έχει φέρει
πάρα πολύ οξύ διάλογο και µέσα και έξω από το Κοινοβούλιο,
αλλά εγώ θα πω ότι η πολιτική βία γεννά περισσότερη βία και ότι
αυτά που ευνοούνται είναι τα άκρα.
Κανείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας κατηγόρησε, γιατί εµείς πολιτική βία δεν χρησιµοποιούµε. Θα προσέξατε τα λόγια µου. Μπορεί να θυµώσατε για κάποια πράγµατα ή
να διαφωνήσατε µε κάποια πράγµατα που είπα, αλλά δεν χρησιµοποιούµε πολιτική βία.
Κάποιος µίλησε για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα ως το
κίνηµα της µίζας και της διαπλοκής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αρχίζετε καινούργια παράγραφο, κυρία συνάδελφε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Με συγχωρείτε, αλλά
είµαι ελεύθερη να λέω ό,τι θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι, να λέτε ό,τι θέλετε,
αλλά µου είπατε «τελειώνω» και τώρα βλέπω ότι αρχίζετε καινούργιο κεφάλαιο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έλεγα, λοιπόν, κυρίες
και κύριοι, ότι ο οµιλητής από το ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα ως το κίνηµα της µίζας και της διαπλοκής. Αυτό είναι πολιτική βία, αοριστολογία, κάκιστη γενίκευση
και ψέµα. Και είναι ψέµα, γιατί ο συγκεκριµένος, κ. Τσοχατζόπουλος, όχι µόνο διεγράφη, αλλά και παρεπέµφθη από εµάς. Και θα
ζητήσουµε να πάει µέχρι τέλους αυτή η ιστορία και όλες οι άλλες
ιστορίες και αυτές στις οποίες ενδεχοµένως ενέχονται παλαιά
στελέχη δικά µας και αυτές στις οποίες ενέχονται άλλα στελέχη
άλλων κοµµάτων.
Θα σας πω ένα πράγµα. Αυτού το είδους το «τσουβάλιασµα»
περιέχει µορφή εκφασισµού. Και µην θυµώνετε, όταν σας το
λένε, γιατί τα άκρα πάντοτε συναντώνται. Προφανώς υπάρχουν
διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές από εσάς και την άκρα
Δεξιά, αλλά πολλές φορές οι µέθοδοι πολιτικής βίας είναι ίδιες.
Και αυτό, αντί να σας θυµώνει, πρέπει να σας προβληµατίζει,
γιατί υποτίθεται ότι η Αριστερά είναι ανάχωµα στο φασισµό.
Όταν οι ίδιοι χρησιµοποιείτε τα εργαλεία του φασισµού, τότε λυπάµαι πάρα πολύ, αλλά του µοιάζετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, µίλησε για την Αριστερά και
για εργαλεία φασισµού! Της τα επιστρέφουµε της κυρίας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είπε ότι δεν υπάρχει
προσωπικό. Το διευκρίνισε και η ίδια. Τώρα, µην ψάχνουµε τέτοια.
Το λόγο έχει ο κ. Καπερνάρος Βασίλειος, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα σας ανα-

1699

γνώσω ένα απόσπασµα από τα Πρακτικά, το οποίο µπορώ να σας
δώσω κιόλας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, σε σχέση βέβαια µε την παρουσία µου και έχει καταγραφεί στα Πρακτικά.
Νωρίτερα, όταν Πρόεδρος ήταν η συνάδελφός σας κ. ΚόλλιαΤσαρουχά, ο κ. Κακλαµάνης –βεβαίως, έχω δικαίωµα να εκφέρω
άποψη και να πω ορισµένα πράγµατα και εν τη απουσία του- είπε
απευθυνόµενος στην κυρία Πρόεδρο τα εξής: «Κυρία Πρόεδρε,
είστε από τα µέλη του Κοινοβουλίου, νεότατη ακόµα, αλλά µε
θητεία πολλών ετών. Γνωρίζετε άριστα τον Κανονισµό, ακριβώς
διότι προεδρεύετε, αλλά είστε και Βουλευτής του ιδίου κόµµατος
µε τον µόλις κατελθόντα από το Βήµα. Αν θυµάστε, εγώ ήµουν
πιο σκληρός µε τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, για να µπορώ να
απευθύνοµαι στους Βουλευτές των άλλων κοµµάτων και να τους
λέω: «ο Κανονισµός λέει αυτό». Γνωρίζετε, λοιπόν, άριστα ότι ο
Κανονισµός επιβάλλει, ο αγορητής να οµιλεί επί του θέµατος…»
Και άρχισε ο κ. Κακλαµάνης να παρατηρεί τον συνάδελφό µου
κ. Μαριά και να αναφέρεται σε φράσεις, στις οποίες αναφέρθηκε
εκείνος. Βέβαια ο κ. Κακλαµάνης, προφανώς δεν έχει αστρική
σύµπτωση µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες, εµείς πολύ περισσότερο. Θα ήθελα να αναφερθώ στον κ. Κακλαµάνη και να του πω
ότι την άλλη φορά που θα κουνάει το δάχτυλο προς το Προεδρείο ή να νουθετεί εµάς, να νουθετεί τον εαυτό του...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, ο κ.
Κακλαµάνης δεν είναι εδώ. Πώς θα του το πείτε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όταν κοιτάζεται στον καθρέφτη
να θυµηθεί ότι ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής όταν ψηφίστηκε σ’
αυτόν εδώ το χώρο το Δεκέµβριο του 2003 ο επαίσχυντος ν.
3126/2003 που ενεργοποιούσε ως εκτελεστικός νόµος το άρθρο
86 του Συντάγµατος του 2001, όπου τέτοιες διατάξεις δεν υπάρχουν ούτε στις φυλές παρά τον Νίγηρα και στις φυλές του Αµαζονίου. Δεν υπάρχει αυτή η ντροπή, αυτό το αίσχος, αυτή η
καταισχύνη, αυτό το όνειδος, αυτός ο νόµος νοµο-καρκίνωµα
που µας έχει φέρει στον παγκόσµιο περίγελο και µας οδήγησε
στην παγκόσµια χλεύη. Μιλώ για το άρθρο περί ατιµωρησίας
υπουργών, όπου συνάδελφος του κ. Κακλαµάνη –µιας και αναφέρθηκε η κυρία Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ προηγουµένως- είναι στη φυλακή προφυλακισµένος, ο άλλος είναι
υπόδικος, ελεύθερος µε περιοριστικούς όρους και του άλλου το
αδίκηµα φοβάµαι ότι είναι στην παραγραφή, διότι είπε ότι εγώ
«τα πήρα» από τη «SIEMENS» το 1999 και ακόµα, κύριε Βορίδη
είναι στη µετάφραση για να έρθουν οι Γερµανοί να ερωτηθούν
επ’ αυτού. Μιλάω για τον κ. Τσουκάτο.
Αυτά είναι τα του ΠΑΣΟΚ και ήρθε ο κ. Κακλαµάνης, ο τότε
Πρόεδρος της Βουλής, να κάνει σε εµάς παρατήρηση, που στο
κάτω-κάτω ο κάθε Βουλευτής εδώ έχει το δικαίωµα στην έκφραση.
Κύριε Πρόεδρε, όπως κι εσείς διαπιστώσατε, καλά έγινε διότι,
λόγω της ελευθερίας της εκφράσεως, οι Βουλευτές έχουν το δικαίωµα να αναφέρονται σε όλα τα γεγονότα και µάλιστα, πολλά
απ’ αυτά ήταν αξιοσηµείωτα, πολύ σπουδαία και πολύ σηµαντικά.
Να τελειώνουµε, λοιπόν. Τα όποια συναισθήµατά του ο κ. Κακλαµάνης –ο κ. Απόστολος Κακλαµάνης, για να είµαι σαφήςπρος τους Ανεξάρτητους Έλληνες να τα κρατάει εφεξής.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι γιατί είστε Υπουργός και µιλάµε για
ένα θέµα καθαρά νοµικό, όπως το είπατε. Δεν σας κρύβω ότι σας
βλέπω σαν Πρόεδρο, αν και είστε Υπουργός κι εγώ σας µιλώ ως
δικηγόρος, αν και είµαι Βουλευτής. Επειδή είπατε ότι είναι καθαρά νοµικό αυτό το νοµοσχέδιο και το περιεχόµενό του, θα σας
µιλήσω καθαρά νοµικά.
Πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοί µου αναφέρθηκαν σε άλλα
πράγµατα, στα οποία εγώ δεν θα αναφερθώ. Ακριβώς επειδή
έκανα την παρατήρηση ότι είναι καθαρά νοµικό το ζήτηµα, θα
αναφερθώ µόνο νοµοτεχνικά. Και αυτό γιατί; Γιατί δεν σας
κρύβω, µε όλο το σεβασµό στους συναδέλφους µου εδώ µέσα,
ότι χρόνια πολλά µε έτρωγε ένα µαράζι. Πώς είναι δυνατόν µέσα
σ’ αυτόν το χώρο της Βουλής των Ελλήνων, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να υπάρχουν Βουλευτές οι οποίοι παρασκευάζουν τέτοιους νόµους;
Ο καλός συνάδελφος κ. Βορίδης είπε προηγουµένως τι είναι
νόµος. Ο νόµος είναι νόµος διότι ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο.
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Σωστό. Όµως, ένεκα αυτών των νόµων φτάσαµε σ’ αυτό το σηµείο της κατάντιας µας. Έναντι αυτών των νόµων –που ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος προηγουµένως χαρακτήρισε αυτό το
νοµίδιο, αυτό το µικρό νόµο, το άρθρο µόνον- ο Σόλων ως άρθρο
µόνον το 411 είχε το περί αχαρίστων, τιµωρούσε τους αχάριστους. Εµείς έχουµε αυτό το νοµίδιο, το άρθρο µόνον, για να
δούµε πώς θα αποπληρωθούν κάποιοι συµπολίτες µας, οι οποίοι
καταστράφηκαν και λόγω της καταστροφής των περιουσιών
τους.
Έχουµε, λοιπόν, αυτήν την κατάρα, ναι µεν να έχουµε νόµους,
αλλά να έχουµε νόµους της τσαπατσουλιάς. Να έχουµε νόµους
«που ένας Θεός να τους κάνει νόµους». Εν πάση περιπτώσει, να
έχουµε νόµους οι οποίοι είναι αποτέλεσµα προχειρότητας, αποτέλεσµα επιπολαιότητας και αποτέλεσµα σκοπιµότητας.
Ένεκα αυτής της κατάρας λοιπόν, έχουµε φτάσει σ’ αυτό το
σηµείο της ανήκεστης παρακµής και γι’ αυτό η κοινωνία µας δρα
βιαίως. Διότι δεν είναι µόνο, κύριε Πρόεδρε, η βία η οποία προέρχεται από τους καταστροφείς ή από αυτούς οι οποίοι επενεργούν στην ακίνητη περιουσία του άλλου βανδαλιστικά. Βία είναι
και η ψήφιση του άρθρου 86 του Συντάγµατος.
Κι αυτό είναι βία, διότι αυτό, όπως είπα προηγουµένως επ’ ευκαιρία αυτού, καταργεί το άρθρο 4 του Συντάγµατος περί ισονοµίας-ισοπολιτείας, ευτελίζει αυτό το άρθρο και εξευτελίζει το
άρθρο 2 του Συντάγµατος που προστατεύει την προσωπικότητα
του Έλληνα πολίτη. Κι αυτό είναι βία.
Ωστόσο, όµως, θα ήθελα, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, µε δεδοµένη αυτήν την αφορµή, να εξωτερικεύσω αυτό το µαράζι που
µε έτρωγε τόσα χρόνια. Εµείς οι δύο είµαστε ολιγόπειροι σ’
αυτήν την Αίθουσα, αλλά πολύπειροι σε άλλες αίθουσες. Άσπρισαν τα µαλλιά µας να δικάζουµε µε νόµους οι οποίοι ήταν προϊόντα ή επιπολαιότητας ή προχειρότητας ή κυρίως σκοπιµότητας.
Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ σε ορισµένους νόµους, για να καταλάβετε τη σηµασία
του τι µπορεί να παραχθεί σ’ αυτόν εδώ το χώρο κι ότι αυτός ο
τόπος πια έχει ανάγκη από καινούριους νόµους ή µάλλον από
άλλον τρόπο παρασκευής νόµων, διότι αυτοί οι νόµοι όπως αυτό
το άρθρο «µόνον» που κληθήκαµε σήµερα να ψηφίσουµε, είναι
ένας νόµος απ’ αυτούς. Συνεπώς, δεν κάνουµε τίποτα συνεχίζοντας µε αυτόν τον τρόπο, δεν γυρίζουµε σελίδα, αν προσδοκούµε
ότι πρέπει να καλυτερεύσουµε το µέλλον των παιδιών µας.
Κάνω µία αναφορά, για να δείτε τη σπουδαιότητα των όσων
λέει η µετριότητά µου. Αναφέροµαι στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, κύριε Υπουργέ, και στο άρθρο 142 α. Τι λέει αυτό: Τήρηση των πρακτικών µε φωνοληψία. Δεν τηρείται, διότι δεν
υπάρχει η υλικοτεχνική υποδοµή. Δικάζαµε ενάµιση χρόνο στις
φυλακές Κορυδαλλού για την αρπαγή του εφοπλιστή Παναγόπουλου και δεν µπορούσαµε να τηρήσουµε αυτό το άρθρο, το
142 α, που το ζητήσαµε, διότι δεν υπήρχε υλικοτεχνική υποδοµή
κι όταν βρέθηκε χορηγός για να πάρουµε υλικοτεχνική υποδοµή,
δεν µας το επέτρεψαν. Σηµειωτέον ότι η πρόφαση ή το επιχείρηµα ή η δικαιολογία ή η αιτιολογία ήταν ότι το κράτος δεν είχε
λεφτά. Επειδή, λοιπόν, µπατίρισε το κράτος δεν ισχύει η διάταξη
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Ένα άλλο άρθρο, κύριε Υπουργέ, είναι το άρθρο 333 παράγραφος 2. Ο κ. Βορίδης είναι καλός δικηγόρος, το γνωρίζει. Το
άρθρο 333 παράγραφος 2, λοιπόν, είναι ένα άρθρο και µία διάταξη που είναι όπως το ψωµί στο τραπέζι. Δεν είναι δυνατόν να
γίνει ποινική δίκη, χωρίς να χρησιµοποιήσουµε αυτό το άρθρο.
Τι λέει αυτό το άρθρο: Εκείνος που διευθύνει τη συζήτηση, δεν
επιτρέπει ερωτήσεις άσκοπες ή έξω από το θέµα. Ακούστε τι δεν
πρόσεξαν! Μιλάω για ποινική δικονοµία. Μιλάω ότι κάνοντας
χρήση αυτών των διατάξεων, υπάρχουν στο τέλος ποινές, όπως
η ισόβια κάθειρξη ή αν σπάσουν τα ισόβια, κάθειρξη πέντε έως
είκοσι χρόνια –που είπε και ο κύριος Υπουργός- και µε επιβαρυντικότητα δέκα έως είκοσι χρόνια.
Αυτές οι ποινές που στέλνουν έναν πολίτη στον έµβιο τάφο,
κάνουν χρήση αυτών των διατάξεων. Επαναλαµβάνω, προσέξτε
το. Είναι τραγικώς ιλαρόν. Εκείνος που διευθύνει τη συζήτηση,
δεν επιτρέπει ερωτήσεις άσκοπες ή έξω από το θέµα. Πώς δεν
επιτρέπεις την ερώτηση, αν δεν την ακούσεις για να δεις ότι είναι
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έξω από το θέµα ή ότι είναι άσκοπη; Συνεπώς, δεν µπορείς να
απαγορεύσεις την ερώτηση, αφού δεν γνωρίζεις το περιεχόµενό
της που σε οδηγεί να κρίνεις ότι είναι έξω από το θέµα ή είναι
άσκοπη; Άρα δεν απαγορεύει ερωτήσεις, απαγορεύει απαντήσεις. Γεράσαµε µε αυτήν τη διάταξη µέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Μία άλλη διάταξη που αφορά στην απαγγελία της κατηγορίας.
«Κατόπιν, εκείνος που διευθύνει τη συζήτηση ζητεί από τον κατηγορούµενο γενικές πληροφορίες για την πράξη για την οποία
κατηγορείται, υπενθυµίζοντάς του ταυτόχρονα ότι θα απολογηθεί, αφού τελειώσει η αποδεικτική διαδικασία». Προσέξτε, η αποδεικτική διαδικασία τελειώνει µετά τις απολογίες των κατηγορουµένων. Κι όµως, υπάρχει!
Το άρθρο 3492 για αναβολή της δίκης για ένα µήνα, για εξήντα
µέρες. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι δεν εφαρµόζεται.
Άχρηστοι νόµοι! Νόµοι συνειδητά εν αχρησία. Περιττοί νόµοι.
Ακούστε, όµως, ένα νόµο ο οποίος δεν είναι µόνο αποτέλεσµα
επιπολαιότητας, είναι αποτέλεσµα σκοπιµότητας και είναι πάρα
πολύ κρίσιµος.
Προθεσµία για την άσκηση των ενδίκων µέσων: «η καθαρογράφηση της απόφασης πρέπει να γίνει µέσα σε δεκαπέντε µέρες,
διαφορετικά ο πρόεδρος του δικαστηρίου έχει πειθαρχική ευθύνη». Όλοι οι πρόεδροι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, γιατί σε µεγάλες δίκες θέλει τουλάχιστον ένα έτος να καθαρογραφεί η
απόφαση. Ας µε διαψεύσει ο κύριος Υπουργός. Αυτό τι νόηµα
σκοπιµότητος έχει; Είναι ύπουλος νόµος. Σκοπός του είναι να
φοβίζει τους δικαστές. Γνωρίζουν ότι αποκλείεται να γίνει ποτέ
εφικτό αυτό το πράγµα. Και όµως κρατάνε ότι έχει πειθαρχική
ευθύνη ο δικαστής.
Θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν θα είστε σύντοµος.
Θα τελειώσετε. Θα ολοκληρώσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Αν θέλετε, µπορείτε να µου αφαιρέσετε χρόνο από τη δευτερολογία µου και να την προσθέσετε
εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν ξέρω αν θα γίνουν
δευτερολογίες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έχω δικαίωµα για έξι λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό. Από τα έξι λεπτά, κατά τον κ. Κακλαµάνη
που έφτιαξε τον Κανονισµό και υπηρετείτε εσείς, δώστε µου τρία
λεπτά από τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει τέτοιος
συµψηφισµός. Δεν υπάρχουν αυτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δυο παρατηρήσεις να κάνω, εν
πάση περιπτώσει, ενδεικτικά εφόσον µου το επιτρέπει ο κύριος
Πρόεδρος µεγαλοθύµως.
Κύριε Υπουργέ, πάω στο άρθρο 2, που αφορά την αποτίµηση
ζηµιών σε ακίνητα και σ’ αυτό που είπατε προηγουµένως. Καθαρά νοµικά θέµατα. Αναφέροµαι στην παράγραφο 3. Καταβολή
της αποζηµίωσης: «µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου
της περιφέρειας Αττικής που λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση
της οικονοµικής επιτροπής µπορεί να διατίθενται πιστώσεις ως
το συνολικό ποσό των 10 εκατοµµυρίων ευρώ για την αποζηµίωση δικαιούχων, τα ακίνητα των οποίων έχουν υποστεί ζηµίες
που υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ».
Εδώ έχουµε το εξής: γιατί µπαίνει το «µπορεί», εφόσον προηγουµένως στην επιτροπή -και αναφέρονται στα Πρακτικά- είπατε ότι έχει λεφτά η περιφέρεια; Και εν πάση περιπτώσει, για
να έχει λεφτά η περιφέρεια έχει λεφτά το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, έχει λεφτά το Υπουργείο Οικονοµικών. Τα δίνει αυτά
τα λεφτά στην περιφέρεια και η περιφέρεια θα τα δώσει. Όχι,
λέτε «µπορεί». Αν δεν µπορεί τι γίνεται; Δεν θα τα δώσει; Να, η
πολυνοµία και να οι δαιδαλώδεις νόµοι, που µας έχουν φέρει σ’
αυτή την κατάσταση.
Κάποιος ρώτησε προηγουµένως αν τιµωρήθηκε κανείς. Δεν θα
τιµωρηθεί αφού είναι τέτοιοι οι νόµοι, διότι πρέπει να έχουν σαφήνεια. Αν ο νόµος δεν είναι σαφής, αν ο νόµος δεν λέει ότι απαγορεύεται να φέρεις κουκούλα, όχι την κουκούλα του τζάκετ,
αλλά κουκούλα full face, τότε όλοι πάµε στα δικαστήρια για να
δούµε αν αυτός που φοράει την κουκούλα του τζάκετ περιλαµβάνεται στην έννοια του νόµου. Άρα, έχουµε ανάγκη από σαφείς
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νόµους. Και λέµε γιατί το «µπορεί»; Τι σηµαίνει «µπορεί»; Πρέπει
να την απαλείψετε αυτή τη λέξη γιατί είναι προσβλητική για το
δικαιϊκό µας σύστηµα, αλλά και για µας τους ίδιους, που µας καλείτε να το ψηφίσουµε.
Το δεύτερο. «Η καταβολή της αποζηµίωσης που θα χορηγηθεί
κατά το παρόν άρθρο γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου
και υπό τον όρο παραίτησης από οποιαδήποτε αξίωση κατά του
ελληνικού δηµοσίου για αποζηµίωση σχετιζόµενη µε τα γεγονότα
της 12ης Φεβρουαρίου 2012».
Με τα 10.000.000 δια τριάντα που αναφέρετε στο σηµείωµά
σας -είναι αυτοί που έχουν ζηµιές πάνω από 15.000 ευρώ - τότε
έχουµε 333.000 ευρώ. Είναι µια απλή διαίρεση. Είναι ακριβώς οι
ζηµίες έτσι ή ο ένας έχει 300.000, ο άλλος 400.000; Είναι ακριβώς
333.000; Γιατί είπατε ότι είναι τριάντα αυτοί οι επιχειρηµατίες.
Πώς θα κατανεµηθεί το ποσό; Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, αν οι ζηµιές µου είναι 500.000, για να πάρω τις
333.000 θα παραιτηθώ από το υπόλοιπο ποσό; Δηλαδή, αν η
ζηµιά µου είναι 500.000 θα πω: παραιτούµαι, δεν παίρνω τις
333.000; Γιατί; Δεν µπορώ να παραιτηθώ. Μα, ο νόµος µε υποχρεώνει να παραιτηθώ. Γιατί τον παραιτείτε;
Δηλαδή, η πολιτεία έρχεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα τελειώσετε, κύριε συνάδελφε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν
θα δευτερολογήσω, για να µην αισθάνεστε άσχηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Αυτήν τη διαδικασία πού τη βρήκατε; Έχετε και δικαίωµα τριτολογίας. Θέλετε να το συµψηφίσουµε και αυτό; Θα
µπει καινούργια διαδικασία; Δεν το καταλαβαίνω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν άκουσα τι είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Λέω, έχετε και δικαίωµα
τριτολογίας. Θέλετε να την προσθέσω και αυτή;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εάν γίνεται, βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Βεβαίως και δεν γίνεται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Να τροποποιήσουµε τον Κανονισµό εφεξής, για να είναι δίκαιος και να γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, γιατί θα κλείσουν και τα Πρακτικά και τα µικρόφωνα.
Δεν γίνεται να µας αγνοείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν σας αγνοώ. Σέβοµαι το
θεσµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν σέβεστε την ώρα.
Τους συναδέλφους σας δεν σέβεστε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Η ώρα, όµως, δεν διαµαρτυρήθηκε ότι δεν τη σέβοµαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν είναι θέµα σεβασµού
του Προεδρείου. Τους συναδέλφους σας δεν σέβεστε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, για την ώρα µην
υπεραµύνεστε, γιατί δεν διαµαρτυρήθηκε η ώρα. Σας παρακαλώ
ένα λεπτό.
Τελειώνοντας, είπε ο κ. Κακλαµάνης ότι δεν είναι θέµα των
εξήντα χιλιάδων απευθείας αναθέσεων κ.λπ., διότι ο κ. Καµίνης,
που γυρίζει στις τηλεοράσεις, δεν πρόλαβε µέσα στο εξάµηνο
να δώσει απευθείας αναθέσεις.
Κύριε Υπουργέ –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, θα το καταλάβατε κι εσείς ότι τελειώνω- λέµε «παρών», ανεξαρτήτως των
απευθείας αναθέσεων. Εγώ την Κυβέρνησή σας δεν την υπολήπτοµαι, παρά ορισµένους ανθρώπους, ορισµένους Υπουργούς
σαν κι εσάς.
Σας λέω µόνο το εξής: Εµείς, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, θα είµαστε απέναντι σε τέτοιους νόµους, όταν περιλαµβάνουν απευθείας αναθέσεις. Είναι θέµα µιας µεταφυσικής αντίληψης, που
έχουµε µε τις απευθείας αναθέσεις. Γι’ αυτό λέµε «παρών», για
να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήµατά τους, εάν τα πάρουν. Μην
ξεχνάτε ότι το Ελληνικό Κράτος αυτήν τη στιγµή χρωστάει 12 δισεκατοµµύρια σε ιδιώτες. Και να µην βάλω το ΙΚΑ που χρωστάει,
να µην βάλω και τα υπόλοιπα που χρωστάει στους ιδιώτες. Μακάρι να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήµατά τους. Και µε αυτή την
ελπίδα λέµε «παρών».
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλή-
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νων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα να ζεσταθούµε κι άλλο; Και µεταφυσικά µιλάµε εδώ και
φιλοσοφικά. Χαλαρά είναι. Η ώρα είναι έξι παρά είκοσι.
Εσείς γελάτε, κύριε Βορίδη, αλλά βλέπω ότι σας ξυπνούν αντικοµµουνιστικά αντανακλαστικά. Μόνο που µένετε στο «αντί».
Ξέρετε το «αντί» δεν είναι θέση, είναι µία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εγώ σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ξέρετε ότι δεν µπορείτε
να απευθύνεστε προσωπικά στον συνάδελφο. Δεν γίνεται. Να
ακούσουµε την οµιλία σας. Πείτε τις απόψεις σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εµένα δεν µε πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πειράζει εµένα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μέσω υµών, λοιπόν, απευθύνοµαι στον
κ. Βορίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ είµαι υποχρεωµένος
να ακολουθήσω τη διαδικασία. Το εκλαµβάνω ότι είναι λόγω απειρίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου τρώτε χρόνο.
Μέσω υµών, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, απευθύνοµαι σε Βουλευτή της Συµπολίτευσης και λέω: Σας ξυπνούν αντανακλαστικά
αντικοµµουνιστικά πολύ όψιµα. Εσείς συγκυβερνάτε µε το κόµµα
της κ. Ρεπούση. Με την Αριστερά εσείς συγκυβερνάτε. Και πιστεύω ότι µε αυτό που κάνετε, δηλαδή µόνο «αντί», «είµαστε αντιεθνικιστές», «είµαστε αντικοµµουνιστές» -είστε µόνο «αντί», δεν
έχετε καµµία θέση- µάλλον ψαρεύετε ψήφους, γιατί εδώ υπάρχουν κάµερες, όπως συνεχίζετε να ψαρεύετε ψήφους στα τηλεοπτικά πλατό. Δεν λέγατε τα ίδια την εποχή των τσεκουριών, την
εποχή της νέας τάσης, την εποχή της νεολαίας του δικτάτορα,
όπως λέτε, του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Γνωριζόµαστε. Μικρή
χώρα είµαστε. Να αρχίσουµε κι εµείς να φέρνουµε φωτοτυπίες
από περιοδικά κ.λπ.. Θέλετε να το ξεκινήσουµε έτσι; Να το κάνουµε βιβλιοπωλείο εδώ; Να το κάνουµε.
Και κάτι άλλο: Μιλήσατε εδώ για το Σύνταγµα. «Το Σύνταγµα…
», «το Σύνταγµα…», «το Σύνταγµα…». Το σεβόµαστε και το πιστεύουµε. Μόνο που το Σύνταγµα το κατέλυσε ο εθνάρχης που
πιστεύετε, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής. Ορκίστηκε στον Πρόεδρο της δικτατορίας, τον Γκιζίκη, και επανέφερε το Σύνταγµα
της δεκαετίας του ’50 –του ’52- κουτσουρεµένο. Πραξικοπηµατικά ήρθε ο Καραµανλής στην Ελλάδα.
Ακούστηκε και για το φάκελο της Κύπρου. Ναι, να ανοίξει ο
φάκελος της Κύπρου. Βεβαίως, και να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου. Εµείς είµαστε υπέρ του να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου.
Και είναι πάγια θέση της Χρυσής Αυγής. Χουντικοί πέθαναν στη
φυλακή. Πήγαν στη φυλακή, πλήρωσαν. Ζητάµε τον φάκελο της
Κύπρου, αυτό που έγινε τότε τη δεκαετία του ’80, το ’86, τα Πρακτικά. Τοίχο βρίσκουµε. Είναι κλειδωµένος στα συρτάρια. Μήπως
είναι κλειδωµένος, όπως είναι τα ονόµατα των καταθετών στο cd;
Να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου και να πληρώσουν όσοι είναι
να πληρώσουν, να αποδοθεί ιστορική δικαιοσύνη.
Ποιανού τη µνήµη καλύπτετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
για την προδοσία της Κύπρου;
Και επειδή θέλετε να τα ακούσετε, ακούστε τα. Δικό σας στέλεχος -ειπώθηκε το πρωί- είπε ότι τη σηµαία µπορούν να την
καίνε όποτε θέλουν τα καλόπαιδα. Το ξεχάσατε; Και πάλι ένας
δικός σας Βουλευτής -δεν θυµάµαι ποιο ήταν το όνοµά του- αποκάλεσε ανερυθρίαστα µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα την ελληνική σηµαία «σφουγγαρόπανο». Αυτόν διάλεξε το κόµµα σας να
αντιµετωπίσει τη Χρυσή Αυγή και να πυροδοτήσει το κλίµα µέσα
σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα; Τον ευχαριστούµε. Ευχαριστούµε τη
Νέα Δηµοκρατία που διάλεξε αυτόν. Μόνο που η Χρυσή Αυγή
γνωρίζει την προβοκατόρικη τακτική σας, τη χωροφυλακίστικη
τακτική σας λίγες µέρες προτού να φέρετε τα µέτρα στη Βουλή,
προτού να υπογράψετε µε την τρόικα, να υπογράψετε κατ’ ουσία
την εξόντωση του ελληνικού λαού.
Ξέρετε, καλά κάνετε, γιατί µε την πολιτική σας φέρνετε πολύ
σύντοµα τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και τη Χρυσή Αυγή στην Αξιω-
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µατική Αντιπολίτευση.
Και ξέρετε και κάτι άλλο τελευταίο, λογοτεχνικό; «Το κτήνος
λαβωµένο φωνάζει και χτυπιέται». Το κτήνος γίνεται επικίνδυνο
όταν είναι στα τελευταία του. Όσο πιο γρήγορα φύγετε από την
εξουσία, τόσο καλύτερα για το έθνος και για τον τόπο.
Για να κλείσω, θα ήθελα εγώ προσωπικά να µην ξανακουστεί
σε διάδροµο της Βουλής, να µην ξανακουστεί σε γραφεία -γιατί
η πολιτική παράγεται όχι µόνο σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, παράγεται και στους διαδρόµους, παράγεται και στο καφενείο και στα
παραπολιτικά- το: «ξέρετε, και εγώ δικός σας είµαι», «ξέρετε, ο
πατέρας µου εµένα πολέµησε στο Γράµµο», «ξέρετε, εµένα ο πατέρας µου ήταν χωροφύλακας», «ξέρετε, και αυτά εµείς τα
έχουµε στην καρδιά µας, αλλά τι να κάνουµε;».
Στην πράξη τι κάνετε; Είστε έµποροι ιδεών. Ο Ιησούς Χριστός
πήρε το φραγγέλιο και τους εµπόρους, τους υποκριτές τους πέταξε έξω από το ναό. Η Χρυσή Αυγή στα νόµιµα πολιτικά πλαίσια
που καθορίζονται από το Σύνταγµα, θα σας πετάξει έξω από την
πολιτική σκηνή. Πως θα σας πετάξει; Με τον καθαρό, αδαµάντινο, ελληνικό πολιτικό της λόγο. Μην φαντάζεστε, ούτε βίες ούτε
τσεκούρια ούτε δύο πάγκους.
Να πούµε µια αλήθεια: Με την πολιτική σας, µε την πολιτική
της Νέας Δηµοκρατίας και των προηγούµενων κυβερνήσεων -και
δεν δίνουµε συγχωροχάρτι στο ΠΑΣΟΚ- µε τις ρεµούλες σας, µε
την κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος, µε τη διασπάθιση
των οικονοµιών των Ελλήνων έχετε πλήξει καίρια, όχι µόνο την
ελληνική οικονοµία, έχετε βάλει χέρι όχι µόνο στις τσέπες των
Ελλήνων, αλλά έχετε πλήξει καίρια τους πυλώνες που γι’ εµάς,
τη Χρυσή Αυγή, είναι οι πυλώνες της εθνικής ζωής. Έχετε πλήξει
την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια.
Κατηγορήστε, λοιπόν, άφοβα τη Χρυσή Αυγή, ελεύθερα. Πείτε
ό,τι θέλετε. Ταυτίζεστε έτσι µε τη διεθνιστική αριστερά και ξεσκεπάζεστε, όχι στα µάτια του ελληνικού λαού, ξεσκεπάζεστε
στα µάτια των ψηφοφόρων σας.
Ξέρετε γιατί τα κάνετε αυτά; Γιατί έχετε πρόβληµα. Βλέπουµε
τις δηµοσκοπήσεις. Ξέρετε κάτι; Έχουµε και εµείς κρυφές δηµοσκοπήσεις. Βλέπετε ότι δεν πάτε καλά, γι’ αυτό θέλετε να µας
τσιγκλίσετε. Αναφερθήκατε στη σηµαία. Και για να γίνει σ’ όλους
γνωστό, γιατί µας θίγετε σε ευαίσθητα σηµεία, η ελληνική σηµαία
γι’ εµάς είναι η ψυχή µας. Αυτή τη σηµαία εµείς -το πανί που λένε
άλλοι- θα την υπερασπιστούµε µέχρι την τελευταία ρανίδα του
αίµατός µας.
Εµείς τον όρκο που δώσαµε στο στρατό τον τηρούµε διά βίου.
Γιατί εµείς πήγαµε στρατό, όχι όπως έκαναν διάφοροι µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα που ήταν τριµηνίτες. Συνεπώς, δεν τροµοκρατούµεθα.
Με τους ρουφιάνους της ΕΥΠ που µας παρακολουθούν, δεν
έχουµε πρόβληµα. Μας παρακολουθούν από µικρά παιδιά. Ξέρετε και κάτι; Δεν µας σταµάτησαν τότε που ήµασταν µικροί.
Τώρα πια είναι αργά. Εγώ πριν από λίγο τους πήρα τηλέφωνο.
Με παρακολουθούν. Αυτό το έθεσα και εις γνώση της Διάσκεψης
των Προέδρων. Να τα πούµε αυτά. Γιατί είναι απόρρητα όσα
λέµε στη Διάσκεψη των Προέδρων; Γιατί δεν δίνονται τα Πρακτικά; Υπάρχουν επιτροπές εδώ, στις οποίες λένε: «Ξέρετε, αυτά
να µην τα πούµε προς τα έξω. Να µην τα πούµε στα κανάλια».
Στην Επιτροπή Διαφάνειας και Οικονοµικών λένε «Ξέρετε, αυτά
τα λέµε µεταξύ µας». Αυτές οι συζητήσεις γίνονται µέσα στη
Βουλή. Αυτά δεν τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Εδώ είναι άλλο
πράγµα, επειδή δεν υπάρχει «γυαλί» και είναι άλλο πράγµα,
επειδή «κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει». Τα έχετε βρει.
Καµµία κρατική καταστολή, κανένα φθηνό προπαγανδιστικό
σας κόλπο δεν θα περάσει. «Δεν τσιµπάµε», κύριοι. Δεν µπορεί
να πλήξει τη Χρυσή Αυγή καµµία λάσπη. Να ξέρετε ότι ερχόµαστε. Κι ερχόµαστε, για να ξεβρωµίσει ο τόπος.
Θα σας πω και δυο κουβέντες για το σχέδιο νόµου. Ωραίο είναι
το σχέδιο νόµου, όµως, για εµάς είναι «του ποδαριού». «Στο
πόδι» έγινε κι είναι διάτρητο. Σκέτο «κεφαλοτύρι» είναι το σχέδιο
νόµου και ρεµουλάδικο, για να οικονοµήσουν κάποιοι από τους
«δικούς µας» και να «τους βολέψουµε». Δεν είµαστε, κατ’ αρχάς,
εναντίον του να πάρει κάποιος κόσµος –αν θα πάρει και πότε θα
τα πάρει- κάποια λεφτά.
Να πω και κάτι που το έχουν επισηµάνει κι άλλοι. Γιατί είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διάτρητο το νοµοσχέδιο; Με το άρθρο 6 έχουµε απευθείας ανάθεση. Συνεχίζετε τη γνωστή πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Στην απευθείας
ανάθεση θα γίνει το µεγάλο πανηγύρι. Εµπλέκεται και ο Δήµος
Αθηναίων σε αυτό, ο κ. Καµίνης, ο οποίος θα βάλει ανθρώπους
σε επιτροπές. Δεν έχουµε πρόβληµα µε τον κ. Καµίνη. Κι αυτός
βρίζει. Ας λέει ό,τι θέλει.
Έχουµε πρόβληµα, όµως, µε το ότι προστατεύσατε τον κ. Καµίνη. Τώρα τελευταία έγινε γνωστό ότι αµείβεται αδρά από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ο κ.
Καµίνης είναι στο επιστηµονικό συµβούλιο και κρύβατε τα διάφορα συµβούλια και διαβούλια εδώ µέσα. Το έκρυβαν από τον
ελληνικό λαό. Άλλο σκάνδαλο είναι αυτό, λοιπόν, όπως και πολλά
άλλα σκάνδαλα που γίνονται και εδώ µέσα κι έξω, τα οποία χρέος
µας είναι να αποκαλύψουµε.
Το κράτος Νέα Δηµοκρατία- ΠΑΣΟΚ- Αριστερά δεν µπορεί να
προστατεύσει τη ζωή, την υγεία, την περιουσία, την εργασία των
Ελλήνων. Εµείς στη Χρυσή Αυγή σε αυτό το κράτος δεν έχουµε
καµµία εµπιστοσύνη. Εµείς αυτό το κράτος µε νόµιµα µέσα, µε
τη δύναµη του ελληνικού λαού θέλουµε να διορθώσουµε και να
αλλάξουµε. Γι’ αυτό να µην παρεξηγηθεί το πολιτικό µας σύνθηµα που αναγράφεται και σε τοίχους και θα το δείτε και στην
εφηµερίδα µας, όσοι µελετάτε τα κείµενά µας που λέει:«Ζήτω το
Έθνος, κάτω το κράτος». Αυτό το κράτος που µας έφερε µέχρι
εδώ δεν θέλουµε.
Είπατε και για τη βία. Η βία είναι µια κινητήριος δύναµη. Η βία
είναι η µαµή της ιστορίας. Το λέτε αυτό. Λέτε ότι η βία είναι η
µαµή της ιστορίας. Εµείς πιστεύουµε ότι η βία εντός του λαού,
εντός των πλαισίων του κράτους δεν πρέπει να υφίσταται. Έχει
πονέσει αυτός ο τόπος από τη βία, έχει µατώσει. Τρία χρόνια
ολόκληρα από το 1946 µέχρι το 1949 ρήµαξε αυτός ο τόπος από
τη βία. Δεν χρειαζόµαστε άλλη βία. Είµαστε εναντίον της βίας.
Θέλουµε, όµως, βία εναντίον των εχθρών του έθνους. Βλέπετε, τι γίνεται στη Θράκη µε την ΕΟΖ. Έγινε ο χαµός. Πριν από
µια βδοµάδα βγήκαν τα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ», τέτοια µέρα. Ποιος θα µιλήσει για όλα αυτά; Η πατρίδα µας κινδυνεύει και η Χρυσή Αυγή
είναι εδώ για να αγωνιστεί και να την προστατεύσει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης για ένα λεπτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βρήκα κάτι ενδιαφέρον, το οποίο
πρέπει να το πω. Βρίσκω ενδιαφέρον το ότι έγινε αναφορά σε
περιστατικά τα οποία µε αφορούν, προ τριάντα ετών και για τα
οποία έχω αναφερθεί και εξηγήσει κατ’ επανάληψη. Δεν θα κάνω
ξανά τη συζήτηση εδώ. Τι θέλω, όµως, να υπογραµµίσω εδώ; Ότι
αυτή η αναφορά έγινε από µία συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ και από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Είναι ενδιαφέρων ως συσχετισµός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν σας βγαίνει…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Και εσείς προσωπικό;
Από πού; Το άλλο υπήρξε. Το καταλάβαµε όλοι. Εσείς από πού;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δώστε µου το λόγο να εξηγήσω
σε ό,τι µε αφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Κυριαζίδης, για να εξηγήσει σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Η αναφορά του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής για τη χωροφυλακίστικη νοοτροπία κάποιων, καταδεικνύοντας εµένα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ελάτε τώρα! Εσείς εκπροσωπείτε όλη τη Χωροφυλακή; Σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Η αναφορά και ο στόχος προς
εµένα ήταν. Δεν ήσασταν εδώ στην εισήγησή µου το πρωί. Ακριβώς εκεί έγκειται η αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Νόµιζα ότι ήταν γενική.
Συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Απλώς, θα ήθελα να πω ότι επειδή
υπηρέτησα τριάντα πέντε χρόνια ως αξιωµατικός στην Ελληνική
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Χωροφυλακή και στην Ελληνική Αστυνοµία, είµαι περήφανος.
Εάν κάποιοι αυτό το θεωρούν µεµπτό, είναι δικό τους ζήτηµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Στο µυαλό σας είναι. Δεν είπα για εσάς.
Η Χωροφυλακή είναι πιο έξυπνη από εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ, κύριε
Παππά! Αρχίζει σιγά-σιγά και παίρνει µία τροπή το πράγµα, η
οποία δεν είναι καθόλου καλή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να ανακαλέσει, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Βεβαίως, του ζητώ και
εγώ να ανακαλέσει. Δεν εννοούσε αυτό που ήθελε.
Το λόγο έχει ο κ. Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να µην γραφτεί στα Πρακτικά. Εγώ δεν
σας ξέρω. Καλό θα ήταν, όµως, το Επιστηµονικό Συµβούλιο, που
πληρώνεται τόσο αδρά από τη Βουλή, να κάνει και ένα κέντρο
µέτρησης του IQ, του δείκτη νοηµοσύνης. Ας µετρηθούµε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παππά, θα πρέπει
να συνεννοηθούµε κάποια στιγµή. Τέτοια πράγµατα, τέτοιες αποστροφές και εκφράσεις µπορεί καθένας εδώ µέσα να χρησιµοποιήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ζωντανοί άνθρωποι είµαστε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ουδείς είναι εδώ που δεν
προέρχεται από την κοινωνία. Πρέπει να υπάρχει µία αυτοσυγκράτηση. Υπάρχουν άλλοι χώροι όπου µπορούν να ειπωθούν αντίστοιχα ευφυολογήµατα. Εδώ, εάν δεν αυτοπεριοριστούµε και
εάν δεν µιλάµε µε τον τρόπο που πρέπει, καταλαβαίνετε ότι δεν
θα είναι Βουλή. Ποια είναι η εικόνα που δίνουµε στην κοινωνία;
Αυτά που λέµε µεταξύ µας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ας µετρηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ πολύ!
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πλέον το παιχνίδι έχει αρχίσει να χοντραίνει και θα ήθελα να
απευθύνω έκκληση και εγώ και η Δηµοκρατική Αριστερά -φαντάζοµαι ότι είναι έκκληση όλων των κοµµάτων του δηµοκρατικού
τόξου- όταν διατυπώνονται σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα τέτοια «χαριτωµένα» περιπαικτικά σχόλια, που έχουν να κάνουν µε την ίδια
τη λειτουργία της δικαιοσύνης, να µην ακούγονται γελάκια. Είναι
πολύ σοβαρή η κατάσταση.
Πρέπει, επιτέλους, να συνειδητοποιήσουµε σ’ αυτήν εδώ την
Αίθουσα, το κορυφαίο πολιτειακό όργανο της Κοινοβουλευτικής
Δηµοκρατίας, ότι όλοι οι ολοκληρωτισµοί στην πολιτική ιστορία
ήρθαν ως επιστέγασµα του πλήρους εκχυδαϊσµού όλων των θεσµών και κυρίως αυτής εδώ της Αίθουσας, του Κοινοβουλίου δηλαδή. Το Κοινοβούλιο, όµως, είναι ξένο προς αυτές τις αντιλήψεις.
Μια προβιά έχουν φορέσει κάποιοι, προκειµένου να λειτουργήσουν εδώ. Είπα στην Επιτροπή Δεοντολογίας: η δηµοκρατία
είναι ανεκτική, είναι µεγαλόψυχη, πρέπει να είναι και άτεγκτη. Για
να επιτελέσει το καθήκον της πρέπει να κάνει κάτι παρά πολύ βασικό και αυτή την περίοδο πρέπει να το κάνουµε εµείς εδώ. Πρέπει να κάνουµε την πραγµατική αυτοκριτική. Να ενδοσκοπήσουµε ποια ήταν εκείνα τα στρουθία που εκκόλαψαν το αυγό
του φιδιού. Ποιοι είναι; Εµείς. Το πολιτικό σύστηµα. Το φαύλο
κλεπτοκρατικό πελατειακό σύστηµα. Έχουµε τη διάθεση να κάνουµε αυτή τη συζήτηση; Και επειδή θέλω ακόµη να πιστεύω ότι
ανήκω στο χώρο της Αριστεράς και επειδή το θέµα αυτό συζητείται στην Αριστερά διαχρονικά και υπάρχουν και ιστορικές καταγραφές, βιβλία ηγετών της Αριστεράς για το θέµα αυτό,
κάποια στιγµή θα τα επαναφέρουµε και αυτά στη µνήµη µας; Θα
θυµηθούµε, παραδείγµατος χάριν, σύντροφοι της από εδώ πλευράς, ποια ήταν η στάση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Γερµανίας, πριν ακόµα αναλάβει την εξουσία ο Χίτλερ; Δεν ήταν
εχθρός το εθνικό σοσιαλιστικό κόµµα. Το σοσιαλδηµοκρατικό
κόµµα ήταν ο κύριος εχθρός τότε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τι είναι αυτά τα ανιστόρητα που
λέτε; Πού θα πάει πια αυτό; Δεν έχετε πάτο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ήταν η αντιπαράθεση. Και προέκυψε σαν τέρας µπροστά µας εκείνο το καθεστώς. Ας κάνουµε,
λοιπόν, την αυτοκριτική µας και ας διαµορφώσουµε τη νέα κουλτούρα, γιατί αυτά που συζητούµε σήµερα εδώ και θα συνεχί-
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σουµε να συζητάµε, είναι οι βασικές αρχές του Διαφωτισµού,
που κάποια στιγµή πρέπει να τις αποκτήσουµε. Και επειδή η υποκρισία περισσεύει, δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα, θέλω να
χρησιµοποιήσω το Σύνταγµα αυτής εδώ της χώρας. Και θα απευθυνθώ στην από εκεί πλευρά για το Σύνταγµα, επειδή το επικαλούνται όλοι. Εκτός Συντάγµατος η λειτουργία της Χρυσής
Αυγής, απολύτως.
Άρθρο 5 του Συντάγµατος: «Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει
στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας κ.λπ.». Καθένας.
Δεν λέει Έλληνας πολίτης. Ο καθένας που βρίσκεται σ’ αυτήν
εδώ τη χώρα, έχει δικαίωµα να το κάνει.
Παράγραφος 2: «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής
και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής,
γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων». Έχει καµµία σχέση µε τα ρατσιστικά παραληρήµατα που ακούµε ή µε τα
πογκρόµ που παρακολουθούµε στις τηλεοράσεις αυτή η διάταξη
του Συντάγµατος;
Παράγραφος 5. «Καθένας έχει δικαίωµα στην προστασία της
υγείας και της γενετικής του ταυτότητας». Έχει καµµία σχέση
αυτή εδώ η παράγραφος µε τις απόψεις ότι κανένας µετανάστης
δεν µπορεί να τύχει ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή ότι δεν
πρέπει να προστατεύεται η αξιοπρέπειά του;
Άρθρο 9. «Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο». Δεν χρειάζεται
να επεκταθώ.
Σας λέω απλώς ότι αν εξαιρέσουµε το άρθρο 4, όπου αναφέρεται «Έλληνας» όλα τα άρθρα του Συντάγµατος αναφέρονται
σε ανθρώπους και στο «καθένας». Αλήθεια, είναι συµβατή µε τις
απόψεις της Χρυσής Αυγής η αναφορά παραδείγµατος χάριν,
στις διεθνείς συµβάσεις, στην οικουµενική διαχείριση για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, για τη φυλετική ισότητα, για την ανεξιθρησκία, όλα αυτά που ακούστηκαν για µουσουλµάνους και
οτιδήποτε τέτοιο;
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όλες οι λειτουργίες και δράσεις της Χρυσής Αυγής είναι εκτός Συντάγµατος. Ας πάψουν, λοιπόν, κάποιοι να επικαλούνται το Σύνταγµα,
προκειµένου να δικαιολογήσουν τη συµπεριφορά τους. Είναι
εκτός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτήν εδώ τη χώρα δυστυχώς απλώς και µόνο η νοµιµοποίηση της πολιτικής βίας είναι ένα
παρακλάδι των εξελίξεων και των καταστάσεων που βιώνουµε το
τελευταίο διάστηµα. Η νοµιµοποίηση της πολιτικής βίας και γενικότερα της βίας είναι το όπλο που έχουν κάποιες οµάδες, κυρίως µειοψηφίες, προκειµένου να καλύψουν δυστυχώς, τον
κατακερµατισµό της ίδιας της κοινωνίας.
Ακούστηκαν πάρα πολλά σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα σχετικά µε
τις πλατείες που ήταν γεµάτες κάποτε. Όσοι από εµάς παρακολουθούσαµε αυτές τις πλατείες, γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά τι
σήµαιναν οι πλατείες της δεκαετίας του ’60 ή αµέσως µετά την
πτώση της δικτατορίας. Μόνο και µόνο η παρουσία του κόσµου,
η σιωπηλή αλλά εύγλωττη παρουσία του κόσµου ήταν ικανή να
ρίξει κυβερνήσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ποια «σιωπηλή»; Πριν τη δικτατορία
σιωπηλές;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Συγκεντρώσεις, κύριε Βούτση,
χωρίς πανό και χωρίς ντουντούκες. Οι µεγάλες προεκλογικές
συγκεντρώσεις της δεκαετίας του ’60. Το γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά. Θέλετε να διορθώσω; Όχι βίαιες.
Η έλλειψη αυτής της µαζικότητας, η οποία επακολούθησε δυστυχώς την κατακερµατισµένη κοινωνία, προκάλεσε την ανάγκη,
προκειµένου να ακουστούν φωνές µειοψηφιών που δεν µπορούσαν να ακουστούν αλλιώς, µε αποτέλεσµα να έχει νοµιµοποιηθεί
η βία σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής.
Αυτή η έκφανση της κοινωνικής και πολιτικής βίας διαµόρφωσε
έναν ιδιότυπο µιθριδατισµό που λίγο-πολύ άλλαξε την αντίληψη
και τη φιλοσοφία της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων πολιτών, µε αποτέλεσµα τέτοια φαινόµενα να θεωρούνται
φυσιολογικά και ως νόµιµα προκειµένου να διαµορφώνουν τέτοιες συνθήκες.
Άκουσα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον τον εκπρόσωπο της Χρυ-
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σής Αυγής να αναφέρεται στη βία ως µαµή της ιστορίας. Έχω
την εντύπωση ότι δεν έχει πλήρη γνώση πώς εκφράζεται και αιτιολογείται αυτή η βία ως γενεσιουργός αιτία των ιστορικών γεγονότων και της εξέλιξης. Προφανώς δεν αναφέρεται σ’ αυτή τη
βία. Προφανώς αναφέρεται στη βία της γέννησης του καινούργιου, που είναι αποτέλεσµα συλλογικών, µαζικών εξεγέρσεων και
όχι στη βία, την οποία βιώνουµε. Μην εκχυδαΐζουµε αυτή τη βία
την οποία λίγο-πολύ όλοι την έχουµε ανάγκη, ο καθένας από τη
δική του πλευρά, προκειµένου να προοδεύουν οι κοινωνίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Μεταπολιτευτική Ελλάδα διαµορφώθηκε στο εξής δίπολο. Από τη µία πλευρά ήταν ο εχθρός
λαός, δηλαδή, το κράτος πάντα αντιµετώπιζε το λαό και τους πολίτες ως εχθρό και από την πλευρά του λαού αντιµετωπιζόταν το
κράτος ως δυνάστης. Αυτός ο ιδιότυπος εµφύλιος, ο οποίος αναπτυσσόταν σε όλα τα µέτωπα, δυστυχώς διαµόρφωσε αυτή την
κοινωνία την κατακερµατισµένη, αυτή την κοινωνία του πελατειακού συστήµατος, των ιδιωτών. Χάθηκε κάθε τι συλλογικό, κάθε
τι οµαδικό, κάθε τι που θα µπορούσε να κινητοποιήσει την κοινωνία. Έτσι φτάσαµε στο σηµείο κηρύγµατα σαν αυτά της Χρυσής Αυγής που ακούµε, δυστυχώς να βρίσκουν πρόσφορο
έδαφος.
Μου έρχεται στη µνήµη ένα από τα ωραιότερα γκράφιτι που
έχω δει στην οδό Πανεπιστηµίου. Δεν θεωρώ ότι το έγραψε κάποιος αναρχικός. Το γκράφιτι έλεγε: «Στις ρωγµές του κράτους
το παρακράτος δολοφονεί». Αυτές οι ρωγµές δυστυχώς έγιναν
χάσµατα. Είναι καθήκον όλων των κοµµάτων του δηµοκρατικού
τόξου αυτά τα χαλάσµατα να τα καλύψουν, γι’ αυτό ακριβώς και
προτείναµε ως Δηµοκρατική Αριστερά στην Επιτροπή Δεοντολογίας ότι το πολιτικό σχέδιο που πρέπει να αναπτυχθεί, προκειµένου να εξαλείψει όλα εκείνα τα φαινόµενα, όλα εκείνα τα αίτια
που γεννούν το παρακράτος, γεννούν τα κόµµατα σαν τη Χρυσή
Αυγή πρέπει να είναι στοιχείο της λειτουργίας όλων των κοµµάτων. Προτείναµε η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας να διατυπώσει ολοκληρωµένη πρόταση πολιτικού σχεδίου, ούτως ώστε
οι δράσεις να περιλαµβάνουν όλες τις εξουσίες, όλη τη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος και συγχρόνως να αναλάβουµε
δράσεις ανάκτησης της συλλογικής µνήµης, γιατί ουαί και αλίµονο αν η συλλογική µνήµη χαθεί εντελώς από αυτόν τον τόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ ευχαριστώ, κύριε
Τσούκαλη, για το χρόνο που τηρήσατε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για το νοµοσχέδιο που συζητάµε έγινε πάρα πολύ µεγάλη συζήτηση. Εµείς και στην επιτροπή και σήµερα εδώ ζητήσαµε στοιχεία για τους εργαζόµενους. Έγιναν τα επεισόδια, οι βανδαλισµοί, οι καταστροφές. Πόσοι εργαζόµενοι έχασαν τη δουλειά
τους; Πόσοι απολύθηκαν; Πόσοι δεν πήραν τα ένσηµά τους γι’
αυτό το διάστηµα; Πόσοι δεν αποζηµιώθηκαν µε την απόλυσή
τους; Δεν µας απαντήσατε. Δεν υπάρχει µηχανισµός του κράτους να ελέγξει; Δεν υπάρχουν στοιχεία για το τι έγιναν και πού
πήγαν αυτοί οι εργαζόµενοι; Δηλαδή, θα κλείσει η συζήτηση, θα
γίνει η ψηφοφορία χωρίς να δούµε τι έγιναν ή τι θα γίνουν τέλος
πάντων οι εργαζόµενοι. Δεν µας δώσατε στοιχεία και αριθµούς
για τους εργαζόµενους. Εµείς δεν µπορούµε να αποδεχθούµε
αυτήν τη λογική. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, αναπτύχθηκαν πάρα πολλές θεωρίες σήµερα ή πτυχές για το ζήτηµα της βίας. Αν κατάλαβα καλά, εκφράστηκε από
Βουλευτή της Συµπολίτευσης ότι η µόνη νόµιµη βία είναι η βία
του κράτους. Το ίδιο ανέφερε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι πολύ αποκαλυπτικές αυτές οι
τοποθετήσεις. Ας µιλήσουµε ουσιαστικά. Εδώ και χρόνια και ειδικότερα στα χρόνια της βαθιάς καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης η βία του κράτους εντείνεται, γίνεται καθηµερινή, είναι
πολύµορφη και πολυεπίπεδη. Και δεν είναι µόνο η βία των δυνάµεων καταστολής σε περιπτώσεις κινητοποιήσεων εργαζοµένων
που διεκδικούν, που αγωνίζονται για το µεροκάµατο, για τη δουλειά τους, για το ψωµί τους, ενάντια στις παράνοµες απολύσεις,
στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, στη µη πληρωµή δεδουλευµένων, στη µη επικόλληση ενσήµων. Είναι η βία στα εργοστά-
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σια και στους τόπους δουλειάς. Όταν κλείνει η πύλη του εργοστασίου -αυτά που λέµε για την αστική δηµοκρατία, αυτά που
έλεγε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ για το
Σύνταγµα- δεν υπάρχει καµµιά δηµοκρατία. Να είµαστε ειλικρινείς και να είµαστε καθηµερινοί.
Αλλά η πιο µεγάλη βία είναι όλων των προηγούµενων Κυβερνήσεων και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και η σηµερινή της Συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας και
ΔΗΜΑΡ. Κατάργηση του πενθήµερου, του σαραντάωρου, των
συλλογικών συµβάσεων, της κοινωνικής ασφάλειας. Είπε ο Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας: «Είναι νόµος». Εδώ χύθηκαν
ποτάµια αίµα για το οκτάωρο και σε ένα βράδυ καταργείται. Είναι
νόµιµο; Η µη απλή αναλογική. Με 32% σχηµατίζουν Κυβέρνηση
και άµα βάλλεις και τα ποσοστά των ψηφισάντων, είναι περίπου
το 20% των εχόντων δικαίωµα ψήφου. Τα καλπονοθευτικά συστήµατα εκλέγουν κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Είναι νόµιµο;
Εσείς λέτε ότι είναι νόµιµο ως νοµικός. Εδώ, όµως, έχουµε διαστροφή των λέξεων. Απολύουν εργάτες. Αυτό δεν είναι βία, είναι
εργοδοτική δικαιοδοσία. Απολύουν και δεν δίνουν αποζηµιώσεις.
Είναι διευθυντικό δικαίωµα. Πρόκειται για µία σκληρή ταξική πολιτική.
Τρίτον, είπε ο Υπουργός ότι η ελληνική νοµολογία, σε ό,τι
αφορά το εργατικό δίκαιο, είναι η καλύτερη ή από τις καλύτερες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αµφιβάλλω γι’ αυτά που λέτε. Εσείς
γνωρίζετε ως νοµικός, ως δικαστής.
Κύριε Υπουργέ, η νοµοθεσία σε κάθε χώρα –να πούµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους- διαµορφώνεται ανάλογα µε τους
συσχετισµούς δυνάµεων που υπάρχουν στην κοινωνία. Σήµερα,
µετά τις αρνητικές αλλαγές, µε την οπισθοχώρηση του εργατικού κινήµατος, επιχειρείται σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα µας
µία βασική αλλαγή στο θεσµικό πλαίσιο. Οι αλλαγές που γίνονται
είναι αντιδραστικού χαρακτήρα.
Το αστικό σύστηµα, οι καπιταλιστές θέλουν να τα πάρουν όλα
πίσω, αυτά που υποχρεώθηκαν να δώσουν από την πάλη του εργατικού κινήµατος µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, από τις κατακτήσεις του σοσιαλισµού και ιδιαίτερα τις κατακτήσεις στις
σοσιαλιστικές χώρες.
Την προηγούµενη εβδοµάδα ρίχθηκε µία τροχιοδεικτική βολή.
Μας είπαν συγκεκριµένα ότι θα γυρίσουµε περίπου τριάντα χρόνια πίσω. Θα καταργηθεί το πενθήµερο και θα έχουµε εβδοµάδα
έξι ηµερών. Με πρόσχηµα την κρίση, παίρνονται πίσω θεµελιώδεις κατακτήσεις του εργατικού και ευρύτερα του λαϊκού κινήµατος. Όλα αυτά γίνονται για να διασφαλίζονται τα συµφέροντα
και τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων, των µονοπωλίων. Όλα
όσα λέγονται για µείωση του εργατικού κόστους, εκεί οδηγούν,
να ρίχνονται πάλι τα βάρη στις πλάτες των εργαζοµένων, των εργατών.
Στην περίοδο της ανάπτυξης, τα µονοπώλια είχαν τεράστια
υπερκέρδη. Στην περίοδο της κρίσης, συνεχίζουν να κερδίζουν.
Τώρα, όµως, το επιπλέον είναι ότι θέλουν να διαµορφώσουν ένα
τέτοιο θεσµικό πλαίσιο, ώστε στην επόµενη ανάπτυξη -έστω και
αναιµική- να υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο, να συνεχίσουν να κερδίζουν γιατί θα έχουν εργαζόµενους µε 300 ή 400 ευρώ, χωρίς
κοινωνικά δικαιώµατα, χωρίς κοινωνική ασφάλιση.
Τέταρτον, η διαστρέβλωση της πραγµατικότητας, η προσπάθεια ευτελισµού, υπονόµευσης, συκοφάντησης του εργατικού
και ευρύτερα του λαϊκού κινήµατος από οµιλητές –και χαίροµαι
που γύρισε ο κ. Ρήγας- δεν πιάνουν πλέον τόπο. Ωστόσο, συνεχίστηκε.
Εδώ ακούστηκαν σήµερα πολεµικές κραυγές. Οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες, η πάλη του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος -να
το ξεκαθαρίσουµε- δεν έχουν καµµία σχέση µε προβοκατόρικες
δράσεις δυνάµεων, µηχανισµών και υπηρεσιών, µυστικών και όχι.
Για τη συγκεκριµένη περίπτωση που κάνουµε συζήτηση, για
τις 12 Φλεβάρη του 2012, τα πράγµατα ήταν πιο καθαρά από
κάθε άλλη φορά. Εκείνη την ηµέρα, εκείνη την Κυριακή, µε τη
συννεφιά και τη βροχή, ήταν πιο συντονισµένη όλη η δράση δυνάµεων καταστολής, σε µία συνεργασία δυνάµεων καταστολής
–όχι όλων των δυνάµεων- µε κουκουλοφόρους και άλλους.
Τα µέσα που χρησιµοποίησαν, ο τρόπος που έδρασαν, η οργάνωσή τους παραπέµπουν όχι σε µεµονωµένες δραστηριότη-
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τες, σε διαµαρτυρόµενους αγανακτισµένους, αλλά ήταν δράση
ανθρώπων πειθαρχηµένων, εκπαιδευµένων που είχαν µία αποστολή: Συγκεκριµένη δράση για κατασυκοφάντηση του κινήµατος πρωτίστως. Οι καταστροφές, οι βανδαλισµοί δεν έχουν
καµµία σχέση µε το οργανωµένο εργατικό λαϊκό κίνηµα και ειδικότερα µε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα.
Πέµπτον, φαίνεται, κυρίες και κύριοι Βουλευτές ότι για τη στήριξη της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής, αυτής της εφαρµοζόµενης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων,
της πολιτικής που εκφράζει η συγκυβέρνηση των τριών κοµµάτων, επιστρατεύεται και ο αποπροσανατολισµός και η κατασυκοφάντηση των αγώνων και η προσπάθεια ταύτισης των εργατικών και λαϊκών αγώνων µε τη δράση προβοκατόρικων δυνάµεων, καθώς και η συνεργασία µυστικών υπηρεσιών που έχουµε
κατά καιρούς και έχουν καταγγελθεί.
Τι άλλο από ταύτιση ήταν η τοποθέτηση του αγορητή της
ΔΗΜΑΡ που συνέδεσε τις κινητοποιήσεις µε τις καταστροφές;
Για άλλη µια φορά θέλουµε να υπογραµµίσουµε –και η εµπειρία το έχει αποδείξει- οι εργάτες, οι εργαζόµενοι, οι αγωνιστές
παλεύουν οργανωµένα, συνειδητά µε πρόσωπο καθαρό. Δεν
κρύβουν οι αγωνιστές το πρόσωπό τους. Το κρυµµένο πρόσωπο
είναι ένα πρόσωπο επικίνδυνο. Και αρκετά µε τις µεγαλοστοµίες,
γιατί φτάνουν σε υποκρισία.
Δηµοσιεύτηκαν συχνά φωτογραφίες, αλλά και βίντεο που έδειχναν αγαστή συνεργασία κουκουλοφόρων µε ανθρώπους των
ΜΑΤ. Δηµοσιεύτηκαν πολλές φορές. Καµµία απάντηση.
Έκτο ζήτηµα. Εδώ και µερικά χρόνια επιχειρείται µία πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που αποκτά και ιδεολογικό µανδύα. Στο Συµβούλιο της Ευρώπης η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει συστηµατικά να εξισώσει τον κοµµουνισµό µε το φασισµό. Θα το ξαναπούµε. Για τη συντριβή του φασισµού, του ναζισµού στο Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο σε όλη την Ευρώπη χύθηκαν ποτάµια αίµατος. Οι λαοί αγωνίστηκαν. Ειδικότερα σε αυτόν τον αγώνα οι κοµµουνιστές σε όλη την Ευρώπη έπαιξαν σηµαντικό ρόλο, θυσιάστηκαν σε αυτόν τον αγώνα.
Στην Ελλάδα οι κοµµουνιστές έδωσαν τεράστιες θυσίες στον
αγώνα για τη συντριβή του φασισµού. Και έδωσαν αυτόν τον
αγώνα µέσα από τις γραµµές της Εαµικής Εθνικής Αντίστασης.
Ειλικρινά ξαφνιάστηκα ακούγοντας έναν Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας να οικειοποιείται και αυτός το ΕΑΜ. Ναι, το είπε! Βεβαίως –είχε αναφερθεί εδώ- στο ΕΑΜ ήταν και ο πατέρας του
πρώην Αντιπροέδρου και Προέδρου της Βουλής κ. Βύρωνα Πολύδωρα. Είναι τιµητικό για αυτόν ο οποίος συµµετείχε στον
αγώνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε να δείτε. Σήµερα αυτό που επιχειρείται είναι η εξίσωση των δύο άκρων. Και στην ανάπτυξη αυτής της θεωρίας µε
βάση δηµοσιεύµατα και τοποθετήσεις εδώ στην Αίθουσα φτάνουν να ταυτίζουν τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις στους δρόµους, στα λιµάνια, στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις µε τη
δράση των κουκουλοφόρων ή µε τη δράση της Χρυσής Αυγής.
Με αυτήν τη δράση µας χωρίζει άβυσσος. Γιατί, αυτές οι δράσεις και των κουκουλοφόρων και της Χρυσής Αυγής είναι δράσεις οι οποίες στηρίζουν µε όλα τα µέσα το εκµεταλλευτικό
σύστηµα, τον καπιταλισµό.
Έβδοµο ζήτηµα. Στις 26 του µήνα, δηλαδή την Τετάρτη, υπάρχει γενική πανελλαδική απεργία. Εµείς τα µέλη και οι φίλοι του
ΚΚΕ, του ΠΑΜΕ δουλεύουµε δραστήρια για την επιτυχία αυτής
της απεργίας, ενάντια στα νέα αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα, τα
µέτρα τα οποία θα επιχειρήσουν να βάλουν ταφόπλακα στα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Θα είναι µία µεγάλη παλλαϊκή, πανεργατική κινητοποίηση.
Εµείς καλούµε τους εργάτες, όλους τους εργαζόµενους, να σηκώσουν το ανάστηµά τους και να πάρουν µέρος σ’ αυτόν τον
αγώνα. Ταυτόχρονα, όµως, τους καλούµε να περιφρουρήσουν
τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, να έχουν
ετοιµότητα, να επαγρυπνούν, να αντιµετωπίσουν την εργοδοτική
τροµοκρατία, αλλά και κάθε προσπάθεια προβοκάτσιας και υπονόµευσης των αγώνων τους.
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Τέλος, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι σαφές και καθαρό. Ποτέ δεν έκρυψε την επιδίωξή του ότι αγωνίζεται για να
διαµορφωθούν όροι, συνθήκες και προϋποθέσεις για να συγκροτηθεί ένα πανίσχυρο εργατικό, λαϊκό µέτωπο για βαθύτερες αλλαγές µέχρι το επίπεδο της εξουσίας. Παλεύουµε για να
πείσουµε, να κερδίσουµε την εργατική τάξη, την πλειοψηφία των
εργαζοµένων µε τις ιδέες, τις προτάσεις, την πολιτική µας. Ποτέ
δεν κρύψαµε ότι αγωνιζόµαστε για την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για την κατάργηση του εκµεταλλευτικού συστήµατος. Αγωνιζόµαστε για την εργατική λαϊκή
εξουσία, για το σοσιαλισµό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εµείς ευχαριστούµε.
Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Έχει ζητήσει το λόγο για δευτερολογία πέντε λεπτών ο κ.
Κυριαζίδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
Έπρεπε να σας τον είχα ζητήσει νωρίτερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ναι. Προειδοποιούν από
πιο µπροστά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Θα ήθελα το λόγο κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ωραία. Το λόγο θα έχουν
ο κ. Ρήγας, ο κ. Κυριαζίδης, ο κ. Μαριάς και ο κ. Βούτσης.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Είµαστε εισηγητές. Δεν έχουµε το
δικαίωµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό, πρέπει να
συνεννοηθούµε. Πρέπει να ζητήσετε το λόγο. Εάν τον ζητήσετε,
τον δικαιούστε. Όµως, κάποιος µπορεί να µη θέλει, να έχει εκθέσει τα πάντα από όσα ήθελε να πει, πράγµα το οποίο δεν βλέπω
να συµβαίνει, δυστυχώς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εµείς δεν έχουµε το λόγο αυτεπαγγέλτως ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, πρέπει να ζητήσετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Κυριαζίδης έχει το
λόγο για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, αναφέρθηκε το γεγονός ότι πράγµατι θα έπρεπε να ήταν δυνατόν να υπάρξουν παρεµβάσεις από
το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά βελτιώσεις ή παρεµβάσεις στο περιεχόµενο της σχετικής πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, που
εδώ κυρώνουµε. Αυτό δεν µπορεί να γίνει.
Πράγµατι, υπάρχουν κενά, παραδείγµατος χάριν σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα άσκησης από το δηµόσιο του δικαιώµατος
αναγωγής κατά των υπευθύνων των επεισοδίων και των ζηµιών
που προκλήθηκαν από αυτούς, έτσι ώστε να υπάρξει ένας άµεσος διοικητικός καταλογισµός σε βάρος αυτών των προσώπων.
Επίσης, δυστυχώς, η συγκεκριµένη διάταξη περιορίζεται µόνο
για την Αθήνα, ενώ είχαµε –αν θέλετε- προκλήσεις ζηµιών και σε
άλλα µέρη της χώρας.
Πράγµατι, το κατεπείγον και για εµένα «παραβιάστηκε», γιατί
θα µπορούσε, εφόσον έγιναν 12 Φεβρουαρίου οι όποιες ζηµίες,
µέσα σε ένα µήνα, ως 15 Μαρτίου, να υλοποιηθεί ως κατεπείγον
από την προηγούµενη κυβέρνηση σχετικό νοµοσχέδιο, να έχει
ψηφιστεί, να υπάρχει νόµος και να µην είµαστε σήµερα σ’ αυτήν
τη βάσανο.
Βεβαίως, οι προσκληθείσες ζηµίες προήλθαν από βία και ήταν
επόµενο ότι θα συνδυαστεί αυτό το γεγονός µε την αναφορά στη
βία σε πάρα πολλά επίπεδα. Και, βεβαίως, η βία δεν είναι άκριτη.
Δηλαδή, καταδικάζουµε τους κουκουλοφόρους όλοι µε την έννοια της διάπραξης αυτών των αδικηµάτων, της χρήσης βίας.
Αυτοί, όµως, που ενήργησαν αναλόγως, όπως είδαµε και πρόσφατα στη Ραφήνα και αλλαχού, δεν έχουν ασκήσει παράνοµη
βία; Δεν θα πρέπει να αντιµετωπιστεί το γεγονός αυτό; Και βεβαίως, δεν είναι πρόκληση;
Αναφέρθηκε από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής το γεγονός ότι η σηµαία είναι στην ψυχή µας. Και πώς
κάνουµε χρήση της σηµαίας και του σταυρού για να καταστρέφουµε πράγµατα όποια και να είναι αυτά, κάνοντας τη σηµαία
ως ένα, αν θέλετε, σκουπόξυλο ή ως σφουγγαρόπανο µε την έννοια της χρήσης της σηµαίας και των συµβόλων;
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Εποµένως, για ποια πίστη στο σύµβολο της πίστης µας ή ευλάβεια, σεβασµό στο λάβαρο της πατρίδας µας µιλάµε;
Εάν, λοιπόν, οι συγκεκριµένοι θεωρούν ότι η σηµαία είναι ψυχή
τους και τη ρίχνουν στα σκουπίδια είναι δικαίωµά τους. Εάν την
ψυχή τους, όµως, τη ρίχνουν στα σκουπίδια, εµείς και προσωπικά
ο ίδιος, αυτήν τη σηµαία και αυτόν τον όρκο -επειδή αναφέρθηκε
πολλές φορές ο όρκος- τα υπηρέτησα ευόρκως τριάντα πέντε
χρόνια.
Αγαπητέ Πρόεδρε, γι’ αυτόν το λόγο από πλευράς µου κατατέθηκε σήµερα επίκαιρη ερώτηση για το ζήτηµα του πώς µπορεί
να αντιµετωπιστεί αυτή η παράνοµος βία.
Βεβαίως, έγινε και µία αυτοκριτική από όλους µας ότι είµαστε
ηθικοί αυτουργοί για την ύπαρξη αυτών των προσωρινών –θέλω
να πιστεύω- φαινοµένων, λόγω της ύπαρξης τέτοιων στοιχείων –
θα έλεγα- κοµµατικών αποφύσεων, που σήµερα δεν αναγνωρίζουν τίποτα εδώ.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ύστερα από τριάντα πέντε χρόνια βρίσκοµαι εδώ στο Κοινοβούλιο ως νεότευκτος Βουλευτής. Δεν έχω
προδώσει κάτι. Δεν είµαι ψεύτης. Δεν είµαι λασπολόγος. Γι’
αυτόν το λόγο, επειδή και η οικογένειά µου είναι γνωστή στην
πατρίδα µου -προέρχοµαι από τη Δράµα- και επειδή έδωσε αγώνες αυτός ο ακριτικός νοµός στα οχυρά του Λίσσε κατά του ναζισµού, φασισµού, έρχοµαι σε δύσκολη θέση και αναφέρω ότι
και εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες,
πρωτοβουλίες δηλαδή όπως αυτή της αποχώρησης των Βουλευτών, όταν οι συγκεκριµένοι κύριοι είτε ανέρχονται στην Έδρα είτε
µιλούν από το έδρανο. Νοµίζω ότι είναι ζητήµατα που θα πρέπει
να τα αντιµετωπίσουµε όσο είναι νωρίς.
Αυτή η «αποκαθήλωση» –αν θέλετε- και η «ακτινογραφία της
λειτουργίας», όπως αναδείχθηκε και από το συνάδελφο κ. Γεωργιάδη, θα πρέπει να γίνει από όλους µας. Αυτό είναι το χρέος
µας στη δηµοκρατία, στην πατρίδα, στη θρησκεία µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Βούτσης εισηγητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σήµερα τρόµαξα όχι
από αυτά που άκουσα, είτε από τους κυρίους της Χρυσής Αυγής
είτε από άλλες παρατάξεις. Όσο και αν µου είναι ξένα, δεν τροµάζω από αυτά. Τρόµαξα από τις βεβαιότητες, από αυτό το στυλ
της βεβαιότητας στον πολιτικό λόγο για πολύ κρίσιµα και σύνθετα ζητήµατα, από τον ανιστόρητο εντελώς φανατισµό µε βάση
τον οποίο αρκετοί είδαν την ιστορία προς τα πίσω. Και για τη Βαϊµάρη θα µπορούσαµε να συζητήσουµε πάρα πολύ, για το τι
πραγµατικά έγινε τότε.
Εν παρενθέσει απλώς σας λέω –και είναι γνωστό- ότι η Αριστερά, τότε υποτίµησε, υποβάθµισε, όπως και σε όλη την Ευρώπη, την άνοδο του ναζιστικού φαινοµένου. Όχι ότι βοήθησε,
ότι συµπαρατάχθηκε ή ότι είχε εχθρό το σοσιαλιστικό κόµµα. Η
Αριστερά πλήρωσε µε αίµα -από την ηγεσία της µέχρι τα µέλη
της- µε διώξεις τότε την κοινωνική σύγκρουση που υπήρχε σε
µία Γερµανία καθηµαγµένη από τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Τέτοια ζητήµατα πρέπει –θα έλεγα- µε µία σοβαρότητα να τα αντιµετωπίζουµε.
Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς, από ορισµένες πλευρές κοινωνικά φαινόµενα εξηγούνται µε υποκινήσεις και συνωµοσίες και
δεν δίνεται το βάρος που θα πρέπει.
Μπαίνω στον πειρασµό, επειδή έγινε ενδιαφέρουσα κουβέντα,
να πω, παραδείγµατος χάριν, ότι οι κίνδυνοι της δηµοκρατίας θα
πρέπει να αναλύονται και ως προς την πολιτική και ως προς την
κοινωνική της διάσταση. Η δηµοκρατία δεν είναι µονοσήµαντη.
Έχει πολιτική, κοινωνική διάσταση, έχει ελευθερίες που κρίνονται
κυρίως για τις µειοψηφίες. Το γνωρίζουµε όλοι µας ότι εκεί πέρα
κρίνεται το πεδίο της δηµοκρατίας.
Ως εκ τούτου, δεν είναι ένα µαυσωλείο, δεν είναι σε ακινησία
και σε στερεότυπα. Υπάρχουν κάποιοι νόµοι, είµαστε υποχρεωµένοι να τους τηρούµε και έτσι προχωρούµε. Χωρίς κίνηση δεν
θα είχε προχωρήσει ούτε ένα χρόνο η ιστορία του κόσµου. Όλη
η παγκόσµια ιστορία, όλη η ιστορία των κρατών, των εθνών, οι
εξελίξεις, οι αλλαγές, οι ανατροπές έγιναν µέσα από τη συνεχή
κίνηση, τη συνεχή αµφισβήτηση και αλλαγή όλων των πλαισίων
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και του νοµοθετικού πλαισίου, δηλαδή, στο επίπεδο του εποικοδοµήµατος.
Αυτή η αµφισβήτηση εµπεριέχεται σαν στοιχείο και σαν δυνατότητα µέσα στην ίδια τη δηµοκρατία. Και µ’ αυτήν την έννοια,
είναι σαφές ότι είναι αντανάκλαση και συµπύκνωση συσχετισµών
δυνάµεων κάθε φορά αυτή η υπόθεση της δηµοκρατίας που όλοι
την υπηρετούµε. Κάποιοι την έχουµε υπηρετήσει και πάρα πολλά
χρόνια, στην πρώτη γραµµή και σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς.
Άρα, το να µας έρχεται ως θέσφατο η υπόθεση του µονοπωλίου της κρατικής βίας «αυτό είναι, πάρτε το και φύγετε», δεν
είναι κάτι σωστό. Τι λέτε τώρα; Τι έχουµε ζήσει µόνο τα δύο τελευταία χρόνια; Δεν είναι πολιτική βία, όταν µε κυβερνητικές αποφάσεις ή µε απουσία αποφάσεων, µε απουσία ενεργειών, επί
χρόνια καλύπτονταν βίαιες ενέργειες µέσα στην κοινωνία µας
απέναντι σε εργαζόµενους, σε νεολαίους, κ.λπ.; Δεν είναι πολιτική βία; Σε ποια βία συνίσταται;
Και ήρθε και το µεγάλο ψέµα και εντός της Αιθούσης. Ο κ. Μητσοτάκης το είπε όλο, έτσι όπως το λέει και η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
κατά καιρούς σε συνέχειες. Το µεγάλο ψέµα είναι ότι η Αριστερά
ήταν στην κυβέρνηση σαράντα χρόνια, από το Πολυτεχνείο και
ύστερα, µέχρι σήµερα και δεν το ξέραµε! Η Αριστερά ήταν! Η
Μεταπολίτευση, λέει, σφραγίστηκε από τη βία µε πρόσηµο αριστερό! Σοβαρά; Και αναφέρθηκε και σε οργανώσεις, σε γνωστά
ιστορικά στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σοβαρά; Πόσα ήταν τα θύµατα την ίδια περίοδο –όµως, προς
Θεού, να µην κάνουµε συµψηφισµούς και πτωµατολογίες, χτύπα
ξύλο- της κρατικής και παρακρατικής βίας µέσα στα τριάντα χρόνια; Θα θέλατε κάποια στιγµή να το συζητήσουµε σε ένα άλλο
επίπεδο, σε µία άλλη συζήτηση; Ποιες ενέργειες επενέργησαν
σε όλες τις καµπές αυτής της Μεταπολίτευσης, για να φθάσουµε
σήµερα στη νέα µεταπολίτευση, έτσι ώστε το παλιό σκηνικό που
θέλει να παραµείνει στα πόδια του, για να διαφεντεύει και τη νέα
µεταπολίτευση, να στοχοποιεί, να απονοµιµοποιεί την Αριστερά
σαν υπεύθυνη –αν είναι δυνατόν- του ανεξάντλητου και ατελείωτου δικοµµατισµού της τριακονταπενταετίας εν όψει κινητοποιήσεων και αγώνων, για να πάρει ξανά –απενεχοποιηµένο πια και
αφού στοχοποιηθούν τα άκρα- την εξουσία, λέει, και τη διακυβέρνηση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα-δύο λεπτά. Έτσι και αλλιώς,
δεν µιλάω πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Βούτση, επειδή
έχουµε όλοι εξαντληθεί, θα σας παρακαλούσα να συντοµεύετε.
Εξάλλου, νοµίζω ότι επαναλαµβάνονται συνήθως τα περισσότερα πράγµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Θα σας πω τότε µόνο ένα τελευταίο,
για να µην σας εξαντλήσω. Πραγµατικά, θα χρειαζόταν πολύ ειδική συζήτηση, η οποία χρειάζεται να γίνει.
Κοιτάξτε, η υπόθεση του διµέτωπου στην Ελλάδα των δύο
άκρων –όλοι ξέρουν, κάποιοι είµαστε πιο παλαιοί και τα έχουµε
ζήσει- εφευρέθηκε και από δυνάµεις του κέντρου και κυρίως από
τη µετεµφυλιακή Δεξιά, για να παραταθεί ο Εµφύλιος στο αµέσως µετεµφυλιακό διάστηµα σε συνθήκες ειρήνης, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν συνθήκες παρανοµίας για τη µισή Ελλάδα. Από
τότε, σφράγισε την ιστορία αυτού του τόπου. Σφράγισε τις κινητοποιήσεις πριν τη δικτατορία, έφερε διχασµούς, έφερε τη δικτατορία.
Επανέρχονται σήµερα, λοιπόν, µε αφορµή τη Χρυσή Αυγή –
κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους που παρουσιάστηκε και αυτό το
φαινόµενο, χωρίς να βλέπουν ότι την ατζέντα της την έφεραν
έτοιµη και πάνω εκεί λειτούργησε και σήµερα επελαύνει- και εξασκούνται σε µονοµέτωπο απέναντι στην Αριστερά, µε ανιστόρητες αναφορές, µε ιδεολογικά φληναφήµατα, έτσι ώστε να
καταδείξουν ότι το µαζικό κίνηµα, αυτοί που θα αµφισβητήσουν
την πολιτική η οποία ασκείται µεθαύριο, την άλλη βδοµάδα ή το
έκαναν την προηγούµενη βδοµάδα µέσα από κρίσιµους τοµείς
εργαζοµένων του κεντρικού κράτους, δεν είναι τίποτα άλλο παρά
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η άλλη πλευρά, το άλλο πρόσωπο, η άλλη εικόνα του ίδιου νοµίσµατος κάποιων άκρων, ενώ κάποιοι οι οποίοι είναι στο κέντρο,
τάχα στην ουδέτερη ζώνη, πρέπει να διαφεντεύουν στο διηνεκές
αυτήν τη χώρα.
Είναι µία πολύ λανθασµένη προσέγγιση που δεν βοηθά ούτε
το δηµοκρατικό διάλογο ούτε τη δηµοκρατία σ’ αυτόν τον τόπο.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ρήγας, ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα και εγώ για εντελώς διαφορετικούς λόγους να εκφράσω τον έντονο προβληµατισµό µου, κάτι ανάλογο που έκανε
και ο κ. Βούτσης, σε σχέση µε τους όρους που διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος τον τελευταίο καιρό.
Αν είναι να µπούµε στη νέα µεταπολίτευση µε αυτούς τους
όρους, τότε κάποιοι θα νοσταλγήσουµε τους χρόνους της Μεταπολίτευσης µε όλα τους τα αρνητικά. Διότι αυτοί που εξέφρασαν βεβαιότητα και αλαζονεία, δεν ήταν δυστυχώς τα συστηµικά
και φθαρµένα κόµµατα που έχουν µεγάλη ευθύνη γιατί έφτασε
ο τόπος µας µέχρι εδώ. Ήταν αυτοί που σε συνθήκες κρίσης
είχαν χαρακτηριστικά πολιτικής φούσκας και περίσσια αλαζονεία. Και δεν αναφέροµαι σε όλους, γιατί θέλω να είµαι δίκαιος
και απόλυτα συγκεκριµένος σε αυτά που λέω. Δεν αναφέροµαι
σε καµµία περίπτωση σε στελέχη που πράγµατι µε την παρουσία
τους, µε το λόγο τους και τη στάση τους κοσµούν και το πολιτικό
µας σύστηµα και το χώρο της Αριστεράς. Αναφέροµαι σε κάποιους οι οποίοι µε ένα λόγο φανατικό, µε ένα βερµπαλισµό ακραίο,
χαρακτηρίζουν συλλήβδην όσους διαφωνούν µαζί τους ως προδότες, λαµόγια, διεφθαρµένους. Αυτά δεν είναι επιχειρήµατα της
Αριστεράς.
Ακούστηκε από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ µια συλλήβδην καταδίκη
ενός κόµµατος, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια είχε τη στήριξη
της µεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ακούστηκε και
χαρακτηρίστηκε το ΠΑΣΟΚ «κόµµα της µίζας και της διαπλοκής».
Θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσουµε µε αυτόν τον τρόπο να κάνουµε πολιτική αντιπαράθεση; Να χρεώνει σε όλα τα απλά µέλη
και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε όλα αυτά τα µεσαία στελέχη που
στήριξαν αυτό το κίνηµα τη ρετσινιά του λαµόγιου, γιατί λέει: «το
τάδε στέλεχός σας είναι σήµερα στη φυλακή»; Να του απαντήσουµε και εµείς ότι τα πρωτοπαλίκαρα του τάδε στελέχους µας
είναι σήµερα στο χώρο τους; Αυτός είναι ο πολιτικός διάλογος
που θέλουµε να αναπτύξουµε εδώ;
Θα πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούµε και για να συνεννοηθούµε πρέπει ο καθένας πραγµατικά να περιοριστεί στα µέτρα
του. Δεν µπορεί ο καθένας να εµφανίζεται ως εκφραστής της
απόλυτης αυθεντίας, της ευαισθησίας και ότι εκφράζει δήθεν τον
ελληνικό λαό.
Για φανταστείτε το 27% να εκφράζει τον ελληνικό λαό και την
πλειοψηφία; Από πού βγαίνει αυτό; Δηλαδή αυτά τα κόµµατα τα
διεφθαρµένα που έπαιρναν 45% και 48% θα έπρεπε να µην έχουν
αφήσει τίποτα αυτήν τη στιγµή να λειτουργεί, να µην µπορεί να
µιλήσει κανένας, να µην µπορεί να εκφραστεί κανένας.
Ξαφνικά, κόµµατα τα οποία µέσα στη συγκυρία ως προϊόντα
πολλές φορές -ας µου επιτραπεί ο όρος, θα αποδειχθεί στο µέλλον- πολιτικής φούσκας έρχονται αυτήν τη στιγµή µε µια προκλητικότητα και λένε «Ναι, εµείς εκφράζουµε την πλειοψηφία του
ελληνικού λαού, εµείς θα ανατρέψουµε αυτές τις πολιτικές.»;
Για σταθείτε. Πώς προκύπτει ότι είναι αυτός αριστερός προοδευτικός πολιτικός λόγος; Από πού µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι είναι δυνατόν να µπαίνουµε µε συνθήκες ωριµότητας
και διεύρυνσης των δηµοκρατικών θεσµών στη νέα αντιπολίτευση; Όχι, αυτή είναι οπισθοδρόµηση. Αυτό δεν είναι τίποτα το
καινούργιο. Δεν είναι τίποτα που δείχνει ότι τα πράγµατα προχωρούν µπροστά. Αντίθετα, δείχνει ότι τα πράγµατα πάνε πίσω.
Έχουµε τεράστιες ευθύνες ως πολιτικό σύστηµα κι εγώ τις
προσωποποίησα και είπα ότι ήταν συγκεκριµένα τα κόµµατα που
άσκησαν εξουσία και τα οποία εξέθρεψαν και τα οποία κάλυψαν
προφανώς και τη φαυλότητα, και το πελατειακό σύστηµα κι ένα
σωρό άλλες ανοµίες. Όµως, θα πρέπει, αφού έφτασαν τα πράγµατα µέχρι εδώ που έφτασαν και αφού ο καθένας αναλάβει τις
ευθύνες του –και σε µια δηµοκρατία ο λαός αποδίδει ευθύνες-
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να µην επαναληφθούν τα ίδια σφάλµατα.
Κάθε τι λοιπόν, που διχάζει, που πολώνει, σε µια περίοδο που
η χώρα µας όντως χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται κοινή προσπάθεια, αφήνει το έδαφος να αναπτύσσονται φαινόµενα σαν αυτά
που βλέπουµε τον τελευταίο καιρό.
Κανένας δεν κατηγόρησε κόµµατα της Αριστεράς ότι βρίσκονται πίσω από ένα οργανωµένο σχέδιο. Αλίµονο, θα προσχωρούσαµε σε συνωµοσιολογία η οποία δεν µας εκφράζει. Δεν µπορεί
κανένας να κατηγορήσει ούτε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένα άλλο κόµµα ότι βρίσκεται πίσω
από ένα σχέδιο καταστροφής της χώρας ή ανατροπής της δηµοκρατίας. Θα ήταν ψέµα.
Είπαµε, όµως, ότι πρέπει να είµαστε προσεκτικοί, γιατί η υιοθεσία ορισµένων στερεοτύπων που έρχονται από το παρελθόν
µας κάνουν να υιοθετούµε πρακτικές οι οποίες δεν έχουν καµµία
σχέση µε την προοδευτικότητα, µε το µαζικό λαϊκό κίνηµα, αλλά
έχουν σχέση µε την ανοµία, τη βία και τη διάθεση καταστροφής.
Αυτό είπαµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είπαµε ότι είµαστε υπέρ των λαϊκών αγώνων, οι οποίοι δεν
µπορούν ούτε να ποδηγετηθούν ούτε να χειραφετηθούν. Δεν χαρακτηρίζω, όµως, ούτε λαϊκό αγώνα ούτε λαϊκό κίνηµα το γιαούρτωµα, το προπηλάκισµα των πολιτικών σου αντιπάλων, την
προσβολή των θεσµών. Δεν είναι λαϊκός αγώνας αυτός κι όποιος
τα ανέχεται, τα χαϊδεύει ή εµµέσως τα καλύπτει, ανοίγει το
δρόµο σε πρακτικές τις οποίες πολύ καλύτερα η πλευρά της λαϊκιστικής ακροδεξιάς µπορεί να τις εκµεταλλευτεί.
Γι’ αυτό µιλάµε και λέµε ότι πρέπει επιτέλους να συµφωνήσουµε ότι το κράτος οφείλει να λειτουργήσει µε κανονικό τρόπο,
οι νόµοι πρέπει να εφαρµόζονται erga omnes, έναντι πάντων. Δεν
είναι δυνατόν να διαπραγµατευόµαστε την εφαρµογή των νόµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο ας συµφωνήσουµε
πώς θα προστατεύσουµε τη δηµοκρατία µας κι ας έχουµε ο καθένας τις πολιτικές του διαφωνίες. Ας τις εκφράζουµε µε ένα
λόγο ώριµο, πολιτισµένο, όχι µε την ηθικοπλαστική έννοια, αλλά
µε την πολιτική έννοια του όρου. Ας κάνουµε την όποια αντιπαράθεση, αλλά ας αποτρέψουµε φαινόµενα απαράδεκτα.
Κι αυτός είναι ένας ρόλος, κύριε Πρόεδρε, που πρέπει το Προεδρείο να αναλάβει. Το είπε ο κ. Κυριαζίδης, προσέξτε, αυτήν τη
στιγµή αφήνουµε σιγά-σιγά και αναπτύσσονται πρακτικές απαράδεκτες. Τους περίφηµους λαϊκοτσαµπουκάδες προς το Προεδρείο, τις απειλές, το Γουδή, δεν είναι δυνατόν να τα αφήσουµε
αυτά τα πράγµατα στην ελληνική Βουλή. Θα εφαρµοστεί ο Κανονισµός. Αυτά που κάποιοι µε τραµπούκικο τρόπο µπορεί να τα
λένε στους χώρους τους, δεν µπορούν να εκτοξεύονται ως απειλές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, αυτό
είναι βέβαιο. Πρέπει όµως να δείξουµε όλοι αυτοσυγκράτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Εµείς θα δείξουµε αυτοσυγκράτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το πρώτο πράγµα είναι
να σεβόµαστε το χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν είναι εξυπνάδα κατά
τη γνώµη µου -και έχω το δικαίωµα να το πω αυτό, διότι θητεύω
δεκαεννέα χρόνια συνεχή σ’ αυτήν την Αίθουσα- το να διεκδικείς
κάθε φορά λες και θα πεις τη µεγαλύτερη σοφία, αφού έχεις
εξαντλήσει τα πάντα, κάποιο χρόνο. Αυτό δίνει αφορµές για αντιπαραθέσεις. Δεν είναι ο χρόνος η αιτία. Είναι γιατί µίλησε ο
άλλος λίγο παραπάνω, να µιλήσω κι εγώ και µπαίνουµε σε ένα
φαύλο κύκλο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Για να µην σας τρώω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, εγώ τελείωσα, απλώς να πω το εξής και µε συγχωρείτε,
δεν είναι ούτε παρατήρηση ούτε παραίνεση, είναι ένας προβληµατισµός που πρέπει να µας απασχολήσει όλους. Μην αφήσουµε
και µας ξεφύγει ο έλεγχος της διεξαγωγής του πολιτικού διαλόγου, γιατί τα πράγµατα σε λίγο δεν θα µαζεύονται. Κι εδώ έχουµε
ευθύνη όλοι µας.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αρκετή συζήτηση έγινε και για το νοµοσχέδιο, αλλά περισσότερο για τους λόγους που οδήγησαν στο να ληφθούν αυτές οι
αποφάσεις µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Στην πρωτολογία µου έθεσα ορισµένα ζητήµατα σε σχέση µε
το ρόλο της Ευρωαστυνοµίας και δεν έλαβα καµµία απάντηση
από την πλευρά του κυρίου Υπουργού. Πιθανόν να µην είναι και
ενηµερωµένος και ίσως θα πρέπει να το δει.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά δηµοσίευµα από 24-1-2006 της
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» που αφορά την ίδρυση και το ρόλο που έχει η
Ευρωαστυνοµία, Ευρωχωροφυλακή. Κάποιοι συνάδελφοι ίσως
έχουν και µεγαλύτερη εµπειρία, µε την έννοια ότι και υπηρεσιακά
µπορεί να γνωρίζουν περισσότερα πράγµατα.
Αυτό που είχα καταγγείλει -και υπάρχουν δηµοσιεύµατα- είναι
ότι παραµονές µεγάλων διαδηλώσεων του 2011 υπήρχε άφιξη
δυνάµεων της Ευρωχωροφυλακής στην Ελλάδα. Έγινε ερώτηση
όπως είπα, από το ΚΚΕ, την οποία έχω στα χέρια µου. Ο κ. Μαρίνος και ο κ. Παφίλης είχαν υποβάλει την ερώτηση και δεν ξέρω
τι απάντηση πήραν.
Διότι σύµφωνα µε άλλα δηµοσιεύµατα -τα οποία επίσης θα καταθέσω- στις 16 Οκτωβρίου του 2011, η άφιξη αφορούσε τουλάχιστον οκτακόσιους έως χίλιους της Ευρωχωροφυλακής, οι
οποίοι ήρθαν ντυµένοι πολιτικά. Είχαν άφιξη στην Ηγουµενίτσα,
ήταν µία ολόκληρη ταξιαρχία και µεταφέρθηκαν µε αυτοκίνητα
στη Λάρισα.
Τα ερωτήµατα είναι σαφή. Τώρα κάνουµε και ερώτηση, πρέπει
να τα διερευνήσετε αυτά. Αυτοί αξιοποιήθηκαν, συµµετείχαν
στην καταστολή συγκεκριµένων διαδηλώσεων είτε τον Ιούνιο του
2011 οι παλαιότεροι –γιατί υπήρχε και η καταγγελία για άλλουςείτε από τον Οκτώβριο του 2011 και µετά;
Υπάρχει δηµοσίευµα, παραµονές των διαδηλώσεων αυτών για
τις οποίες µιλάµε στις 4 Φεβρουαρίου και 5 Φεβρουαρίου.
Έχουµε άφιξη 5 αεροπλάνων C-130 στην Ελευσίνα που κουβαλούν συγκεκριµένους Γερµανούς αστυνοµικούς από το Κοσσυφοπέδιο. Αυτοί συµµετείχαν στην καταστολή των διαδηλώσεων
µαζί µε Τσέχους και Πολωνούς της περίφηµης FRONTEX; Αυτά
είναι πολύ συγκεκριµένα και πρέπει να τα δούµε.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι επειδή θα υπάρχουν και άλλες νόµιµες
δηµοκρατικές κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού, καλό θα είναι
να προσέξετε να µην υπάρχει χρησιµοποίηση τέτοιων δυνάµεων
στα ζητήµατα αυτά. Διότι εδώ τώρα έρχεται το θέµα της νοµιµότητας για την οποία µιλήσατε. Πόσο νόµιµη ήταν η συµµετοχή
αυτών των δυνάµεων στην καταστολή; Πόσο νόµιµα ήταν όσα
έγιναν εκείνη την ηµέρα εδώ έξω στο Σύνταγµα;
Είπατε και εσείς και άλλοι συνάδελφοι για νοµιµότητα. Αν θέλετε να µιλήσουµε για τον Βέµπερ να σας πω ότι αναφέρεται στο
µονοπώλιο άσκησης της νόµιµης βίας από την πλευρά του κράτους. Γιατί η βία από την πλευρά του κράτους πρέπει να είναι νόµιµη.
Και ρωτάω: κύριε Πρόεδρε, υπάρχει µια δανειακή σύµβαση. Η
πρώτη δανειακή σύµβαση για την οποία διαµαρτύρεται ο ελληνικός λαός -διότι µε βάση αυτήν τη δανειακή σύµβαση είχαν ληφθεί όλα τα µέτρα του πρώτου µνηµονίου και του δευτέρου
µνηµονίου- ξέρετε ότι είναι ακόµη κατατεθειµένη εδώ στη Βουλή
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων από τον Ιούνη του 2010
και περιµένει να κυρωθεί; Και ρωτάω: όλοι οι νόµοι που βγήκαν
σε εκτέλεση της δανειακής σύµβασης που ποτέ δεν κυρώθηκε,
είναι νόµιµοι; Και η αντίδραση του ελληνικού λαού απέναντι σ’
αυτούς τους νόµους και κυρίως της δανειακής σύµβασης που
ποτέ δεν κυρώθηκε είναι ή δεν είναι νόµιµη; Είναι νόµιµη η
άσκηση βίας απέναντι στον ελληνικό λαό που διαµαρτυρόταν για
κάτι που ήταν παράνοµο; Δηλαδή, η παράνοµη εφαρµογή της
συγκεκριµένης δανειακής σύµβασης. Και πείτε µου από πού προκύπτει η εξουσία της τρόικας που µπαινοβγαίνει στα Υπουργεία;
Θα το ακούσουν αυτό κάποτε οι εισαγγελείς; Θα συλλάβουν τον
κ. Τόµσεν; Από πού και ως πού ο κ. Τόµσεν µπαινοβγαίνει στα
Υπουργεία; Έφτασε µέχρι και στα δικαστήρια να σας ψάχνει να
σας ελέγχει. Πήγε και στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Είναι νόµιµα αυτά που κάνει;
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Άρα, ελέγξτε το νόµιµο των πράξεων της Κυβέρνησης, των
πράξεων του κ. Τόµσεν και τότε θα µιλήσουµε για την άσκηση
της νόµιµης βίας του κράτους απέναντι σ’ αυτούς που νοµίµως
διαµαρτύρονται µε βάσει το άρθρο 120, παράγραφος 4 του Συντάγµατος που λέει ότι όταν αντισυνταγµατικά ενεργεί η Κυβέρνηση τότε ο λαός νοµίµως διαδηλώνει και αντιδρά πάντα στα
νόµιµα πλαίσια, ειρηνικά φυσικά, σ’ αυτά που γίνονται.
Τώρα θα αναφερθώ επιγραµµατικά για τη θέση µας στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Είπαµε «ΠΑΡΩΝ» γιατί δεν δεχόµαστε να
συνεχιστεί αυτή η ιστορία µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Δεύτερον, δεν ήταν κατεπείγουσα η περίπτωση. Το δέχτηκε
και ο συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Τρίτον, ακόµα και αυτά τα µέτρα που δήθεν, λέει, είναι µέτρα
που επί της ουσίας δεν καλύπτουν, παρά είναι για τα µάτια του
κόσµου και δεν πρόκειται να δοθούν και δεν έχουν δοθεί.
Τέταρτον, δεν καλύπτονται οι εργαζόµενοι.
Πέµπτον, δεν καλύπτονται τα εµπορεύµατα των εµπόρων που
είχαν τη µεγάλη ζηµιά.
Φυσικά είµαστε υπέρ του να αποζηµιωθούν, εννοείται, όσοι
έχουν ζηµιωθεί. Είµαστε υπέρ του δηµοκρατικού δικαιώµατος
της διαδήλωσης.
Φυσικά καταγγέλλουµε όσους προκαλούν, καίνε, καταστρέφουν και δηµιουργούν προβλήµατα.
Αλλά κυρίως αυτό που πρέπει να εξετάσει αυτή η Βουλή είναι
πώς θα αποζηµιωθούν και οι έµποροι και οι διαδηλωτές που χτυπήθηκαν και οι διαδηλωτές που τραυµατίστηκαν και πώς θα βάλουµε τέλος σ’ αυτήν την ιστορία των προβοκατόρων που
λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Αν αυτό δεν απαντηθεί θα δηµιουργούνται συνεχώς τέτοια προβλήµατα και έτσι θα έχουµε αυτό
που είπε ο συνάδελφος, εκχυδαϊσµό του Κοινοβουλίου. Θα τον
έχουµε αν δεν πάρουµε µέτρα να σταµατήσουµε αυτήν την κατρακύλα.
Δυνάµεις, όπως η Ευρωαστυνοµία, δεν ξέρουµε πώς έχουν
έρθει στη χώρα µας. Δείτε το αυτό. Είναι σηµαντικότατο. Φέρτε
µας τις διεθνείς συµβάσεις και τις αποφάσεις βάσει των οποίων
λειτουργούν και ενεργούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης.
Για πέντε λεπτά, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Σε τίτλους.
Μία διευκρίνιση για άρση όποιας παρεξήγησης, γιατί θεωρώ
ότι ίσως παρερµηνεύτηκε µία τοποθέτηση από την πλευρά της
Δηµοκρατικής Αριστεράς και ιδιαίτερα από την πλευρά µου.
Θέλω να ξεκαθαρίσω µε όση ένταση και έµφαση έχει η φωνή
µου το εξής:
Σαφώς η Δηµοκρατική Αριστερά στηρίζει, συµµετέχει, ενισχύει
τους λαϊκούς αγώνες. Με την ίδια έµφαση, όµως, και την ίδια ένταση καταγγέλλει και αποδοκιµάζει την όποια µορφή βίας, µε
όποιον επιθετικό προσδιορισµό κι αν έχει µπροστά η λέξη «βία».
Στηρίζουµε την προσπάθεια του ελληνικού λαού να διαµορφώσει όρους και συνθήκες µιας καλύτερης ζωής, να ανατραπεί
αυτό το δυσβάσταχτο πλαίσιο και φορτίο που κουβαλάµε, µέσα
από µία γόνιµη και εποικοδοµητική συµβολή, αναλαµβάνοντας
την ευθύνη της συµµετοχής, την ευθύνη του να συµµετέχουµε
σε µία Κυβέρνηση που έχει στόχο να σώσει τη χώρα και να δώσει
ανάσα στον ελληνικό λαό. Αυτό για εµάς είναι ευθύνη.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε την πολιτική συζήτηση που αναπτύχθηκε, κύριε Πρόεδρε, και µε σεβασµό στα είκοσι, περίπου, χρόνια κοινοβουλευτικής σας εµπειρίας και παρουσίας, θέλω να πω
τα εξής:
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
έκανε µία παρότρυνση προς τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης,
τον κύριο Υπουργό, τον κ. Αθανασίου, που µέχρι τώρα παρίσταται και παρακολουθεί τα όσα διαδραµατίζονται εντός της Αιθούσης. Να πάρετε αυτό το υλικό, κύριε Υπουργέ. Θα σας είναι
απόλυτα χρήσιµο και αξιοποιήσιµο για να θωρακίσουµε τη δηµοκρατία, για να αποτρέψουµε τους κινδύνους και να κλείσουµε τις
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ρωγµές, για να µη µετατραπούν σε χαραµάδες και ίσως σε µεγαλύτερου διαµετρήµατος τρύπες, που θα είναι αυτές που θα
οδηγήσουν τη δηµοκρατία στο κενό και θα φέρουν στην επιφάνεια συµπεριφορές και αντιλήψεις που όλοι ευτυχώς, σύσσωµα,
καταδικάσαµε.
Ξέρετε, δεν έχει δίκιο όποιος βρίζει περισσότερο και ανώνυµα.
Δεν υπάρχει το δίκιο του εργάτη, το δίκιο του βιοµήχανου, το
δίκιο του κεφαλαιοκράτη. Υπάρχει σκέτο το δίκιο. Το παίρνω ως
δάνειο από µία τοποθέτηση ενός συναδέλφου σε προηγούµενη
κοινοβουλευτική περίοδο. Και νοµίζω ότι αυτός θα πρέπει να
είναι ο γνώµονας που πρέπει να κινούµαστε. Και δεν υπάρχει
καλός και κακός νόµος, που είναι µία συζήτηση.
Αυτήν τη στιγµή συγκρούονται δύο κοσµοθεωρίες: Η νοµιµότητα και η εκτροπή από το νόµο. Έχουµε ηθική υποχρέωση -και
αυτή είναι η ύψιστη ευθύνη που εγώ φέρω στις πλάτες µου- να
υπηρετήσουµε, µέσα στο πλαίσιο του Συντάγµατος, εκείνη την
προσπάθεια που δεν θα επιτρέψει την αναβίωση όχι απλά αντιλήψεων και συµπεριφορών, αλλά και χώρων που θα έπρεπε να
είναι στο χρονοντούλαπο.
Αυτό αναδεικνύει και τη δική µας ευθύνη. Έγινε αναφορά και
από προηγούµενους συναδέλφους. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.
Για εµάς, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουν πια θέση τα σλόγκαν, τα εύκολα συνθήµατα,
το άσπρο ή το µαύρο. Η αλήθεια είναι δύσκολη. Η γνώση χρειάζεται προσπάθεια. Και η στράτευση είναι γεγονός ότι ανήκει σε
προηγούµενο αιώνα.
Εµείς δεν έχουµε ανάγκη τους οπαδούς. Εµείς θέλουµε τους
ελεύθερα σκεπτόµενους πολίτες, που θα είναι πατριώτες, που
θα θέλουν να στηρίξουν µία κοινωνία ευνοµούµενη, που έχει
ανάγκη τις µεταρρυθµίσεις. Και σε αυτό θα συµβάλουµε µε όλες
µας τις δυνάµεις.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή για
τη βία και το µονοπώλιο του κράτους γι’ αυτήν δεν γίνεται έτσι
αθώα αυτές τις µέρες που ετοιµάζεται να έρθει αυτό το πακέτο
µέτρων που σφαγιάζει ό,τι έχει αποµείνει από τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων µε µείωση µισθών, µε µείωση συντάξεων, µε αύξηση των ορίων ηλικίας και µε βαθιές ανατροπές στην υγεία,
στην παιδεία και αλλού. Αυτές τις ηµέρες που οργανώνεται σε
κάθε χώρο, σε κάθε κλάδο η µεγάλη, η πανελλαδική απεργία, η
οποία έρχεται να απαντήσει σ’ αυτόν τον πόλεµο που διεξάγεται
εδώ και αρκετά χρόνια απέναντι στους εργαζόµενους και τα
λαϊκά στρώµατα, έρχεται αυτή η συζήτηση. Και αρκετοί που υπηρετούν αυτήν την εξουσία που υπηρετεί τα µονοπώλια και τα
κέρδη του, θα πουν στους εργαζόµενους: «Κοιτάξτε, εδώ έχουµε
και το νόµο και την τάξη».
Σε ό,τι µας αφορά, βεβαίως και καλούµε τους εργαζόµενους
σε ανυπακοή και απειθαρχία σ’ όλους αυτούς τους νόµους που
υπονοµεύουν τη ζωή τους, που τους πάνε πολλά χρόνια πίσω.
Βεβαίως και καλούµε τους εργαζόµενους σε αγώνα ρήξης και
ανατροπής απ’ αυτήν την πολιτική η οποία τους καταστρέφει απ’
αυτήν την πολιτική που τους στερεί τη ζωή.
Σε ό,τι µας αφορά είµαστε µε το οργανωµένο, το ταξικό κίνηµα
µε σαφείς στόχους. Δεν είµαστε έτσι το κίνηµα για το κίνηµα. Και
ποτέ δεν κρύψαµε από κανέναν, όπως είπε και ο σύντροφός µου
προηγουµένως, ότι στόχος µας είναι η εργατική τάξη µε τους
συµµάχους της να έρθει στην εξουσία για να µπορέσει να απαλλαγεί οριστικά απ’ αυτούς που στερούν σήµερα σε ενάµισι εκατοµµύριο ανθρώπους τη δουλειά, απ’ αυτούς που στερούν στα
παιδιά και υποσιτίζονται στα σχολεία, απ’ αυτούς που στερούν
από το λαό την υγεία, το φάρµακο, απ’ αυτούς που στερούν τα
όνειρα στη νέα γενιά.
Εµείς, λοιπόν, δεν θα σταµατήσουµε να αγωνιζόµαστε γι’ αυτό.
Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει καµµία απάντηση από τον
Υπουργό αλλά και απ’ άλλους στην ερώτηση: «Τι έγινε µε αυτούς
τους εργαζόµενους αυτών των επιχειρήσεων;». Η σιωπή πάνω σ’
αυτό δείχνει την ταξική σας θέση, ότι ενδιαφέρεστε µόνο για τον
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επιχειρηµατικό κόσµο, ότι σ’ αυτόν τα δίνετε όλα και ο εργατόκοσµος είναι στα αζήτητα.
Για πέστε µου αλήθεια, κύριε Υπουργέ, είστε δικαστής και είπατε για το νοµοθετικό πλαίσιο: αυτός ο εργαζόµενος δεν θέλει
τη στήριξη; Ποιος θα τον στηρίξει; Από τη µια, λοιπόν, του λέτε
«Δεν νοιαζόµαστε γι’ εσάς» και από την άλλη τι του λέτε; Του
λέτε: «Κοίταξε να δεις υπάρχει ο νόµος και η τάξη».
Έ, όχι. Αυτός ο νόµος και η τάξη είναι για τους λίγους που υπηρετείτε για να θωρακίζουν την κυριαρχία τους, για να αυξάνουν
τα κέρδη τους στην πλάτη του λαού, στα βάσανά του και σ’ όλα
αυτά που περνά και είναι πάρα πολλά.
Βιάζετε καθηµερινά σήµερα τον εργάτη και την εργάτρια. Απολύετε, όπως είπε και ο σύντροφός µου, και λέτε ότι αυτό είναι διευθυντικό δικαίωµα και όχι βία. Απολύεται αυτός που αγωνίζεται
και λέτε πάλι ότι αυτό είναι διευθυντικό δικαίωµα, εργοδοτικό δικαίωµα και όχι βία.
Σήµερα στην απεργία –σας είπα και πριν- στη Χαλυβουργία,
νόµιµη απεργία της Οµοσπονδίας του Μετάλλου και εσείς στείλατε δύο διµοιρίες των ΜΑΤ για να προστατεύσουν τον κ. Μάνεση. Είναι βέβαια φίλος του κ. Σαµαρά. Για να δούµε, λοιπόν,
ποιος βιάζει ποιον.
Αυτό, λοιπόν, το σύστηµα, αυτό το κράτος που δεν είναι ουδέτερο, είναι ένα κράτος ταξικό, υπηρετεί τα µονοπώλια, είναι
δυνάστης πράγµατι της φτωχολογιάς, των λαϊκών στρωµάτων.
Έ, αυτό, λοιπόν, το κράτος δεν θα το αφήσουµε έτσι. Θα οργανωθούµε, θα συσπειρωθούµε και θα αγωνιστούµε για τη ζωή που
δικαιούται ο λαός, τα λαϊκά στρώµατα συνολικά.
Ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» στο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχει ολοκληρωθεί και ο
κύκλος των ειδικών αγορητών.
Το λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης, για τρία λεπτά για να δευτερολογήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο συνάδελφος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, µάλλον
δεν είναι καλά πληροφορηµένος. Η απεργία στη Χαλυβουργία
κηρύχθηκε παράνοµη από ελληνικό δικαστήριο. Η επέµβαση των
δυνάµεων των ΜΑΤ έγινε µε παρουσία εισαγγελέα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Για σήµερα λέµε. Η αναφορά είναι
για σήµερα το πρωί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αναφέροµαι στην προηγούµενη. Δεν ξέρω, τι έγινε σήµερα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ούτε αυτό έγινε. Δεν ισχύει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μη µε διακόπτετε, σας
παρακαλώ.
Σε κάθε περίπτωση, η Αστυνοµία δεν επεµβαίνει χωρίς να τηρείται η νοµιµότητα. Αυτό δεν ισχύει.
Κύριε συνάδελφε από τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι
θεωρώ τις προθέσεις σας αγαθές και γι’ αυτό και κάνω αυτήν τη
δευτερολογία. Πραγµατικά, όµως, πιστεύω ότι κάνετε ως πολιτικός χώρος ένα κολοσσιαίο σφάλµα, το οποίο µπορεί να το πληρώσει και η δηµοκρατία µας, αλλά κι εσείς.
Όλη η φρασεολογία, η οποία υιοθετήθηκε από τον πολιτικό
σας χώρο µέσα από συγκεντρώσεις τύπου «Αγανακτισµένων»,
όλη η φρασεολογία από τον κ. Τσίπρα στη Βουλή, όταν µιλούσε
για Τσολάκογλου, τι εντύπωση έδωσε στο λαό; Έδωσε την εντύπωση ότι εµείς από εδώ είµαστε οι προδότες και από εκεί είναι
οι πατριώτες.
Όταν όµως, ο λαός πείθεται από τους πολιτικούς του ταγούς
ότι εδώ γίνεται κάποιου είδους µεγάλη προδοσία, τότε σε αυτήν
την περίπτωση, βέβαια γίνεται πολιτική νοµιµοποίηση σε αυτούς
που επί χρόνια έλεγαν τα ίδια, ενώ ήταν στο περιθώριο.
Επειδή, όµως, έχει αποδείξει η ιστορία ότι όταν ξεκινάει ο εθνικοσοσιαλισµός και ο φασισµός, τελικά επικρατεί της Αριστεράς,
γιατί απευθύνεται σε κατώτερα ένστικτα, στο τέλος οι χαµένοι
αυτής της µάχης θα είστε κι εσείς µαζί µε όλη τη δηµοκρατία.
Κάνετε πολύ µεγάλο λάθος. Έχετε κάθε δικαίωµα στην πολιτική
κριτική, αλλά θα πρέπει να θέσουµε τα όρια αυτής της κριτικής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αναφερθήκατε σε αυτά που είπα εγώ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, για σήµερα. Λέω για
το πολιτικό σας χώρο γενικά. Ο κ. Τσίπρας εδώ έλεγε για Τσο-
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λάκογλου. Μέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο ξεκίνησε αυτή η ιστορία
περί προδοσίας. Μην τα ξεχνάµε αυτά. Έτσι έπεσε ο σεβασµός
στο Κοινοβούλιο. Μέρα µε τη µέρα άρχισε να ριζώνει στην κοινωνία η αίσθηση «να καεί, να καεί το … η Βουλή». Αυτά έλεγαν
απ’ έξω. Εσείς λέγατε ότι στηρίζετε τους «Αγανακτισµένους» που
έλεγαν αυτά απ’ έξω. Κι αφού τα πίστεψε αυτά ο λαός απ’ έξω,
έφερε µέσα αυτό το «κάψτε τη». Καταλάβατε πώς δουλεύει η
ιστορία; Κάνατε λάθος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εσείς καταλάβατε, τι αποφασίσατε
εδώ µέσα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έρχοµαι στον κ. Μαριά.
Ο κ. Μαριάς έκανε µια µεγάλη ανάλυση για το αν θα συλλάβει
κάποιος εισαγγελέας τον Τόµσεν, γιατί είναι παράνοµο –λέει- όλο
το µνηµόνιο. Πέραν της τυπικής νοµιµότητας που εκρίθη στο
Συµβούλιο της Επικρατείας –αλλά αυτό είναι νοµικό θέµα, εγώ
δεν είµαι νοµικός- αν ο κ. Μαριάς ή κάποιος συνάδελφος από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες θεωρεί ότι διαπράττεται κάποιου
είδους αδίκηµα, δεν έχει παρά να ασκήσει µια µήνυση κατά του
κ. Τόµσεν και αν ο εισαγγελέας το κρίνει θα πάει να συλλάβει τον
κ. Τόµσεν. Εάν ο κ. Μαριάς λέει απλώς ανοησίες, θα βάλει τη µήνυσή του στο αρχείο. Κάντε αυτή τη µήνυση, να δούµε αν λέτε
ανοησίες ή όχι. Εγώ βάζω κι ένα στοίχηµα: Όπως και σε πολλές
άλλες περιπτώσεις, λέτε απλώς µεγάλες ανοησίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα µου επιτρέψετε µία
παρατήρηση, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν έκλεισα όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας διακόπτω, επίτηδες.
Η έκφραση αυτή δεν είναι σωστή. Η παράκληση είναι να διορθωθεί η λέξη σε «ανακρίβειες».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λοιπόν, µεγάλες ανακρίβειες.
Κλείνω, λέγοντας, ότι όσοι δεν ψηφίζετε το σηµερινό σχέδιο
νόµου –για να το καταλάβουν αυτοί που µας παρακολουθούν, αν
κατάλαβα καλά το ΚΚΕ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες- εάν επικρατούσε η γνώµη σας, οι άνθρωποι δεν θα έπαιρναν τα λεφτά. Άρα,
το ΚΚΕ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ψηφίσατε για να µην πάρουν
τα λεφτά αυτοί που θα αποζηµιωθούν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Εµείς είπαµε να τα πάρουν τα
λεφτά. Να είµαστε καθαροί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για να πάρουν τα λεφτά
πρέπει να ψηφίσετε «ΝΑΙ». Εάν ψηφίσετε «ΠΑΡΩΝ» δεν θα τα πάρουν τα λεφτά. Το ίδιο ισχύει και για τον κ. Μαριά. Εάν ψηφίσετε
«ΠΑΡΩΝ» δεν θα τα πάρουν τα λεφτά. Δεν θα είστε και µε τον
αστυφύλακα και µε το χωροφύλακα. Διαλέξτε µε ποιον από τους
δυο θα είστε.
Κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε το νοµικό ενδεχόµενο -που δεν
το άκουσα στην οµιλία σας- να καθιερώνεται στην Ελλάδα το σύστηµα, το οποίο ισχύει σε πολλές άλλες χώρες: Οι διοργανωτές
των συλλαλητηρίων να είναι και αστικά υπεύθυνοι για τις ζηµιές.
Δεν θα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος για ό,τι γίνεται.
Θέλουν να κάνουν συλλαλητήριο; Μάλιστα. Αυτοί που το οργανώνουν θα είναι εκείνοι, στους οποίους θα πηγαίνει η ελληνική
πολιτεία και θα ζητάει να πληρώνουν τις ζηµιές.
Κλείνω µε τη Χρυσή Αυγή. Ο κ. Παππάς ήταν λαλίστατος. Επί
της ταµπακιέρας, όµως, δεν είπε τίποτα. Μιλάτε για πατριωτισµό.
Σας έφερα ένα άρθρο του εκπρόσωπου Τύπου σας, ο οποίος εκφράζει τη θλίψη του για την ήττα το Αδόλφου Χίτλερ στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Λυπάµαι που ουδείς από τη Χρυσή Αυγή δεν είχε το πολιτικό
θάρρος έστω να εκφράσει άποψη.
Πώς γίνεται να λέτε ότι είστε πατριώτες και ταυτοχρόνως να
στενοχωριέστε που το Γ’ Ράιχ έχασε τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο
και άρα η Ελλάδα απελευθερώθηκε από τη ναζιστική κατοχή; Και
τα δύο δεν γίνονται, αγαπητοί κύριοι της Χρυσής Αυγής.
Όσον αφορά δε τη συνεχή αναφορά στα βιβλία, έχει καταντήσει κουραστική και γραφική.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο επί
προσωπικού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σε τι συνίσταται το προσωπικό;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Θα σας το εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς, για να µας εξηγήσει σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η διαδικασία µεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση. Το να λέει εδώ ένας οµιλητής
συνάδελφος για άλλον οµιλητή ότι λέει ανοησίες είναι προσβλητικό. Το ότι ζητήσατε να διαγραφεί από τα Πρακτικά και διόρθωσε, δεν λέει τίποτα. Θα ήθελα να ζητήσει συγγνώµη για τη
φράση την οποία εξεστόµισε εν γνώσει του και την εξεστόµισε
τρεις φορές και αφού εσείς τον ανακαλέσατε εις την τάξη, εάν
θέλουµε πραγµατικά σ’ αυτήν την Αίθουσα να υπάρξει ένα επίπεδο σοβαρό. Σε αυτό συνίσταται το προσωπικό.
Από εκεί και πέρα, ζητώ να µου δώσετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο, για να αναπτύξετε αυτό που ήδη αναπτύξατε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Εξήγησα το διαδικαστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Με συγχωρείτε, αλλά να
σας δώσω το λόγο για αυτό που αναπτύξατε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Επειδή έτσι είναι η διαδικασία εδώ
στο Κοινοβούλιο, πρέπει να εξηγήσω για ποιο λόγο είναι το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το εξηγήσατε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Δεν θα το αναπτύξω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είπατε ότι η λέξη αυτή
δεν ήταν δόκιµη. Η λέξη αυτή διορθώθηκε. Κάνατε έκκληση, διαµέσου του Προεδρείου, να ζητήσει συγγνώµη. Εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ακούσαµε αυτήν την έκκληση. Από εκεί και
πέρα, εγώ δεν έχω τίποτε άλλο να κάνω, παρά να ρωτήσω τον
κύριο Υπουργό…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Εάν έχετε δεχθεί ότι είναι προσωπικό, θα αναπτύξω το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Μαριά, αυτό το
παιχνίδι, επειδή κοινό νου έχουµε όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα...
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κοινό νου έχουµε, αλλά αυτά που
είπε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ανεξάρτητα από αυτό,
είστε µόνιµα από εκείνους οι οποίοι δηµιουργούν συνέχεια θέµατα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Εγώ δηµιουργώ θέµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μάλιστα, και µε ελάχιστες αφορµές. Τουλάχιστον, όσες φορές έχω προεδρεύσει, µε
ελάχιστες αφορµές δηµιουργείτε θέµατα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Εσείς δηµιουργείτε θέµατα, διότι
δεν µου δίνετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν έχετε άλλο το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν θεωρείτε ότι
είναι προσωπικό, δώστε µου το λόγο, για να το αναπτύξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θα κάνω µερικές παρατηρήσεις γρήγορα ενόψει του
ότι και η ώρα είναι περασµένη και νοµίζω ότι έχει εξαντληθεί το
θέµα.
Επειδή ειπώθηκε ότι οι δράστες οι οποίοι προκάλεσαν τα επεισόδια, αλλά και κάθε δράστης σε µία συγκέντρωση, µια συνάθροιση, που προκαλεί ζηµίες, πρέπει να έχουν και αστική ευθύνη,
αυτό είναι σωστό.
Είπε και η κ. Χριστοφιλοπούλου ότι υπάρχει αστική αποζηµίωση. Πράγµατι, υπάρχει. Εννοεί, προφανώς, τις διατάξεις του
Αστικού µας Κώδικα 914 και επόµενα. Όµως, εκεί έχουµε τέσσερις προϋποθέσεις. Χρειάζεται δράστης, παράνοµη πράξη, υπαιτιότητα και ζηµία. Έχουµε τις τρεις, δεν έχουµε το δράστη αυτήν
τη στιγµή. Άρα, η ποινική διαδικασία θα εντοπίσει τους δράστες
και αν υπάρχουν τέτοιοι δράστες, φυσικά το δηµόσιο θα στραφεί, για να πάρει πίσω τα χρήµατα που κατέβαλε στους δηµότες.
Για το παρεµπόριο δεν νοµίζω να διαφωνεί κανείς εδώ ότι πρέπει να παταχθεί, ούτε ότι οι συγκεντρώσεις είναι συνταγµατικό
κατοχυρωµένο δικαίωµα και πρέπει να γίνονται. Ποιος µπορεί να
αµφισβητήσει στην Αίθουσα αυτήν µία πορεία ειρηνική, για να
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διεκδικείς δικαιώµατα, όπως είπα στην αρχή, ή να διαδώσει και
να στηρίξει ιδέες και αρχές; Να, γιατί είπα για το θέµα των δραστών που κρύβουν τα πρόσωπά τους, των κουκουλοφόρων. Γιατί
µας προξενεί εντύπωση;
Είπε ο κ. Λαφαζάνης: «Καλά, µόνο επειδή φοράει την κουκούλα θα τον τιµωρήσουµε;». Αντιστρέφω το ερώτηµα. Καλά,
µόνο επειδή φοράει την κουκούλα θα το κάνουµε κακούργηµα;
Δύο δράστες πράττουν την ίδια πράξη. Ο ένας φοράει κουκούλα.
Γιατί να τον τιµωρήσουµε πιο αυστηρά; Δώστε µας µια εξήγηση.
Αφού, λοιπόν, µόνο που θα φοράει την κουκούλα ως ιδιώνυµο,
δεν θέλουµε να τον τιµωρήσουµε, δεν έπρεπε να τον τιµωρούµε
και σε βαθµό κακουργήµατος, όταν κάνει µία πράξη η οποία έχει
αξία πληµµελήµατος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ξέρετε ότι ερίζουν γι’ αυτό. Εσείς είστε
κορυφαίος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Εγώ, κύριε Βούτση, είπα ότι κάνουµε σκέψεις. Να το
δούµε το θέµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εσείς είστε κορυφαίος. Υπάρχει και
διαφορετική άποψη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Είναι ένα θέµα.
Μην ξεχνάτε, όµως, ότι ειπώθηκε αυτό και στην επιτροπή και
µάλιστα η κ. Κανελλοπούλου –νοµίζω- είχε πει, ότι ο Πρωθυπουργός είπε να βγουν οι κουκούλες αλλά δεν είδαµε µέχρι σήµερα
να βγουν οι κουκούλες. Προσέξτε, γιατί πρέπει να τιµωρηθεί:
Ίσως είναι νοµικό το θέµα και πρέπει να το συζητήσουµε αλλού.
Δεν είναι εξωτερικός όρος του αξιοποίνου να φοράει κουκούλα
κάποιος, είναι στοιχείο του αδικήµατος, έτσι δεν είναι, κύριε συνάδελφε; Είναι συστατικό στοιχείο του αδικήµατος, γι’ αυτό µπορεί να γίνει ιδιώνυµο. Δεν αποτελεί εξωτερικό όρο για να
τιµωρηθούν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέµα το οποίο θα συζητήσουµε. Εγώ έθεσα έναν προβληµατισµό και στην επιτροπή.
Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει για να περιορίσουµε το κακό και εν
πάση περιπτώσει, είναι κάτι που θα το αποφασίσει η Βουλή εάν
έρθει ποτέ προς ψήφιση.
Πράγµατι το είπα αυτό –και απαντώ και στον κ. Καπερνάροότι έχει ατέλειες νοµοτεχνικές η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Το είπα από την πρώτη στιγµή. Εγώ εκ καθήκοντος την υποστηρίζω. Όµως, από την άλλη µεριά έχει πληρότητα ρυθµίσεων
ανεξάρτητα των νοµοτεχνικών ατελειών, γιατί ρυθµίζει όλα τα θέµατα.
Ως προς το «µπορεί» που λέτε, αν πρέπει στο άρθρο 3 η Περιφέρεια να πληρώνει, ναι, γιατί δεν είναι υποχρεωµένη να το κάνει.
Είναι ένα αυτόνοµο νοµικό πρόσωπο η περιφέρεια και ουδείς
µπορεί να την υποχρεώσει να καταβάλει αποζηµιώσεις σε οποιονδήποτε, αν δεν έχει υπαιτιότητα η ίδια και συνεπώς, έρχεται ο
νόµος και λέει «µπορεί». Θέλει και το κάνει. Δεν µπορεί να πει,
θα το κάνει, να το επιβάλει. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, είναι
σωστή η διατύπωση.
Έκανε µια ανάλυση ο κ. Βορίδης της έννοιας του νόµου από
πολιτικής και φιλοσοφικής άποψης στο πλαίσιο όχι µόνο της συνταγµατικής τάξης, αλλά και της θεωρίας του δικαίου γενικότερα.
Πράγµατι, το λένε πάρα πολλοί συγγραφείς και σύγχρονοι ακόµη
και πιο παλιοί, ο Φρέγιερ και ο δικός µας ο Καστοριάδης, ότι επικαλούµεθα το νόµο για να στηρίξουµε µια παρανοµία, για να
αµυνθούµε στηρίζουµε το νόµο. Και προχωρούν ακόµη περισσότερο.
Ένα παράδειγµα θα σας πω, το οποίο έτυχε σε εµένα. Δίκαζα
κάποτε υποθέσεις τέτοιες δραστών που προκαλούσαν ζηµίες.
Ανεξάρτητα αν τους αθώωσα γιατί δεν είχα στοιχεία και η αµφιβολία είναι υπέρ του κατηγορουµένου, αλλά αυτοί επικαλούντο
συνταγµατικά δικαιώµατα, επικαλούντο πάλι το νόµο. Ενώ λένε
ότι είναι αναρχικοί και είναι κατά του κράτους και του νόµου επικαλούνται το νόµο για να στηρίξουν τα δικαιώµατά τους.
Θέλω να πω, ότι σωστό και δίκαιο είναι αυτό, αλλά µην τα ισοπεδώνουµε όλα. Είναι ένα θέµα που θέλει µεγάλη συζήτηση και
δεν µπορεί να ειπωθεί τώρα. Δεν µπορούµε δηλαδή να επικαλούµεθα το νόµο, όπως το θέλουµε.
Για το άλλο θέµα, για το αν κυβερνάει ένα κόµµα ή όχι, όταν
είναι στην εξουσία, οι σύγχρονες αντιλήψεις τι µας λένε; Μας
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λένε ότι η δηµοκρατία, πού στηρίζεται; Σε ποιους πυλώνες; Είναι
ο πυλώνας του Κοινοβουλίου, ο πυλώνας του συνδικαλισµού και
η στελέχωση και λειτουργία της κρατικής εξουσίας. Δηλαδή, ένα
κόµµα που µπορεί να µην είναι ποτέ στην εξουσία αλλά να έχει
καταφέρει να στελεχώσει έτσι τον κρατικό µηχανισµό που στην
ουσία ασκεί εν τοις πράγµασι εξουσία. Θέµα µεγάλο κι αυτό που
δεν χρειάζεται να το αναλύσουµε τώρα.
Συµφωνώ µε τους προβληµατισµούς του κ. Ρήγα ότι πράγµατι
πρέπει να δούµε µπροστά, να στηρίξουµε τη δηµοκρατία και το
κοινοβουλευτικό µας σύστηµα. Το κοινοβουλευτικό µας σύστηµα
είναι από τα καλύτερα στον κόσµο. Έχει αρτιότητα. Άλλο το θέµα
αν µερικοί εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου φέρθηκαν µε ιδιοτέλεια. Αυτό δεν µπορεί να ισοπεδώνει την ιστορία, τους ανθρώπους που πέρασαν απ’ αυτήν την Αίθουσα και το µέλλον του.
Συνεπώς πρέπει να είµαστε λίγο προσεκτικοί και να στηρίξουµε
το σύστηµα αυτό.
Για τον κ. Μαριά πρέπει να πω ότι δεν έχω γνώση για την Ευρωαστυνοµία, είναι αρµοδιότητα άλλου.
Να πω µονάχα για τον κ. Κοτσώνη το εξής. Είπα και πριν ότι
έχουµε νοµολογία φοβερή και στηρίζουµε τα εργατικά δικαιώµατα. Θα σας αναφέρω πρόσφατη απόφαση της ολοµέλειας του
Αρείου Πάγου –ο κ. Χαλβατζής το ξέρει- που δικαίωσε τους συµβασιούχους. Είχα την τιµή να είµαι ο εισηγητής της δικαίωσής
τους µε κόντρα τις προτάσεις των επισήµων εισηγητών κ.λπ..
Άρα, βλέπετε ότι η δικαιοσύνη, όταν έχει περιθώρια να ερµηνεύσει και να εφαρµόσει ένα νόµο, το κάνει. Και η ερµηνεία αυτή
είναι η σωστή. Η απαγόρευση του Συντάγµατος του 2001, όσον
αφορά την απαγόρευση της µετατροπής των συµβάσεων σε αορίστου χρόνου, ορά τη νοµοθετική λειτουργία τη δική µας εδώ
σήµερα. Απαγορεύεται η απαγόρευσή σε µας. Δεν µπορεί σε
καµµία περίπτωση να ορά η απαγόρευση τη δικαστική λειτουργία.
Γιατί τότε, τι ανεξάρτητη λειτουργία είναι να ερµηνεύσει το
νόµο και να πει ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες; Συνεπώς, ας έχουµε εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, παρά τα λάθη που
κατά καιρούς ανθρώπινα κάνουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ζητήσει για
δευτερολογία ο κ. Καπερνάρος και ο κ. Παππάς.
Ορίστε, κύριε Καπερνάρε, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, επειδή είµαστε σταθεροί στις απόψεις µας και δεν
πατάµε ούτε σε δύο ούτε σε πέντε βάρκες και θέλουµε πάντα µε
επιχειρήµατα να πείθουµε, διότι πιστεύουµε ότι οι φωνές και τα
ουρλιαχτά δεν προκαλούν επιχειρήµατα, σας λέω το εξής.
Όσον αφορά αυτό που ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, εµείς είπαµε στην επιτροπή: «Όσον αφορά τώρα το νοµοσχέδιο, εµείς,
κύριε Υπουργέ, θέλουµε να στηρίξουµε και στηρίζουµε το να
αποκατασταθούν οι ζηµιές των συνανθρώπων µας. Επιφυλασσόµεθα όµως για την ψήφιση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου στην Ολοµέλεια, εάν δεν διορθωθούν και διευκρινιστούν
αυτά που ζητήσαµε εδώ σήµερα στην επιτροπή µας. Κύριε Πρόεδρε, είναι θέση του κόµµατός µας να το διευκρινίσουµε µέσα
στην Ολοµέλεια. Ευχαριστώ πολύ». Τάδε είπε ο κ. Κουράκος ο
οποίος αντικαταστάθηκε.
Λέω, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ότι ο κύριος Υπουργός στην
επιτροπή λέει: «Το ότι υπάρχει αυτή η παράγραφος που απασχόλησε και εµένα, ότι θα πρέπει να παραιτηθεί από περαιτέρω
αξίωση, το εντόπισε και ο κ. Καπερνάρος εύστοχα. Πράγµατι,
υπάρχει αυτό και έχω και µία αµφιβολία κατά πόσο µπορεί να
γίνει αυτή η παραίτηση. Δεν είµαι πρόχειρος να απαντήσω».
Το δεύτερο είναι το εξής. Σχετικά µε τα 10 εκατοµµύρια...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Απήντησα σήµερα σ’ αυτό, ότι υπάρχει καταψηφιστική
λύση, δηλαδή καταβολή. Επιλέγω, λοιπόν, ως ζηµιωθείς το ποσό
και παραιτούµαι κάθε δικαιώµατος, αλλά πρέπει να προηγηθεί
καταβολή. Εγώ ζητάω είκοσι πέντε χιλιάδες και µου λένε ότι δεν
είναι είκοσι πέντε, αλλά είκοσι. Συµβιβάζοµαι στα είκοσι τρία.
Μου τα κατέβαλαν; Δεν µπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Αν δεν το
κάνω αυτό, τότε θα έχω δικαίωµα να προσφύγω και θα έχω και
δίκιο.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ διευκρινίστηκε σήµερα ότι είµαστε µέσα στο πλαίσιο της δυνητικότητας.
Μπορεί η Περιφέρεια; Αν της δώσει λεφτά το Υπουργείο Οικονοµικών, µπορεί. Αν δεν της δώσει, δεν µπορεί. Συνεπώς, δύναται. Άρα, πώς θα ελπίζει ο Έλλην πολίτης ότι θα αποζηµιωθεί,
όταν εξαρτάται από το «µπορεί»; Αυτό είπαµε τότε και είπαµε να
ξεκαθαριστεί σε σχέση και µε τα δέκα εκατοµµύρια που συζητάµε, ότι αυτά τα δέκα εκατοµµύρια δεν είναι βέβαια χρήµατα.
Και σήµερα µάθαµε µε το σηµείωµά σας ότι είναι τριάντα αυτοί
που θα αξιώσουν και είπα ότι δεν έχει καθοριστεί το ποσό στο
καθένα. Έχουµε, λοιπόν ακαθόριστο ποσό για τον καθένα –γιατί
έχουµε τριάντα, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί οι αποζηµιώσεις
τους- και δεύτερον, αν κάνουµε διαίρεση, κάποιος ίσως να έχει
περισσότερο.
Εφόσον έχουµε και την εξάρτηση του «µπορεί», του «δύναται»,
της αρχής της δυνητικότητας, δεν είναι βέβαιο ότι θα εισπράξει
χρήµατα κανένας. Γι’ αυτό είχαµε την επιφύλαξη: Θα αποσαφηνιστεί ότι πράγµατι θα καταβληθούν τα δέκα εκατοµµύρια γι’ αυτούς που έχουν ζηµία πάνω από τα 15.000 ευρώ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχει πάρει απόφαση η
Περιφέρεια. Έχει βρει τα λεφτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τότε να φύγει το «µπορεί».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Γεωργιάδη, σας
παρακαλώ. Θα δώσει τις διευκρινίσεις στο τέλος ο κύριος
Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το περιφερειακό συµβούλιο έχει πάρει απόφαση. Δεν το ξέρει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα ακούσουµε τον κ. Καπερνάρο, θα ακούσουµε τον κ. Παππά και θα δώσει αυτές τις διευκρινίσεις που ζητάτε ο κύριος Υπουργός στο τέλος.
Συνεχίστε, κύριε Καπερνάρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, διεκόπην.
Ωστόσο, πρέπει να αναφέρω το εξής. Το «έχουν βρεθεί τα χρήµατα». Έχουν βρεθεί τα χρήµατα όταν δεν υπάρχουν επιστροφές
ΦΠΑ. Αν έχουν βρεθεί τα χρήµατα, να έχουµε ένα έγγραφο.
Οπότε, αν έχουν βρεθεί τα χρήµατα, πρέπει να φύγει το «µπορεί». Απαγορεύεται στις δίκες και στα νοµοθετήµατα να υπάρχει
«µπορεί», «ίσως», «προφανώς» και «πιθανόν». Τί να κάνουµε; Έτσι
λένε οι θεµελιώδεις αρχές του δικαιικού µας συστήµατος.
Δεύτερον –τελειώνω και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας- είµαστε στο πλαίσιο αυτού που είπαµε. Δεν διορθώθηκαν. Το νοµοσχέδιο είναι ως έχει. Γι’ αυτό και είπαµε ότι η θέση µας είναι η
ίδια και είπαµε «ΠΑΡΩΝ».
Και κάτι άλλο. Κύριε Γεωργιάδη, να ξέρετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μην απευθύνεστε προσωπικά. Σε µένα πείτε ό,τι θέλετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σε εσάς, για τον καθένα.
Η αµετροέπεια είναι κακός σύµβουλος. Και όταν λέµε σε έναν
συνάδελφο εδώ µέσα ότι «συνήθως λέει ανοησίες», αυτό είναι
ποινικό αδίκηµα. Είναι το 361...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Διορθώθηκε αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν διορθώθηκε. Εσείς το διορθώσατε. Δεν το διόρθωσε ο ίδιος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ το διόρθωσα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο δόλος δεν µεταφέρεται, δεν
είναι µεταφερόµενος. Όταν, λοιπόν, λέµε ότι «έτσι είναι», αυτό
είναι ποινικό αδίκηµα. Αυτό για να µην το ξανακάνετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα µε βάλετε φυλακή!
Μα, τι είναι αυτά; Αυτή είναι η κουβέντα που κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς
για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έγιναν κάποιες παρατηρήσεις από τον
κύριο Υπουργό. Άκουσα µε προσοχή τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Εµείς σχετικά µε το νοµοσχέδιο ψηφίζουµε κατ’ αρχήν υπέρ, εκτός του διατρήτου άρθρου
6.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Είναι ένα άρθρο. Είναι άρθρο
µόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ας το πάρει το ποτάµι τότε. Είναι ένα νοµοσχέδιο άστα να πάνε. «ΟΧΙ» και εµείς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρατηρήσεις, λοιπόν. Ακούστηκαν πάρα πολλά σ’ αυτήν την
Αίθουσα για Γ’ Ράιχ, για κακούς Ναζί, «έρχονται τα SS» κ.λπ. από
κάποιους εδώ, κύριε Πρόεδρε, στην Αίθουσα από τη Συµπολίτευση. Το Γ’ Ράιχ σας µάρανε; Εδώ εσείς µε τις δηλώσεις του
Υπουργού Εξωτερικών, του δικού σας ανθρώπου, µας καθιστάτε
µέρος ενός προβλήµατος. Μας καθιστάτε µέρος του συριακού
µε τις τουλάχιστον ατυχείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών,
ενός προβλήµατος που οδηγεί όχι στο Γ’ Ράιχ, οδηγεί στον Γ’
Παγκόσµιο Πόλεµο µε αυτά που βλέπουµε να µεθοδεύονται και
να γίνονται στην Ανατολική Μεσογειακή Λεκάνη. Το πάτε πολύ
πίσω και σας συµφέρει πάρα πολύ να ασχολείστε µε το παρελθόν και όχι µε το παρόν και το µέλλον. Άλλος εύθικτος συνάδελφος, «νεότευκτος» -συγχαρητήρια, να κάνουµε και τα εγκαίνιαπαρεξηγήθηκε µε το θέµα της Χωροφυλακής.
Τιµούµε την Ελληνική Χωροφυλακή –«Βασιλική» λεγόταν παλαιότερα- είµαστε αυτοί που συµµετέχουµε στα µνηµόσυνα του
Συντάγµατος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, στα µνηµόσυνα που
είναι απόντες οι κύριοι της Συµπολιτεύσεως. Αυτήν τη στιγµή κυβερνούν µε την Αριστερά. Συγκυβερνούν µε το ΠΑΣΟΚ, µε τη
ΔΗΜΑΡ. Παρεξηγήθηκε πολύ εύκολα, αλλά µάλλον ήταν εικονικό, γιατί άδραξε την ευκαιρία να κατηγορήσει και αυτός τη
Χρυσή Αυγή. Συµπαθέστατος, από τη Δράµα. Την αγαπάµε τη
Δράµα. Εγώ πολλές φορές έχω πάει και στο Παρανέστι Δράµας
στο δάσος. Βρήκε την ευκαιρία να χτυπήσει και αυτός. Δεν οµίλησα, λοιπόν, γι’ αυτόν, όταν είπα «χωροφυλακίστικη νοοτροπία»
σε µια αποστροφή του λόγου µου. Η αποστροφή αυτή του λόγου
µου δεν είχε να κάνει σε τίποτα µε την ιστορία της Χωροφυλακής,
την οποία τιµάµε. Θα θέλαµε δε αυτό το Σώµα της Χωροφυλακής, το οποίο είναι ένα Σώµα µε πολεµική σηµαία, να επανέλθει
πάλι και στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξεως να δηµιουργηθεί Ελληνική Χωροφυλακή.
Τελειώνω και σας λέω ότι η παράταξή σας και η παράταξη µε
την οποία συγκυβερνάτε -να τα ακούσει ο πρώην της Χωροφυλακής, µπορεί να τα βλέπει από την τηλεόραση- είναι αυτή που
έβγαλε τις εικόνες και τα µαρµάρινα αφιερώµατα από τα αστυνοµικά τµήµατα για τους πεσόντες των Δεκεµβριανών της κοµµουνιστικής ανταρσίας. Εµείς αυτούς τους τιµάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός για να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νοµοσχεδίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Δύο διευκρινίσεις για τον κ. Καπερνάρο. Είναι σωστό,
το είχαµε πει στην επιτροπή ότι θα µπορούσε να δηµιουργηθεί
ζήτηµα. Όπως είπα και πριν, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
αλλά και ειδικότερα η κάθε µια χωριστά είναι αυτόνοµα νοµικά
πρόσωπα, δεν µπορεί να τους υποχρεώσει ο νοµοθέτης. Εδώ
λέει: «Ύστερα από πρόταση της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί
να δίνουν χρήµατα».
Δεν µπορούµε να βάλουµε «θα δίνουν χρήµατα υποχρεωτικά»
γιατί δεν υπάρχει νοµικό έρεισµα. Δεν µπορεί να τους υποχρεώσει. Αν θέλουν, τα δίνουν. Αν θέλουν, δεν τα δίνουν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µε πολύ σεβασµό
θα ήθελα να σας πω το εξής. Έρχεται ο ίδιος ο Υπουργός και
λέει «υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και δεν µας δίνει χρήµατα
η κεντρική εξουσία».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν έχει δικαίωµα να πει
την άποψή του ο κύριος Υπουργός, κύριε Καπερνάρο; Αν δεν πειστείτε, δεν χάθηκε ο κόσµος. Μήπως εµείς πειθόµαστε κάθε
φορά εδώ µέσα; Θα πει την άποψή του.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Αυτό όµως, κύριε Καπερνάρο, τι σχέση έχει; Είναι κάτι
το οποίο δεν έχει καµµία έννοµη συνέπεια, αν λέει «δεν έχω».
Προφανώς έγινε συζήτηση -και από ό,τι ξέρω έγινε- και θα βγάλει
το κονδύλιο των 10 εκατοµµυρίων ευρώ για να πληρώσει. Τι σηµασία έχει όµως αν πει αύριο «δεν το πληρώνω»;
Εγώ σας λέω ότι ψηφίστηκε το νοµοθέτηµα αυτό, δεν τα έχει
βγάλει τα χρήµατα και πει αύριο «έχω αδυναµία, δεν τα βγάζω».
Όποιος είναι ζηµιωµένος και έχει µέχρι 15.000 ευρώ θα πληρωθεί
από το Γενικό Λογιστήριο. Αν δεν ικανοποιείται, θα προσφύγει
στα δικαστήρια να κάνει αγωγή αποζηµιώσεως. Δεν µπορεί να
προσδιοριστεί αλλιώς. Δεν βλέπω ούτε νοµικά πώς µπορεί να
διατυπωθεί αλλιώς ούτε νοµοτεχνικά. Είναι ένα ζήτηµα πραγµα-
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τικό. «Θέλω, κύριε, και δίνω 10 εκατοµµύρια ευρώ».
Έχει υπολογιστεί ότι οι ζηµίες µπορεί να είναι µεγαλύτερες
όσον αφορά το εµπόρευµα. Εδώ δεν µιλάµε για εµπόρευµα,
αλλά για καταστροφές εξωτερικές ή εσωτερικές των καταστηµάτων. Δεν είναι –από τις πληροφορίες που έχω- πάνω από
25.000. Αυτό το νούµερο είναι νοµίζω το ανώτερο. Δεν θα είναι
όλοι πάνω από 15.000 ή 20.000. Θα συνυπολογιστεί. Θα δούµε
πώς θα πάει. Αν δεν ικανοποιούνται, θα κάνουν αγωγή.
Τώρα όσον αφορά τον κ. Παππά, είπα ότι το άρθρο 6 είναι ανενεργό. Δεν υπάρχει πια 6, αυτήν τη στιγµή που µιλάµε. Να σας
εξηγήσω γιατί το λέω…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Υπάρχουν απευθείας αναθέσεις. Έγινε…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κατ’ αρχάς, το άρθρο 6 λέει να γίνονται για τους κοινόχρηστους χώρους χωρίς ανάθεση. Σας λέω ότι δεν έγινε
καµµία και δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει γιατί η προθεσµία
του εξαµήνου που θέτει έχει περάσει. Στα νοµικά λέγεται αποσβεστική προθεσµία. Απεσβέσθη το δικαίωµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είναι άµεσα τα αντανακλαστικά του κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να αναφερθώ µόνο σε αυτό που είπατε ότι είσαστε υπέρ του
έθνους και κατά του κράτους. Ξέρετε κανένα έθνος να υπάρχει
σήµερα χωρίς κρατική εξουσία; Η ιστορία έχει διδάξει ότι όταν
δεν υπάρχει κρατική εξουσία, διαλύονται τα κράτη. Σας αναφέρω
από παλιά Βαβυλώνιους, Ασσύριους, που είχαν µεγάλους πολιτισµούς και χάθηκαν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μελετήστε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που
προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών»» και θα γίνει η ψήφισή του χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εσωτερικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των
ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών»» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο µόνο του νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς το άρθρο µόνο
του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Λήψη µέτρων για
την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα
γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών»» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
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«Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που
προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών
Άρθρο Μόνο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 15 Μαρτίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης
Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο των Αθηνών» που δηµοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθ. 59 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) η οποία έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που
προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο
Κέντρο των Αθηνών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
‘Εχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αποκατάσταση των σοβαρών ζηµιών που
προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις και καταστήµατα του Κέντρου των
Αθηνών από τα εκτεταµένα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου
2012 συνεπεία των οποίων διασαλεύτηκε η δηµόσια τάξη και έχει
παραλύσει η εµπορική ζωή του Κέντρου των Αθηνών,
3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι
1. Στις διατάξεις της πράξης αυτής µπορούν να υπαχθούν
ύστερα από αίτησή τους οι επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, τα
ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζηµίες από τα επεισόδια της 12ης
Φεβρουαρίου 2012 (δικαιούχοι). Δικαιούχοι µπορεί να είναι ιδιοκτήτες ή µισθωτές των εν λόγω ακινήτων ή οποιοσδήποτε κάνει
νόµιµη χρήση αυτών. Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι του
ίδιου ακινήτου, την αίτηση που προβλέπεται στην επόµενη παράγραφο υποβάλλει ένας από αυτούς, ο οποίος θεωρείται ότι
ενεργεί και ως εκπρόσωπος των λοιπών. Σε κάθε περίπτωση, οι
αιτήσεις υποβάλλονται ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο και οι
αποζηµιώσεις που προβλέπονται κατωτέρω καταβάλλονται επίσης ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο.
2. Η αίτηση, η οποία καταρτίζεται κατά το Υπόδειγµα Α’ που
προσαρτάται στο Παράρτηµα της παρούσας, υπέχει και θέση δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και υποβάλλεται από τον δικαιούχο στο Δήµο Αθηναίων το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου
2012. Η αίτηση µπορεί επίσης να υποβληθεί και κατά τη διάρκεια
της αυτοψίας που διενεργούν τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 συνεργεία. Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Αθηνών, ο Δήµος Αθηναίων και τα συνεργεία διαθέτουν έντυπα
αιτήσεων στους ενδιαφεροµένους.
3. Στην αίτηση δηλώνεται υποχρεωτικά εάν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των ακινήτων για κινδύνους αντίστοιχους µε τις
ζηµίες που έχουν προκληθεί.
4. Οι ζηµίες που έχουν προκληθεί σε ακίνητα κατά τη διάρκεια
των επεισοδίων της 12ης Φεβρουαρίου 2012 διαπιστώνονται µε
αυτοψίες τις οποίες διενεργούν τριµελή συνεργεία του Δήµου
Αθηναίων. Για την αποκατάσταση των ζηµιών λαµβάνονται υπόψη και αυτοψίες που έχουν διενεργηθεί έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας.
5. Ο Δήµος ανακοινώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο, και οπωσδήποτε µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, την ειδικότερη πε-
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ριοχή στην οποία θα διενεργούνται αυτοψίες των συνεργείων του
κάθε ηµέρα. Την κατά την παράγραφο 2 αίτηση µπορεί να υποβάλουν στα συνεργεία και κατά τη διάρκεια της αυτοψίας επαγγελµατίες και επιχειρήσεις εγγύς του ακινήτου όπου διενεργείται
η αυτοψία. Τα συνεργεία υποχρεούνται να παρέχουν βεβαίωση
για την κατάθεση της αίτησης.
6. Στις αυτοψίες καταγράφονται οι ζηµίες στα ακίνητα των δικαιούχων και, συγκεκριµένα, προσδιορίζεται το είδος και η
έκταση αυτών κατά το Υπόδειγµα Β’ που προσαρτάται στο Παράρτηµα της παρούσας. Οι αυτοψίες µπορεί να συνοδεύονται
και από φωτογραφικές αποτυπώσεις.
7. Μετά το πέρας της αυτοψίας συντάσσεται έκθεση και αντίγραφο αυτής χορηγείται στον ενδιαφερόµενο.
8. Επιτρέπεται η διασταύρωση στοιχείων που περιέχονται στις
αυτοψίες των συνεργείων µε στοιχεία περιεχόµενα στις αυτοψίες
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ιδίως για να διαπιστωθεί η σχέση
των ζηµιών που έχουν καταγραφεί µε τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.
9. Δεν αποκαθίσταται ζηµία που διαπιστώθηκε σε κάποιο ακίνητο κατά τη διενέργεια µιας αυτοψίας σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν η ζηµία δεν προκλήθηκε ευθέως από τα επεισόδια της
12ης Φεβρουαρίου 2012.
Άρθρο 2
Αποτίµηση ζηµιών σε ακίνητα
1. Ο υπολογισµός του ύψους της ζηµίας προς αποζηµίωση γίνεται µε βάση ενιαίο τιµολόγιο ανά είδος εργασίας. Το τιµολόγιο
συντάσσεται από το Δήµο Αθηναίων και στηρίζεται στα αναλυτικά τιµολόγια του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Ο καθορισµός της αποζηµίωσης γίνεται από πενταµελή επιτροπή, µέλη της οποίας είναι οι εξής: ένας υπάλληλος µε βαθµό
Διευθυντή του Δήµου Αθηναίων, ένας υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, ένας υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και ένας εκπρόσωπος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και του Εµπορικού Συλλόγου
Αθηνών. Τα µέλη ορίζονται, αντιστοίχως, από τον Δήµαρχο Αθηναίων, τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Υπουργό Οικονοµικών και
τους Προέδρους του Ε.Β.Ε.Α. και του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στην Επιτροπή προεδρεύει ο υπάλληλος του Δήµου Αθηναίων.
3. Με απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, που λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής, µπορεί να διατίθενται πιστώσεις έως το
συνολικό ποσό των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ για
την αποζηµίωση δικαιούχων, τα ακίνητα των οποίων έχουν υποστεί ζηµίες που υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
ευρώ. Όταν πρόκειται για ζηµίες που υπερβαίνουν τις δεκαπέντε
χιλιάδες (15.000) ευρώ, στην Επιτροπή προεδρεύει ο υπάλληλος
της Περιφέρειας Αττικής, που στην περίπτωση αυτή έχει βαθµό
Διευθυντή. Η Επιτροπή µπορεί να ζητεί και πρόσθετα στοιχεία
για την πιστοποίηση του είδους των ζηµιών.
4. Στους ζηµιωθέντες καταβάλλεται ως ελάχιστη αποζηµίωση
το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.
Άρθρο 3
Αποζηµιώσεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
πόροι και οι λογαριασµοί από τους οποίους θα καταβληθούν οι
αποζηµιώσεις έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2, καθώς και οι προθεσµίες και η διαδικασία καταβολής τους, υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
Η διαδικασία για την καταβολή των αποζηµιώσεων που υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ορίζεται µε απόφαση του προβλεπόµενου στην παράγραφο 3 του
προηγούµενου άρθρου Περιφερειακού Συµβουλίου. Καταβολή
της αποζηµίωσης που θα χορηγηθεί κατά το παρόν άρθρο γίνε-

ται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και υπό τον όρο παραίτησης από οποιαδήποτε αξίωση κατά του Ελληνικού Δηµοσίου για
αποζηµίωση σχετιζόµενη µε τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου
2012. Σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων, παραίτηση που
θα υποβληθεί από τον εκπρόσωπο αυτών δεσµεύει αυτοδικαίως
και τους λοιπούς δικαιούχους.
2. Αποζηµιώσεις για ζηµίες έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
καταβάλλονται εφάπαξ, µέσα σε 15 ηµέρες από τον καθορισµό
της αποζηµίωσης, και για ζηµίες που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ καταβάλλονται σε δόσεις. Η πρώτη δόση
της αποζηµίωσης, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, καταβάλλεται µέσα στην ίδια προθεσµία.
Άρθρο 4
Έγκριση εργασιών αποκατάστασης
1. Εργασίες αποκατάστασης ζηµιών που υπέστησαν τα ακίνητα των δικαιούχων κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου
2012, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αποτίµησης της ζηµίας, εγκρίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
2. Αν για τις εργασίες αποκατάστασης απαιτείται µόνο άδεια
µικρής κλίµακας, οι ενδιαφερόµενοι προµηθεύονται από το
Τµήµα Επικινδύνων της Υπηρεσίας Δόµησης του Δήµου Αθηναίων βεβαίωση όπου αναφέρεται ότι το κτίριο δεν έχει υποστεί
βλάβη στο φέροντα οργανισµό του. Με τη βεβαίωση αυτή µπορεί
να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.
3. Αν για τις εργασίες αποκατάστασης απαιτείται έκδοση
άδειας δόµησης, για τη χορήγηση της άδειας αυτής κατατίθεται
πλήρης φάκελος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4. Ο έλεγχος των φακέλων των δικαιούχων πραγµατοποιείται
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών
από την υποβολή τους στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόµησης του
Δήµου Αθηναίων.
Αν διαπιστωθούν ελλείψεις στο φάκελο, αυτές γνωστοποιούνται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του
φακέλου και η πιο πάνω προθεσµία των οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών αρχίζει όταν συµπληρωθούν οι ελλείψεις. Εάν η ανωτέρω
προθεσµία των οκτώ εργάσιµων ηµερών παρέλθει άπρακτη, η
άδεια θεωρείται ότι χορηγήθηκε.
5. Αν για τη χορήγηση της άδειας δόµησης απαιτείται έγκριση
του αρµόδιου Συµβουλίου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ή και του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής της Γενικής Γραµµατείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής, η παραπάνω
αποκλειστική προθεσµία ορίζεται µηνιαία. Τα ανωτέρω συµβούλια αποφαίνονται σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την
περιέλευση του φακέλου σε αυτά. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, οι παραπάνω εγκρίσεις θεωρείται ότι έχουν παρασχεθεί. Δεν απαιτείται έγκριση του φακέλου από συλλογικά
διοικητικά όργανα, τα οποία δεν έχουν συγκροτηθεί νοµίµως
µέσα στις προθεσµίες που τάσσονται µε το παρόν άρθρο.
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της διαδικασίας
που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 4 είναι να έχει συνταχθεί η έκθεση αυτοψίας που προβλέπεται στο άρθρο 1. Η έκθεση αυτή αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τις υπηρεσίες της
Πολεοδοµίας.
Άρθρο 5
Ασφαλιστικές εισφορές, καταβολή οφειλών δικαιούχων
προς ασφαλιστικούς φορείς
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται:
1. οι ασφαλιστικές εισφορές των δικαιούχων για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος κατ’ αναλογία των ζηµιών που έχουν
αυτοί υποστεί,
2. οι καταβολές των ληξιπρόθεσµων οφειλών των δικαιούχων
προς τους ασφαλιστικούς φορείς ή η παροχή διευκολύνσεων για
την εξυπηρέτηση ήδη ρυθµισµένων οφειλών των δικαιούχων
προς τους ασφαλιστικούς φορείς.
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Άρθρο 6
Επισκευές κοινόχρηστων χώρων
1. Με απόφαση του Δηµάρχου Αθηναίων, η οποία εκδίδεται
κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις, επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης µε απευθείας ανάθεση για την προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων που αφορούν τους
κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι υπέστησαν ζηµίες κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012, και µέχρι του ποσού των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε µία, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση της παρούσας.
2. Η επισκευή από το Δήµο Αθηναίων των κοινόχρηστων
χώρων που υπέστησαν ζηµίες κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 χρηµατοδοτείται, έως το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, από το Πράσινο Ταµείο του άρθρου
4 ν. 3889/2010.
3. Επιτρέπεται οι χώροι που υπέστησαν ζηµίες κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 να επισκευάζονται και να αποκαθίστανται σε κατάσταση διαφορετική από αυτή που είχαν πριν
από τα επεισόδια, εφόσον οι σχετικές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των
χώρων αυτών και είναι ισοδύναµης ποιότητας και συνάδουν µε
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το συνολικό σχεδιασµό του χώρου.
Άρθρο 7
Λοιπές διευκολύνσεις δικαιούχων
1. Επιτρέπεται, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από τη
δηµοσίευση της παρούσας, η τµηµατική καταβολή των πάσης
φύσεως οφειλών προς το Δήµο Αθηναίων των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 δικαιούχων σύµφωνα µε το άρθρο 170
του ν. 3463/2006, χωρίς τον περιορισµό της παραγράφου 5 του
παραπάνω άρθρου. Για τη ρύθµιση των οφειλών εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 12 του ν. 3074/2002.
2. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αθηναίων, που λαµβάνεται µε τη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του, επιτρέπεται η µείωση του ύψους του µισθώµατος που καταβάλλουν οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 δικαιούχοι οι
οποίοι είναι µισθωτές του Δήµου. Η µείωση του µισθώµατος διενεργείται ύστερα από αίτηση των µισθωτών και µπορεί να ανέλθει έως το 20% του συµβατικώς καθορισµένου µισθώµατος. Με
την ίδια απόφαση επιτρέπεται να καθοριστεί και περίοδος, έως
τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, κατά την οποία το µίσθωµα δεν θα
αναπροσαρµόζεται.
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του
Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.35’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου 2012 και
ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση
της υπ’ αριθµόν 6/5-9-2012 επερώτησης της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλέκας Παπαρήγα και των Βουλευτών του κόµµατός της, σχετικά µε την κατάσταση που διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές παροχές στο λαό.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

