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Τρίτη 9 Μαρτίου 2010

ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.,

Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.4720
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Κρεµαστής Ρόδου, σελ.4724
3. Επί προσωπικού θέµατος, σελ.4729
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ.4685
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών,
σελ.4686-4699
3. Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
α) Προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ένταξη εκπαιδευτικών µε
ανάπηρα παιδιά στις πρόνοιες του ν. 3794/2009, σελ.4700
β) Προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού καθεστώτος για την
ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος στα µικρά νησιά
του Αιγαίου Πελάγους, σελ.4701
γ) Προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας, σελ.4702
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
i. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία
µεταξύ της ∆ιπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Ινστιτούτου ∆ιπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του
Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας», σελ.4705, 4706
ii. «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας του Πακιστάν», σελ.4705, 4713
2. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια
και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις», σελ.4720
3. Επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, σελ.4722
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί προσωπικού θέµατος:
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Α.,
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ Ι.,
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Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
∆ΡΙΤΣΑΣ Θ.,
σελ. 4705
ΚΑΝΕΛΛΗ Λ.,
σελ. 4705
∆. Επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης:
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ Γ.,
σελ. 4748
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ.,
σελ. 4747
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
σελ. 4739,4740
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Ε.,
σελ. 4740
ΒΡΕΤΤΟΣ Κ.,
σελ. 4733,4734
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ.,
σελ. 4750
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Α.,
σελ. 4728,4729,4730,
4731
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ Ι.,
σελ. 4720
∆ΡΙΤΣΑΣ Θ.,
σελ. 4737,4738
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Ι.,
σελ. 4755
ΚΑΖΑΚΟΣ Κ.,
σελ. 4735,4736
ΚΑΝΤΕΡΕΣ Ν.,
σελ. 4753
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ.,
σελ. 4733
ΚΑΡΙΠΙ∆ΗΣ Α.,
σελ. 4749
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ.,
σελ. 4747
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ.,
σελ. 4738
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Α.,
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ΜΑΡΙΝΟΣ Γ.,
σελ. 4745,4746
ΜΑΥΡΙΚΟΣ Γ.,
σελ. 4726
ΜΙΧΟΣ Λ.,
σελ. 4752
ΝΑΚΟΣ Α.,
σελ. 4725
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.,
σελ. 4741
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ Ο.,
σελ. 4752
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
σελ. 4734,4735
ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ Α.,
σελ. 4741
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ Η.,
σελ. 4744,4745
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι.,
σελ. 4720
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α.,
σελ. 4742
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ.,
σελ. 4751
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.,
σελ. 4754
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν.,
σελ. 4731,4732
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.,
σελ. 4736,4737,4746
Ε. Επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης:
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.,
σελ. 4723
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ.,
σελ. 4724
ΜΑΡΙΝΟΣ Γ.,
σελ. 4724
ΝΙΩΤΗΣ Γ.,
σελ. 4722,4723,4724,
4725
ΠΛΕΥΡΗΣ Α.,
σελ. 4722
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι.,
σελ. 4724
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ.,
σελ. 4723
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ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Π’
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 9 Μαρτίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Μουσουρούλη Κωνσταντίνο, Βουλευτή Χίου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ξάνθης κ. ΤΣΕΤΙΝ ΜΑΝΤΑΤΖΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Ελεύθεροι Επαγγελµατίες Οικισµών του
Νοµού Ξάνθης ζητούν την εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται
σε οικισµούς, κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων.
2) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου
Εθνικής ‘Αµυνας Νοµού Ηλείας ζητεί να παραµείνει η Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας στον Πύργο Ηλείας.
3) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων και ∆ιαµερισµάτων και η ‘Ενωση Ξενοδόχων Παραλίας
Κατερίνης ζητούν να αποµακρυθούν επικίνδυνες τσιµεντένιες
πλάκες και δοκάρια που ευρίσκονται µέσα στη θάλασσα στην παραλία Κατερίνης Πιερίας
4) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Σπηλαίου Περάµατος Ιωαννίνων ζητεί την κατασκευή εισόδου και εξόδου στην
Εγνατία Οδό στη διασταύρωση µε την Εθνική Οδό Ιωαννίνων Τρικάλων στη θέση ∆ρίσκου Μάζιας.
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να υπάρξουν δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν εµφανώς τα ποσά που προέρχονται από γεωργικές επιδοτήσεις.
6) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Συµβασιούχων Πυροσβεστών Πυρόσβεσης-∆ιάσωσης ζητεί την
εργασιακή τακτοποίηση των συµβασιούχων πυροσβεστών.

7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την κάλυψη µε ειδικευµένους γιατρούς των κενών θέσεων του ΙΚΑ στο Ηράκλειο της
Κρήτης.
8) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Συνταξιούχων Πολιτικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Νοµού Ροδόπης ζητεί
την επίλυση συνταξιοδοτικού προβλήµατος µελών του.
9) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβεστών Πυρόσβεσης - ∆ιάσωσης ζητεί
την εργασιακή τακτοποίηση των συµβασιούχων πυροσβεστών.
10) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας υποβάλλει προτάσεις της για την
κατασκευή παράλληλων έργων που θα εξυπηρετήσουν του Μεσογειακούς Αγώνες του 2013, στο Μεσογειακό Χωριό Νέας Ιωνίας.
11) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ και Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων
Ελλάδος ζητεί να παραµείνει σε ισχύ ο ν.3255/2004, που αφορά
στις προσλήψεις των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.
12) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη
Γερµανία ζητεί την αποστολή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα
κλιµακίου του Προξενείου Μονάχου για την εξυπηρέτηση του Ελληνισµού της περιοχής της Νυρεµβέργης, στους χώρους της
εκεί Ελληνικής Κοινότητας.
13) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Σεϊτίδου Μαρία ζητεί αποζηµίωση
για την απαλλοτρίωση αγροτεµαχίου.
14) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας ζητεί να αναληφθεί εξολοκλήρου από την << Εγνατία Οδό Α.Ε.>> η κατασκευή του κάθετου
οδικού άξονα Καβάλας - ∆ράµας - Τελωνείο Εξοχής.
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15) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Ελένη Γερνά ζητεί τη δραστηριοποίηση της πολιτείας για την επίλυση του προβλήµατος των αδέσµευτων ζώων.
16) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρωτοβουλία για την Προστασία
του Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Πόρου ζητεί την εφαρµογή
δικαστικής απόφασης, που αφορά την παράνοµη λειτουργία
ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο.
17) Ο Βουλευτής Ν. Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος
Πράσινου Λόφου Αρτέµιδος ζητεί να συµπεριληφθεί ο οικισµός
Πράσινου Λόφου Αρτέµιδος στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχεδιασµό
Αρτέµιδος.
18) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κοινότητα Βερδικούσιας Λάρισας ζητεί έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για την αποκατάσταση
από τις καθιζήσεις, του αγροτικού οδικού δικτύου στην περιοχή
της.
19) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κοινότητα Βερδικούσιας Λάρισας ζητεί χρηµατοδότηση για την προµήθεια αποτεφρωτή
νεκρών ζώων.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβαστών Πυρόσβεσης ∆ιάσωσης ζητεί τη
µονιµοποίηση των συµβασιούχων πυροσβεστών.
21) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι συµβασιούχοι οδηγοί σχολικών
λεωφορείων ∆ήµου Λεύκτρου Μεσσηνίας ζητούν τη µετατροπή
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των συµβάσεων εργασίας του σε αορίστου χρόνου.
22) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητεί να εξαιρεθούν από τα µέτρα λιτότητας οι πολύτεκνοι
δηµόσιοι υπάλληλοι κ.λπ.
23) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ελληνική Κοινότητα Β. Στοκχόλµης ζητεί
τη στελέχωση του απογευµατινού τµήµατος του σχολείου της
Ελληνικής αυτής κοινότητας.
24) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία επαγγελµατίες ∆ήµου Πέλλας ζητούν να µην ισχύσει η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για
όσους ασκούν ελεύθερη επαγγελµατική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων.
25) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία συµβασιούχοι πυροσβέστες ζητούν
την εργασιακή τους τακτοποίηση και αποκατάσταση.
26) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Πέλλας ζητεί τη χρηµατοδότηση της αποκατάστασης των ζηµιών που προκάλεσαν οι
πληµµύρες του Νοεµβρίου στο Νοµό Πέλλας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 3246/23-12-2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 1737-1/ΕΥΣ
1321/22-2-10 έγγραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 3454/30-12-2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 363/22-2-10 έγ-
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γραφο από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 3580/04-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 423/22-2-10 έγ-

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 4359/14-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 6445/22-2-10

4691

έγγραφο από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 4564/15-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοραντής Ιωάννης δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ90022/3006/109/22-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2-10 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 4940/21-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κατρίνη Μιχάλη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2935-1/ΕΥΣ 1452/22-2-
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10 έγγραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 5324/29-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 807Β/22-2-10
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 5625/04-02-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μουσουρούλη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.-
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ΤΟΥΡ./ΓΡ.ΥΦΥΠ./Κ.Ε./489/22-2-10έγγραφο από την Υφυπουργό
Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 5839/09-02-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/73/ΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
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150δις/22-2-10 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

4700

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές και ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη εγγεγραµµένη στον πρώτο κύκλο είναι η µε αριθµό
2808/17-12-2009 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη προς την
Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ένταξη εκπαιδευτικών µε ανάπηρα παιδιά στις πρόνοιες του ν. 3794/2009.
Αναλυτικά η ερώτηση του Κ. Στρατάκη έχει ως εξής:
«Ως γνωστό, µε τον ν.3794/2009 άρθρο 39 παράγραφος 4 µπορούν οι εκπαιδευτικοί µε ποσοστό αναπηρίας 67% και µετά από
δώδεκα µήνες τουλάχιστον πραγµατικής προϋπηρεσίας να διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας.
Για την εφαρµογή του νόµου απαιτείται Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας που θα καθορίζει
τον αριθµό των διοριζόµενων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα την έκδοση της οποίας ζητά και η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία.
Επειδή στην ίδια θέση, αλλά πολλές φορές και σε δυσµενέστερη, βρίσκονται εκπαιδευτικοί που µπορεί οι ίδιοι να µην είναι
ανάπηροι, αλλά να έχουν παιδιά που παρουσιάζουν αναπηρία
πάνω από 67%, είναι αναγκαίο η ευαισθησία της πολιτείας να συµπεριλάβει και αυτούς.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να εντάξει στη ρύθµιση του νόµου ή σε άλλο
νόµο και εκπαιδευτικούς που έχουν ανάπηρα παιδιά, ώστε να
αποκατασταθεί µια αδικία που υφίσταται σε βάρος τους, αλλά
και το πνεύµα αλληλεγγύης της πολιτείας να καλύπτει όλους
τους αναξιοπαθούντες.
2) Πότε πρόκειται να εκδοθεί η προαναφερόµενη Κοινή Υπουργική Απόφαση;».
Η Υφυπουργός Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Χριστοφιλοπούλου έχει το λόγο να απαντήσει για τρία
λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όπως γνωρίζετε, η Κυβέρνηση πρόσφατα
ανακοίνωσε το συνολικό της σχέδιο για την αναβάθµιση της παιδείας στη χώρα. Αρχίζοντας από το Νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό, περνώντας στο Γυµνάσιο και το Λύκειο οι αλλαγές είναι
συνολικές, ουσιαστικές και αλλάζουµε πλήρως την φιλοσοφία
του σχολείου. Μέσα σ’ αυτό το συνολικό πλάνο είναι και το σχολείο, το ειδικό σχολείο, είναι και η ειδική αγωγή στο σύνολό της,
είναι και τα παιδιά που έχουν αναπηρία και τα οποία αντιµετωπίζουµε µε µια συνολική προσέγγιση.
Για το λόγο αυτό, ήδη από τις πρώτες εβδοµάδες στο Υπουργείο η πολιτική ηγεσία ήρθε σε διάλογο και µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες και συντάχθηκε ένα πρώτο
σχέδιο δράσης, που θα δει και το φως της δηµοσιότητας πολύ
σύντοµα.
Τώρα, κύριε συνάδελφε, µε ρωτάτε δύο συγκεκριµένα πράγµατα. Ας αρχίσω από το πρώτο, τους διορισµούς των εκπαιδευτικών και ειδικότερα των εκπαιδευτικών µε αναπηρία. Γνωρίζετε
καλά και εσείς και νοµίζω όλοι -όχι µόνο οι συνάδελφοι στη
Βουλή, αλλά και η κοινωνία ολόκληρη- ότι αντιµετωπίζουµε αυτή
τη στιγµή ένα µεγάλο πρόβληµα, όχι µόνο γιατί οι πόροι για διορισµούς είναι εκ των πραγµάτων λιγότεροι, όταν συνολικά η οικονοµία αντιµετωπίζει µεγάλο πρόβληµα στη χώρα, αλλά ξέρετε
πολύ καλά ότι έχουµε πλεονάσµατα και κενά, τα οποία είναι τελείως ανορθολογικά και έχουµε σχεδόν δεκαοχτώ χιλιάδες εκπαιδευτικούς ανά τη χώρα, αποσπασµένους σε υπηρεσίες,
άσχετες µε την τάξη.
Στόχος µας είναι, λοιπόν, πρώτα ο µαθητής και ο δάσκαλος
και ο καθηγητής στην τάξη. Για το λόγο αυτό, αυτή τη στιγµή η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει δώσει εντολή και

γίνεται πλήρης καταγραφή σε όλη τη χώρα των πραγµατικών
κενών, που υπάρχουν στα σχολεία όλης της χώρας.
Με βάση αυτά τα κενά και µόνο και αφού υπάρχει ορθολογική
τακτοποίηση των αποσπάσεων, µόνο σε πραγµατικά κενά, θα
µπορέσουµε να πούµε τον ακριβή αριθµό των διορισµών, στους
οποίους µπορούµε να προχωρήσουµε. Γιατί κατανοείτε ότι είναι
θέµα, όχι µόνο οικονοµικής συγκυρίας, αλλά και ποιότητας τελικά, διότι δεν µπορεί να έχουµε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα το
οποίο έχει, αν θέλετε, από τις χώρες του ΟΟΣΑ τον µεγαλύτερο
συσχετισµό καθηγητών και δασκάλων ανά µαθητή και κατά τα
άλλα οι δείκτες µας σε όλα να είναι από τους τελευταίους στην
Ευρώπη.
Άρα, πρέπει να πάµε σ’ ένα τέτοιον εξορθολογισµό. Μέσα σ’
αυτό έχουν ρόλο όλοι, έχουν και οι εκπαιδευτικοί µε αναπηρία.
Θα είµαστε σε θέση σύντοµα να ανακοινώσουµε τα αποτελέσµατα αυτής της µεγάλης µελέτης και να δούµε σε πόσους διορισµούς έχουµε τη δυνατότητα να προχωρήσουµε.
Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος, αφού
έχω ακούσει το συνάδελφο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής
Ηρακλείου Κρήτης κ. Εµµανουήλ Στρατάκης έχει το λόγο για
τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κι
ευχαριστώ και την κυρία Υφυπουργό για το ότι και εκείνη στηρίζει µία προσπάθεια που θεωρώ ότι χρειάζεται αυτή τη στιγµή η
χώρα. Εννοώ την προσπάθεια που χρειάζεται και που πρέπει να
γίνει συνολικά για την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Πράγµατι, το σχέδιο που έχει καταθέσει το Υπουργείο και οι
ανακοινώσεις που έχει κάνει τελευταία είναι προς τη σωστή θα
έλεγα και θετική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά το ειδικό σχολείο και
την ειδική αγωγή και όλα αυτά που έχουν να κάνουν µε άτοµα
για τα οποία υπάρχει µία επιπλέον ευαισθησία.
Γνωρίζω ταυτόχρονα, κυρία Υφυπουργέ, ότι ούτε το
1.000.000.000 ευρώ σχεδόν που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν επαρκεί για να καλυφθούν αυτές οι τεράστιες ανάγκες,
σε συνδυασµό, βέβαια, µε όλα αυτά, τα οποία κι εσείς αναφέρατε και που είναι, δυστυχώς, µία πραγµατικότητα για τους εκπαιδευτικούς.
Βεβαίως, θα σας πω ότι η προσπάθειά σας να καλυφθούν τα
πραγµατικά κενά είναι µία αναγκαιότητα, γιατί όντως έτσι πρέπει να λειτουργήσουµε, αν θέλουµε η παιδεία να αναβαθµιστεί,
όπως πρέπει.
Εγώ ένα πράγµα θα ήθελα να σας επισηµάνω: Υπάρχουν ορισµένες κατηγορίες και που εν πάση περιπτώσει, αυτές οι κατηγορίες για τον άλφα ή βήτα λόγο, πρέπει να αντιµετωπιστούν µε
µία περισσότερη ευαισθησία συνολικά από την πολιτεία. ∆εν είναι
προσωπικό θέµα ούτε δικό σας ούτε δικό µου ούτε κανενός. Είναι
ένα θέµα που η πολιτεία πρέπει να το αντιµετωπίσει.
Νοµίζω ότι ρυθµίσεις του νόµου, όπως ακριβώς προβλέπονται,
είναι µεν προς θετική κατεύθυνση ενδεχοµένως, όµως, να δέχονται και διορθώσεις, όπως είναι για παράδειγµα η διόρθωση, που
πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τους γονείς που έχουν ανάπηρα
παιδιά και που πολλές φορές είναι σε δυσµενέστερη µοίρα και
απ’ αυτούς που είναι ήδη ανάπηροι, διότι εκείνοι έχουν περάσει
µία διαδικασία, έχουν ενηλικιωθεί, των άλλων τα παιδιά όµως,
χρειάζονται µία περισσή φροντίδα, ιδιαίτερα στις µέρες µας και
πρέπει να την έχουν, στα πλαίσια µιας ευνοµούµενης πολιτείας.
Θεωρώ ότι οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες πολλές φορές γι’ αυτούς.
Κυρία Υπουργέ, εγώ θα ήµουν ικανοποιηµένος, αν το Υπουργείο δεσµευόταν ότι στα πλαίσια της συνολικής αναβάθµισης που
επιδιώκει στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας, έχει υπόψη του
και αυτές τις ευαισθησίες, που όλοι µας κατανοούµε, ώστε πραγµατικά στο τέλος, όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια,
να είµαστε όλοι περήφανοι και να νιώθουµε ότι κάναµε το καλύτερο που µπορούσαµε για να καλύψουµε και τις ανάγκες αυτών
των ανθρώπων, αλλά και όποιες άλλες ανάγκες υπάρχουν και κυρίως να συµβάλουµε µέσα από την αξιοποίηση αυτών των ανθρώπων στην κατά το δυνατόν αναβάθµιση του Εθνικού
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Συστήµατος Παιδείας.
Είµαι σίγουρος ότι έχοντας ακούσει την πρωτολογία σας, στη
δευτερολογία θα απαντήσετε θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί εκτιµώ ότι είναι µία αναγκαιότητα, πέρα και έξω από
το ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία, για το 10% του ελληνικού
πληθυσµού που είναι, δυστυχώς, σε αυτήν την κατηγορία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων έχει το λόγο για τρία
λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ, κύριε Στρατάκη, θα ήθελα µόνο σ’ ένα σηµείο να διαφωνήσω µαζί σας ή µάλλον όχι ακριβώς να διαφωνήσω, αλλά να
βάλω ένα κόµµα.
Είναι θέµα και ευαισθησίας, αλλά πάνω απ’ όλα είναι θέµα ανάπτυξης, γιατί εκτιµώ βαθύτατα και εγώ, όπως και συνολικά η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ότι η ένταξη των ατόµων µε
αναπηρία συνολικά στη ζωή, την οικονοµική, την κοινωνική, την
εργασιακή του τόπου, είναι κέρδος για όλους. ∆εν είναι µόνο ευαισθησία προς τα ίδια τα άτοµα, τα οποία είναι άτοµα µε εξαιρετικές δυνάµεις και δυνατότητες, αλλά είναι και ευαισθησία προς
την ανάπτυξη του τόπου. Τόπος που δεν αξιοποιεί το διαφορετικό, δεν µπορεί να αναπτυχθεί.
Επειδή, όµως, τα ωραία λόγια µπορεί να περισσεύουν, θέλω να
είµαι σαφής και συγκεκριµένη. Και επειδή, όπως σας εξήγησα,
δεν έχω αυτή τη στιγµή τον ακριβή αριθµό των διορισµών, διότι
οι διορισµοί θα ακολουθήσουν τα πραγµατικά κενά για πρώτη
φορά στη χώρα, θέλω να δεσµευθώ ότι θα έχουµε τη µέριµνα
για ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών, µέσα στις οποίες είναι και
οι εκπαιδευτικοί µε αναπηρία, για δούµε πόσους ακριβώς και µε
ποια κριτήρια -και θα έρθουµε σε επαφή µαζί τους και µέσω της
ΕΣΑΜΕΑ- για να δούµε µε αντικειµενικότητα και διαφάνεια -διότι
σε όλα πρέπει να υπάρχει αυτό- ποιες κατηγορίες αναπήρων εκπαιδευτικών µπορούν να προταχθούν στην περίπτωση, που δεν
επαρκούν οι πόροι για την πλήρη κάλυψη όλων των διορισµών.
Το δεύτερο πράγµα που θέλω να επισηµάνω είναι ότι, όπως
γνωρίζετε, βρισκόµαστε στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και µάλιστα, υπάρχει πιθανότητα να έρθει σε πρώτη συζήτηση στην
Επιτροπή πολύ σύντοµα ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που αφορά ένα νέο σύστηµα προσλήψεων στην εκπαίδευση, ένα αξιοκρατικό, διαφανές, ένα σύστηµα προσλήψεων
που βασίζεται σ’ ένα συνδυασµό κριτηρίων, που έχουν να κάνουν
πρωταρχικά µε την αξιοκρατία, αλλά και κοινωνικών κριτηρίων.
Θεωρούµε, λοιπόν, επειδή οι γονείς των παιδιών µε αναπηρία
πράγµατι –και τους έχω δει κι εγώ και έχω συζητήσει µαζί τουςπερνούν, αν θέλετε, µία πολύ δύσκολη κατάσταση, που πρέπει
και τα παιδιά τους να φροντίσουν και να µπορούν να είναι αξιόµαχοι και να προσπαθούν να έχουν και εκπαιδευτική εµπειρία,
ότι η Πολιτεία µπορεί µέσα από το νοµοσχέδιο αυτό να λάβει
υπόψη της κατά τη µοριοδότηση αυτή την ειδική κατηγορία, διότι
πραγµατικά αξίζει τον κόπο να τους επιβραβεύσουµε, να τους
βοηθήσουµε και να τους στηρίξουµε, ούτως ώστε, όχι µόνο να
στηρίξουν τα παιδιά τους, αλλά και να προσφέρουν µέσα στην
τάξη. Νοµίζω ότι είναι άνθρωποι µε ιδιαίτερες δυνατότητες και οι
ίδιοι, έχοντας εκπαιδευτεί στην πράξη µε παιδιά µε αναπηρίες,
που είναι τα δικά τους παιδιά και θεωρώ µάλιστα –οι ίδιοι µου το
έχουν πει- ότι ακόµη κι εκείνοι που δεν είναι εξειδικευµένοι στην
ειδική αγωγή, είναι στην πράξη εξειδικευµένοι στην ειδική αγωγή.
Έχουµε, λοιπόν, τη δυνατότητα να τους αξιοποιήσουµε και
θέλω να ελπίζω ότι όσο θα αιµοδοτείται και θα ανατάσσεται η οικονοµία µας, τόσο περισσότερο θα µπορούµε να δώσουµε και
σε διορισµούς στην παιδεία. Προς το παρόν, πρέπει να αξιοποιήσουµε το εκπαιδευτικό µας δυναµικό. ∆εσµεύοµαι όµως ανάλογα µε τους διορισµούς που θα έχω, να κάνω το καλύτερο
δυνατόν για τις ευαίσθητες αυτές κατηγορίες των συµπολιτών
µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στην δεύτερη µε αριθµό 4822/19-1-2010 ερώτηση του Βουλευτή της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού καθεστώτος για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής
γάλακτος στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
Αναλυτικά, η ερώτηση του κ. Γαληνού έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αριθµόν 3286/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τίθεται σε εφαρµογή το κοινοτικό καθεστώς
που αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος και
την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
Το κοινοτικό καθεστώς προβλέπει ενίσχυση έως 70 ευρώ ανά
τόνο για το αγελαδινό και το αίγιο γάλα και έως 100 ευρώ ανά
τόνο για το πρόβειο γάλα και αφορά το σύνολο των νησιών του
Αιγαίου, εκτός των νήσων Κρήτη και Εύβοια.
Για το έτος 2009 το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται
στο ποσό του 1.700.000 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από
κοινοτική χρηµατοδότηση.
Η απόφαση αυτή δεν έχει επί του παρόντος εφαρµοστεί, µε
αποτέλεσµα οι γαλακτοπαραγωγοί των νησιών του Αιγαίου να
µην µπορούν να εισπράξουν την κοινοτική επιδότηση.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
α) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να εφαρµοστεί
η απόφαση και να δοθεί η ενίσχυση στους γαλακτοπαραγωγούς
και
β) Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας αυτών των ενεργειών;».
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μιχάλης Καρχιµάκης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος
που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα
µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που έχει εκδοθεί αναφορικά µε τα συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του κοινοτικού καθεστώτος, θα
ήθελα να σας ενηµερώσω ότι το πρόγραµµα ενίσχυσης των παραγωγών γάλακτος των µικρών νησιών προχωράει κανονικά,
αποτελώντας µία ακόµη πολιτική κατάκτησης στην προσπάθειά
µας να εκµεταλλευτούµε στο µέγιστο τις κοινοτικές ενισχύσεις
και βεβαίως, µε αποτελεσµατική και δίκαιη διαχείριση. Ένα
ακόµη δείγµα της πολιτικής µας βούλησης είναι να εργαστούµε,
µε αποκλειστικό στόχο το όφελος του αγροτικού πληθυσµού της
περιφέρειας.
Στο πρόγραµµα αυτό προβλέπεται η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών. Για το έτος 2009, το συνολικό ύψος ενίσχυσης
ανέρχεται σε 1.750.000 ευρώ, το οποίο βαρύνει εξ ολοκλήρου δηλαδή 100%- τον κοινοτικό προϋπολογισµό. ∆ικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι παραγωγοί αγελαδινού και αιγοπρόβειου
γάλακτος, οι οποίοι διατηρούν το ζωικό τους κεφάλαιο στα µικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Γιατί τα νησιά µας αξίζουν τη στήριξη και την προσοχή όλων µας, καθώς, όπως όλοι µας ξέρουµε,
διαχρονικά παράγουν ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα υψηλής
ποιότητας, µε τα οποία, τόσο οι Έλληνες, όσο και τα εκατοµµύρια ξένοι επισκέπτες έχουν συνδεθεί.
Η εφαρµοστική υπουργική απόφαση τώρα που προβλέπει όλες
τις λεπτοµέρειες της διαδικασίας ενίσχυσης, αγαπητέ συνάδελφε, έχει εκδοθεί από τις 11 Φεβρουαρίου του 2010. Το Υπουργείο µας ήταν εντός των προβλεποµένων ηµεροµηνιών,
διασφαλίζοντας στο έπακρο τα χρήµατα των παραγωγών. Η υποβολή των αιτήσεων από τους παραγωγούς στις νοµαρχιακές
υπηρεσίες των νησιών, του Αιγαίου πελάγους έληξε στις 26 Φεβρουαρίου 2010 και τώρα βρισκόµαστε στη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων.
Ακολουθεί, όπως γνωρίζετε, η προβλεπόµενη διαδικασία ελέγχου και ο οριστικός καθορισµός των επιλέξιµων ποσοτήτων. Στη
συνέχεια, προχωράµε στην έκδοση των ονοµαστικών καταστάσεων πληρωµής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα κοινοποιηθούν στις
νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Η πληρωµή, όπως ρωτάτε, των πα-
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ραγωγών προβλέπεται να ολοκληρωθεί, όπως επιβάλλει και ο κανονισµός, µέχρι τις 30 Ιουνίου 2010.
Στόχος µας, αγαπητέ συνάδελφε, είναι να τονώσουµε την τοπική παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών, όπως προβλέπεται στο σχετικό πρόγραµµα
και όπως επιτάσσει και ο πολιτικός µας σχεδιασµός για την αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής των αγροτών, την ανάπτυξη της
περιφέρειας και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής
Λέσβου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σπυρίδων Γαληνός έχει το
λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Χαίροµαι, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ που ως αποτέλεσµα και της ερώτησής
µου υπήρξε κινητοποίηση του Υπουργείου και δόθηκε λύση σ’
ένα πρόβληµα, το οποίο πραγµατικά είναι οξυµένο, µιας και τα
προβλήµατα είναι οξυµένα στην περιφέρεια ιδιαίτερα. Αυτό για
το οποίο εγώ απορώ και διερωτώµαι είναι εάν εν µέσω οικονοµικής κρίσης είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις να
δοθούν χρήµατα που δικαιούνται οι σκληρά εργαζόµενοι κτηνοτρόφοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και µάλιστα των µικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους.
Επίσης, διερωτώµαι γιατί καθυστερείτε να δώσετε τις απαντήσεις σε ερωτώντες Βουλευτές και πληροφορούµαστε για τις
ενέργειές σας µέσω του Τύπου, τις περισσότερες φορές. Αυτό
είναι µια πρακτική που ακολουθεί νοµίζω συστηµατικά η Κυβέρνηση.
Χαίροµαι επίσης, κύριε Καρχιµάκη, ιδιαίτερα διότι σήµερα πολιτικός προϊστάµενος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παρευρίσκεται στη Βουλή, προκειµένου να δώσει απαντήσεις σε
ερωτήµατα και ειδικότερα στο ερώτηµά µου. Θα χαιρόµουν, θα
σας έλεγα, ιδιαίτερα εάν αυτό το είχατε κάνει και στις 8 και στις
15 ∆εκεµβρίου του περασµένου έτους, όταν είχα θέσει ερώτηµα
για την αποζηµίωση των ελαιοπαραγωγών της Λέσβου, τιµή που
δεν µας κάνατε τότε.
Επίσης, µε την ευκαιρία θέλω να πω ότι ελπίζω πως αυτή την
ευτυχή κατάληξη που έχει το σηµερινό µου ερώτηµα, που δείχνει ότι και η Κυβέρνηση πιστεύει ότι το κράτος έχει συνέπεια
και συνέχεια -έτσι τουλάχιστον πρέπει να είναι- πιστεύω ότι και
στο ζήτηµα της περικοπής του υψηλοτέρου επιπέδου χρηµατοδότησης των νέων αγροτών θα δείξει την ίδια ευαισθησία και την
ίδια πρακτική. Γνωρίζετε ότι αυτό το θέµα είναι µια πολύ µεγάλη
αδικία. που έχει φέρει σε δύσκολη θέση πολλούς αγρότες, νέους
ανθρώπους, οι οποίοι επέλεξαν να ασχοληθούν µε τη γεωργία
σε περιοχές, όπως η δική µου και η δική σας, γιατί και σεις είστε
από περιοχή όπου πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν κάνει χρήση
αυτών των προγραµµάτων.
Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την απάντηση
και την παρουσία σας εδώ και ελπίζω πράγµατι ότι θα δείτε και
τα δύο θέµατα, που σας έθεσα µε την ευκαιρία αυτή, µε την ίδια
ευαισθησία και θα δώσετε και σε αυτά την προσδοκόµενη από
τους αγρότες λύση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοφίµων κ. Μιχάλης Καρχιµάκης έχει το λόγο
για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Τροφίµων): Θέλω να απαντήσω σε κάποιες παρατηρήσεις του κυρίου συναδέλφου, σε σχέση µε την αδυναµία που υπήρξε το
∆εκέµβριο, όπως είπατε, να έρθω να σας απαντήσω. Σας ειδοποίησα, νοµίζω και µου δείξατε την κατανόησή σας για το κώλυµα.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Οφείλω να οµολογήσω, κύριε
Υπουργέ, ότι πράγµατι στην πρώτη ερώτηση µε είχατε ενηµερώσει ότι δεν θα παρίστασθο και σας είχα ευχαριστήσει για την
ευαισθησία σας. Στη δεύτερη, όµως, ερώτηση δεν µε είχατε ενηµερώσει.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ίσως να έγινε κάποιο λάθος, αλλά νοµίζω ότι δεν ήταν
σκόπιµο αυτό.
Όσον αφορά τώρα τις ανακοινώσεις µέσω του Τύπου, νοµίζω
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ότι όταν το Υπουργείο παίρνει µία απόφαση, σωστό είναι να ενηµερώνει –όπως είναι µια πάγια πρακτική- διά του γραφείου Τύπου
που έχει το κάθε Υπουργείο, προς πάσα κατεύθυνση και αυτό γίνεται. Τώρα, αν αυτό έχει γίνει πριν την κατάθεση της ερώτησης
ή λίγο µετά, δε νοµίζω ότι ακυρώνει το νόηµα της ερώτησης, γιατί
νοµίζω ότι είναι µια καλή ευκαιρία και µέσα στη Βουλή να τα επαναλαµβάνουµε και να επανακαταθέτουµε, εν πάση περιπτώσει,
τις απόψεις ή τα µέτρα ή τις πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ληφθεί. ∆εν είναι κακό αυτό.
Αναφερθήκατε στους νέους αγρότες. Πήραµε µια απόφαση η
οποία ήταν σηµαντική, γιατί, όπως ξέρετε, είχαν ενταχθεί µόνο
δύο χιλιάδες επτακόσιοι αγρότες, ενώ είχαν χαρακτηριστεί µε
απόφαση, παραµονές εκλογών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της τότε πολιτικής ηγεσίας, γύρω στους πέντε χιλιάδες
και άνω ως επιλαχόντες.
Βεβαίως, τα 275.000.000 για τα οποία γίνεται επίκληση είχαν
την υπογράµµιση, εφόσον εγκριθεί η σχετική ΣΑΕ. Αφού, λοιπόν,
υπήρχε πρόθεση να ενταχθούν όλοι οι αγρότες γιατί δεν εγκρίθηκε τότε και η ΣΑΕ, µόνο έβαλε τον όρο «εφόσον»; Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι, στη στενότητα που παραλάβαµε πραγµατικά,
να εντάξουµε το σύνολο των αγροτών, γιατί θα ήταν άδικο µε µια
πολιτική διαχείριση που κάνατε τότε, παραµονές εκλογών, να θέλατε τους ανθρώπους αυτούς να είναι πελάτες, να είναι υπόδουλοι και όµηροι µέχρι τις εκλογές.
Εν πάση περιπτώσει, στη λογική του επιλαχόντα και της ελπίδας, ανοίξατε ένα κατάλογο, χωρίς καµµία προοπτική. Εµείς ερχόµαστε και µπορεί να µειώνουµε κάπως το ποσό του πριµ
εγκατάστασης, αλλά δίνουµε σχέδια βελτίωσης, δίνουµε νέα δικαιώµατα σε αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν δικαιώµατα και προχωρούµε πραγµατικά σε µια άλλη διαφορετική αντιµετώπιση του
προβλήµατος αυτού.
Βεβαίως, προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε στο έπακρο τα κοινοτικά κονδύλια, προς όφελος των παραγωγών που στηρίζουµε
άµεσα και στα νησιά του Αιγαίου πελάγους και ενισχύουµε την
περιφέρεια µε µέτρα ανάσας, που θα βελτιώσουν το εισόδηµα
του Έλληνα παραγωγού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε κύριε
Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης παρακαλεί να του δοθεί άδεια απουσίας του
στο εξωτερικό από την Τετάρτη 10 Μαρτίου έως την Παρασκευή
12 Μαρτίου 2010.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κύριοι συνάδελφοι, η τρίτη µε αριθµό 3075/21-12-2009 ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Νικολάου Καραθανασόπουλου προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας του
Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Βουλευτή και διαγράφεται.
Επίσης, η µε αριθµό 1926/2-12-2009 ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εξαίρεση του ΙΚΑ από τη διενέργεια
διαγνωστικών εξετάσεων το απόγευµα, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος της Υπουργού και διαγράφεται.
Αναφορές και ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 5030/22-1-2010 ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Έκτορα Νασιώκα
προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά
µε τη διακοπή λειτουργίας του µεταµοσχευτικού κέντρου ύπατος του Λαϊκού Νοσοκοµείου δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
της Υπουργού, και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε τώρα στην δεύτερη µε αριθµό 1827/1.12.2009
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου
Μουσουρούλη προς την Υπουργό Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της νη-
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σιωτικής επιχειρηµατικότητας.
Αναλυτικά, η ερώτηση του κ. Μουσουρούλη έχει ως εξής:
«Σε απάντηση της υπ’ αριθµ. 56/20.10.2009 ερώτησής µου σχετικά µε τη νησιωτική πολιτική, η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανέφερε ότι το Υπουργείο «θα
συνδράµει, µέσω του συντονισµού της συνέργειας δράσεων από
τα αρµόδια Υπουργεία, στην προώθηση πολιτικών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της χώρας».
Επειδή στις νησιωτικές περιοχές της χώρας µας η βιώσιµη
ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή δεν απειλούνται, πλέον, µόνο
από τα γνωστά ενδογενή προβλήµατα, αλλά και από την εντονότερη πίεση που ασκούν οι σηµερινές δυσµενείς, οικονοµικές και
πιστωτικές συνθήκες ούτε η συνέργεια των δράσεων των αρµόδιων Υπουργείων ούτε ο συντονισµός τους µπορούν να θεωρηθούν ότι συνιστούν νησιωτική πολιτική.
Παράλληλα, είναι γεγονός ότι, τόσο οι κοινοτικές όσο και οι
εθνικές πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη, δεν έχουν
κάνει κάποιο ουσιαστικό βήµα εξειδίκευσης. Η δε πολιτική βούληση για το «µεταφορικό ισοδύναµο» που εκφράζεται κατά τις
προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, αν και ενθαρρυντική, δεν αποτυπώνεται χρηµατοδοτικά στο προσχέδιο του προϋπολογισµού 2010 ούτε καν για τις άγονες γραµµές.
Με βάση τα ανωτέρω, ερωτώνται οι Υπουργοί:
Προτίθεται η Κυβέρνηση να συµπεριλάβει, τόσο στην ανωτέρω
όσο και στις επόµενες νοµοθετικές της πρωτοβουλίες, εξειδικευµένα µέτρα-κριτήρια εξισορρόπησης, για την αντιµετώπιση
των πολύ σοβαρών απειλών ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας, που δέχεται ο επιχειρηµατικός ιστός των νησιωτικών περιοχών της χώρας µας σε σχέση µε τις ηπειρωτικές περιοχές;
Προτίθεται η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήµερα και η οποία αναφέρεται ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, θέτοντας ως στόχο, όχι
µόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την κοινωνική διάσταση
της οικονοµίας; Και εάν ναι, µε ποιο τρόπο;
Με βάση τα ανωτέρω, προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει
σε οργανωµένη διαβούλευση, µε τους φορείς της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας;».
Ο αρµόδιος Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ. Σταύρος Αρναουτάκης έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για να απαντήσετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας και
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας µε το ν.3816/2010 για
τη ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς
τα πιστωτικά ιδρύµατα, θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής της τη
στήριξη των αγροτών, µαζί ασφαλώς µε τις επιχειρήσεις και τους
επαγγελµατίες, µέσω της διατήρησης της πιστοληπτικής τους
ικανότητας και την ενίσχυση της ενεργής συµµετοχής στην οικονοµική ζωή.
Με την ψήφιση ειδικών διατάξεων για τους αγρότες επιδιώκεται η οµαλοποίηση των σχέσεων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα, η δυνατότητα οργάνωσης σε νέα βάση για την εξυπηρέτηση των
οφειλών τους, απαλλασσόµενοι από συσσωρευµένους τόκους
υπερηµερίας και ανατοκισµού και πρόσθετες προϋποθέσεις. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι στο επίκεντρο των διατάξεων αυτών
είναι η στήριξη των αγροτών µας, των αλιέων, οι οποίοι πραγµατικά δυσκολεύονται στην οµαλή αποπληρωµή των υποχρεώσεών
τους και κατ’ εξοχήν στερούνται των διαπραγµατευτικών δυνατοτήτων έναντι των πιστοληπτικών ιδρυµάτων.
∆ε θα διαφωνήσει κανείς, αγαπητέ συνάδελφε, ότι ο ρόλος
των νησιών στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας είναι ουσιώδης
και καθοριστικός. Το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς κι εγώ, ως νησιώτης. Το αναφέρω πολύ απλά, γιατί είµαι πραγµατικά πεπεισµένος για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που µπορεί να έχουν, για
τις µεγάλες τους αναπτυξιακές δυνατότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη του νησιωτικού χώρου αποτελεί
βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο µας, το οποίο σε συνεργασία µε τις περιφέρειες και µέσω του ΕΣΠΑ –το µεγαλύτερο
εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής µας- έχει ενσωµατώσει στη
στρατηγική του και χωρικές προτεραιότητες, πέραν των τοµεα-
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κών. Αυτές αφορούν, µεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της υπαίθρου,
µε συνιστώσες: την ανάπτυξη ορεινών περιοχών, την ανάπτυξη
νησιωτικών περιοχών και την ανάπτυξη των λοιπών αγροτικών
περιοχών και των περιοχών που συνδέονται µε την αλιεία.
Στο πλαίσιο αυτό, το επιχειρησιακό πρόγραµµα «ενίσχυση της
προσπελασιµότητας», καθώς και τα περιφερειακά επιχειρησιακά
προγράµµατα, χρηµατοδοτούν λιµενικές υποδοµές σε διάφορα
νησιά της χώρας, καθώς και δράσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η εξασφάλιση των θαλάσσιων µεταφορών, όµως, δεν
εξαντλείται στις υποδοµές λιµανιών ή στην επιδότηση των λεγόµενων άγονων γραµµών.
Βούλησή µας είναι η οικονοµικά προσιτή και ποιοτικά ικανοποιητική µεταφορική υπηρεσία για τους νησιώτες, καθώς και για
τους επισκέπτες των νησιών. Εκτός από τη δηµιουργία συντήρησης των αναγκαίων υποδοµών, σκοπός µας είναι η ανάπτυξη
ειδικών πολιτικών για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, που θα συνυπολογίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών και θα
αντιµετωπίζουν ακόµα και το ειδικό ζήτηµα της εποχιακής ζήτησης.
Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο µας, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού και Εσωτερικής Αγοράς, εξετάζει τη
δυνατότητα χρηµατοδότησης δράσεων, που θα εξυπηρετούν την
πολιτική αυτή. Αποτελεί, λοιπόν, αναπτυξιακή προτεραιότητά µας
να βοηθήσουµε τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και µόνιµα, φυσικά ή δηµογραφικά προβλήµατα, όπως οι νησιωτικές.
Επίσης, θα σας πω ότι η διαβούλευσή µας έχει ξεκινήσει. Θα
πάµε σε όλες τις περιφέρειες, γιατί είναι βασική αρχή η διαβούλευση µε τους πολίτες µε τα επιµελητήρια και µε όλους τους τοπικούς φορείς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής
Χίου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης
έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση απαντά περίπου στο 90% των ερωτήσεων. ∆εν
γνωρίζω αν αυτό το ποσοστό είναι ενδεικτικό του τρόπου που
αντιλαµβάνεται τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το περιεχόµενο,
όµως, των απαντήσεων είναι ενδεικτικό. Όπως, είναι και αποκαλυπτικό της αδυναµίας σχεδιασµού πολιτικής –και αναφέροµαι
στη νησιωτική πολιτική- και της σύγχυσης αρµοδιοτήτων που επικρατεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η απάντηση που έλαβα
σε προηγούµενη ερώτηση από την Υπουργό, η οποία αντιλαµβάνεται τη νησιωτική πολιτική, ως το συντονισµό των συνεργιών
των δράσεων µεταξύ των συναρµόδιων Υπουργείων. Αυτό δεν
είναι νησιωτική πολιτική.
∆εν θέλω να επιµείνω σε αυτό. Αποδείξατε, κύριε Υπουργέ,
ως Κυβέρνηση ότι µε τη «στοχευµένη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ»,
αλλά και µε την «επανεκκίνηση της οικονοµίας», οι πολιτικές είναι
κενές περιεχοµένου. Αυτό θα το αποδείξω µε δύο παραδείγµατα.
Ένα πρόσφατο παράδειγµα είναι το πρόγραµµα που εξαγγείλατε
για το ΤΕΜΠΜΕ και την εγγύηση έως 80% δανείων από το δηµόσιο, προκειµένου οι επιχειρήσεις να καλύψουν τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Πρόκειται για ένα
αυτοαναιρούµενο πρόγραµµα, κύριοι συνάδελφοι, δεδοµένου ότι
κανείς εκ των δικαιούχων δεν πρόκειται να λαµβάνει φορολογική
ή ασφαλιστική ενηµερότητα. Αν προβλέπατε 100% χρηµατοδότηση των εγγυήσεων, θα µπορούσα να το αποδεχθώ.
Ένα δεύτερο παράδειγµα είναι η αναγγελία, στον προϋπολογισµό του 2010 –το σηµειώνω γιατί τα είδα προσεκτικά- ειδικών
κινήτρων για την ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας.
Ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος στην εισηγητική έκθεση.
Και ένα δεύτερο, το περίφηµο µεταφορικό ισοδύναµο, που έχει
γίνει µία επιτροπή, από την οποία αναµένουµε τα αποτελέσµατα.
Θα µου πείτε ότι είναι ακόµα πολύ νωρίς και ότι οι πολιτικές
αυτές σχεδιάζονται από την Κυβέρνηση και έπεται ο συντονισµός
της συνέργειας. Εγώ θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, και νοµίζω θα
συµφωνήσετε σε αυτό, ότι οι απειλές στα νησιά είναι όλο και περισσότερες και οι ευκαιρίες όλο και λιγότερες. Τι σηµαίνει, λοιπόν, αυτό; Σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να παίρνετε αποφάσεις
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που έχουν οριζόντια εφαρµογή σε όλη τη χώρα και οι οποίες,
αντί να εξισορροπούν διευρύνουν τις ανισότητες. Είπατε ένα παράδειγµα του ν.3816 για τη ρύθµιση οφειλών στις τράπεζες. Μα,
αυτός ο νόµος εφαρµόζεται οριζόντια για όλη τη χώρα.
Ένα δεύτερο παράδειγµα είναι η αύξηση του ΦΠΑ που συµπαρασύρει τη φορολογική βάση στα νησιά και ένα τρίτο είναι
η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα. Σήµερα
η βενζίνη στα νησιά φθάνει και το 1.65 ευρώ το λίτρο. ∆εν είναι
δύσκολο να αντιληφθούµε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα ότι οι αγορές στα νησιά είναι µικρές, ότι η οικονοµική δραστηριότητα είναι
εποχική, ότι το κόστος παραγωγής και µεταφοράς είναι µεγαλύτερο. Αυτό σηµαίνει ότι οι όροι ανταγωνισµού είναι άνισοι. Το ότι
στο ΕΣΠΑ υπάρχουν χωρικές προτεραιότητες το γνωρίζω πάρα
πολύ καλά, εµένα δεν µου λέει τίποτα. Σταµατήσατε το ΕΣΠΑ,
µπλοκάρατε τον αναπτυξιακό νόµο.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι οι ίδιες επιπτώσεις της ακινησίας
αυτής παντού στη χώρα. Στη Χίο, για παράδειγµα, είναι εντελώς
διαφορετικές. Θα µπορούσα να δεχθώ οριακά ότι η ακινησία που
επικρατεί στα προγράµµατα µπορεί να γίνει αποδεκτή στα µεγάλα αστικά κέντρα, όχι όµως στα νησιά µας.
Εγώ ερωτώ και ταυτόχρονα προτείνω: Υπάρχουν συγκεκριµένες εφαρµογές που πρέπει εσείς να µας πείτε, σε ό,τι αφορά στο
µεταφορικό ισοδύναµο; Ποια µέτρα θα πάρετε για να τονώσετε
ειδικά τη νησιωτική επιχειρηµατικότητα; Τα περίφηµα κίνητρα
που εξαγγείλατε στον προϋπολογισµό; Πότε θα κάνετε διαβούλευση µε την επιχειρηµατική κοινότητα των νησιών; Ποιες προβλέψεις θα έχετε στον αναπτυξιακό νόµο, και στο φορολογικό
νοµοσχέδιο, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές και την επιχειρηµατικότητα; Γιατί, προσοχή, µιλάµε για επιχειρηµατικότητα, δεν
µιλάµε για τίποτα άλλο. Και βέβαια, εάν θα προχωρήσετε στο ειδικό ταµείο νησιωτικών περιοχών, όπως είχατε εξαγγείλει στο
πρόγραµµά σας.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τη νησιωτική πολιτική στο ευρωπαϊκό περιβάλλον: µία αποστολή έξι νησιωτών Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, πραγµατοποιώντας πριν λίγες µέρες επαφές µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µε άλλους
κοινοτικούς θεσµούς, διαπιστώσαµε ότι εκεί πραγµατικά υπάρχει
έδαφος για να προωθηθεί µία τέτοια πολιτική, δυστυχώς, όµως,
η Κυβέρνηση είναι απούσα.
Ρωτώ όλα αυτά και τα αναφέρω για να αντιληφθούν όλοι πόσο
πολυδιάστατη είναι η νησιωτική πολιτική. Για µένα, το «για όλα
φταίνε οι προηγούµενοι» δεν πείθει, πολύ περισσότερο, όταν οι
επόµενοι δηλαδή εσείς έχετε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Έχετε τρία λεπτά να δευτερολογήσετε, κύριε Αρναουτάκη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Η προηγούµενη πολιτική, αγαπητέ συνάδελφε, δηλαδή η πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν
πείθει. Άρα, πρέπει να πειστείτε από τη δική µας πολιτική. Η δική
µας πολιτική πείθει, γιατί ξεπληρώνουµε. Πληρώνουµε οφειλές
δικές σας σε όλα τα ελληνικά νησιά, σε όλες τις περιφέρειες.
Αποπληρωµή, περιφερειακά προγράµµατα, προγράµµατα των
νοµαρχιών, προγράµµατα που ήταν οφειλές προηγούµενων χρόνων. Όπως επίσης αποπληρώνουµε τον αναπτυξιακό νόµο, που
γνωρίζετε πολύ καλά ότι βρήκαµε χίλια εφτακόσια επενδυτικά
σχέδια και είχαµε οφειλές 900.000.000 ευρώ, τα οποία έπρεπε
να αποπληρωθούν. Μπορείτε να ρωτήσετε την περιφέρειά σας
πόσα χρήµατα έχουν πάει αυτήν την στιγµή για αποπληρωµές.
Επίσης, η νησιωτική πολιτική θέλει και πολιτική βούληση. Η Κυβέρνησή µας έχει αποδείξει ότι έχει την πολιτική βούληση. Γιατί
εµείς, το µειονέκτηµα του κάθε νησιού θέλουµε να το κάνουµε
πλεονέκτηµα. Γνωρίζετε πολύ καλά και τους αγώνες που έχω
δώσει στο ευρωπαίκό Κοινοβούλιο για τη νησιωτική πολιτική,
αλλά και σήµερα από τη θέση αυτή µε τη συνεργασία που έχουµε
µε όλα τα ελληνικό νησιά και ειδικά µε τα µικρά νησιά, µε το δίκτυο των µικρών νησιών. Και βλέπετε πόσες επισκέψεις έχουµε
κάνει στα νησιά της ελληνικής περιφέρειας για να δούµε από
κοντά τους φορείς, για να δούµε την τοπική αυτοδιοίκηση, για
να δούµε πώς πραγµατικά ξεµπλοκάρουµε διαδικασίες για να
µπορούν να υλοποιηθούν τα έργα που έχει ανάγκη η κάθε περιοχή. Εµείς είµαστε πανέτοιµοι από πλευράς του Υπουργείου
µας µέσα στο χρόνο αυτό, να έχουµε µία κρίσιµη µάζα έργων,
τα οποία να µπορούν να δώσουν την αναπτυξιακή πορεία στο
κάθε νησί µας. Μία κρίσιµη µάζα έργων, τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν και από το ΕΣΠΑ και από το πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων, αλλά ενδεχοµένως και από ανταγωνιστικά προγράµµατα, ούτως ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε την ποιότητα ζωής στον κάτοικο του νησιού, όπου κι αν ζει είτε σε ορεινές
περιοχές είτε σε νησιωτικές περιοχές είτε σε µειονεκτικές περιοχές. Αυτές είναι οι προτεραιότητες του Υπουργείου µας και να
είστε σίγουρος ότι θέλουµε τη στήριξη, τη βοήθειά σας, για να
µπορέσουµε να δώσουµε στους νησιώτες αυτήν την ποιότητα
ζωής που πρέπει, για να ζήσουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί των αναφορών και ερωτήσεων
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει τώρα προεκφώνηση των νοµοσχεδίων Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις».
Το νοµοσχέδιο κρατείται για να συζητηθεί αργότερα.
Υπουργείου Εξωτερικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για
συνεργασία µεταξύ της ∆ιπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Ινστιτούτου ∆ιπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του
Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας».
Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη ∆ιαρκή Επιτροπή κατά
πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. ∆ηλαδή µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της
Κυρώσεως αυτής της Συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
Η κ. Κανέλλη, εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, έχει
το λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: ∆εν ξέρω αν θα θέλατε να προχωρήσετε
και στη δεύτερη, για το Πακιστάν, να τοποθετηθώ και επί των δύο
Κυρώσεων, να κάνω οικονοµία στο χρόνο της Βουλής.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ακόµα καλύτερα.
∆εύτερο νοµοσχέδιο, αρµοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας του
Πακιστάν».
Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε επίσης στη ∆ιαρκή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. ∆ηλαδή,
µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της Κυρώσεως αυτής της Συµφωνίας.
Έχουν δηλώσει ότι θέλουν να λάβουν το λόγο η κ. Κανέλλη και
ο κ. ∆ρίτσας µετά, και οι δύο από πέντε λεπτά.
Παρακαλώ, κυρία Κανέλλη, έχετε το λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπαµε λίγα πράγµατα στην επιτροπή. Αλλά εδώ θα σας καλούσα όλους να αρχίσετε να αναλογίζεστε τι σηµαίνει το ότι
στήνω µία διπλωµατική ακαδηµία. Για να υλοποιήσει ποια πολιτική; Το Κοµµουνιστικό Κόµµα είχε, ούτως ή άλλως, αρνηθεί να
συναινέσει στη δηµιουργία µιας διπλωµατικής ακαδηµίας, γιατί,
κατά τη γνώµη µας, δεν µπορεί παρά να παράξει µία συγκεκριµένη ελίτ, η οποία µε συγκεκριµένους τρόπους θα θέλει να εφαρµόζει µία βαθιά αντιλαϊκή πολιτική.
Το να φθάσουµε τώρα να περάσουµε σε µία συνεργασία µε τη
Σαουδική Αραβία και µάλιστα µε το πρόσχηµα ότι χρειαζόµαστε
διπλωµατική ακαδηµία συνεργασίας Ελλήνων και Σαουδαράβων
διπλωµατών, δηλαδή ένα είδος υπερσυµµαχίας των προθύµων
και µάλιστα σε µια στιγµή, που για λόγους εξωτερικής και άλλης
βοήθειας διπλωµατικής, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις ΗΠΑ, οι
οποίες είναι οι επικεφαλής αυτού του ιµπεριαλιστικού µηχανισµού, που µε έδρα τη Σαουδική Αραβία έχουν δηµιουργήσει
αυτό που ξέρουµε τώρα σαν εξαγωγή άθλια των ιµπεριαλιστικών
σχεδίων, βαφτισµένη ως εξαγωγή δηµοκρατίας δυτικού τύπου,
να προχωρήσουµε σε µία συνεργασία, η οποία δεν αφορά καθόλου ούτε το λαό της Σαουδικής Αραβίας, που ούτως ή άλλως
µε τις διαδικασίες που δεν έχει νοµιµοποιηµένη την κυβέρνησή
του, εκτός αν έχουµε ψευδαισθήσεις, να το λένε και αυτό ότι την
εποµένη της ηµέρας της γυναίκας και να ανταλλάσσουµε λέκτορες και σε επιστηµονικό επίπεδο συνεργασία, όταν στη Σαουδική
Αραβία όντως υπάρχει µεγάλος αριθµός Ελλήνων εργαζοµένων.
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Υπό συνθήκες ποιες; Θα τους υπερασπιστούν αυτούς οι ανταλλασσόµενοι σε επίπεδο πολιτισµικό, θεωρητικό και διαλεκτικό και
µορφωτικό, οι διπλωµάτες; Αφορά σε αυτούς;
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα δεν µπορεί να πει «ναι» σε µία τέτοια
συµφωνία, η οποία είναι κυριολεκτικό και ad hoc οµολογητήριο
διαδικασιών τέτοιων που να επιτρέπουν τη στήριξη της άρχουσας τάξης, της κυρίαρχης πολιτικής και κυρίως µε ιµπεριαλιστικούς στόχους και σκοπούς. Σε συµµαχίες προθύµων δεν
µπορούµε να συµµετάσχουµε. Και τέτοιου είδους προθύµων εναντίον λαών.
Με το Πακιστάν, αγαπητοί συνάδελφοι, µας φέρνει για µία
ακόµα φορά η Κυβέρνηση –η κάθε κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια- να υπογράψουµε, κύριε Πρόεδρε, ένα πρωτόκολλο µε καθυστέρηση τεσσάρων ετών. Είναι προνόµιο των Ελλήνων
Βουλευτών, ειδικά της Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας, να αισθάνονται µαθηµατικώς –και παρακαλώ πολύ να µη διαγραφεί η
λέξη από τα Πρακτικά- ηµερολογιακώς ηλίθιοι. Υπογράφεται µία
συµφωνία και έρχεται προς κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
πότε µετά από τρία, πότε µετά από τέσσερα, πότε µετά από
πέντε χρόνια. Να επικυρώσουµε τι;
Οι διακυµάνσεις στις σχέσεις Ελλάδας-Πακιστάν, µε τη θέση
του Πακιστάν για τα εθνικά ζητήµατα στην ισλαµική οργάνωση,
στη διάσκεψη, δεν επιτρέπουν να προχωρήσει κάποιος ή να το
θεωρήσει αυτό ως άνοιγµα. ∆ιότι, όπως είναι γραµµένο και στη
Συµφωνία, θα το δείτε, πρέπει να συνεργαστούµε, λέει, υπό τα
πλαίσια των ήδη υπαρχόντων διεθνών οργανισµών. ∆ηλαδή να
δεχθούµε τι; Την αναγνώριση της Κύπρου, της κατεχόµενης; Την
αναγνώριση της Μακεδονίας; Και καλά αυτό στο εθνικό, διπλωµατικό, εξωτερικό επίπεδο. Θα πάµε να κάνουµε µία συµφωνία
συνεργασίας µε το Πακιστάν µετά την απαγωγή των Πακιστανών
από εδώ; Μετά τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι Πακιστανοί εργαζόµενοι ως εξαγόµενοι δούλοι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι άνθρωποι στο
Πακιστάν και οι εργαζόµενοι στο Πακιστάν; Με ποιο πρόσχηµα
µετά από τέσσερα χρόνια; Τι άλλαξε; Να σας πω εγώ τι άλλαξε,
τυπικά και ουσιαστικά; Ο Πρόεδρος του Πακιστάν είναι µέλος
της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς. Και ο δικός µας Πρωθυπουργός
είναι Πρόεδρος. Και τα «βρήκανε» στα πλαίσια της σοσιαλιστικής διεθνούς.
Εµείς δεν µπορούµε να «τα βρούµε» στα πλαίσια της σοσιαλιστικής διεθνούς µε την πολιτική του Πακιστάν, απέναντι στο λαό
του Πακιστάν, απέναντι στον τρόπο µε τον οποίο το Πακιστάν
αντιµετωπίζει ακόµα και τους ανθρώπους. Και κυρίως, συµµετέχοντας σε µία διαδικασία η οποία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να
αυξάνει τις υποχρεώσεις µας ως λαού, να πηγαίνουµε να βγάζουµε τα µάτια των άλλων λαών για να τα πληρώνουµε µετά,
όπως συµβαίνει µε το Αφγανιστάν, µε τη Σοµαλία, µε το Νταρφούρ, µε τα Βαλκάνια και πάει λέγοντας.
Είµαστε ένα κόµµα το οποίο είναι εναντίον αυτής της πολιτικής
και της συµµετοχής σε χωροφυλακίστικους και ιµπεριαλιστικούς
µηχανισµούς, όπως είναι το ΝΑΤΟ και οι διάφορες -πολλές
φορές και κόντρα στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών- έτσι προχείρως φτιαχνόµενες συµµαχίες, για να εξυπηρετούν τα συµφέροντα οικονοµικά. Θα το δείτε και οµολογηµένα από τους δύο
εισηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι. Μας ενδιαφέρει η Σαουδική
Αραβία για τον όγκο των συναλλαγών που έχουµε µαζί της και
µας ενδιαφέρει και το Πακιστάν για το ενδεχόµενο όγκο οφέλους
από τους ανθρώπους, τους οποίους κουβαλάµε από το Πακιστάν, για να µας κάνουν φτηνές τις δουλειές.
Με µία επισήµανση τέτοιου είδους µνηµόνια µε φτωχές πυρηνικές δηµοκρατίες θα έπρεπε να µας καθιστούν όλους πολύ προσεκτικότερους. Όχι, και στα δύο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας
εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο.
Ορίστε, έχετε το λόγο, για πέντε λεπτά επίσης.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι συντοµότερος των πέντε λεπτών.
Αναφερόµενος κυρίως σ’ αυτά που εξέθεσα και στη συνε-
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δρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας δεν θα θελήσω
να δώσω διάσταση µεγαλύτερη από το µέτρο, που πρέπει να
προσεγγίζει κανείς αυτά τα δύο κείµενα. Όµως, όσο και αν δέχεται κανείς το ρεαλισµό των διπλωµατικών σχέσεων, ή εν πάση
περιπτώσει, το ότι ζούµε σ’ ένα κόσµο που αναπτύσσουν οι
χώρες διπλωµατικές σχέσεις µε καθεστώτα µε τα οποία δεν συµφωνούν, εν τούτοις εδώ, δεν πρόκειται για ένα ερώτηµα βάσης
αν θα συνάψουµε δηλαδή διπλωµατικές σχέσεις µε τη Σαουδική
Αραβία ή µε το Πακιστάν. Πρόκειται για ένα βήµα παραπέρα εξειδικευµένων προσεγγίσεων και ειδικών διπλωµατικών σχέσεων.
Και εκεί πράγµατι υπάρχουν µύρια όσα ερωτηµατικά, ξεκινώντας από το Ινστιτούτο ∆ιπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου
Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Και τόνισα
εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην επιτροπή το ερώτηµα περί τίνος
πρόκειται όσον αφορά αυτό το Ινστιτούτο και τι είδους διπλωµάτες παράγει η Σαουδική Αραβία, όταν δεν έχει στοιχειώδεις
διαδικασίες εκπροσώπησης αυτού του λαού, των Σαουδαράβων.
Όταν πρόκειται για µία κάστα η οποία βρίσκεται στη διοίκηση
µιας γεωγραφικής έκτασης µε τεράστιες πλουτοπαραγωγικές
πηγές και δεν έχουµε µία διαδικασία εκπροσώπησης διπλωµατικής, κοινωνιών και λαών.
Και θέλουµε, µέσα σ’ αυτήν τη διαδικασία να εµπλακεί η χώρα
µας µε σχέσεις αµοιβαιότητας ως προς την επιστήµη της διπλωµατίας ή ως προς τις διπλωµατικές σπουδές και όλα αυτά. Τα
βρίσκουµε όλα αυτά πάρα πολύ προβληµατικά, δεν πρέπει η
χώρα µας να τα ενισχύει, δεν πρέπει να τα καλλιεργεί, δεν πρέπει τέτοιου είδους διπλωµατικές σχέσεις σε τέτοιου είδους διπλωµατικές επιλογές αδυσώπητου ρεαλισµού έως και κυνισµού,
να υποκλίνεται.
Προς αυτήν την κατεύθυνση καταψηφίσαµε αυτό το σχέδιο
νόµου για την επικύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µε τη Σαουδική Αραβία στην Επιτροπή και το καταψηφίζουµε και σήµερα.
Προχωρώ παραπέρα στις σχέσεις µας µε το Πακιστάν για να
αναφερθώ και εγώ -όπως ανέφερα και στην επιτροπή και πήρα
µία απάντηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών τον κ.
∆ρούτσα- στην τετραετή καθυστέρηση επικύρωσης. Με διαβεβαίωσε αφού συµβουλεύτηκε τους συµβούλους του ο κύριος
Υπουργός, ότι δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος αλλά ότι
είναι µία δυσλειτουργία. Και παραδέχτηκε ότι είναι ένα φαινόµενο που επαναλαµβάνεται πάρα πολύ συχνά κυρίως στις διεθνείς συµβάσεις. Καθυστερούν δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι
χρόνια. Αυτό όµως, σηµαίνει ότι δεν υφίσταται πλέον περιεχόµενο επικύρωσης για το ελληνικό Κοινοβούλιο. ∆ιότι τα πράγµατα έχουν αλλάξει, τα δεδοµένα έχουν διαφοροποιηθεί, έχει
κυλίσει πολύ νερό στο αυλάκι. Το περιεχόµενο αυτών των συµβάσεων είναι ερωτηµατικό σ’ αυτό το ενδιάµεσο διάστηµα πώς
διεκπεραιώθηκε και πώς εν πάση περιπτώσει, στην πραγµατικότητα υλοποιήθηκε και γιατί θα ξεκινήσει από εδώ και πέρα;
Επειδή καθυστέρησε η ελληνική Βουλή τέσσερα χρόνια; Γιατί
δεν ξεκινούσε τόσα χρόνια που ήταν µία αναγκαιότητα;
Αυτά είναι αναπάντητα ερωτήµατα τα οποία αποδεικνύουν, αν
θέλετε πολύ εύκολα, ότι οι σκοπιµότητες είναι άλλου τύπου και
οι εντάξεις σε γενικές στρατηγικές δεν καθορίζουν τα συµφέροντα της χώρας µας και κυρίως τα συµφέροντα των λαών, τόσο
του λαού του Πακιστάν όσο και του ελληνικού λαού. Αντανακλούν, δηλαδή, µία επιλογή προσαρµογής σε διεθνείς οργανι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σµούς και πρακτικές οι οποίες κάθε άλλο παρά απελευθερώνουν
τη δυνατότητα της ελληνικής διπλωµατίας να ασκήσει µία πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να έχει µία πραγµατική παρέµβαση σύµφωνη µε τις αρχές της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της
συναδέλφωσης, της αµοιβαιότητας και όλων αυτών των δεδοµένων.
Και δεν µπορούµε να µην θίξουµε ακριβώς το ότι υπάρχουν
ζητήµατα που εκκρεµούν, όπως οι απαγωγές των Πακιστανών
που χρονικά συµπίπτουν µε τη συνυπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου και εν πάση περιπτώσει, έχει µείνει στον αέρα. Είναι σοβαροί λόγοι αυτοί και πολλοί άλλοι, δεν θα κουράσω άλλο το
Σώµα. ∆εν θα έπρεπε το ελληνικό Κοινοβούλιο να τα υπερψηφίσει αυτά, θα έπρεπε παρά το γεγονός ότι δεν είναι κορυφαία ζητήµατα, να δώσει κάποιο σήµα και στη ρουτίνα της ελληνικής
διπλωµατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και στις επιλογές
της συνέχειας ενός κράτους που πρέπει να αναθεωρήσει πάρα
πολλές από τις βασικές του επιλογές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η µόνη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία µεταξύ της ∆ιπλωµατικής
Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Ινστιτούτου ∆ιπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας»
Και ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία µεταξύ της ∆ιπλωµατικής Ακαδηµίας του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Ινστιτούτου ∆ιπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών
του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία µεταξύ της ∆ιπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Ινστιτούτου
∆ιπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης για συνεργασία µεταξύ
της ∆ιπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Ινστιτούτου ∆ιπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής
Αραβίας, που υπογράφηκε στο Ριάντ, στις 24 Μαΐου 2009, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου
8 αυτού.”
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επίσης κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας του Πακιστάν».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαµικής ∆η-
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µοκρατίας του Πακιστάν», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας του Πακιστάν
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας του Πακιστάν, που
υπογράφηκε στο Ισλαµαµπάντ στις 29 Μαρτίου 2006, του οποίου
το κείµενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει
ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που
κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6
αυτού.”
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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 των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων
και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και
άλλες ρυθµίσεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της 4/3/2010 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αυτού σε τρεις συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα
συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Βεβαίως θα αναµένουµε
να δούµε πόσοι συνάδελφοι θα εγγραφούν και θα δούµε αν θα
αφιερώσουµε µία ή δύο ηµέρες συζητήσεως επί της αρχής.
Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Σπύρος Χαλβατζής ενηµερώνει, ότι ορίζει
κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το Βουλευτή κ. Μαρίνο Γεώργιο. Και επίσης ως
ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Μαυρίκο Γεώργιο.
Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Γενικός Γραµµατέας του ΛΑΟΣ κ. Βορίδης Μαυρουδής ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση του παρόντος
νοµοσχεδίου ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Πλεύρης Αθανάσιος.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας µε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
ανακοινώνει, ότι για τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζει ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε να θέσουµε
ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας βάσει του άρθρου 100 του Κανονισµού της Βουλής.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όχι, τώρα, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Γιατί όχι τώρα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν έχετε το δικαίωµα
τώρα, κύριε Πλεύρη. Θα ξεκινήσει πρώτα σύµφωνα µε το Κανονισµό της Βουλής, η συζήτηση. Μπορείτε να έρθετε να ενηµερωθείτε κύριε συνάδελφε, δεν έχουµε κανένα λόγο να
παρακωλύσουµε τίποτα. Σε λίγο θα µπορείτε να ασκήσετε το
άρθρο 100. ∆εν υπάρχει κάποιο θέµα.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Μία µόνο αναφορά θα ήθελα να κάνω, κύριε Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια
ψήφισης του νοµοσχεδίου στη ∆ιαρκή Επιτροπή είχαµε υιοθετήσει µερικές από τις προτάσεις των Βουλευτών νοµοτεχνικές και
άλλες για διαγραφή λέξεων, πρόσθεση κάποιων άλλων αναφορών, οι οποίες έχουν κατατεθεί στην επιτροπή της Βουλής. Εµείς
δεν τις βρίσκουµε µέσα σ’ αυτό που έχει τυπωθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει το καινούργιο.
Μπορείτε να πάρετε αµέσως τώρα, κύριε Υπουργέ, το Πρακτικό
και την έκθεση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Ιωάννης ∆ιαµαντίδης.
Ορίστε, κύριε ∆ιαµαντίδη έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα εξαιρετικά σηµαντικό νοµοσχέδιο για τις σύγχρονες διατάξεις, για την
ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα και µακροχρόνια στην Ελλάδα.
Και είναι ευθύνη όλων µας να συζητήσουµε αυτό το θέµα
χωρίς παρωπίδες, ιδεοληψίες, προκαταλήψεις και χωρίς λαϊκισµούς που κάποια φορά ακούγονται ευχάριστα, αλλά τις περισσότερες φορές δηµιουργούν προβλήµατα. Και είναι προς τιµήν
της Κυβέρνησης η οποία υλοποιώντας τις προεκλογικές της δεσµεύσεις, έφερε αυτό το νοµοσχέδιο για διαβούλευση όντας
ανοιχτή για συζήτηση σε κάθε λογική πρόταση, ούτως ώστε το
σχέδιο αυτό να γίνει όσο το δυνατό αρτιότερος νόµος. Και γνωρίζετε ότι αποδέχτηκε ο κύριος Υπουργός πολλές από τις προτάσεις που έκαναν τα κόµµατα, αλλά και προτάσεις που
κατατέθηκαν από το διαδίκτυο.
Είναι, λοιπόν, ευκαιρία µε τη συζήτηση αυτή, να αποδώσω την
πρέπουσα τιµή και αναγνώριση σε πολλές κατηγορίες αλλογενών και οµογενών συνανθρώπων και συµπολιτών µας, προτείνοντας στο Σώµα τις διατάξεις µε τις οποίες –κάτω από
προϋποθέσεις βέβαια- θα τους απονέµεται από την ελληνική πολιτεία η ελληνική υπηκοότητα ως άξιων και οµότιµων πολιτών είτε
για τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονοµίας µας, είτε για λόγους ανθρωπιστικούς και προστασίας
της ζωής και της προσωπικότητάς τους.
Είναι, όµως και µεγάλη ευθύνη να πείσουµε την πλειοψηφία
του ελληνικού λαού και τους ενιστάµενους πολίτες, πολιτικούς
και άλλους φορείς, σχετικά µε τη σκοπιµότητα, την αναγκαιότητα, τη χρησιµότητα, την πληρότητα και το ορθό των προτεινόµενων διατάξεων, να αποβάλουν τις ενδεχόµενες φοβίες τους.
Με την ευκαιρία, λοιπόν, αυτή θέλω να διαβεβαιώσω κατ’
αρχήν τις αγνές και καλοπροαίρετες φωνές που διαφωνούν µαζί
µας -κάνοντας πολύ σκληρή κριτική- ότι εµείς δεν είµαστε λιγότερο Έλληνες από τους ίδιους και ότι δεν έχουµε αναλάβει εργολαβικά την εξυπηρέτηση κάποιου παγκόσµιου σχεδίου το
οποίο περιλαµβάνει και την αποδόµηση της ελληνικής κοινωνίας,
όπως κάποιοι αφήνουν να εννοηθεί.
Είµαστε, όµως, ενταγµένοι σε ένα πολιτικό σύστηµα και υπηρετούµε ένα κράτος δικαίου που σέβεται το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, τις ευρωπαϊκές συµβάσεις, πράγµα το οποίο δεν
σηµαίνει απαραίτητα και εκ προοιµίου, ότι θέτουµε σε κίνδυνο
την πατρίδα ή την εθνική µας υπόσταση.
Θέλω, λοιπόν, να τονίσω και να γίνει πλήρως κατανοητό ότι µε
το παρόν νοµοσχέδιο, µε τις διατάξεις αυτές του νοµοσχεδίου
δεν σκοπεύουµε και δεν στοχεύουµε να πολιτογραφήσουµε ως
Έλληνες πράκτορες, τροµοκράτες ή κακούργους. ∆εν απευθυνόµαστε, δηλαδή, σε αυτούς που εµπλέκονται µε το συνδικάτο
του εγκλήµατος, σε αυτούς που εργάζονται για λογαριασµό του
κυκλώµατος διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, γυναικών ή σε αυτούς τους σκληροπυρηνικούς µουσουλµάνους τους οποίους –
υπερβάλλοντας- κάποιοι αποκαλούν στρατό κατοχής της Αθήνας
και εκκολαπτόµενους ή εκπαιδευόµενους τροµοκράτες.
Εµείς, κύριοι συνάδελφοι, απευθυνόµαστε σε οικογένειες νόµιµα εργαζόµενων αλλοδαπών, σε παιδιά που παίρνουν την ελληνική παιδεία, σε αυτούς που αγάπησαν τον τόπο µας και
συνδέθηκαν µ’ αυτό, σε αυτούς που γεννήθηκαν εδώ.
Και θέλω µε την ευκαιρία αυτή να πω σε αυτούς που στην επιτροπή επικαλούντο συνέχεια τη Γερµανία -όσο αφορά την απόδοση ή όχι της ιθαγένειας- ότι εκεί οι νόµοι ήταν πολύ πιο
αυστηροί, θα τους απαντούσα να µην έχουν ως πρότυπο τη Γερµανία. Γιατί ,κύριοι συνάδελφοι, αν συµπεριφέρονται έτσι σήµερα
κάποιοι αξιωµατούχοι της Γερµανίας και κάποια έντυπα για την
Ελλάδα, -τον εταίρο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση- θα τους απαντούσα να ανατρέξει η µνήµη τους στο 1940, τότε που χιλιάδες
Έλληνες, όπως ο πατέρας µου, δούλευαν σε καταναγκαστικά
έργα χωρίς αντίκρισµα, χωρίς να ξέρουν αν θα ζήσουν την επόµενη µέρα.
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Αυτοί, όµως, είναι ακόµα ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους
απέναντι στην Ελλάδα για τα καµένα, για τα κλεµµένα, για τα δεδουλευµένα, για τα κατοχικά δάνεια. Ας θυµηθούν, λοιπόν, τη
δική τους ιστορία και ας αφήσουν ήσυχη και την Ακρόπολη και τα
νησιά µας. Αυτά για την αποκατάσταση της ιστορικής πραγµατικότητας.
Εµείς µε το νοµοσχέδιο αυτό θέλουµε να διασφαλίσουµε και
να εξασφαλίσουµε τη κοινωνική ειρήνη και συνοχή προστατεύοντας τα δικαιώµατα των προσφύγων και κάνοντας παράλληλα
ό,τι περνάει από το χέρι µας για να διασφαλίσουµε τα σύνορά
µας και να µην είναι πλέον η χώρα µας ξέφραγο αµπέλι.
Εµείς θέλουµε να βάλουµε τάξη στα του οίκου µας, δεν θέλουµε να υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο διάτρητο, όπως αυτό που
ισχύει σήµερα. Θέλουµε ένα θεσµικό πλαίσιο διάφανο και ξεκάθαρο. Θέλουµε ένα θεσµικό πλαίσιο που να µας δίνει την ευκαιρία να σχεδιάζουµε ένα µέλλον οµαλότητας, ασφάλειας,
συνοχής και για τους Έλληνες αλλά και για τους αλλογενείς πολίτες που έτυχε να συµβιούν µαζί µας.
Εδώ, όµως, είναι και το πρόβληµα και η διαφορά µας. Με το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δεν εισάγουµε ρυθµίσεις για τον Έλληνα πολίτη, αλλά για τον εν δυνάµει Έλληνα πολίτη, γι’ αυτούς
τους µετανάστες που υπάρχουν, ζουν και µοχθούν ανάµεσά µας.
Είναι άνθρωποι που έχουν πρόσωπο, έχουν όνοµα, έχουν ελπίδες, έχουν όνειρα και φόβους σαν και µας. Η σηµερινή οικονοµική κρίση τους αγγίζει και αυτούς, όπως αγγίζει και εµάς,
ίσως και περισσότερο. Και ανησυχούν το ίδιο για την κατάσταση,
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα µας. Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται, πληρώνουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά τους βάρη,
προκόβουν, αποκτούν ιδιοκτησία, κάνουν οικογένεια, παιδιά που
στέλνουν στο ελληνικό σχολείο. Έχουν ριζώσει στην Ελλάδα, τη
χώρα που για πολλούς από αυτούς έγινε η δεύτερη πατρίδα και
για τα παιδιά τους η πρώτη και µόνη πατρίδα. Και αυτό είναι µια
πραγµατικότητα, πέρα από υποχρέωση τήρησης θεµελιωδών κανόνων ∆ιεθνούς ∆ικαίου και ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
∆εν µπορούµε, λοιπόν, να αρνούµαστε το δικαίωµά τους να
είναι συµµέτοχοι στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η άρνηση στην οµαλή
και πλήρη ένταξη είναι που τους οδηγεί στην αποµόνωση. Η άρνηση να βάλουµε κανόνες, επιτέλους, στον τρόπο µε τον οποίο
ενσωµατώνονται στη χώρα µας, στην κοινωνία µας, είναι αυτό
που δηµιουργεί ανοµία, διαφθορά και πικρία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φυσικά και θα πρέπει, όταν προτείνονται τέτοιες ρυθµίσεις, να είµαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε
να µην προκαλείται εύλογα, ενδεχοµένως, η ανησυχία για διάφορους πολίτες, ότι δηλαδή «γκρεµίζουµε τα τείχη της Τροίας
για το ∆ούρειο Ίππο της µετανάστευσης». ∆εν πρόκειται, όµως,
περί αυτού. Εµείς απλά κλείνουµε µια σοβαρή εκκρεµότητα που
από ατολµία άφησε η προηγούµενη κυβέρνηση και κάνουµε ένα
βήµα για την πολιτική συµµετοχή των µεταναστών. Και απονέµουµε, λοιπόν, δικαιώµατα σε όσους ζουν πολύ καιρό και νόµιµα
στη χώρα µας, είτε την υπηκοότητα, είτε το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές εκλογές.
Ο νέος νόµος που εισάγουµε µε τις προτεινόµενες διατάξεις
ρυθµίζει κυρίως τη διαδικασία πολιτογράφησης των νόµιµων µεταναστών, την πρόσβασή τους δηλαδή, σε µια σειρά από δικαιώµατα και βεβαίως, υποχρεώσεις. Και µάλιστα, όσον αφορά την
παράνοµη µετανάστευση, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται
να στείλει ένα σαφές µήνυµα για τη µηδενική ανοχή της Κυβέρνησης και να ενδυναµώσει την πολιτική µας για την αποτροπή
της.
Και θέλω µε την ευκαιρία αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, να τονίσω ότι ήδη η Κυβέρνηση σχεδιάζει µια σειρά µέτρων για τη µείωση της λαθροµετανάστευσης γιατί, ως γνωστόν, τα τελευταία
χρόνια το 70% της συνολικής παράνοµης µετανάστευσης στα
εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, εκδηλώθηκε στην Ελλάδα
λόγων και των χιλιάδων χιλιοµέτρων ακτογραµµής της.
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, όλοι µας ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη το να σφραγίσουµε τα σύνορά µας σε όλους εκείνους που,
εκτός των προβληµάτων που δηµιουργούν στη χώρα µας, εµπορεύονται τις ζωές και τα όνειρα εξαθλιωµένων συνανθρώπων
µας. Καταλαβαίνουµε πολύ καλά, επίσης, ότι η αντιµετώπιση των
παράνοµων µεταναστευτικών ροών, των παράνοµων κυκλωµά-
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των δεν είναι µόνο υπόθεση της Ελλάδας, είναι υπόθεση όλης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τίθενται, όµως, εύλογα κάποια
ερωτήµατα και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, επιτρέψτε µου
να διευκρινίσω κάποια πράγµατα.
Πρώτον, είναι πρόβληµα η µετανάστευση; Απαντώ ξεκάθαρα.
Βεβαίως και είναι και µάλιστα σοβαρό πρόβληµα.
∆εύτερον, πρέπει να αντιµετωπιστεί; Βεβαίως, άµεσα και µε τη
συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του FRONTEX. Αυτό,
βέβαια, προϋποθέτει µια σοβαρή µεταναστευτική πολιτική, που
έξι χρόνια τώρα δεν υπήρχε. Και βεβαίως, υπάρχει µια σειρά µέτρων που θα ανακοινωθούν από τη Κυβέρνηση και από το Υπουργείο Προστασίας µε τελικό στόχο τη µηδενική ανοχή στη
λαθροµετανάστευση.
Τρίτον, γιατί υπάρχουν τόσο µεγάλες µεταναστευτικές ροές
από Ασία και Αφρική; Απάντηση: η φτώχεια, η πείνα, η εξαθλίωση, ο πόλεµος, οι εµφύλιες συρράξεις, σε συνδυασµό µε το
νέο ευρωπαϊκό όνειρο, έχουν τη δύναµη, ως φαίνεται, να ξεριζώσουν ανθρώπους από τον τόπο τους.
Τέταρτο ερώτηµα. Χρειαζόµαστε και άλλους; Η απάντηση είναι
ξεκάθαρη, κύριοι συνάδελφοι. Όχι. Γιατί ήδη η Ελλάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε την ανεργία σε διψήφιο νούµερο και διέρχονται σοβαρή οικονοµική κρίση. Και
βέβαια, είναι αυτονόητο ότι χρειαζόµαστε υποστήριξη, τόσο στην
προσπάθεια φύλαξης των εξωτερικών συνόρων µας, όσο και
βοήθεια, προκειµένου να καταστεί η Τουρκία, που µέχρι σήµερα
δεν τηρεί τις διµερείς υποχρεώσεις για την επανεισδοχή των παράνοµων µεταναστών, πραγµατικός εταίρος στον αγώνα κατά
της παράνοµης ροής µεταναστών. Και ο Πρωθυπουργός της
χώρας αυτό το θέµα το θέτει σε κάθε συνοµιλητή του. Συνεργαζόµαστε, τέλος, άψογα µε τον FRONTEX. Και εδώ θέλω να αναφερθώ και σε µια µεγάλη διπλωµατική επιτυχία της χώρας µας.
Ο πρώτος περιφερειακός βραχίονας του οργανισµού σύντοµα
εγκαθίσταται στον Πειραιά ενισχύοντας επιχειρησιακά, πολιτικά
και οικονοµικά την προσπάθεια της χώρας να προστατεύσει τΑ
σύνορά της από τα οργανωµένα κυκλώµατα διακίνησης ανθρώπων.
Κύριοι συνάδελφοι, φέρνοντας αυτό το νοµοσχέδιο στη Βουλή
η Κυβέρνηση, αποδεικνύεται συνεπέστατη µε το πρόγραµµα που
είχε εξαγγείλει στον ελληνικό λαό, αλλά και µε τα όσα ο ίδιος ο
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργός είχε τονίσει προεκλογικά. Και παραπέµπω στα οχτώ µέτρα που είχε ανακοινώσει
για τη µετανάστευση.
Πρώτον, µηδενική ανοχή στην παράνοµη µετανάστευση. ∆εύτερον, ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων. Τρίτον, εφαρµογή
διεθνών και διµερών συµφωνιών. Τέταρτον, αναθεώρηση της
σύµβασης του ∆ΟΥΒΛΙΝΟ 2 και διαµόρφωση µιας κοινής ανθρωπιστικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέµπτον, αποσαφήνιση της ελληνικής πολιτικής απέναντι στους πρόσφυγες.
Έκτον, ένταξη των νοµίµων µεταναστών στην κοινωνία µας και
απόδοση της ιθαγένειας σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις
και ιδιαίτερα στους νέους της δεύτερης γενιάς, πράγµα που κάνουµε µε το νοµοσχέδιο αυτό. Έβδοµον, εφαρµογή µιας σχεδιασµένης πολιτικής προσέλκυσης εργατικού δυναµικού στους
τοµείς όπου υπάρχουν µεγάλες εποχικές ή µονιµότερες ανάγκες.
Ήδη είναι υπό σύσταση η Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής
Πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και όγδοον,
τέλος, πρόγραµµα για την ανασυγκρότηση των πόλεων και των
γειτονιών. Τι διαφορετικό κάνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο; Εφαρµόζουµε, λοιπόν, αυτά που εξαγγείλαµε προεκλογικά.
Επιτέλους, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Ευρώπη του 21ου
αιώνα ζούµε και έχουµε υποχρέωση να το κάνουµε αυτό.
Στα άρθρα, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ αργότερα, γιατί δεν
έχω πολύ χρόνο. Θέλω να κάνω, όµως, µια µικρή αναφορά σε
αυτά που ακούστηκαν στην επιτροπή µας για το επιχείρηµα ότι
τάχα η Κυβέρνηση φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο για να αλλοιώσει
το αποτέλεσµα των δηµοτικών εκλογών. Αυτό δεν ισχύει. Και θα
καταθέσω στη δευτερολογία µου, για του λόγου το αληθές, έναν
πίνακα αυτών των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που µπορούν να γραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους όλης της Επικράτειας. Είναι µόλις εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι
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εβδοµήντα έξι και νοµίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουµε ότι αυτοί
δεν µπορούν να αλλοιώσουν κανένα αποτέλεσµα. Άλλωστε, δεν
είναι και στη λογική µιας Κυβέρνησης δηµοκρατικής και σοσιαλιστικής, να συµπεριφέρεται µε ένα τρόπο τέτοιο για να προσπαθήσει και να µπορέσει να αλλοιώσει αποτελέσµατα της
βούλησης του ελληνικού λαού.
∆εν είναι δυνατόν να θέλουµε απλά και µόνο εισαγόµενο,
φθηνό, τριτοκοσµικό εργατικό δυναµικό, αδιαφορώντας για τις
επιπτώσεις σε βάρος του ασφαλιστικού µας συστήµατος, του συστήµατος υγείας και των δικαιωµάτων των Ελλήνων εργαζοµένων, αδιαφορώντας, ακόµη, για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την
ευρωπαϊκή πρακτική και για τις υποχρεώσεις µας ως µιας σύγχρονης συντεταγµένης πολιτείας. Άρα, διασφάλιση των δικαιωµάτων των νοµίµων πλέον µεταναστών σηµαίνει για µας και
ταυτόχρονη ενίσχυση, διασφάλιση του Έλληνα εργαζόµενου και
της κοινωνικής συνοχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ύστερα από όλα αυτά θα συµφωνήσετε µαζί µου νοµίζω, ότι έχουµε χρέος να αναγνωρίσουµε
και να τιµήσουµε, υπερψηφίζοντας αυτό το νοµοσχέδιο, όλους
όσους συνέβαλαν µε το µόχθο τους µαζί µε τους Έλληνες εργαζόµενους να γίνουν Ολυµπιακοί Αγώνες, αυτούς που µάζεψαν
και µαζεύουν την αγροτική παραγωγή στην ελληνική περιφέρεια,
αυτές που ανέλαβαν να γηροκοµήσουν τους υπερήλικες ή ασθενείς γονείς µας και να αναθρέψουν ως νταντάδες τα Ελληνόπουλα, αυτούς που στο γιαπί µαζί µε τους Έλληνες εργάτες και
µαστόρους συνέβαλαν στην ανοικοδόµηση και στην ανάπτυξη
του τόπου, αυτούς που ζωντάνεψαν τα γερασµένα χωριά της ελληνικής υπαίθρου, τα παιδιά τους που γεννήθηκαν, ζουν και
σπουδάζουν στη χώρα µας, αυτούς, τέλος, που δέθηκαν µε τη φιλόξενη αυτή χώρα και ενδεχοµένως, να θέλουν να αποκτήσουν
την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη µε τα δικαιώµατα και µε τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο χρόνο, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δεν θα αργήσω.
Για όλους, λοιπόν, αυτούς τους λόγους, εµείς ψηφίζουµε το
νοµοσχέδιο.
Και θα κλείσω τέλος, λέγοντας αυτό που είπε πρόσφατα, στις
21 Ιανουαρίου, ο ύπατος αρµοστής του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, ο Αντόνιο Γκουτιέρες, σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
«Όταν διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των µεταναστών και ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές, δένονται µε την τοπική κοινωνία,
µειώνονται οι εντάσεις, η βία και η εγκληµατικότητα. Έτσι αυξάνεται η συνοχή των κοινωνιών που είναι βασική προϋπόθεση των
δηµοκρατικών κοινωνιών».
Και θα υπενθυµίσω και αυτό που είχε πει και ο Κορνήλιος Καστοριάδης: «Η ελληνικότητα διασώθηκε από τη δυνατότητα
αυτού του πολιτισµού να αφοµοιώνει στοιχεία».
Και τέλος κλείνοντας, αφού σας καλέσω και πάλι να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, θα αναφερθώ σε αυτά που είχε πει ο
Ρήγας Φεραίος το 1779 στη διακήρυξή του για τη νέα πολιτική διοίκηση του, υπό σύσταση τότε, ελληνικού κράτους, στο κεφάλαιο µε τίτλο «Περί της τάξεως των πολιτών»: Κάθε άνθρωπος
γεννηµένος και κατοικώντας σ’ αυτό το βασίλειο ηλικίας είκοσι
ενός χρονών, είναι πολίτης. Κάθε ξένος είκοσι ενός σωστού χρόνου όστις κατοικώντας σ’ αυτό το βασίλειο προ ενός χρόνου ζει
µε το εργόχειρό του, είναι πολίτης. Εκείνος που αγοράζει ένα
µούλκι, είναι πολίτης. Εκείνος που γηροτροφεί έναν γέροντα,
είναι πολίτης. Εκείνος όπου οµιλεί την απλή ή την ελληνική
γλώσσα και βοηθεί την Ελλάδα, είναι πολίτης. Και τέλος πάντων,
κάθε ξένος τον οποίο η διοίκηση στοχάζεται πως είναι άξιος πολίτης, άξιος κάτοικος αυτής της πατρίδος, είναι πολίτης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν περάσουµε στον
εισηγητή της Μειοψηφίας τον κ. Αθανάσιο Νάκο, επανερχόµεθα
το αίτηµα του κυρίου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού του κ. Αθανάσιου Πλεύρη, ο οποίος
είχε ζητήσει προ ολίγου να θέσει αντιρρήσεις συνταγµατικότη-
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τας, απ’ ότι αντελήφθη. Σωστά, κύριε συνάδελφε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε τη δυνατότητα να
το θέσετε τώρα, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της
Βουλής, µπορείτε να ζητήσετε κατά το στάδιο της κατ’ αρχήν συζητήσεως να αποφανθεί η Βουλή, αναφορικά µε συγκεκριµένες
αντιρρήσεις που θα προβάλετε για την συνταγµατικότητα του
νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Η αντισυνταγµατικότητα αφορά τα
άρθρα 14 και 17, δηλαδή το δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
για τις δηµοτικές εκλογές.
Κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε το άρθρο 102 παράγραφος 2
του Συντάγµατος, υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής στις δηµοτικές εκλογές. Σ’ αυτό το σηµείο υποστηρίζονται δύο απόψεις.
Κατά πόσο σ’ αυτές τις εκλογές µπορούν να συµµετάσχουν και
αλλοδαποί ή είναι µόνο για τους Έλληνες. Η νοµική υπηρεσία
της Βουλής έχει δεχθεί την πρώτη θέση, δηλαδή ότι µπορούν να
συµµετέχουν και αλλοδαποί, έχοντας ένα συγκεκριµένο σκεπτικό
το οποίο µπορείτε να διαβάσετε.
Οι ενστάσεις οι δικές µας αφορούν στο γεγονός ότι το άρθρο
102 παράγραφος 2 του Συντάγµατος δεν βρίσκεται αυτοτελώς,
αλλά είναι µέσα σε όλο το πλαίσιο και την ερµηνεία του λοιπού
Συντάγµατος.
Συνεπώς το άρθρο 102 παράγραφος 2 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 29 παράγραφος 1 και άρθρο 4 παράγραφος 4 του Συντάγµατος µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι και σ’ αυτές τις εκλογές µπορούν να συµµετάσχουν µόνο Έλληνες πολίτες.
Αναφέροµαι. Το άρθρο 4 παράγραφος 4, κύριοι συνάδελφοι,
λέει: «Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δηµόσιες
λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται µε ειδικούς
νόµους». Αυτό το άρθρο, σηµειωτέον, δεν µπορεί και να αναθεωρηθεί, είναι από τις µη αναθεωρητέες διατάξεις.
Είναι η άσκηση, η συµµετοχή στις δηµοτικές εκλογές δηµόσια
λειτουργία; Οπωσδήποτε είναι. Και αν δεν είναι στο δικαίωµα του
εκλέγειν σίγουρα είναι στο δικαίωµα του εκλέγεσθαι. Ένας δηµοτικός σύµβουλος ασκεί δηµόσια λειτουργία. Θέλετε να σας πω
παραδείγµατα που έχει η νοµολογία για το τι είναι δηµόσια λειτουργία; Η συµµετοχή στην µπάντα του δήµου Αθηναίων θεωρείται άσκηση δηµόσιας λειτουργίας και δεν µπόρεσε ένας
Γερµανός πολίτης να µπει και προσέφυγε στο Συµβούλιο της Επικρατείας, που δεν δικαιώθηκε, αλλά αναγκάστηκε να γίνει ειδικός
νόµος. Θέλετε άλλο παράδειγµα; Ο ένορκος στα µικτά ορκωτά
δικαστήρια θεωρείται ότι ασκεί δηµόσια λειτουργία.
Υπ’ αυτήν την έννοια, προφανώς, ο δηµοτικός σύµβουλος που
ψηφίζει ασκεί µια δηµόσια λειτουργία και αυτό το δικαίωµα το
έχει επιφυλάξει ρητά ο συντακτικός νοµοθέτης στο άρθρο 4 παράγραφος 4 µόνο για τους Έλληνες πολίτες. Και µου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι η νοµική υπηρεσία της Βουλής, η
επιστηµονική υπηρεσία ενώ απάντησε για το άρθρο 102 παράγραφος 2, δεν λέει τίποτα για το άρθρο 4 παράγραφος 4.
Παράλληλα, τίθεται το θέµα του άρθρου 29 και αναφέροµαι
σε αυτά που λέει στο συνταγµατικό δίκαιο, τόµος 2ος. Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα, ο συνταγµατολόγος κ. ∆ηµήτριος Τσάτσος ο οποίος ως γνωστό πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ- και αφού έχει
αναλύσει τη θέση ότι µπορούν να συµµετέχουν και αλλοδαποί
στις δηµοτικές εκλογές, αναφέρεται: Αντίθετα, πιστεύουµε πως
το Σύνταγµα και αυτό το δικαίωµα το επιφύλαξε µόνο στους Έλληνες πολίτες. Αυτό προκύπτει και από το άρθρο 29 παράγραφος 1, δικαίωµα ίδρυσης και συµµετοχή στα πολιτικά κόµµατα,
που ρητά ισχύει µόνο για τους Έλληνες πολίτες. Συµµετοχή στις
δηµοτικές εκλογές, έξω από την αντιπαράθεση των πολιτικών
κοµµάτων, µόνο θεωρητικά είναι νοητή στην Ελλάδα και µόνο
στη βάση της παραγνώρισης της πολιτικής πραγµατικότητας. Η
αναγνώριση τέτοιων δικαιωµάτων στους αλλοδαπούς προϋποθέτει συνταγµατική µεταβολή. Τελικά, η συνταγµατική µεταβολή
που θα ήταν αναγκαία για την αναγνώριση ενός τέτοιου δικαιώµατος για αλλοδαπούς δεν συντελέστηκε.
Θέλω να θυµίσω, ότι και στην τελευταία αναθεώρηση είχε τεθεί
από συναδέλφους Βουλευτές το γεγονός ότι µπορεί να µπει
ρητώς ότι µπορούν να συµµετέχουν οι αλλοδαποί και στις δηµο-
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τικές εκλογές. Αυτό αποσύρθηκε. Θα µου πείτε ότι και ο εισηγητής της Πλειοψηφίας και της Μειοψηφίας είχε αναφερθεί τότε
ότι µε τις διατάξεις ως έχουν µπορεί να ισχύει, όµως µε συγχωρείτε δεν έγινε καµµία συζήτηση για το άρθρο 4 παράγραφος 4
και επιµένω ότι και η αναθεώρηση του άρθρου 102 παράγραφος
2 δεν µπορεί να υποσκάψει το πνεύµα και το νόηµα του άρθρου
4 παράγραφος 4.
Παράλληλα κάποιοι θα υποστηρίξουν ότι αυτό το νοµοσχέδιο
έχει το χαρακτήρα του ειδικού νόµου και άρα ως ειδικός νόµος
µπορεί να εισάγει εξαίρεση. Σύµφωνα µε την πάγια θέση στη θεωρία προοδευτικών συνταγµατολόγων, παραδείγµατος χάριν ο κ.
Χρυσόγονος, δεν είναι δυνατόν οι ειδικοί νόµοι να εισάγουν ευρείες εξαιρέσεις, µπορούν µεµονωµένες περιπτώσεις. Είναι γεγονός ότι δεν µπορεί να δεχθεί κάποιος ως ειδικό νόµο µια
εξαίρεση που βάζει στη διαδικασία άνω των πεντακοσίων χιλιάδων κόσµο.
Τέλος και για να ολοκληρώσω, επειδή θα γίνει µια αναφορά
στο άρθρο 5 παράγραφος 1, που κάνει και η επιτροπή και υποψιάζοµαι το είχε θέσει και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κουβέλης στην επιτροπή, το άρθρο 5 παράγραφος
1, αναφέρει ότι καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα
την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα
δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη.
Συνεπώς µπορεί κάποιος να συµµετέχει στην πολιτική ζωή της
χώρας, στο βαθµό όµως που η συµµετοχή του αυτή δεν έρχεται
σε αντίθεση µε το άρθρο 29 παράγραφος 1, που είναι συµµετοχή
στα πολιτικά κόµµατα και που είναι µόνο για τους Έλληνες πολίτες, όπως αντίστοιχα και σίγουρα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4,
που η δηµόσια λειτουργία ασκείται µόνο από Έλληνες πολίτες.
Τουλάχιστον, λοιπόν, και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ως
προς το άρθρο του εκλέγεσθαι θα πρέπει να αποφανθεί το Σώµα
ότι υπάρχει συνταγµατικότητα. Θεωρώ ωστόσο και θεωρούµε
εδώ στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ότι βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 και για το εκλέγειν υπάρχει το αυτό πρόβληµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, έχετε
ήδη προβάλλει αντιρρήσεις συνταγµατικότητος, ζητάτε να αποφανθεί η Βουλή για και θα εφαρµοστεί η παράγραφος 2 του άρθρου 100 του Κανονισµού της Βουλής. Έχετε ήδη αναπτύξει της
αντιρρήσεις σας και τώρα το δικαίωµα να µιλήσουν έχουν ο αντιλέγων, στην περίπτωση αυτή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ ο κ. Πέτρος Ευθυµίου και αµέσως µετά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των υπολοίπων κοµµάτων και ο Υπουργός.
Ο κ. Πέτρος Ευθυµίου Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ και αντιλέγων έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Σύνταγµα της Ελλάδας διακρίνεται από ιδιαίτερη σαφήνεια στα κρίσιµα αυτά ζητήµατα και δεν επιτρέπονται κανενός είδους νοµικοί
ακροβατισµοί σε ζητήµατα στα οποία το Σύνταγµα έχει τόσο
ρητή κατηγορηµατικότητα.
Αυτό που εδώ συζητάµε και στην περίπτωση της επίκλησης
αντισυνταγµατικότητας για το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές εκλογές, έχει ήδη εν πολλοίς απαντηθεί και
στην εφαρµογή των κατευθύνσεων του Συµβουλίου της Ευρώπης, όταν διευρύνθηκαν τα δικαιώµατα συµµετοχής του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαντάται ήδη στο υπό κατάρτιση «Πρόγραµµα της Στοκχόλµης»,
που είναι η κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στα ίδια θέµατα.
Έχει απαντηθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες στην ίδια κατεύθυνση ακριβώς που απαντάται ήδη και στη χώρα µας, αλλά
και υπό την καθαρά συνταγµατική διατύπωση. Είναι απολύτως
σαφές, απολύτως διαυγές, το πεδίο της νοµοθετικής πρωτοβουλίας, όπως συγκεκριµένα και ρητά υιοθετείται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, το οποίο αναφέρεται στο
σύνολο της συνταγµατικής βιβλιογραφίας και προφανώς συνδέεται στενά µε δύο αποφασιστικά συνταγµατικά θεµελιώδη προτάγµατα. Πρώτον, είναι το άρθρο 5 του Συντάγµατος, το οποίο
αναγνώσατε µονοµερώς κύριε Γεωργιάδη, συγγνώµη κύριε
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Πλεύρη.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Είναι το ίδιο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Είναι ακριβώς το ίδιο δυστυχώς ή ευτυχώς. Εσείς θα αποφασίσετε και ο ελληνικός λαός θα κρίνει.
Η ανάγνωση αυτή του άρθρου 5, που επαναλαµβάνω το ακροτελεύτιο µέρος της για να συµπληρώσω ότι είναι ακριβώς «το δικαίωµα του να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και
πολιτική ζωή της χώρας», είναι όπως περιέγραψε ο αείµνηστος
Αριστόβουλος Μάνεσης, η αλληλεξάρτηση των ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Φορέας αυτού του δικαιώµατος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, άρα και αλλοδαποί και
ανιθαγενείς, οι οποίοι µπορούν να συµµετέχουν, πλην της κοινωνικής και οικονοµικής, στην πολιτική ζωή της χώρας, στο
µέτρο που δεν ορίζει διαφορετικά το Σύνταγµα.
Τι ορίζει λοιπόν, το Σύνταγµα; Το Σύνταγµα έχει ειδική διάταξη
για τις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές, στις οποίες εφαρµόζεται το άρθρο 102 παράγραφος 2, συµφώνως προς το οποίο οι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια και οι αρχές τους εκλέγονται µε καθολική και µυστική ψηφοφορία, όπως ο νόµος ορίζει. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο
γιατί είναι ρητή η συνταγµατική διατύπωση ότι δεν υπάγει το Σύνταγµα τις εκλογές της δηµοτικής αυτοδιοίκησης στις καθολικές
υποχρεώσεις µε τις οποίες περιβάλλει την ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 51 παράγραφος 3.
Το γεγονός λοιπόν, ότι το Σύνταγµα ως προς το δικαίωµα του
εκλέγειν στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές δεν επαναλαµβάνει όλες τις προϋποθέσεις των άρθρων 51 παράγραφος 3, που
αφορά τις Βουλευτικές εκλογές ως έκφραση αρχής της λαϊκής
κυριαρχίας -που περιλαµβάνει εκεί και την προϋπόθεση συνδροµής της ελληνικής ιθαγένειας- συµβαίνει διότι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ως αρµοδιότητα την διοίκηση των
τοπικών µόνο υποθέσεων, όπως ορίζει το άρθρο 102 παράγραφος 1 του Συντάγµατος και γι’ αυτό το λόγο, για τις τοπικές
αυτές υποθέσεις, µπορούν να έχουν συµµετοχή όσοι αποδεδειγµένως είναι µέλη των τοπικών κοινωνιών, ανεξαρτήτως εάν
διαθέτουν ή όχι την ελληνική ιθαγένεια, εποµένως και αλλοδαποί.
Στις τόσο καθαρές αυτές συνταγµατικές διατυπώσεις δεν
χωρά ένσταση αντισυνταγµατικότητας του νόµου και δεν είναι
δυνατόν η Βουλή των Ελλήνων να κληθεί να περιγράψει το Σύνταγµα εν ονόµατι της πολιτικής διαφωνίας µε ένα προτεινόµενο
νόµο που είναι άκρως συνταγµατικός. Μπορούµε να έχουµε πολιτική διαφωνία, αλλά δεν εδράζεται αυτή η διαφωνία σε καµµία
απολύτως διατύπωση του Συντάγµατος. Το αντίθετο συµβαίνει.
Τα προτεινόµενα άρθρα του νόµου είναι µέσα, όχι, απλώς στο
πνεύµα, αλλά και στο γράµµα του ισχύοντος Συντάγµατος.
Κατά τούτο ζητούµε να απορριφθεί η περί αντισυνταγµατικότητας ένσταση του ΛΑΟΣ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ στο σηµείο
αυτό επί των αντιρρήσεων της συνταγµατικότητας το λόγο έχει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πράγµατι κύριε Πρόεδρε, τα ζητήµατα που τίθενται µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο είναι τόσο σοβαρά που οίκιστα προσφέρεται για αντιπαράθεση συνταγµατικών
επιχειρηµάτων η παρούσα στιγµή.
Θεωρώ ότι το σοβαρότερο που έχει κάνει η Κυβέρνηση είναι η
επιλογή που κάνει σε πολιτικά ζητήµατα. Και κυρίως είναι τόσο
σοβαρή αυτή η ρύθµιση που φέρνει, που για εµάς το σπουδαιότερο και το σοβαρότερο καθήκον είναι να προβάλλουµε την ένσταση της ιστορικής ευθύνης της απέναντι στο λαό και στον
τόπο.
Είναι δεδοµένο και θεωρώ ότι επ’ αυτού επαρκώς η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής έχει αποφανθεί ότι η διάταξη του
άρθρου 4 παράγραφος 4 του Συντάγµατος είναι συµβατή µε τη
διάταξη του άρθρου 17 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου.
Θα πρέπει δε να διακρίνουµε στη συγκεκριµένη περίπτωση την
συνταγµατική αυτή συµβατότητα και από την έννοια βεβαίως του
αν και κατά πόσο υπάρχει στη συγκεκριµένη περίπτωση δηµόσια
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λειτουργία από εκείνον ο οποίος είναι δηµοτικός σύµβουλος,
αλλά αυτό, όµως, που καθιστά σοβαρότερη και προβληµατικότερη την κρίση επί της συγκεκριµένης ένστασης αντισυνταγµατικότητας, είναι το γεγονός ότι η επιφύλαξη που ρητώς
προβλέπεται υπέρ του νόµου στη συγκεκριµένη περίπτωση, υλοποιείται, αφού ειδικώς µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο και µε το
νόµο- όταν αυτός θα ψηφιστεί- υπάρχει ειδική πρόβλεψη που
πράγµατι παρέχει το δικαίωµα στους αλλοδαπούς, εφόσον έχουν
ορισµένες προϋποθέσεις, να συµµετέχουν στη διαδικασία της
ανάδειξης των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και να
αναδειχθούν ως µέλη των δηµοτικών συµβουλίων.
Εµείς λοιπόν, επιµένουµε και θα επιµείνουµε καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης να επισείουµε και να αναδεικνύουµε τις ευθύνες που αναλαµβάνει η Κυβέρνηση µε αυτήν την πρωτοβουλία
που παίρνει, να εξοµοιώσει κατ’ αυτόν τον τρόπο ανθρώπους, οι
οποίοι έχουν το δικαίωµα να ζουν στον τόπο µας, έχουν το δικαίωµα να προσφέρουν, έχουν το δικαίωµα να απολαµβάνουν
όλων των ατοµικών δικαιωµάτων.
Αυτό για το οποίο, όµως, κανένας δεν µπορεί στην Κυβέρνηση
να δώσει άφεση ιστορικής ευθύνης, είναι το γεγονός ότι χωρίς να
υπάρχει λόγος αυτόµατα, αθρόως θα λέγαµε, και χωρίς καµµία
ειδική αντιµετώπιση παραχωρεί πολιτικά δικαιώµατα.
Τι παραπάνω θα υπάρξει εάν αυτοί που νοµίµως ζουν, φιλήσυχα και εν πάση περιπτώσει, σε πολύ καλή και αγαστή συνεργασία µε τους ιθαγενείς αυτού του τόπου αποκτήσουν πολιτικά
δικαιώµατα, αποκτήσουν, δηλαδή, το δικαίωµα -γιατί περί αυτού
πρόκειται- του να εκλέγουν ή να εκλέγονται στις εθνικές εκλογές ή να είναι µέλη των µικτών ορκωτών δικαστηρίων.
Γι’ αυτό λοιπόν, εµείς επιµένουµε να λέµε ότι εκεί που κυρίως
θα κριθεί και θα επικριθεί η Κυβέρνηση είναι στα πολιτικά ζητήµατα που αναφύονται, στα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε
την προστασία του έθνους και βεβαίως στα συστήµατα εκείνα
και τα ζητήµατα που έχουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία από όποια
µπορεί να έχει µία ένσταση αντισυνταγµατικότητας πολύ αµφιβόλου σπουδαιότητας και χωρίς βέβαια καµµία τύχη στη συγκεκριµένη περίπτωση, αφού όπως προείπα επαρκώς και µε εδραία
επιχειρηµατολογία η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής έχει
αποφανθεί επί του συγκεκριµένου ζητήµατος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στους υπολοίπους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, θέλω να σας ενηµερώσω ότι τουλάχιστον
πενήντα µαθητές και µαθήτριες που µας παρακολουθούν, δεν θα
έχουν κανένα πρόβληµα να γράψουν έκθεση και διατριβή για το
πώς τίθεται µια ένσταση αντισυνταγµατικότητας και πως συζητείται στο Κοινοβούλιο. ∆εν γνωρίζω, βεβαίως, τι άποψη έχουν
για το εάν πρέπει να ψηφίζουν οι συνοµήλικοί τους και οι συµµαθητές τους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και είναι µαζί από το
νηπιαγωγείο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Σας παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία, παρακολουθούν τη
συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του
Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, πενήντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο
Κρεµαστής Ρόδου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει στο σηµείο αυτό ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κουµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιος Μαρίνος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι µεταναστών που
ζουν και εργάζονται για χρόνια στην Ελλάδα είναι πολιτικό δικαίωµα, το οποίο δεν µπορεί να αφαιρεθεί µε νοµικά τερτίπια.
Από αυτήν τη σκοπιά θέλουµε να σηµειώσουµε ότι η κατεύθυνση της τοποθέτησης του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
ΛΑΟΣ είναι σε κατεύθυνση που στρέφεται ενάντια σε σοβαρό πο-
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λιτικό δικαίωµα και αυτό το θεωρούµε απαράδεκτο.
Από τη δική µας τη σκοπιά, νοµίζουµε ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθεί µια σοβαρή ιδεολογική πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε
σοβαρές θέσεις και δεν είναι ζήτηµα ψηφοφορίας πάνω στα
άρθρα, τα οποία ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΛΑΟΣ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης για πέντε
λεπτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Την απάντηση στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΛΑΟΣ, την δίνει η διάκριση που
γίνεται µε το άρθρο 102 του Συντάγµατος, σε σχέση µε το άρθρο
51.
Για τους µη ειδικούς, πρέπει να είναι γνωστό ότι αναφορικά µε
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το άρθρο 102 του
Συντάγµατος ορίζει ότι «Οι αρχές τους εκλέγονται µε καθολική
και µυστική ψηφοφορία, όπως ο νόµος ορίζει» ενώ το άρθρο 51,
αναφερόµενο στις Βουλευτικές εκλογές διακρίνει: «Οι Βουλευτές
εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία από τους
πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωµα, όπως ο νόµος ορίζει».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν είναι τυχαία η διαφορετική
ρύθµιση που γίνεται από το άρθρο 51 και από το άρθρο 102 του
Συντάγµατος. Ακριβώς, γι’ αυτό το λόγο γίνεται, διότι ο Συντακτικός Νοµοθέτης ήθελε να διακρίνει τις βουλευτικές εκλογές
από εκείνες, οι οποίες αφορούν το δικαίωµα του εκλέγειν αλλά
και του εκλέγεσθαι, δηλαδή στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Περαιτέρω, κύριε Πρόεδρε το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, αναφέρεται στη δυνατότητα µε ειδικό νόµο να ορίζονται εξαιρέσεις. Παρακολούθησα µε ενδιαφέρον την άποψη
του συναδέλφου µου κ. Γεωργιάδη να ισχυρίζεται ότι…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
… του κ. Πλεύρη, σας ζητώ συγγνώµη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Πλεύρης που παρακάθεται του κ. Γεωργιάδη.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν επιχειρώ διάκριση µεταξύ του κ. Γεωργιάδη και του
κ. Πλεύρη.
Εποµένως, το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Συντάγµατος δίνει
τη δυνατότητα µε ειδικό νόµο να ορίζονται εξαιρέσεις. Ετέθη από
τον κ. Πλεύρη το θέµα του εύρους. ∆εν είναι δυνατόν όµως ,το
εύρος να οριοθετείται γενικώς και αορίστως. Το εύρος των εξαιρέσεων ήδη είναι οριοθετηµένο από τη διάκριση του άρθρου 51,
σε σύγκριση και σχέση πάντοτε µε τη διατύπωση του άρθρου
102 του Συντάγµατος.
Εν τέλει, κύριε Πλεύρη έχετε δίκιο. Επιµένω σε αυτό που είπα
και στη ∆ιαρκή Επιτροπή. Το άρθρο 5 του Συντάγµατος δίνει
απάντηση αρνητική στην ένστασή σας.
Να απορριφθεί η ένσταση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο για πέντε λεπτά για να τοποθετηθείτε επί των αντιρρήσεων
και κλείνουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, οι τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και των τεσσάρων κοµµάτων που πήραν το
λόγο, µετά την ένσταση, κατέδειξαν αυτό που σε τελική ανάλυση
εµπεριέχονταν και µέσα στην ίδια αυτή καθ’ αυτή την ένσταση,
γιατί όπως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Πλειοψηφίας
ανέφερε, ο κ. Ευθυµίου, και η Κεντρική Νοµοπαρασκευαστική
Επιτροπή της Βουλής και το Επιστηµονικό Συµβούλιο έχει µε τον
πλέον απόλυτο και κατηγορηµατικό τρόπο τοποθετηθεί στο ζήτηµα αυτό, λέγοντας ότι κανένα θέµα αντισυνταγµατικότητας δεν
υφίσταται σε καµµία από τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου, που η Κυβέρνηση προτείνει στην Εθνική Αντιπροσωπεία,
προς ψήφιση.
Νοµίζω ότι αν θα άξιζε τον κόπο κάποιος να σηµειώσει δύο επι-
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πλέον στοιχεία, όλων όσων αναφέρθηκαν, προκειµένου να αποφύγει τις περιττές επαναλήψεις, τότε αυτά θα ήταν τα εξής δύο:
Ότι ακριβώς το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
102 του Συντάγµατος προστέθηκε στην Αναθεώρηση του 2001
από το Συνταγµατικό και Αναθεωρητικό Νοµοθέτη, ακριβώς για
να ανοίξει το δρόµο στην πολιτική συµµετοχή των νοµίµων οικονοµικών µεταναστών. Άρα, όχι µόνο δεν είναι αντισυνταγµατική
η συγκεκριµένη διάταξη για την οποία γίνεται ένσταση, αλλά το
Σύνταγµα του 2001 προέβλεψε ακριβώς, την θέµατος χρόνου
απόδοση του δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στους νόµιµους οικονοµικούς µετανάστες, γι’ αυτό και περιελήφθηκε.
Άλλωστε –και αυτό είναι το δεύτερο σηµείο- αυτός ακριβώς
ήταν και ο λόγος, που στην επόµενη Αναθεώρηση, πρόταση πενήντα Βουλευτών της τότε Κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας δηλαδή, της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν υιοθετήθηκε ακριβώς, ως
περιττή εξαιτίας του άρθρου 102 παράγραφος 2.
∆ιαβάζω ότι η πρόταση των πενήντα Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας που κατατέθηκε 30 Οκτωβρίου 2006 -πολλοί εκ των
οποίων είναι και ανάµεσά µας- ανέφερε το εξής: «Υπάρχει ανάγκη προσθήκης της δυνατότητας του Κοινού Νοµοθέτη να διαµορφώνει το εκλογικό σώµα, το οποίο αναδεικνύει τα όργανα των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» έλεγαν πενήντα Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας το 2006 «χωρίς τη δέσµευση που
αφορά το εκλογικό σώµα, ως προς τις υπόλοιπες αρµοδιότητές
του. Η προσπάθεια αυτή µπορεί να αποδεχθεί εξαιρετικά λειτουργική στην περίπτωση της ενδεχόµενης βούλησης του Νοµοθέτη να διευρύνει το εκλογικό δικαίωµα και στους νόµιµα
εργαζόµενους αλλοδαπούς στη χώρα µας».
Αυτή η πρόταση δεν υιοθετήθηκε γιατί ακριβώς υπάρχει το
άρθρο 102 παράγραφος 2. Το γιατί αυτή η πρόταση κατατέθηκε
το 2006 και ξαφνικά εγείρονται µια σειρά από ζητήµατα, θα
έχουµε τρεις ολόκληρες συνεδριάσεις, για να το συζητήσουµε
µε τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής τα πενήντα ονόµατα
των Βουλευτών.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ποια ονόµατα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Έχουν κατατεθεί
είναι τα πενήντα ονόµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, για την αντισυνταγµατικότητα
του νοµοσχεδίου.
Οι αποδεχόµενοι την πρόταση ότι το νοµοσχέδιο δεν είναι σύµφωνο µε το Σύνταγµα παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Είναι προφανές ότι δεν εγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός των
Βουλευτών από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι
έχουν ήδη εγγραφεί ογδόντα συνάδελφοι. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουµε σήµερα και αύριο επί της αρχής. Θα παρακαλούσα να
µην παραβιάζουµε το χρόνο, να κρατηθούµε αυστηρά µέσα στα
χρονικά όρια που καθορίζει ο Κανονισµός και για τις επιµέρους
αγορεύσεις, ώστε να δοθεί όσο το δυνατόν περισσότερος χρόνος στους οµιλητές συναδέλφους.
Στο σηµείο αυτό, το λόγο έχει, για να επανέλθουµε επί της συζητήσεως του νοµοσχεδίου, ο εισηγητής της Μειοψηφίας κ. Αθανάσιος Νάκος για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποτίθεται ότι αυτό που προέχει αυτή την περίοδο είναι να υποστηρίξουµε τη δηµιουργία µιας
νέας νοοτροπίας που θα µας επιτρέψει να ξεπεράσουµε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Υποτίθεται ότι
αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να οργανωθεί µε άλλους
όρους, για να µπορέσουµε να σταθούµε στα πόδια µας και να
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ανακτήσουµε την εθνική µας αξιοπιστία. Υποτίθεται πως αναζητούµε τον τρόπο για να προστατεύσουµε τη συνοχή της κοινωνίας µας και να προετοιµαστούµε για να εξασφαλίσουµε το
µέλλον της εθνικής µας ταυτότητας και κυριαρχίας. Υποτίθεται
ότι όλοι, πέρα από τις διαφωνίες µας, ξέρουµε ότι το πολιτικά
σωστό είναι το εθνικό συµφέρον και το κοινωνικά δίκαιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
Αυτό είναι το πλαίσιο που δεν έχει να κάνει µόνο µε την κρίση
αλλά µε την αναγκαστική απάντηση που αργά ή γρήγορα έπρεπε
να στοιχειοθετήσουµε στο ερώτηµα. Ποιοι µπορούµε να είµαστε;
Ποιοι έχουµε το θάρρος να γίνουµε;
Η απάντηση είναι ότι µπορούµε να είµαστε σοβαρά υπεύθυνοι. Τότε το νοµοσχέδιο αυτό είναι παντελώς εκτός πλαισίου.
Είναι λάθος. Πρώτον, είναι απολύτως λάθος η βάση του σχεδιασµού του. Αν τα διαβάσει κανείς, χωρίς να δει τους τίτλους, µάλλον θα πιστέψει, ότι για να δίνεται στην ουσία µε τόση βιασύνη
και τελείως άκριτα η ιθαγένεια, προορίζεται για τη µοναδική
χώρα στον κόσµο που δεν την αφορά η οικονοµική κρίση. Ότι
επιπλέον η χώρα µας έχει τόσο µεγάλο πλεόνασµα θέσεων εργασίας, που ψάχνει απεγνωσµένα έναν τρόπο να δώσει κίνητρα,
ώστε να έρθουν νέα εργατικά χέρια. Αφορά στη µοναδική χώρα
που έχει τέλεια οργάνωση, που της επιτρέπει να αποτρέπει πλήρως το φαινόµενο της παράνοµης µετανάστευσης και του δουλεµπορίου, ενώ παράλληλα έχει καταφέρει να προστατεύσει τα
δικαιώµατα των νόµιµων µεταναστών. Περιγράφει µία χώρα που
δεν έχει εθνική παιδεία, ούτε ιστορία και βιωµένο σύστηµα αρχών
και αξιών, που συνιστούν την ταυτότητά της. Άρα δεν χρειάζεται
τίποτα άλλο για να ενταχθεί κανείς πλήρως σε αυτήν, παρά
ακόµη και στην ακραία περίπτωση µία απλή δήλωση. Μία χώρα
που δεν καταλαβαίνει τον ουσιαστικό σεβασµό στη διαφορετικότητα, που στοχεύει στην αφοµοίωση και όχι στην ενσωµάτωση,
γιατί δεν έχει η ίδια τίποτα το διαφορετικό να προστατεύσει. ∆εν
χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσω για το προφανές.
∆εύτερον, είναι λάθος η στάση που εισηγείται απέναντι σε
εκείνους που υποτίθεται ότι προστατεύει. Είναι αντιδηµοκρατικό,
είναι οπισθοδροµικό, είναι πάνω από όλα έλλειψη ευαισθησίας,
ότι προκειµένου να κάνει κάποιος τα πολιτικά του παιχνίδια, να
συσσωρεύει ανθρώπους, χωρίς να µπορεί να τους εγγυηθεί τα
αυτονόητα δικαιώµατα. Γιατί φυσικά και δεν µπορούµε να προχωρήσουµε στην απαραίτητη κοινωνική ένταξη όλων εκείνων,
που στην πραγµατικότητα προσκαλούµε µε αυτό το νοµοσχέδιο
και παράλληλα να φτιάχνουµε προϋποθέσεις για να δηµιουργηθεί κύκλος εκµετάλλευσης, όπως για παράδειγµα από ιδιωτικά
κέντρα που δικαιούνται να προµηθεύουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών ή βεβαιώσεις φοίτησης. Είναι κατάντια! Αδικούµε
πάνω από όλα εκείνους που πραγµατικά θέλουν και έχουν κάνει
την Ελλάδα πατρίδα τους. Βάζουµε στην ίδια µοίρα, παραδείγµατος χάριν τους οµογενείς µε εκείνους για τους οποίους το να
είσαι Έλληνας είναι ένας απλός χαρακτηρισµός, ούτε καν προσδιορισµός, που αποκτάται µέσα από µία γρήγορη διοικητική διαδικασία. Έτσι, όµως, τους αδικούµε, όπως αδικούµε τους
οµογενείς που θέλουν να συµµετάσχουν στα πολιτικά µας δρώµενα και το ΠΑΣΟΚ τους αρνήθηκε το δικαίωµα αυτό, απορρίπτοντας την πρότασή µας µόλις πέρυσι, να ψηφίζουν στον τόπο
διαµονής τους.
Τρίτον, είναι µεγάλο λάθος να γίνεται εκµετάλλευση της κοινωνικής ευαισθησίας που όλοι διαθέτουµε για τα παιδιά. Τι κάνουµε δηλαδή; Πάµε να αλλοιώσουµε και όσα ανακλαστικά
ενεργητικής αντίστασης, όσες ευαισθησίες έχει η ελληνική κοινωνία; Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το να χρησιµοποιούµε τις πιο βαθιές αρχές, απλώς ως άλλοθι για την
εξυπηρέτηση σκοπιµοτήτων, εκτρέφουµε µία νοοτροπία πολύ
επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνο να µην ξέρουµε για τι πράγµα µιλάµε
και κοινωνικά νοσηρό να ξέρουµε και να το διαστρεβλώνουµε.
∆εν είναι όπως τα λέτε, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Σήµερα τα παιδιά των µεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα
είναι νόµιµα στη χώρα από τη γέννησή τους. Με το ν.3731/2008
µε τον οποίο έγινε αυτό το βήµα, εφοδιάζονται µέχρι την ενηλικίωσή τους µε άδεια διαµονής και όταν συµπληρώσουν τα δεκαοκτώ χρόνια δικαιούνται να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια,
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ή εάν δεν το επιθυµούν –γιατί εµείς σεβόµαστε το δικαίωµα της
επιλογής- επιλέγουν το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντα.
Θα καταλάβαινα να θέλουµε να πάµε λίγο παρακάτω το θεσµικό πλαίσιο, να καταργήσουµε και τη γραφειοκρατική διαδικασία της πολιτογράφησης και να αποδώσουµε άµεσα, µε απλή
δήλωση, την ελληνική ιθαγένεια στα παιδιά που συµπληρώνουν
τα δεκαοκτώ τους χρόνια και έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δηµόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα όπως όλα τα Ελληνόπουλα. Αυτό έχει λογική. Κάποιος πρώτα να γίνεται στην ουσία
Έλληνας και µετά να αποκτά την ελληνική ιθαγένεια. Γιατί η χορήγηση της ιθαγένειας για εµάς θα πρέπει να είναι η κορυφή της
πυραµίδας, της κοινωνικής ενσωµάτωσης για κάθε µετανάστη
που επιθυµεί να καταστήσει πατρίδα του την Ελλάδα και όχι το
πρώτο βήµα. Ενώ µε την περίεργη εµµονή του ΠΑΣΟΚ, πρώτα
αυτά τα παιδιά γίνονται Έλληνες και µάλιστα σε ηλικίες που δεν
έχουν το δικαίωµα επιλογής και µετά, µε το άρθρο 9 του παρόντος νοµοσχεδίου, τους δίνεται η δυνατότητα να αποβάλλουν
την ιθαγένεια εάν δεν τη θέλουν.
Ζητήσαµε επανειληµµένα να µας πει η Κυβέρνηση το πρακτικό
όφελος των ρυθµίσεων που εισάγονται για τα παιδιά των µεταναστών. ∆εν ακούσαµε κανένα λογικό επιχείρηµα. Είναι πολύ παράλογο για να µην είναι δικαιολογία για κάτι άλλο. Η δικαιολογία
είναι ότι η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας σε ανήλικα παιδιά
σχετίζεται µε το καθεστώς στην Ελλάδα διαµονής των γονιών
τους, καθώς ως γονείς ηµεδαπών οι γονείς τους θα µπορούν να
αποκτούν άδεια διαµονής πέντε ετών, χωρίς καµµία υποχρέωση
εκπλήρωσης ασφαλιστικών ή φορολογικών υποχρεώσεων, να δικαιούνται άδεια διαµονής στην Ελλάδα για πάντα, ακόµα και αν
παραµείνουν για πάντα άνεργοι, να αποκτήσουν άµεσα πολιτικά
δικαιώµατα.
Αλλά και αυτή η γενική αρχή της επταετίας που θεσµοθετείτε
µόνο για να φαίνεται τυπικά ότι είµαστε στο κατώτατο όριο της
Ευρώπης, συνοδεύεται από τόσες πολλές εξαιρέσεις, που τελικά
παύει να είναι ο κανόνας. ∆εν αφορά κανέναν αφού η συντριπτική πλειονότητα των µεταναστών καλύπτονται από τις προϋποθέσεις για την πενταετία που προβλέπει το άρθρο 25.
Κύριε Υπουργέ, προσποιείστε ότι δεν γνωρίζετε ότι η τελευταία νοµιµοποίηση έγινε πριν από έξι χρόνια, δηλαδή σε χρόνο
µεγαλύτερο από την πενταετία που εισάγετε µε το άρθρο 25.
Ας µην γελιόµαστε. Στόχος του νοµοσχεδίου είναι άλλος.
Αυτός καθιστά το νοµοσχέδιο ψευδεπίγραφο. Είναι ότι παρέχεται το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε µία σειρά από αλλοδαπούς, οι οποίοι αν και έχουν την τυπική προϋπόθεση της
διαµονής, δεν διασφαλίζεται ότι έχουν αποκτήσει ουσιαστικό, συνεκτικό δεσµό µε την Ελλάδα. Απόδειξη αυτού είναι ότι από όλες
τις κατηγορίες στις οποίες παρέχονται πολιτικά δικαιώµατα µόνο
οι κατέχοντες την άδεια διαµονής του επί µακρόν διαµένοντα διασφαλίζεται ότι γνωρίζουν ελληνικά σε ανεκτό επίπεδο. Η Κυβέρνηση, παρ’ όλο που αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζει
κάποιος την ελληνική γλώσσα, προκειµένου να ασκήσει τα εκλογικά του δικαιώµατα, ή πολύ περισσότερο να εκλεγεί δηµοτικός
σύµβουλος σε δήµο της χώρας µας, εν τούτοις δεν προβλέπει
κανένα αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας, καµµία πιστοποίηση,
όπως αυτές που δίνει το Υπουργείο Παιδείας ή το Πανεπιστήµιο
Αθηνών. Ούτε κυρώσεις σε όσους δηλώσουν ψευδώς ότι γνωρίζουν ελληνικά και θέσουν υποψηφιότητα. Αρκείται απλώς σε µία
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ότι γνωρίζει επαρκώς την
ελληνική γλώσσα.
Είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το γεγονός ότι παρέχεται το δικαίωµα σε αλλοδαπούς να ψηφίζουν στις προσεχείς εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εγγραφόµενοι στους εκλογικούς καταλόγους µέχρι την 30η
Αυγούστου, µόλις δηλαδή δύο µήνες πριν τη διεξαγωγή των
εκλογών. Αυτό σηµαίνει ότι παρά την έναρξη της προεκλογικής
περιόδου το εκλογικό Σώµα θα παραµένει απροσδιόριστο.
Το συµπέρασµα; Αυτονόητο. Η Κυβέρνηση δεν δοµεί µεταναστατευτική πολιτική. Φτιάχνει µία διαχειρίσηµη δεξαµενή ψηφοφόρων για τις εκλογές. Εισάγει άρον-άρον εκλογικό σώµα,
διακινδυνεύοντας ακόµα και την επιτυχία της διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας που η ίδια προετοιµάζει, περιπλέκοντας
ακόµα περισσότερο ένα εγχείρηµα από τη φύση του δύσκολο,
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που θα καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας του κράτους για τις
επόµενες δεκαετίες. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι τροµακτικό! Την
ώρα που όλες οι δυνάµεις πρέπει να είναι συγκεντρωµένες στον
εθνικό στόχο και στην επόµενη ηµέρα για τη χώρα, η Κυβέρνηση
σκέφτεται τη δική της επόµενη ηµέρα.
Την ώρα που ζητάει µεγάλες θυσίες από τους Έλληνες πολίτες, προσπαθεί να αποδυναµώσει εκ των προτέρων τη λαϊκή βούληση. Την ίδια στιγµή που εκβιάζει µε τη συνεχή επίκληση της
κρισιµότητας, τη συναίνεσή τους για µια διαχείριση -που όχι µόνο
δεν είναι πακέτο σωτηρίας, αλλά παραλύει την οικονοµία και
τραυµατίζει τον κοινωνικό ιστό- προσπαθεί να φτιάξει ευνοϊκές
συνθήκες για την ώρα της ετυµηγορίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόφαση χορήγησης ιθαγένειας δεν είναι ατοµικό δικαίωµα του κάθε αλλοδαπού, το οποίο
πρέπει να σπεύσει η πολιτεία να το ικανοποιήσει. ∆εν είναι -πολύ
περισσότερο- πιόνι για την απόκτηση εκλογικού πλεονεκτήµατος
στα χέρια της κάθε κυβέρνησης. Είναι κυριαρχικό δικαίωµα της
χώρας. Είναι ένας προσδιορισµός αξιών, αποδοχής κουλτούρας
και υπόσχεσης συνέχισης µιας ιστορικής διαδροµής.
Αυτός είναι -πάνω απ’ όλα- ο λόγος που η Νέα ∆ηµοκρατία
ζητά να αποσύρετε το νοµοσχέδιο. Το ζητάµε χωρίς περιστροφές, χωρίς κατάχρηση κοινοβουλευτικών διαδικασιών, που λειτουργούν ως συσπείρωση για την κυβερνητική παράταξη. ∆εν
είναι µόνο γιατί έχουµε άλλη άποψη γι’ αυτό το τεράστιο θέµα.
Άποψη την οποία, άλλωστε, κάναµε πράξη µε τους νόµους 3386,
3536 και 3284, καθιερώνοντας µία σύγχρονη και κοινωνικά δίκαιη
µεταναστευτική πολιτική.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά προγραµµατισµός της νόµιµης µετανάστευσης, βάσει των αναγκών που
καταθέτουν οι εργοδότες και των προτάσεων των Περιφερειών
της χώρας. Ενοποιήθηκε η άδεια εργασίας µε την άδεια διαµονής. Άρχισε ο εκσυγχρονισµός των αρµοδίων υπηρεσιών µε τη
λειτουργία του πρώτου γραφείου -µια στάση στον Πειραιά- µε
προοπτική επέκτασης σε όλη τη χώρα. Με την ολοκλήρωση του
Προγράµµατος «Σύζευξις» έγινε η ηλεκτρονική διασύνδεση των
εµπλεκόµενων υπηρεσιών. Θεσµοθετήθηκε και εφαρµόστηκε, για
πρώτη φορά, ολοκληρωµένο πρόγραµµα κοινωνικής ένταξης των
µεταναστών, µε την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Ένταξης.
Ο πιο σηµαντικός λόγος της στάσης µας σήµερα, δεν είναι η
εµµονή στο να µείνουµε σε αυτά που κάναµε εµείς, είναι η αµετακίνητη επιλογή στο να υπερασπιζόµαστε την ουσία της Ελληνικότητας. Αυτή η ουσία υποδεικνύει ότι ο µεγαλύτερος
σεβασµός στον άλλο, η πραγµατική αλληλεγγύη, είναι όταν µοιράζεσαι πολιτισµό. Και για να καλέσεις κάποιον να µοιραστεί τον
πολιτισµό και την πολιτεία σου, πρέπει να µπορείς να έχεις. Για
να µπορείς να υποσχεθείς σε κάποιον πολιτική συµµετοχή πρέπει να µπορείς να της δώσεις το περιεχόµενο µιας πραγµατικά
ελεύθερης βούλησης.
Αυτό µπορεί να είναι η ουσία της µεταναστευτικής πολιτικής,
µιας δηµοκρατικής και υπεύθυνης χώρας. Όχι µε το να υποτιµούµε τη βούληση των Ελλήνων και να κάνουµε εκλογικά υποχείρια ανθρώπους που αναζητούν πατρίδα. Όχι έτσι, κύριοι του
ΠΑΣΟΚ!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ, κύριε
Νάκο.
Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιος Μαυρίκος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κύριοι Βουλευτές, συζητάµε για ένα
ιδιαίτερα σοβαρό θέµα, το οποίο σε ό,τι µας αφορά –ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας- το θεωρούµε κατεξοχήν κοινωνικό
φαινόµενο. Είναι ένα φαινόµενο ταξικό και πιστεύουµε ότι δεν
αρκεί η φιλευσπλαχνία, δεν αρκεί µία απλή ανθρωπιστική προσέγγιση, ένας αλτρουισµός και πολύ περισσότερο µια δικηγορίστικη αντίληψη µε τη στενή της έννοια...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μισό λεπτό, κύριε
Μαυρίκο.
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ κάνετε ησυχία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Συζητάµε, λοιπόν, ένα σύνθετο κοι-
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νωνικό και ταξικό φαινόµενο, αφού είναι παραπάνω από βέβαιο
ότι κανένας από τους οικονοµικούς µετανάστες ή τους πολιτικούς πρόσφυγες, που βρίσκονται σήµερα στη χώρα µας, δεν
ήρθε γιατί δεν είχε τι να κάνει στη χώρα του, κανένας δεν ήρθε
για να δει τα αξιοθέατα και τον πολιτισµό της Ελλάδας. Ήρθαν
όλοι, επειδή οι διώξεις, τα βάσανα, οι ανάγκες για την επιβίωση
των ίδιων, των οικογενειών τους και των παιδιών τους, για το
παρόν και το µέλλον τους, τους έφεραν εδώ.
Συζητάµε, ιδιαίτερα, για ένα κοινωνικό φαινόµενο το οποίο
οξύνθηκε µετά τις ανατροπές που συντελέστηκαν την περίοδο
1989-1990, όπου πραγµατικά η επιθετικότητα του ιµπεριαλισµού,
οι πόλεµοι, όλα τα αποτέλεσµα αυτής της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής εκφράστηκαν µε πολλές µορφές και συγκεκριµένα γεγονότα, όπως ήταν για παράδειγµα η διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας, η κατάσταση και ο πόλεµος στο Αφγανιστάν και
στο Ιράκ, σήµερα η κατάσταση στη Σοµαλία, οι εξελίξεις στη
Μέση Ανατολή, οι στόχοι των Ηνωµένων Πολιτειών και των συµµάχων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λεγόµενη «νέα Μέση
Ανατολή». Αυτά τα φαινόµενα, συν η φτώχεια και η εκµετάλλευση
σε βάρος των χωρών του τρίτου κόσµου, η ασύδοτη δράση των
πολυεθνικών και των µονοπωλίων, η εκµετάλλευση, η λεηλασία
των πλουτοπαραγωγικών πηγών και δυνατοτήτων των χωρών του
τρίτου κόσµου, πραγµατικά, οδήγησαν στην έξαρση και στην
όξυνση αυτού του φαινοµένου.
Σε αυτές τις αιτίες, για εµάς, πρέπει να προστεθούν πολιτικοί
διωγµοί, δικτατορίες και περιορισµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε πάρα πολλές περιοχές του κόσµου. Όπως, επίσης, πρέπει να προστεθεί και η πολιτική των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής και των συµµάχων τους, µε την αντιτροµοκρατική υστερία, τις φυλακίσεις, τις διώξεις και όλη αυτήν την κατάσταση που
βιώνει η ανθρωπότητα µετά το 2001 όπως τα παραδείγµατα στο
Κουρδιστάν, η κατάσταση στις Φιλιππίνες. Είπαµε, σηµειώσαµε
και υπογραµµίζουµε ότι µονάχα την περίοδο από το 2005 µέχρι
σήµερα, στις Φιλιππίνες έχουν δολοφονηθεί εννιακόσιοι πενήντα
πολιτικοί αγωνιστές. Στην Κολοµβία, για παράδειγµα, από το
2000 µέχρι σήµερα το 2010, δυόµισι χιλιάδες δολοφονίες αγωνιστών συνδικαλιστών έχουν παρατηρηθεί.
Όλη αυτή η κατάσταση, λοιπόν, δείχνει ότι µε κανέναν τυπικό
τρόπο, µε καµµία τυπική διαδικασία, µε κανένα συρµατόπλεγµα,
δεν µπορεί να «φραχτεί» ο δρόµος των ανθρώπων, που παλεύουν
για να φύγουν από τα προβλήµατα και που θέλουν να ονειρεύονται, να ελπίζουν, να διεκδικούν ένα καλύτερο παρόν και ένα καλύτερο µέλλον.
Απ’ αυτήν την άποψη, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
πολιτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η µέχρι σήµερα πολιτική της δικής µας χώρας, στη λογική των γκέτο, των
αποκλεισµών, των ρατσιστικών µεθοδεύσεων και των διωγµών,
των πολύπλευρων δυσκολιών και των αρνητικών µέτρων, σε
βάρος των οικονοµικών µεταναστών και των πολιτικών προσφύγων, σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και από το λαό µας.
Για το ΚΚΕ οι οικονοµικοί µετανάστες και οι πρόσφυγες είναι
µέρος της εργατικής τάξης της χώρας µας, παράγουν πλούτο
και πρέπει να έχουν ισότιµη συµµετοχή και δικαιώµατα και συνολικότερα, συµµετοχή στους κοινωνικούς και στους πολιτικούς
αγώνες. Η συµµετοχή των µεταναστών στο κίνηµα, στη γραµµή
ρήξης µε τα µονοπώλια, είναι µονόδροµος σύµφωνα µε την εκτίµηση του ΚΚΕ για την ανασυγκρότηση και αντεπίθεση του εργατικού κινήµατος και γίνεται ακόµα πιο αναγκαία αυτή η ανάγκη
συµµετοχής αυτού του τµήµατος στην πρώτη γραµµή, µαζί µε
το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα για τις λαϊκές δυνάµεις σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνουµε στη χώρα
µας.
Για το ΚΚΕ κύριοι Βουλευτές, τα πολιτικά δικαιώµατα και η
ψήφος των µεταναστών δεν είναι προνόµια. Τα δικαιώµατα αυτά
όλα δεν είναι εκχώρηση, δεν είναι προνόµιο που για να τα αποκτήσουν θα πρέπει να σκύψουν το κεφάλι και να υποταχθούν
αλλά είναι αυτονόητο δικαίωµα των ανθρώπων που παράγουν
πλούτο µέσα στη χώρα µας, την Ελλάδα. ∆εν θα αλλάξουν την
ταξική θέση των µεταναστών, µπορούν όµως να δώσουν ώθηση
στα κοινά ταξικά τους συµφέροντα, στο βαθµό που θα αντιστοι-
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χηθούν µε αυτά τα συµφέροντα.
Έχει ακόµα αποδειχτεί για εµάς στην πράξη ότι το ενδιαφέρον διάφορων διεθνών ιµπεριαλιστικών οργανισµών και µηχανισµών δήθεν «ανθρωπιστικών» δήθεν «µη κυβερνητικών», όπως
ονοµάζονται ορισµένες απ’ αυτές, οργανώσεων για παροχή ιθαγένειας και πολιτικών δικαιωµάτων, έχει βαθύτερες στοχεύσεις,
αφενός να εξυπηρετήσουν τον κοσµοπολιτισµό και την κινητικότητα του κεφαλαίου και αφετέρου να µπορούν να χρησιµοποιούν τους µετανάστες για τη διάσπαση της ενότητας των
εργαζοµένων, για τη δηµιουργία και ανακίνηση µειονοτικών και
εθνικιστικών ζητηµάτων, µέχρι και την αλλαγή των συνόρων. Απάντηση σ’ αυτές τις στοχεύσεις δίνει η διεκδίκηση δικαιωµάτων
στην κατεύθυνση της σφυρηλάτησης της ταξικής αντιϊµπεριαλιστικής και διεθνιστικής ενότητας των εργαζοµένων, ντόπιων και
µεταναστών, ενάντια στο κεφάλαιο και στον ιµπεριαλισµό.
Οι διαχωρισµοί για το εάν γεννιέσαι Έλληνας ή γίνεσαι Έλληνας ή γίνεσαι και γεννιέσαι Έλληνας κ.λπ. είναι πέρα για πέρα
αποπροσανατολιστικοί. Οι Έλληνες δεν έχουν όλοι τα ίδια ταξικά
συµφέροντα. Ο πατριωτισµός του λαού δεν έχει καµµία σχέση µε
τον πατριωτισµό του κεφαλαίου. Άλλος είναι ο πατριωτισµός του
ναυτεργάτη και άλλος είναι ο πατριωτισµός του εφοπλιστή. Άλλος
είναι ο πατριωτισµός του άνεργου και άλλος είναι ο πατριωτισµός
του Προέδρου του ΣΕΒ. Ο σύγχρονος πατριωτισµός της πλειονότητας του ελληνικού λαού περνά µέσα από την πάλη για την
αντίσταση στην αντιλαϊκή επιδροµή, σήµερα στις µέρες µας ενάντια στην κατάργηση του 14ου µισθού, ενάντια στην κατάργηση
των εργασιακών δικαιωµάτων και των κατακτήσεων, ενάντια στο
δικαίωµα για δηµόσια καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, ο διεθνισµός της εργατικής τάξης δεν έχει καµµιά σχέση µε
τον διεθνισµό του κεφαλαίου και µε τον κοσµοπολιτισµό του.
Με βάση όλα τα παραπάνω, κύριοι Βουλευτές, τοποθετούµαστε και υποστηρίζουµε και υπογραµµίζουµε ότι η κεντρική θέση
του ΚΚΕ είναι η νοµιµοποίηση των µεταναστών και των προσφύγων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, η απόδοση ισότιµων
δικαιωµάτων και διευκόλυνση της µετακίνησής τους σ’ άλλα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόντρα στους κανονισµούς της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παιδιά των µεταναστών να γράφονται στα δηµοτολόγια και να µην υπολείπονται
σε δικαιώµατα απ’ τα άλλα παιδιά, να παίρνουν την ελληνική ιθαγένεια εφόσον το επιθυµούν µε την ενηλικίωσή τους.
Η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση να
γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια και όχι µε κριτήρια υποταγής
στο αστικό πολιτικό σύστηµα της χώρας. ∆ικαίωµα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές εκλογές να έχουν οι µετανάστες
µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα πραγµατικής παραµονής
στην Ελλάδα.
Το ΚΚΕ έχει προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό ότι η οριστική
λύση του µεταναστευτικού προβλήµατος δεν µπορεί να υπάρξει
σε συνθήκες κυριαρχίας του ιµπεριαλισµού και των µονοπωλίων.
Η πρόταση του ΚΚΕ προς την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα της χώρας µας για να έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης, για την
ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων, για την εγκαθίδρυση
της λαϊκής εξουσίας, δεν αποτελεί µόνο λύση για τα οξυµένα
προβλήµατα του λαού µας, αλλά είναι συγχρόνως και συµβολή
για την αποδυνάµωση και την ανατροπή του ιµπεριαλισµού σε
παγκόσµιο επίπεδο. Για να µην υπάρχουν εξαθλιωµένοι, κυνηγηµένοι και ξεριζωµένοι µετανάστες και πρόσφυγες, για να γίνει
πράξη το «βασίλειο» της πανανθρώπινης φιλίας.
Ψηφίζουµε στο νοµοσχέδιο «παρών» επειδή η πρόταση της Κυβέρνησης αφήνει απέξω ένα µεγάλο κοµµάτι των οικονοµικών µεταναστών που ζει στη χώρα µας. Αφήνει απέξω την πλειονότητα
των οικονοµικών µεταναστών. Με το επιχείρηµα της διάσπασης
και του διαχωρισµού σε νόµιµους και παράνοµους µετανάστες.
Ποιον θεωρεί νόµιµο; Αυτόν που κατάφερε να εξασφαλίσει ένα
χαρτί και αυτόν που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το χαρτί, τον
θεωρεί παράνοµο µετανάστη και επιχειρεί να ρυθµίσει ζητήµατα
για µια µερίδα µονάχα απ’ αυτούς τους µετανάστες. ∆ιαµορφώνει ακόµα προϋποθέσεις κοινωνικών φρονηµάτων µε συγκεκριµένες διατάξεις άρθρων. Αφήνει γενικά και αόριστα κριτήρια, που
εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους και µπορεί να βάλουν φραγµούς αξεπέραστους στην προσπάθεια των οικονοµικών µετανα-
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στών για να νοµιµοποιηθούν και για να αποκτήσουν την ελληνική
ιθαγένεια.
Για µας ακόµα θεωρούµε αναγκαίο να υπογραµµίσουµε ότι οι
έννοιες της εθνικής συνείδησης και του πατριωτισµού, δεν εξαρτώνται από τη γενεαλογική καταγωγή του καθενός, όπως υποστηρίζουν ο ΛΑΟΣ και η Νέα ∆ηµοκρατία. Γιατί είναι παραπάνω
από βέβαιο ότι το εθνικό συµφέρον για την εργατική τάξη είναι
διαφορετικό από το εθνικό συµφέρον των βιοµηχάνων, των καπιταλιστών, των πολυεθνικών και των µονοπωλίων.
Για την εργατική τάξη εθνικό συµφέρον είναι να παλέψει και
να κατακτήσει τη δική της εξουσία. Για το κεφάλαιο είναι να πολλαπλασιάζει τα κέρδη, να συσσωρεύει τον πλούτο στα χέρια των
λίγων, να παράγει και να εκµεταλλεύεται την εργατική τάξη, αυξάνοντας το βαθµό εκµετάλλευσης σε βάρος της.
Πάρτε ως παράδειγµα τα τελευταία µέτρα που έχει φέρει η
Κυβέρνηση και που εφαρµόζει σε βάρος των εργαζοµένων. Τα
µέτρα αυτά η αστική τάξη τα θεωρεί αναγκαία για το δικό της
συµφέρον, για το δικό της, όπως το αντιλαµβάνεται, εθνικό συµφέρον. Για την εργατική τάξη, όµως, δεν είναι αναγκαία τα µέτρα
αυτά. Αναγκαία θα ήταν τα µέτρα που θα στήριζαν το εισόδηµα,
τις εργασιακές σχέσεις, τα ασφαλιστικά δικαιώµατα, το δικαίωµα
σε δηµόσια και δωρεών παιδεία και υγεία, που θα διεύρυνε τις
δυνατότητες, µε βάση την επιστηµονικοτεχνική επανάσταση, τα
αποτελέσµατά της στην παραγωγική διαδικασία, τον πλούτο που
παράγει η ίδια η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα.
Άρα λοιπόν, το επιχείρηµα ότι δήθεν οι «περιούσιοι» θα είναι
αυτοί που θα έχουν τα δικαιώµατα και το δικαίωµα της νοµιµοποίησης είναι πέρα για πέρα ρατσιστικά, είναι πέρα για πέρα
απαράδεκτα!
Ακόµα, να σηµειώσουµε µε την ευκαιρία, ότι όλοι αυτοί που
στη σύγχρονη πολιτική ιστορία πήραν συγκεκριµένη στάση είτε
µε την παρουσία τους είτε µε την απουσία τους ήταν οι υπερεθνικόφρονες. Για να θυµηθούµε µονάχα την περίοδο του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και πώς έφυγαν και πού πήγαν και πώς
ξαναήλθαν και κάτω από ποιες δυνάµεις και ποια οµπρέλα απόκτησαν πάλι την εξουσία, όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες που άφησαν εδώ τον ελληνικό λαό µε εµπροσθοφυλακή το ΚΚΕ να
παλεύει ενάντια στον κατακτητή για να οργανώνει την περήφανη
εθνική αντίσταση.
Πιστεύουµε ότι η έκκληση του ΚΚΕ που απευθύνεται και στους
Έλληνες και στους οικονοµικούς µετανάστες, στους Έλληνες
εργάτες και στους µετανάστες και τους καλεί να παλέψουν από
κοινού, είναι η µόνη διέξοδος, η µόνη ρεαλιστική διέξοδος για τα
λαϊκά στρώµατα. Για τη νοµιµοποίηση και τα πλήρη δικαιώµατα
των µεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, πλήρη
δικαιώµατα στα παιδιά των µεταναστών, ανεξάρτητα από το καθεστώς των γονιών τους, υπηκοότητα µε την ενηλικίωση για τα
παιδιά που το επιθυµούν, διευκόλυνση εκείνων που θέλουν να
εγκατασταθούν σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αποχώρηση του FRONTEX από την Ελλάδα και απόσυρση των
ελληνικών δυνάµεων από τις ιµπεριαλιστικές αποστολές που ευθύνονται για τη µετανάστευση και για την όξυνση του φαινοµένου της προσφυγιάς.
Το ΚΚΕ καλεί τους Έλληνες και τους µετανάστες εργαζόµενους, από κοινού να συντονίσουν και να αποκρούσουν την αντιλαϊκή επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη και ο λαός µας αυτή
την περίοδο. Οι πολιτικές δυνάµεις που αρνούνται δικαιώµατα
στους µετανάστες είναι οι ίδιες δυνάµεις που χτυπούν σχεδιασµένα και συντονισµένα τα δικαιώµατα συνολικότερα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων.
Υποστηρίζουµε και αισιοδοξούµε ότι µε τους ενωτικούς της
αγώνες η εργατική τάξη, ο λαός µας συνολικότερα, ανεξάρτητα
από το τι κόµµα ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, ανεξάρτητα
από το τι Θεό πιστεύει, µαζί µε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, µαζί µε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα µπορούν να παρεµποδίσουν την εφαρµογή όλων αυτών των µέτρων που δεν θα
είναι προσωρινά αλλά θα είναι µόνιµα, µέτρα που δεν είναι αναγκαία, παρά είναι αναγκαία µονάχα για το κεφάλαιο και τις πολυεθνικές, µέτρα που δεν επιµερίζονται, όπως λένε, δίκαια –είναι
µύθος αυτό το επιχείρηµα- είναι πέρα για πέρα άδικα γιατί η εργατική τάξη, η φτωχή αγροτιά, οι επαγγελµατοβιοτέχνες και οι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτοαπασχολούµενοι σε τίποτα δεν φταίνε για το χάλι σήµερα
της οικονοµίας και για τα προβλήµατα του ελληνικού καπιταλισµού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρίκο.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η µόνη λογική εξήγηση που µπορώ να δώσω στο γεγονός ότι,
πάντα πριν έρθω στο Βήµα, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κάνει ιστορικές αναφορές, είναι γιατί θέλει να χάσω µέρος από τον χρόνο
της οµιλίας µου.
Αυτή η αναφορά στην οποία επιµένει ο κ. Μαυρίκος ότι πάντα
οι δήθεν πατριώτες το βάζουν στα πόδια για να πολεµήσουν οι
κοµµουνιστές στους εθνικούς αγώνες, µιλώντας καθαρά ιστορικά, είναι για γέλια. Θα σας υπενθυµίσω ότι στη Μικρά Ασία µε
άρθρα του «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» ευχόσασταν την καταστροφή του ελληνικού στρατού ως δήθεν ιµπεριαλιστικού πολέµου, όταν πήγαµε να απελευθερώσουµε τα άγια δικά µας χώµατα. Ότι το ‘40
επειδή ήσασταν σύµµαχοι µε τον Χίτλερ µε το σύµφωνο Ρίµπεντροφ και Μολότωφ, ζητούσατε να µην πολεµάµε τη Βουλγαρία
και τη Γερµανία. Ότι το 1944 το ∆εκέµβριο αιµατοκυλίσατε τη
χώρα για να µην πάρουµε πίσω την Βόρεια Ήπειρο και την
Κύπρο.
Όλη αυτή η ιστορία να τελειώνει, δεν είστε πια µόνοι σας στην
Βουλή, έχει φωνή και η άλλη πλευρά και πρέπει να σας πω για να
τελειώνουµε. Αν πάντα στους εθνικούς αγώνες ήταν µόνο οι Κοµµουνιστές, θα ήθελα να µου πείτε σε ποια πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος θα βάζατε τον Ιωάννη Μεταξά και το Γεώργιο
Γρίβα-∆ιγενή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Να τελειώσουν τα παραµύθια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για τον Γεώργιο Γρίβα-∆ιγενή ήµουν στην Κύπρο προχθές στα
σκλαβωµένα µνήµατα και ήταν απέξω η αδελφή του Αυξεντίου
και έκλαιγε και µόνο που άκουγε το όνοµά του. Αυτό για να µαθαίνετε λίγο ιστορία για το ποιοι το βάζουν στα πόδια και ποιοι
πολεµάνε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ο φίλος σου ο Παπαδόπουλος το ξεκίνησε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Σας ξαναείπα, κύριε Μαυρίκε, να πάτε στο κοντινό σας βίντεο κλαµπ να ζητήσετε την ταινία «ΚΑΤΙΝ» και να τη βλέπετε στο ΚΚΕ τρεις φορές την ηµέρα
µήπως και συνέλθετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Για τον Παπαδόπουλο, τον Ιωαννίδη και
τον Παττακό να πείτε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Είναι η ταινία που παρουσιάζει µε τα έξοδα του Πολωνικού Κράτους και της Ρωσικής
Κυβερνήσεως πώς σφάξατε εσείς οι Κοµµουνιστές 22.000 Πολωνούς, την ελίτ της Πολωνίας για να αλώσετε αυτή τη χώρα.
Να µην µιλάτε για τέτοιες αναφορές εδώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Να µιλήσετε για τον Παπαδόπουλο, τον
Ιωαννίδη και τον Παττακό!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: ∆εν θα µαλώσω µαζί σας
για την έννοια της εθνικής συνειδήσεως. Είναι προφανές ότι η
εθνική συνείδηση του ΚΚΕ δεν έχει καµµία σχέση…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ως υµνητής των ταγµάτων ασφαλείας
και του Τσολάκογλου θα έπρεπε να ντρέπεστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Μαρίνο, ζητήστε το λόγο. Κύριε Γεωργιάδη, βάζετε θέµατα…
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Προστατέψετε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ως µασκοφόρος και υµνητής των ταγµάτων ασφαλείας θα έπρεπε να ντρέπεστε!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Όχι, θα γίνω υµνητής του
Στάλιν. Θα γίνω υµνητής του Στάλιν σαν και εσάς και των Γκούλαγκ!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Γεωργιάδη, συνεχίστε επί του θέµατος.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Με φουστανάκια και υπό την καθοδήγηση των Γερµανών!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Γεωργιάδη, συζητάτε επί του θέµατος.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Μετά την σύντοµη ιστορική αναφορά -δεν θέλω να χάσω άλλο χρόνο- έρχοµαι στην
ουσία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του σηµερινού νοµοσχεδίου.
Μου κάνει τροµακτική εντύπωση και απευθύνοµαι κυρίως σε
συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας οι οποίοι υποκρίνονται προφανώς όπως καταλάβαµε όλοι από την προηγούµενη συζήτηση
για την ψηφοφορία περί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητος,
όπου δυστυχώς η Νέα ∆ηµοκρατία για άλλη µία ακόµα φορά συντάχθηκε µε την πλευρά του πολυπολιτισµού ψηφίζοντας υπέρ
της συνταγµατικότητας του νόµου ότι δεν έχει καν καταλάβει η
Νέα ∆ηµοκρατία ακόµα και αυτή η δήθεν «νέα» Νέα ∆ηµοκρατία
του κ. Αντώνη Σαµαρά –σήµερα φάνηκε πόσο νέα είναι- ότι η συζήτηση που κάνουµε σήµερα εδώ είναι κατ’ εξοχήν πολιτική και
ιδεολογική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και δεν σηκώνει σ’ αυτήν τη συζήτηση τερτίπια του είδους:
«Τέτοια είπαν οι εισηγητές µας τότε, δεν θέλουµε τα δέκα χρόνια να γίνουν επτά και να γίνουν τα επτά, πέντε». ∆εν συζητάµε
αυτά, κύριοι συνάδελφοι, σήµερα. Σήµερα συζητάµε κάτι το τελείως διαφορετικό. Συζητάµε το αν θα αποφασίσει το Εθνικό µας
Κοινοβούλιο, η Βουλή των Ελλήνων µε την ψήφο της να µετατρέψει το Έθνος – Κράτος των Ελλήνων, την εθνική κοινωνία των
Ελλήνων, όπως δηµιουργήθηκε µετά την Επανάσταση του 1821,
σ’ ένα πολυπολιτισµικό και πολυφυλετικό µόρφωµα. Αυτό συζητάµε εδώ σήµερα.
∆εν συζητάµε τεχνικές λεπτοµέρειες. Συζητάµε ίσως για την
πιο βαθιά ιδεολογική συζήτηση που έχει γίνει σ’ αυτό το Κοινοβούλιο τις τελευταίες δεκαετίες.
Λυπούµαι πάρα πολύ που η Νέα ∆ηµοκρατία η οποία θα
έπρεπε να εκπροσωπεί την πλευρά την εθνική βάσει της ιστορίας
και του κόµµατός της και των ψηφοφόρων της, επέλεξε για άλλη
µία φορά να µείνει στην πλευρά της νέας τάξης πραγµάτων και
του πολυπολιτισµού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Κυρία Υπουργέ, είχαµε στην επιτροπή µία µεγάλη συζήτηση
και διαφωνία µεταξύ µας. Εµείς ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δια του Προέδρου µας του κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη
την πρώτη µέσα που προέκυψε το ζήτηµα και εδώ έγινε αν θυµάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση επί του προϋπολογισµού, ζητήσαµε δηµοψήφισµα γι’ αυτό το θέµα.
∆υστυχώς, µέχρι σήµερα το µεν ΠΑΣΟΚ αρνείται αυτό το αίτηµα
µε διάφορες αναφέρω συνέχεια από αστείες ως γελοίες δικαιολογίες. Η δε Νέα ∆ηµοκρατία δεν έχει απαντήσει καν. Κάνει ότι
δεν το ακούει. Αντί δηλαδή, η Νέα ∆ηµοκρατία ως το µεγάλο
κόµµα της παράταξης τουλάχιστον προσώρας, γιατί δεν το
βλέπω για πολύ ακόµη, να αναλάβει την ηγεσία αυτής της προσπάθειας και να µπείτε εσείς µπροστά για να µαζέψουµε εκατοµµύρια υπογραφών και να εµποδίσουµε αυτόν το νόµο,
επιτρέψατε µε την αδράνειά σας που επεδείξατε και σήµερα
στην Αίθουσα, στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας ψηφίζοντας
υπέρ του ΠΑΣΟΚ και υπέρ του νοµοσχεδίου, επιτρέψατε να έρθει
αυτός ο νόµος εδώ σήµερα. Είναι τεράστιες οι ευθύνες σας εδώ
σήµερα.
Κυρία Υπουργέ, είχαµε την εξής διαφωνία. Το ΠΑΣΟΚ όταν φέραµε, κύριοι συνάδελφοι, το θέµα του δηµοψηφίσµατος µας απήντησε στην αρχή µε το ανεκδιήγητο του κυρίου Πρωθυπουργού
ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν τίθενται σε δηµοψήφισµα. Ευτυχώς, ήρθε ο Συνήγορος του Πολίτου και στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας και στην επιτροπή που συζητήσαµε το
νοµοσχέδιο για να µας διαβεβαιώσει ότι δεν είναι ανθρώπινο δικαίωµα η ιθαγένεια και άρα η δικαιολογία που χρησιµοποιεί ο κ.
Γιώργος Παπανδρέου ήταν ψευδής.
Στη συνέχεια ο κ. ∆ιαµαντίδης προσπάθησε να προσπεράσει
το αίτηµα για δηµοψήφισµα µε το εξής ακόµα πιο εξωφρενικό
επιχείρηµα θα το πω για να το ακούσουν οι πολίτες για να γελάσουνε λίγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Να το πείτε!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Μας ανέµιζε ο κ. ∆ιαµαντίδης το προεκλογικό πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ και µας είπε.
Ακούστε, κύριε Ευθυµίου: «Μα, το είχαµε πει στο πρόγραµµά
µας. Άρα, αφού το είχαµε πει στο πρόγραµµά µας έχουµε πάρει
τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση και άρα, γι’ αυτό το πράγµα δεν
χρειάζεται δηµοψήφισµα». ∆ηλαδή, αντιστρόφως, δηµοψήφισµα
κάνουµε κατά τον κ. ∆ιαµαντίδη µόνο αν αλλάζει κάτι από το πρόγραµµά µας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Η ερµηνεία, η δικιά σου είναι αυτή!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: ∆ηλαδή, για να δώσουµε
και ένα δίκαιο στο ΚΚΕ το πάγωµα των µισθών και των συντάξεων, η περικοπή των δώρων, είναι οι φόροι, η αύξηση του ΦΠΑ,
είναι κάπου γραµµένα στο προεκλογικό πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Η ερµηνεία που δίνετε εσείς είναι
αυτή, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Όχι, δεν είναι πουθενά
γραµµένα στο πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Άρα, και αυτή ήταν µία θα µου επιτρέψετε τη γνώµη µου
αστεία δικαιολογία, εξαιρετικά αστεία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε ∆ιαµαντίδη, εάν δεχτούµε ως επιχείρηµα ότι, ό,τι γράφεται στα προεκλογικά προγράµµατα αναιρεί την αξία ενός δηµοψηφίσµατος, δεν θα
γινόταν δηµοψήφισµα ποτέ και πουθενά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Μία διακοπή, κυρία Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Αφού, λοιπόν, δεν πιστεύετε στα δηµοψηφίσµατα και υποκριτικά ο κ. Παπανδρέου ως αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολιτεύσεως ερχόταν εδώ και
κατέθεσε αιτήµατα για δηµοψηφίσµατα και έκανε οµιλίες για το
πόσο πιστεύει στα δηµοψηφίσµατα, καλύτερα να αφαιρέσετε
από το Σύνταγµα το σχετικό άρθρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Τι είναι αυτό το πράγµα;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κυβερνάτε, κύριοι του
ΠΑΣΟΚ, πάνω από είκοσι χρόνια τη χώρα και δεν έχετε αξιωθεί
να προκηρύξετε ένα δηµοψήφισµα για ένα οποιοδήποτε θέµα.
Και κάθε φορά που οι πολίτες ζητούν δηµοψήφισµα βρίσκετε διάφορες δικαιολογίες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Μία διακοπή, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Να ολοκληρώσει,
κύριε ∆ιαµαντίδη και µετά θα ζητήσετε επί του προσωπικού.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Θα ζητήσετε µετά το λόγο
επί του προσωπικού, κύριε ∆ιαµαντίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Όχι επί του προσωπικού, απλώς
µία διακοπή.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Στο τέλος
(Φωνές, θόρυβος από την Πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ένα λεπτό, σταµατήστε. Κύριε ∆ιαµαντίδη, θα πάρετε το λόγο στο τέλος.
Κύριε Ροντούλη, δεν χρειάζονται συνήγοροι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Παραποιήσατε, κύριε Γεωργιάδη….
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Μετά τη δικαιολογία του κ.
∆ιαµαντίδη ότι ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει δηµοψήφισµα
είναι δήθεν γιατί οι πολίτες είχαν διαβάσει το πρόγραµµα και το
είχαν ψηφίσει…
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Τα παραποιείτε, κύριε Γεωργιάδη.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ενίσταται επαναληπτικά, κυρία Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: … κάτι που θα πρέπει να
το εξηγήσετε και στη Νοµαρχιακή σας Επιτροπή της Α’ Θεσσαλονίκης που προφανώς δεν ήξερε το πρόγραµµά σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Να µάθει να συµπεριφέρεται. Σε
γνωρίζουµε, σε ξέρουµε. ∆ώσε απάντησε σ’ αυτά που σου είπανε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε ∆ιαµαντίδη, αφήστε να ολοκληρώσει. ∆εν µπορείτε τώρα να πάρετε το λόγο. Να
ολοκληρώσει και να σας δώσω το λόγο επί προσωπικού. Σας παρακαλώ. Ο κ. Γεωργιάδης το συνηθίζει. Να τελειώσει και να σας
δώσω το λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Να κάνετε δηµοψήφισµα.
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Πεντακόσιες χιλιάδες Έλληνες πολίτες ζητάνε από το κόµµα σας
να κάνετε δηµοψήφισµα, κύριε. Αν είστε δηµοκράτες να κάνετε
δηµοψήφισµα, αλλιώς να αφαιρέσετε τις δηµοκρατικές νοµιµοποιήσεις σας. Αφήστε εδώ πέρα το θέατρο της δήθεν δηµοκρατίας. ∆ηµοκρατία χωρίς δηµοψήφισµα δεν υπάρχει!
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Το θέατρο είναι δικό σας!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Πεντακόσιες χιλιάδες Ελλήνων πολιτών ζητούν δηµοψήφισµα από το ΠΑΣΟΚ Απαντήστε
µας, πόσο δηµοκράτες είσαστε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Γεωργιάδη!
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: ∆εν θα µας πεις εσύ αν είµαστε δηµοκράτες. Ποιος είναι ο κ. Γεωργιάδης, κυρία Πρόεδρε; Είναι
ένας Βουλευτής όπως όλοι. Μα µάθει να συµπεριφέρεται.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Πείτε κάτι για το νόµο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Και να πάτε να απαντήσετε στην πρώτη Νοµαρχιακή του ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης που
έχει βγάλει ψήφισµα κατά του κόµµατός σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Γεωργιάδη, µπορείτε να σας διακόψουµε µισό λεπτό;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Να πάτε να τα πείτε στη
Νοµαρχιακή του ΠΑΣΟΚ της Α’ Θεσσαλονίκης, κύριε ∆ιαµαντίδη,
όχι σε εµένα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Εάν συνεχίσετε σ’ αυτούς τους τόνους θα κλείσουµε τα µικρόφωνα, να το ξέρετε.
(Θόρυβος από την Πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Θα σεβαστείτε τελικά τη
διαδικασία; Σας παρακαλώ, προχωρήστε και τελειώσετε σε χαµηλότερους τόνους. Καταλαβαίνετε ότι δηµιουργείτε προβλήµατα.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Προβλήµατα, κυρία Πρόεδρε, έχουν αυτοί που κορόιδευαν τον ελληνικό λαό όταν δια των
χειλέων του Γιώργου Παπανδρέου…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μπορείτε να µην φωνάζετε; Συνεχίστε σε χαµηλότερους τόνους.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Από αυτό το Βήµα, µας
έλεγε ο κ. Παπανδρέου για τη Συνθήκη της Λισαβόνας πόσο
πολύ πιστεύει στα δηµοψηφίσµατα και πόσο θέλει να είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός της χώρας που θα κάνει δηµοψηφίσµατα.
Λοιπόν, εµείς σας φέραµε µισό εκατοµµύριο περίπου υπογραφές. Πάρτε τις και κάντε δηµοψήφισµα. Αλλιώς να αφήσετε
τα αστεία περί Νέας ∆ηµοκρατίας.
Πάω στην κ. Τζάκρη. Η κ. Τζάκρη έβαλε το τρίτο επιχείρηµα, το
οποίο κατά τη γνώµη µου είναι και το πιο εξωφρενικό, στην Επιτροπή.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελικά γιατί δεν δέχεται το ΠΑΣΟΚ το αίτηµα του δηµοψηφίσµατος. ∆ιότι η κ. Τζάκρη
είπε ότι δεν είναι πολύ σοβαρό θέµα. Το Σύνταγµα γράφει ότι
µόνο για τα σοβαρά θέµατα γίνεται δηµοψήφισµα. Μάλιστα, η
κυρία Τζάκρη, λοιπόν, µας είπε ότι δεν είναι πολύ σοβαρό θέµα.
Θέλω να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι σήµερα έχουµε τη µεγαλύτερη συµµετοχή Βουλευτών σε συζήτηση νοµοσχεδίου από
την ώρα που εξελέγη η νέα Κυβέρνηση. Το ίδιο το Κοινοβούλιο
δείχνει αν το θεωρεί σοβαρό θέµα ή όχι.
Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, υποκρίνεται και ο µόνος λόγος που δεν
προκηρύσσει δηµοψήφισµα είναι γιατί ξέρει ότι θα το χάσει. Και
θα το χάσει πανηγυρικώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Το µεγάλο, όµως, ιδεολογικό ερώτηµα, στο οποίο δυστυχώς
δεν απήντησε η Νέα ∆ηµοκρατία. ∆υστυχώς αν είχατε ακούσει
τον κ. Καρατζαφέρη και είχαµε συνδέσει την απόσυρση αυτού
του νόµου, κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε την
επανεκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, σήµερα αυτός ο
νόµος θα είχε αποσυρθεί. Ο κ. Σαµαράς όµως δεν τόλµησε, αλλά
σαν καλό παιδί έσπευσε πρώτος να υπερψηφίσει τον Κάρολο Παπούλια, µη τυχόν και προκαλέσει αγωνία στο κυβερνών κόµµα
για το αν θα µπορεί να φέρει το νοµοσχέδιο αυτό εδώ!
Τι συζητάµε εδώ, κυρίες και κύριοι; Θα σας το καταθέσω µε
συγκεκριµένα έγγραφα και ντοκουµέντα, για να µη νοµίζει κάποιος που θα ψηφίσει στις ονοµαστικές ψηφοφορίες, που θα
ακολουθήσουν µετά από αίτηµα του ΛΑΟΣ, ότι δεν ήξερε. Και
απευθύνοµαι σε όλους, ανεξαρτήτως σε ποιο κόµµα ανήκει ο κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θένας µας. Σας διαβάζω από την αιτιολογική έκθεση αυτού του
νόµου και απευθύνοµαι κυρίως στους Βουλευτές που έχουν Μικρασιατική και Ποντιακή καταγωγή. Αν θα έχετε την ψυχή εσείς,
που εκπροσωπείτε εδώ Ποντίους και Μικρασιάτες να ψηφίσετε
αυτό το νόµο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Μη βάζετε τους Ποντίους στο στόµα
σας!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ακούστε τι λέει στην εισηγητική έκθεση, κύριε Αµοιρίδη: «Η Μικρασιατική καταστροφή
δεν ήταν µόνο ξεριζωµός του Ελληνισµού από ακµαία κέντρα σε
βάθος ζωής τριών χιλιετηρίδων», αλλά τι άλλο ήταν κατά το νόµο
του ΠΑΣΟΚ; Ακούστε και ανατριχιάστε. «Ήταν και µια ισχυρή δοκιµασία της θαυµαστής ικανότητας της νεοελληνικής κοινωνίας
να ενσωµατώνει γρήγορα και δηµιουργικά πληθυσµούς µε διαφορετικές κουλτούρες και τρόπο ζωής»!
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Αίσχος, ντροπή!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Γεωργιάδη, στη Βουλή είστε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: ∆εν είστε στο κανάλι!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -αν δεν το καταλάβατε- η αιτιολογική σας έκθεση εξοµοιώνει τους πρόσφυγες από το Πόντο και τη Μικρά Ασία µε τους
Πακιστανούς και τους Αφγανούς! Αυτό κάνετε. Αυτό ακριβώς κάνετε, κύριοι συνάδελφοι. Ζητήσαµε στην επιτροπή να αποσυρθεί
αυτό το άρθρο, που προσβάλλει όλους εµάς που έχουµε Μικρασιατική και Ποντιακή καταγωγή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και όµως, η Κυβέρνησή σας δεν είχε καν την ευαισθησία –αν
και ο κ. ∆ιαµαντίδης το ζήτησε να αποσυρθεί- να αφαιρέσει αυτή
την προσβλητική για όλους εµάς παράγραφο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Είσαστε τουρκόσποροι;
Α∆ΩΝΙΣ-ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Ψαριανέ, να παίρνετε το λόγο και να µιλάτε. Εµφανίζεστε µόνο για να πείτε εξυπνάδες!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): ∆εν µπορείτε να συνεχίσετε σ’ αυτούς το ύφος, να προκαλείτε τους πάντες και τα
πάντα.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Έτσι τους λέγανε τότε.
Α∆ΩΝΙΣ-ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Πάµε, λοιπόν, να δούµε τι
κάνει σήµερα η Κυβέρνηση. Στην αρχή νόµιζα και εγώ -και οµολογώ ότι είχε δίκιο ο Μάκης ο Βορίδης που µου έλεγε ότι κάνω
λάθος- ότι ο στόχος της Κυβερνήσεως είναι µόνο εκλογικός. Νόµιζα, δηλαδή, και εγώ ότι λόγω του άρθρου 21 του νοµοσχεδίου...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Μου φάγανε τέσσερα
λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Γεωργιάδη, τις
διακοπές τις προκαλέσατε εσείς. Έχετε µισό λεπτό ακόµα.
Α∆ΩΝΙΣ-ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ Βέρα Νικολαϊδου): Αυτός είναι ο χρόνος
σας.
Κύριοι συνάδελφοι, κανένας δεν θα παραβιάσει το χρόνο και
µέχρι τώρα δεν παραβιάστηκε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Αφήστε µε να ολοκληρώσω το συλλογισµό µου. Επιτρέψατε να µε διακόπτουν τέσσερα λεπτά.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε µισό λεπτό.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Στην αρχή νόµιζα και εγώ,
λοιπόν, ότι ο µόνος στόχος είναι ο εκλογικός, γιατί στο παρόν
νοµοσχέδιο ξέρετε προσετέθη το άρθρο 21. Ξέρετε τι κάνει το
άρθρο 21; Αυξάνει το χρόνο των εκλογικών καταλόγων από 31
Μαρτίου σε 30 Ιουνίου, για να προλάβουν αυτοί που τους δίνετε
σήµερα τα δικαιώµατα να εγγραφούν και να ψηφίσουν στις δηµοτικές εκλογές. Στο άρθρο 21 βρίσκεται η σκοπιµότητα. ∆εν
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είναι, όµως, τελικά µόνο αυτή. Και είχε δίκιο ο Μάκης ο Βορίδης.
Καταθέτω για τα Πρακτικά του Σώµατος από το «SKY NEWS»,
κάτι που πολλοί µπορεί να µη γνωρίζετε. Υπάρχει ένας σύµβουλος του κ. Τόνυ Μπλερ του τέως Πρωθυπουργού της Μεγάλης
Βρετανίας, ο κ. Andrew Neather. Ο κ. Andrew Neather, λοιπόν,
απεκάλυψε -και έχει εδώ και το φάκελο του απορρήτου εγγράφου, όπως είχε συζητηθεί στην κυβέρνηση των Εργατικών της
Μεγάλης Βρετανίας το 2001- πώς ο τότε Πρωθυπουργός και σοσιαλιστής δήθεν της Μεγάλης Βρετανίας απεφάσισε, ακούστε,
την αλλαγή του κώδικα ιθαγένειας της Μεγάλης Βρετανίας επί το
χαλαρότερον...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ–Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ολοκληρώνω, αµέσως,
κυρία Πρόεδρε.
…αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ µε ποιο στόχο; Ακούστε τι λέει το
κείµενο του «SKY NEWS»: «Με στόχο τη µετατροπή της Μεγάλης
Βρετανίας σε πολυπολιτισµική κοινωνία και µε στόχο να µειώσει
τις ψήφους των Τόρηδων, των Συντηρητικών στις επόµενες εθνικές εκλογές…».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Γεωργιάδη,
έχετε τελειώσει. Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Τέσσερα λεπτά µου φάγανε.
Ενώ, λοιπόν, οι Εργατικοί στα παράθυρα πήγαιναν και έλεγαν
ότι δήθεν ψηφίζουµε νόµο γιατί ήταν ανθρωπιστές και θέλανε να
φροντίσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα όπως απεκάλυψε ο σύµβουλος του Τόνι Μπλερ, το κάνανε επί σκοπώ…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Κύριε Γεωργιάδη, δεν
σέβεστε τίποτα.
Παρακαλώ, ολοκληρώστε!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: ...για να µετατρέψουν τη
Μεγάλη Βρετανία σε πολυπολιτισµική κοινωνία και να αλλάξουν
το χαρακτήρα του Βρετανικού κράτους.
Αυτό, ακριβώς, καταγγέλλουµε ότι κάνει και το ΠΑΣΟΚ µε το
παρόν νοµοσχέδιο. Και ζητάµε από όλο το Σώµα, πέραν των κοµµατικών πινακίδων που έχει ο καθένας µας, αν δεν συµφωνείτε
µαζί µας, τουλάχιστον να προσχωρήσετε στο αίτηµά µας να γίνει
δηµοψήφισµα και γι’ αυτό το µείζον θέµα να αποφανθεί ο µόνος
κυρίαρχος, ο Ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε ∆ιαµαντίδη,
έχετε ζητήσει το λόγο επί προσωπικού.
Ορίστε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω και οι στοιχειώδεις κανόνες του Ελληνικού Κοινοβουλίου επιβάλλουν στους
οµιλητές να αναφέρονται στο νοµοσχέδιο. Ο κ. Γεωργιάδης σε
έναν άκρατο λαϊκισµό αναφερόταν συνέχεια σε µένα...
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: ∆εν ήταν επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): ∆εν υπάρχει προσωπικό µε αυτά που απαντάτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: …αλλοιώνοντας τις θέσεις και τις
δικές µου και του ΠΑΣΟΚ.
Παρακαλώ πολύ, δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγµα,
να καταλάβουν επιτέλους ότι δεν είναι µόνοι τους στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο. Είναι µία µειοψηφία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του
Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο
Σταυρακίου Ιωαννίνων.
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Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος
Τσούκαλης.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι η σηµερινή συνεδρίαση είναι ιστορική για το Κοινοβούλιο, γιατί όλος ο πολιτικός
κόσµος αλλά και κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να αναλάβει τις
ευθύνες του σήµερα και να τοποθετηθεί ιδεολογικά, πολιτικά,
πολιτισµικά σ’ ένα κρίσιµο µα πάρα πολύ κρίσιµο ζήτηµα.
Το ερώτηµα, το διακύβευµα που τίθεται ή συµπυκνώνεται στη
θέση που εξέφρασε ο µόλις κατελθών από του Βήµατος κ. Γεωργιάδης. Το ερώτηµα είναι -και καλείται κάθε Έλληνας πολιτικός και πολίτης να αποφασίσει- εάν µας ικανοποιεί σήµερα, εν
έτει 2010, το «Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι». Γιατί περί αυτού
πρόκειται. Ας τοποθετηθεί, λοιπόν, κάθε υπεύθυνος πολίτης επί
του βασικού αυτού ερωτήµατος, γιατί αυτή είναι η βασική θέση
του ΛΑΟΣ που τον διαφοροποιεί και, βεβαίως, εκφράζοντας τη
συγκεκριµένη τάξη και πτέρυγα του πολιτικού κόσµου της
χώρας, προσδιορίζει και την τοποθέτησή του, η οποία πλέον είναι
αδιαµφισβήτητη. ∆εν µπορεί πλέον ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός να παίζει µετακινούµενος σε διάφορες θέσεις του πολιτικού σκηνικού.
∆εύτερον, είναι βέβαιο - επειδή πολλά ακούστηκαν για τους
Μικρασιάτες και για τους Ποντίους- ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός το 1929, το 1928, το 1927, αν ήταν στο πολιτικό σκηνικό, θα εξοβέλιζε, θα έστελνε από εκεί που ήρθαν τους
Μικρασιάτες πρόσφυγες.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, όχι κύριε συνάδελφε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Γιατί; Ορισµένοι από σας είστε και
ανιστόρητοι. Ο κ. Γεωργιάδης δεν αντιδρά. Γιατί τότε ο συντηρητικός κόσµος της χώρας αναφερόταν στην πολιτική ηγεσία και
έλεγε «στείλτε τους πίσω από εκεί που γύρισαν», για να µην πω
τους χαρακτηρισµούς και ξέρετε ποιους εννοώ.
Το ίδιο κόµµα, το 1952, θα συνηγορούσε, θα υπερασπιζόταν τη
µη συµµετοχή των γυναικών στο εκλογικό σώµα, τότε που το 50%
του εκλογικού σώµατος ήταν εκτός πολιτικών δικαιωµάτων, εξοβελισµένο κι αυτό.
Όµως, ας σοβαρευτούµε και ας έρθουµε στο νοµοσχέδιο. Ξεκινώ την ουσιαστική τοποθέτηση, καταθέτοντας στα Πρακτικά
µια συγκριτική έρευνα, πάρα πολύ σοβαρή, του Βρετανικού Συµβουλίου, υπό την υψηλή εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπου κατατάσσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -και όχι
µόνο- ανάλογα µε την ποιότητα του εθνικού πλαισίου διαχείρισης των µεταναστών. Μεταξύ αυτών, βεβαίως, αναφέρονται και
τα πολιτικά δικαιώµατα, αναφέρεται και το καθεστώς πολιτογράφησης, ιθαγένειας κ.λπ.. Η Ελλάδα κατάφερε -το κέρδισε µε
το σπαθί της- σε αυτήν την έρευνα του 2007 –παρακαλώ- να «φιγουράρει» στις τελευταίες θέσεις, µόλις τέταρτη από το τέλος,
όταν πάνω από εµάς στη δεύτερη θέση είναι η Πορτογαλία, στην
τρίτη το Βέλγιο, στην τέταρτη η Ολλανδία, στην έβδοµη –παρακαλώ- η Ιταλία. που ξέρουµε τι ακριβώς καθεστώτα έχει κ.ο.κ..
Κάτω από εµάς είναι µόνο η Αυστρία, η Κύπρος και η Λιθουανία.
Αυτό το καταθέτω, προκειµένου να γίνει κατανοητό ποιο είναι το
θεσµικό πλαίσιο που διέπει όλο αυτό το σύστηµα στη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έτσι, λοιπόν, σύµφωνα µε αυτήν την έρευνα, οι πολιτικές της
Ελλάδας για τη µετανάστευση δεν περιέχουν την παραµικρή διέξοδο για δηµοκρατική συµµετοχή και για δικαιώµατα στους µετανάστες, παρά την πολυετή παραγωγική τους συµβολή στην
κοινωνία και στην οικονοµία. Μέχρι σήµερα καµµία κυβέρνηση
δεν ασχολήθηκε σοβαρά µε το µεταναστευτικό ζήτηµα στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να βρισκόµαστε πολύ κάτω από το µέσο
όρο. Και αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο τι κάνει; Απλώς και µόνο
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εντάσσει τη χώρα στο µέσο όρο της Ευρώπης.
Εµείς, ως χώρος, ως Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς,
ζητούσαµε πάντα και µε επίµονες ερωτήσεις µας την ενσωµάτωση του jus loci στο jus sanguinis και µε τη σταδιακή επικράτηση του δικαίου ουσιαστικά της κοινωνίας. Οι βιωµατικοί δεσµοί
ανεξάρτητα από το δίκαιο του αίµατος ή του εδάφους είναι εκείνοι που πρέπει να οδηγούν στην απόδοση δικαιώµατος του πολίτη. Το κρίσιµο είναι η διαµονή, υπό την έννοια της ένταξης, σε
µια κοινότητα. Η δύναµη της κάθε κοινότητας βρίσκεται στη βούληση των ανθρώπων να θέλουν να ενταχθούν και να δουλέψουν
σε αυτήν.
Αυτοί είναι οι άρρηκτοι δεσµοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Πρέπει να προβλεφθεί η συµµετοχή των µεταναστών σε διαδικασίες ένταξης, στις πολιτικές διεργασίες των οργάνων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, µε απόδοση ολοκληρωµένου δικαιώµατος του
εκλέγεσθαι.
Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα έχει συσσωρευθεί ένα
µείζον δηµοκρατικό έλλειµµα. Στους ελληνικούς νόµους υπάγονται και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, στους οποίους δεν δόθηκε ποτέ η δυνατότητα µε τη βούλησή τους να επηρεάσουν τη
διαδικασία θέσπισης κανόνων δικαίου, άνθρωποι χωρίς ταυτότητα, άνθρωποι χωρίς λόγο.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών κινείται στην δηµοκρατικά επιβεβληµένη κατεύθυνση εναρµόνισης
της ελληνικής πολιτικής κοινότητας µε τον πληθυσµό της χώρας
µας. Οι ακραίες φωνές µπορεί να συνεχίζουν να φωνάζουν ότι η
Ελλάδα απειλείται και σε αυτό έχουν δίκιο, µόνο που δεν απειλείται ούτε από τους µετανάστες ούτε από τις πολιτικές ενσωµάτωσής τους, αλλά ακριβώς από τις ίδιες αυτές καθ’ αυτές
απόψεις που η ίδια αυτή πλευρά εκφράζει.
Όποια κοινωνία επέλεξε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την
περιχαράκωση, τον αποµονωτισµό και το «κλειστό φρούριο» κατέρρευσε. Η ιστορία αυτό δίδαξε και ακριβώς, αυτή θα είναι η
τύχη και αυτού εδώ του πληθυσµού της χώρας, εάν υιοθετηθούν
αυτές οι απόψεις που εκφράζονται εδώ µέσα, από την άλλη
πλευρά.
Μετά από είκοσι χρόνια πρωτόγνωρης εµπειρίας υποδοχής µεταναστών, η Ελλάδα είναι καιρός να επικαιροποιήσει το σύστηµα
πολιτογράφησης. Είναι αυτή η κρίσιµη περίοδος που κάθε πολιτεία και κράτος δικαίου που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να
αποφασίσει πως πρέπει να βαδίσει, να αποφασίσει για την ταυτότητά της, διατηρώντας, βεβαίως, όλα αυτά που διαχρονικά την
έχουν προσδιορίσει.
Ο εν ισχύι νόµος για την πολιτογράφηση διατηρεί παρωχηµένες διατάξεις, διατάξεις αναχρονιστικές και ασύµβατες ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Είναι καιρός να καταργηθεί το
αναιτιολόγητο των απορριπτικών αποφάσεων πολιτογράφησης
ή η απουσία οποιασδήποτε προθεσµίας για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων ιθαγένειας. Ο µετανάστης από πολιτικά ανύπαρκτος,
γίνεται πολίτης. Αυτός ο µετανάστης που πληροί όλες τις υποχρεώσεις και ένας Έλληνας πολίτης προς το κράτος, µε ίσες
υποχρεώσεις και δικαιώµατα.
Όλα τα ζητήµατα που συνδέονται µε την εθνική ταυτότητα,
όπως έχει δείξει και η ιστορία άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προκαλούν πάντα αντιδράσεις που, δυστυχώς, συνήθως στηρίζονται σε κινδυνολογία και παραπληροφόρηση. Όλα
αυτά τα ζητήµατα εγείρουν έντονες κοινωνικές και ιδεολογικές
αντιπαραθέσεις, προβληµατισµούς, έντονες συζητήσεις. Πάντα
αυτό συνέβαινε. Επιδίωξη κάθε πολιτείας είναι η δηµιουργική
σύνθεση των ζυµώσεων αυτών, µε την προοπτική οι όποιες πολιτικές επιλογές να τύχουν της µεγαλύτερης κοινωνικής συναίνεσης, αλλά συγχρόνως να υποδηλώνουν το προβάδισµα των
αξιών και αρχών του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Τα αποτελέσµατα µιας σωστής διαβούλευσης πρέπει να
ωθούν προς την αναζωογόνηση της κοινωνίας. Αυτά τα ζητήµατα
πάντα -όπως είπα- προκαλούν έντονες συζητήσεις, έντονες αµφισβητήσεις, έντονες αντιδράσεις, συζητήσεις που απαιτούν,
όµως, ψυχραιµία, νηφαλιότητα, κατανόηση της άποψης του
άλλου, µέσα στο πλαίσιο της συνολικής αντίληψης που έχει ο καθένας για την κοινωνία.
Ποια είναι η αρµοδιότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπεύθυνης κυβέρνησης; Είναι να καθοδηγήσει το διάλογο αυτό
για να γίνει σε σωστά πλαίσια, µε όλους τους όρους ξεκαθαρισµένους, να αποκρούσει τις ακραίες επιχειρηµατολογίες και να
οδηγήσει την κοινωνία συντονισµένα σε αυτήν τη συζήτηση.
Το έκανε αυτό η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ; Όπως είπα και στην
επιτροπή, θα µου επιτρέψετε για άλλη µια φορά να πω ότι δεν το
έκανε. Περιορίστηκε στο αναποτελεσµατικό και επικίνδυνο, ορισµένες φορές, δρόµο, επιλογή της ηλεκτρονικής, απλώς και
µόνο, διαβούλευσης. Απέφυγε να κάνει ουσιαστική συζήτηση
µέσα στην κοινωνία είτε µε διαφηµιστικές εκστρατείες είτε µε συγκεντρώσεις είτε µε παρεµβάσεις, µε το αποκεντρωµένο κράτος
σε κάθε γωνιά της χώρας, για να αποφύγουµε αυτό που κάποιοι
επιδίωξαν και εν µέρει πέτυχαν. Εκµεταλλευόµενοι και συγχέοντας σκόπιµα τους όρους κάποιοι, που δεν έχουν καµµία σχέση
µεταξύ τους, προσπαθούν να προκαλέσουν σύγχυση στους Έλληνες πολίτες, χρησιµοποιώντας αυτούς τους όρους όπως λαός,
έθνος, πληθυσµός, κάτοικοι και το κυριότερο απ’ όλα νοµιµοποίηση µεταναστών. Συγχέουν το µεταναστευτικό µε αυτό το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα.
Επικράτησε η σύγχυση και οι κραυγές από διάφορους, οι
οποίοι εκµεταλλεύθηκαν τις ανασφάλειες µιας κοινωνίας που βρίσκεται σε κρίση, όχι µόνο οικονοµική αλλά και κρίση ταυτότητας.
Γιατί στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε σοβαρότατο πρόβληµα ταυτότητας.
Θα ήθελα –και αναφέροµαι, βεβαίως και στα δύο παραδείγµατα αυτά που είπα στην αρχή, δηλαδή ότι αυτό το οποίο ήταν
συγκριτικό πλεονέκτηµα όλων εµάς που στηρίζουµε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις ήταν και οι δηµοσκοπήσεις που είδαν το φως
της δηµοσιότητας και οι οποίες, βεβαίως, διαψεύδουν τις προσδοκίες και τις απόψεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού- να
θυµίσω ότι 66% του ελληνικού λαού λέει ένα αδιαµφισβήτητο
«ναι» στη νοµιµοποίηση των νέων παιδιών, των παιδιών που γεννιόνται στην Ελλάδα.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Να γίνει δηµοψήφισµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό αφήστε το, θα το πούµε κάποια στιγµή.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Τι φοβάστε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: ∆εύτερον, ακόµα και για την πολιτογράφηση της πρώτης γενιάς τα αποτελέσµατα είναι πάρα
πολύ συντριπτικά εναντίον σας, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Να γίνει δηµοψήφισµα αύριο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Γιατί απλούστατα εάν το ΠΑΣΟΚ
ακολουθούσε αυτή την τακτική, είναι βέβαιο ότι και το ποσοστό
αυτό θα ήταν υπέρ της πολιτογράφησης.
∆υστυχώς, όµως, στη διαβούλευση αυτή -χωρίς ίχνος περιαυτολογίας- το είπαµε και στην επιτροπή ο δικός µας χώρος προσήλθε, ο µόνος που προσήλθε νηφάλια, ψύχραιµα και σοβαρά
µε καθαρές και σαφές θέσεις, άτεγκτοι και ανυποχώρητοι στην
υπεράσπισή τους και γι’ αυτό ακριβώς µας καθιέρωσαν στο διακριτό στοιχείο της αντίπαλης όχθης, της αντίπαλης πλευράς,
υπερασπίζαµε, εξάλλου, αρχές τις οποίες διαχρονικά ζυµώναµε
και µπολιάζαµε στην ελληνική κοινωνία, παρά τις ακραίες φωνές
που ακούγονταν.
Η ελληνική κοινωνία, πολύ πιο ώριµα από ορισµένους πολιτικούς χώρους, φάνηκε να είναι σε θέση να δεχθεί τοµές και καινοτόµες διαδικασίες. Οι βασικές αρχές του νοµοσχεδίου,
ιδιαίτερα του αρχικού σχεδίου, συµβαδίζουν µε τις αρχές µας
αυτές. ∆ικαιώνει τις διεκδικήσεις µας για συµπερίληψη χιλιάδων
συνανθρώπων µας στην ελληνική δηµοκρατική πολιτική κοινότητα, από την οποία συστηµατικά αποκλείονται εδώ και χρόνια,
παρ’ ό,τι ζουν, µορφώνονται και εργάζονται στον τόπο µας, αλλά
και απέναντι στις φοβικές και ουσιαστικά αντιδηµοκρατικές αντιδράσεις του δεξιού και ακροδεξιού φάσµατος της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής σκηνής. Η κτήση της ιθαγένειας, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συνιστά ένα κρίσιµο στοιχείο στη διαδικασία
ενσωµάτωσης, που έχει ήδη αρχίσει.
Όµως, θεωρούµε ότι ο τρόπος διαβούλευσης δεν βελτίωσε το
νοµοσχέδιο. Ρυθµίσεις του τελικού κειµένου είναι αποτέλεσµα,
εκτός των άλλων -και θα πρέπει να ακουστεί προς την πλευρά
του ΠΑΣΟΚ- ενδοκυβερνητικών και εσωκοµµατικών αντιδράσεων
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και πιέσεων.
Εµείς, όµως, πάντα τις βασικές τοµές τις στηρίζουµε και γι’
αυτό η θέση µας είναι υπέρ επί της αρχής. Συνεχίζουµε, όµως, να
επιµένουµε και να επισηµαίνουµε τα λογικά κενά του νοµοσχεδίου, κενά τα οποία είναι αποτέλεσµα ασύµβατου συµβιβασµού
της Κυβέρνησης, όπως προανέφερα, µε τις ενδοκοµµατικές αντιδράσεις.
Τα κενά συνοψίζονται στα εξής:
Στη διατήρηση της σύνδεσης του καθεστώτος του παιδιού µε
αυτό των γονέων, παρ’ όλο που έχουν περάσει όλη τη διαδικασία,
ακόµα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Στην εξαντλητική λίστα
των ποινικών αδικηµάτων και την απουσία πρόβλεψης αµνήστευσης για ορισµένα. Στην απαίτηση επιπλέον υπόδειξης νοµιµότητας ενός παιδιού, που έχει ολοκληρώσει την ελληνική
εκπαίδευση. Στην απουσία πλήρους δικαιώµατος εκλέγεσθε.
Το να αρνείσαι να παρέχεις την ιδιότητα πολίτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µεγάλα τµήµατα της κοινωνίας, σε ανθρώπους που έχουν επιδιώξει και έχουνε επιτύχει την κοινωνική
ενσωµάτωση ή όταν αυτό παρατείνεται πέραν κάποιων ορίων,
λαµβάνει πλέον το χαρακτήρα συλλογικής απόρριψης, καθήλωσης µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού σε υποτελή θέση.
Όλα τα κράτη τα οποία δέχονται µετανάστες βρίσκονται αργά
ή γρήγορα αντιµέτωπα µε την ανάγκη να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες ένταξης στην πολιτική κοινότητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
Κλείνοντας θα πρέπει να τονιστεί η έλλειψη διαχρονικής µεταναστευτικής πολιτικής. Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα θα
πρέπει να συνοδευτεί από βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση,
δηλαδή κάλυψη νοµικών κενών, διευκόλυνση της χορήγησης καθεστώτος µακράς διαµονής στους εκατοντάδες χιλιάδες διαµένοντες πάνω από δέκα χρόνια στην Ελλάδα, τη συµµετοχή των
οργανώσεων µεταναστών σε ένα πραγµατικά δηµοκρατικό δηµόσιο εθνικό διάλογο για τη µετανάστευση, ώστε να καταφέρουµε επιτέλους να συµβαδίσουµε µε το µέσο όρο των
Ευρωπαίων εταίρων µας και όχι µόνο.
Βεβαίως, ως κόµµα, ως χώρος έχουµε καταθέσει περίπου
πέντε τροπολογίες, τις οποίες θα τις υπερασπιστούµε µέχρι την
τελευταία στιγµή, κύριε Υπουργέ, και στη συζήτηση επί των άρθρων θα τις αναλύσουµε λεπτοµερώς. Ακόµα και αυτή τη στιγµή
σας ζητάµε κάποιες απ’ αυτές να τις κάνετε αποδεκτές και να τις
ενσωµατώσετε στο νοµοσχέδιο σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Καρατζαφέρης.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό δικαιούστε να έχετε το λόγο για
δύο λεπτά ακριβώς, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): ∆εν θα χρειαστώ ούτε δύο λεπτά, κύριε
Πρόεδρε.
Ο κ. Τσούκαλης, συνήθως, είναι σοβαρός άνθρωπος. Σήµερα
γιατί έχασε την ψυχραιµία του; Αυτά τα µαθήµατα ιστορίας που
κάνατε µάλλον δεν τυγχάνουν της σοβαρότητας που πρέπει. Θα
µπορούσα να σας παραπέµψω εγώ στον Εφιάλτη και να σας
έλεγα σίγουρα ότι δεν θα ήταν ΛΑΟΣ. Το τι κόµµα θα ήταν µπορείτε να το καταλάβετε.
Όµως, γιατί δεν θέλουµε αυτό το νοµοσχέδιο; Γιατί; Κάποτε
υπήρχε ένα σοβαρό κόµµα και υπεύθυνο, µε επιχειρηµατολογία,
το οποίο λεγόταν Συνασπισµός. Όταν προσχώρησε στην πολιτισµικότητα κατάντησε ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Βρεττός για επτά λεπτά.
Παρακαλούµε, επειδή είναι πάρα πολλοί οι οµιλητές, να τηρούνται ακριβώς οι χρόνοι. Στα επτά λεπτά θα διακόπτονται, εάν
συνεχίζουν οι οµιλητές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, συµφωνώ µε παρά πολλά από όσα είπε
ο συνάδελφος κ. Τσούκαλης, σχεδόν µε όλα. Όπως, επίσης, συµ-
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φωνώ και µε την εισήγηση που έγινε από το ΚΚΕ, περίπου σε
όλα. Συµφωνώ, όπως είναι φυσικό και µε την εισήγηση που έκανε
ο εισηγητής µας κ. ∆ιαµαντίδης. Εκεί που διαφωνώ είναι µε τις εισηγήσεις που έγιναν από το κόµµα του ΛΑΟΣ και της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Λυπάµαι, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι σας εκτιµώ ως άτοµο και
περίµενα -ειλικρινά περίµενα- να έχετε µια διαφορετική θέση και
άποψη. Θυµάµαι κάποτε ότι είχατε δώσει µια συνέντευξη στα
«ΝΕΑ» και εκεί είχατε πει ότι παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα
πρέπει να φέρουν την ελληνική ιθαγένεια. Και το θυµάµαι, µου
είχε µείνει τότε και έλεγα ότι «µπράβο είναι προοδευτική άποψη
αυτή του κ. Καρατζαφέρη, του κυρίου Προέδρου». Τώρα όµως τα
πράγµατα, πιστεύω, υποχωρώντας σε κάποιες πολιτικές σκοπιµότητες, έχουν αλλάξει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την τιµή να είµαι επικεφαλής της
ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συµβούλιο της Ευρώπης και
είµαι, επίσης, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.
Θα µου επιτρέψετε µε αυτήν την ιδιότητα, εκτός από τη δική µου
ιδιότητα ως Βουλευτής, να συγχαρώ την ελληνική Κυβέρνηση,
κύριε Υπουργέ, για το νοµοσχέδιο που φέρνετε. Φέρνετε στη
χώρα µας τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε το νοµοσχέδιο αυτό, σε
ό,τι αφορά το µεταναστευτικό θέµα.
Είχαµε µεγάλο έλλειµµα, το οποίο προηγουµένως ο κ. Τσούκαλης επεσήµανε και εσείς µε τη θαρραλέα κίνηση που κάνατε
φέρατε εδώ αυτό που έλειπε. Συγχαρητήρια. Σας µιλάω, πλέον,
ως εκπρόσωπος της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συµβούλιο
της Ευρώπης.
Επειδή εκεί δουλεύουµε παρά πολύ και διακεκριµένα µέλη και
της Νέας ∆ηµοκρατίας λειτουργούν µε αποτελεσµατικό τρόπο
θα ήθελα να σας πω ότι η κ. Έλσα Παπαδηµητρίου έχει χρηµατίσει Πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης και έχει φέρει
στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Ευρώπης εξαιρετικές εκθέσεις, εκθέσεις οι οποίες περίπου ταυτίζονται µε αυτά τα οποία
σήµερα το ΠΑΣΟΚ φέρνει εδώ να ψηφιστούν σαν νοµοσχέδιο.
Και απορώ τι µπορεί να πει η κ. Παπαδηµητρίου µε τις θέσεις τις
οποίες παίρνει σήµερα η Νέα ∆ηµοκρατία, εξ αντανακλάσεως
και εξ αντιδιαστολής µε τις θέσεις που παίρνει το ΛΑΟΣ ∆ιότι,
δεν έχετε δικές σας απόψεις. Προσπαθείτε να παρακολουθήσετε
το ΛΑΟΣ, γιατί έτσι νοµίζετε ότι δεν θα έχετε διαρροή προς τα
εκεί. Αυτό, δυστυχώς, είναι το συµπέρασµα που βγαίνει από τη
σηµερινή συζήτηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είχα την ευκαιρία στο Συµβούλιο της
Ευρώπης να πάρω θέση πάνω στο θέµα της µετανάστευσης,
γιατί σας λέω ότι αυτό είναι διαρκές και µόνιµο. Εκεί, λοιπόν, είπαµε ότι πρώτον η Ελλάδα πράγµατι έχει µεγάλο πρόβληµα µε
τη λαθροµετανάστευση. Το 70% των λαθραίων µεταναστών που
πάνε προς την Ευρώπη, περνάνε από την Ελλάδα και το 30% των
λαθροµεταναστών µένουν στην Ελλάδα.
Άρα υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα και εκεί εγκαλέσαµε και
την Τουρκία, η οποία δεν σέβεται τα πρωτόκολλα που έχει υπογράψει µε τη χώρα µας, ώστε να διευκολύνει τον επαναπατρισµό
των παράνοµων προσφύγων προς τη χώρα τους ή να ανοίξει το
λιµάνι της Σµύρνης και να βοηθήσει σε όλη αυτή την υπόθεση.
Επίσης να υπογράψει καινούργια πρωτόκολλα µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ώστε να λειτουργήσει σύννοµα και σωστά. Είναι µεγάλο
θέµα και είναι γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να έχει την FRONTEX στον Πειραιά και πιστεύω ότι θα αντιµετωπίσουµε πολύ πιο
αποτελεσµατικά το θέµα της λαθροµετανάστευσης.
Όµως, από εκεί και πέρα όταν ένας άνθρωπος έρχεται στην
Ελλάδα πρέπει να τον µεταχειριστούµε ως άνθρωπο. Εδώ
έχουµε, κύριε Υπουργέ, έλλειµµα και έχουµε έλλειµµα µεγάλο,
δηλαδή δεν µεταχειριζόµαστε σωστά τους λαθροµετανάστες,
τους έχουµε στοιβάξει σε µέρη, τα οποία δεν είναι ανθρώπινα.
Φαντάζοµαι ότι αυτό πρέπει να το αντιµετωπίσετε γρήγορα.
Βγαίνει µία έκθεση τώρα από τις Ηνωµένες Πολιτείες –βγαίνει
κάθε χρόνο- για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Έχω την αίσθηση ότι
εκεί µας εγκαλούν και έχουν δίκιο. Όπως, επίσης έχουν δίκιο,
κύριε Υπουργέ, στο θέµα του ασύλου. Και εκεί είµαστε πίσω και
ελπίζω ότι µετά απ’ αυτό το νοµοσχέδιο θα φέρετε νοµοσχέδιο
το οποίο θα αντιµετωπίζει το θέµα του ασύλου µε πολύ πιο αποτελεσµατικό τρόπο.
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Αγαπητοί συνάδελφοι, µας κατηγορείτε, η Νέα ∆ηµοκρατία και
το ΛΑΟΣ ότι διευκολύνουµε τη νοµιµοποίηση των µεταναστών.
Πρέπει να το κάνουµε, ∆ιότι η νοµιµότητα θα µας δώσει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε το µεταναστευτικό θέµα. Σας θυµίζω την πράσινη κάρτα -η οποία είχε γίνει επί κυβερνήσεως του
ΠΑΣΟΚ επί Υπουργού Παπαϊωάννου- αυτή η πράσινη κάρτα βοήθησε γιατί ήταν µία έκφανση της νοµιµότητας του µετανάστη,
βοήθησε τη χώρα µας οικονοµικά και κοινωνικά.
Έτσι θα βοηθήσει οικονοµικά και κοινωνικά και το νοµοσχέδιο που φέρνετε τώρα, διότι πρέπει να βοηθήσουµε το µετανάστη να πάρει την ελληνική υπηκοότητα. Πρέπει να βοηθήσουµε
το νέο παιδί, το νέο µετανάστη να πάρει την ελληνική υπηκοότητα. Εγώ όταν βλέπω µικρά παιδιά που είναι έγχρωµα και µιλάνε
τη γλώσσα τη δική µας, µιλάνε ελληνικά και φέρονται σαν Έλληνες, χαίροµαι. Όχι, µόνο χαίροµαι, συγκινούµε γιατί αυτά τα παιδιά είναι περισσότερο Ελληνόπουλα, απ’ ό,τι είναι ίσως κάποια
άλλα παιδιά.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ας µην ξεχνάµε ότι η Ευρώπη και η
Ελλάδα γερνάνε και η πηγή των νέων ανθρώπων είναι από αυτά
τα παιδιά. ∆εν θα αφήσουµε αυτά τα παιδιά να φύγουν, δεν θα τα
διώξουµε. Το Αλβανόπουλο που έχει σπουδάσει µέσα στο σχολείο και µέσα σε έξι επτά χρόνια µιλάει καλύτερα τα ελληνικά
από τη µάνα του και από εµένα, δεν θα το αφήσουµε να φύγει.
Ναι, θα τον κάνουµε Έλληνα, όπως θα κάνουµε Έλληνες όλα
εκείνα τα παιδιά που θέλουν και τα ίδια και οι γονείς τους να είναι
Έλληνες. Αν είναι δυνατόν. ∆εν θα το κάνουµε µε το ζόρι. Όχι!
∆εν ξέρω εάν το καταλαβαίνετε αυτό, αλλιώς η Ελλάδα µας οικονοµικά και κοινωνικά µαραίνεται.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Πιστεύω ότι αυτά που είπε ο κ. Νάκος σαν εισηγητής δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατικότητα, κύριε Νάκο. Όχι! θέλουµε
τους νέους ανθρώπους να γίνουν Έλληνες το συντοµότερο δυνατόν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, ησυχία,
για να ακούγεται ο οµιλητής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Γιατί δίνουµε το δικαίωµα ψήφου,
λέτε, στους µετανάστες για να ψηφίζουν στις δηµοτικές εκλογές; Γιατί έχουν το δικαίωµα -πέρα από το συνταγµατικό δικαίωµα, που έτσι και αλλιώς το έχουν- γιατί ζουν και προσφέρουν
στις κοινωνίες αυτές και συµµετέχουν στις κοινωνίες πολλές
φορές περισσότερο απ’ ό,τι συµµετέχουν, υποτίθεται, οι τοπικοί
παράγοντες οι παραδοσιακοί. Κάνουµε µεγάλο άνοιγµα.
Φίλες και φίλες αγαπητοί συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται. Η Ελλάδα δεν φοβάται, βγαίνουµε προς τα έξω και εκφράζουµε την άποψή µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ολοκληρώνεται παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Βγαίνουµε προς τα έξω και λέµε:
«ναι, εµείς θέλουµε αυτό». Βλέπετε τον Γιώργο Παπανδρέου που
πήγε στη Γαλλία, στη Γερµανία, στις Ηνωµένες Πολιτείες και είπε
αυτό που έπρεπε να πει και το είπε καθαρά και ξάστερα, χωρίς
να φοβάται. Αυτό το ίδιο πράγµα κάνουµε και στο µεταναστευτικό.
Κάνουµε αυτό που οφείλαµε να κάνουµε εδώ και πολλά χρόνια και το κάνουµε µε υπερηφάνεια, µε συνέπεια και µε ευθύνη.
Η Ελλάδα δεν είναι φοβική χώρα. Η Ελλάδα είναι χώρα που εκφράζει δηµοκρατικές αρχές. Η Ελλάδα είναι χώρα σοβαρή, συνεπής και όλο και περισσότερο ανεβαίνει στη συνείδηση της
παγκόσµιας κοινωνίας µε αυτές τις ενέργειες που κάνετε, κύριε
Υπουργέ, εσείς και η Κυβέρνησή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Βρεττέ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος για επτά
λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω, απευθυνόµενος στους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ και της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης, σ’ όσους από αυτούς ψηφίσουν το σχέδιο νόµου, ότι
αυτό, µε εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν την επιτάχυνση
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των διαδικασιών απονοµής ή, ορθότερα, αναγνώρισης ιθαγένειας στους οµογενείς και σ’ ό,τι αφορά τα εκλογικά τους δικαιώµατα -µε εξαίρεση, λοιπόν, αυτές τις διατάξεις- όλο το
υπόλοιπο νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά το µεταναστευτικό και
την ιθαγένεια συνιστά ένα µείζον ιστορικό και πολιτικό λάθος της
Κυβέρνησης Παπανδρέου.
Ένα ιστορικό λάθος, ένα πολιτικό λάθος, το οποίο δυστυχώς
θα το πληρώσει ο τόπος. Και σπεύδω να πω αυτό στο οποίο θα
καταλήξω. Τούτο το νοµοσχέδιο δεν ευνοεί ούτε τους µετανάστες, ούτε τους Έλληνες ούτε το µεταναστευτικό ούτε τη χώρα.
Φαίνεται από τη φιλοσοφία του, φαίνεται από τις ρυθµίσεις του.
Φιλοσοφία. Η όλη φιλοσοφία προκύπτει από την αιτιολογική
έκθεση. Είναι από τις λίγες φορές που η αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόµου είναι τόσο αποκαλυπτική είτε των προθέσεων είτε
των παραλείψεων.
Και ξεκινάω από τη φιλοσοφία αυτή. Πρώτο δείγµα από την αιτιολογική έκθεση, αλλά, ταυτοχρόνως, και από όλο το νοµοσχέδιο. Βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης Παπανδρέου µε
νοµοσχέδιο, το οποίο το οµολογεί ότι αφορά πολιτικά δικαιώµατα, είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο σχετίζεται µε τα δικαιώµατα,
τα οποία αφορούν συµµετοχή στις δηµοτικές εκλογές, των µεταναστών. Αλλά δεν φέρνει η Κυβέρνηση Παπανδρέου αυτό το
νοµοσχέδιο που όφειλε να φέρει και που στέρησε στον ελληνικό
λαό, ενώ το είχε προτείνει η Κυβέρνηση Καραµανλή, τον εκτελεστικό νόµο του Συντάγµατος του άρθρου 51 παράγραφος 4,
που δίνει στους Έλληνες, εγγεγραµµένους στους εκλογικούς καταλόγους, Έλληνες της ∆ιασποράς που είναι η µεγάλη δύναµη
του Ελληνισµού, τη δυνατότητα να ψηφίζουνε εκεί που βρίσκονται και να µην παίρνουν αεροπλάνα και βαπόρια -που δεν µπορούν να τα πάρουν- για να έλθουν να ψηφίσουν στη χώρα µας.
Και ενώ µας δόθηκε η δυνατότητα, µε χίλια προσχήµατα το
ΠΑΣΟΚ απέτρεψε αυτήν τη ρύθµιση. Είχε πει ότι όταν θα έλθει
-αν γινόταν κυβέρνηση, που έγινε ότι θα έφερνε το νόµο. Να,
ποια είναι η προτεραιότητά της. ∆εν φέρνει αυτό το νόµο, δηλαδή οι Έλληνες οµογενείς, εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς
καταλόγους, στο µυαλό του ΠΑΣΟΚ έχουν λιγότερο σηµασία από
αυτό το οποίο επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ να κάνει σήµερα.
∆εν είναι λαϊκισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που
λέω. Είναι αλήθεια. Γιατί ποίοι είναι εκείνοι που εκφράζουν τη
λαϊκή ετυµηγορία; Τη λαϊκή ετυµηγορία στις εθνικές εκλογές;
Μπορούµε και πόσο να στερούµε Έλληνες από τη δυνατότητα να
διαµορφώνουν τις τύχες του Τόπου; Αυτό είναι το πρώτο λάθος
στη φιλοσοφία.
Το δεύτερο. Προσπαθεί να λύσει -και φαίνεται από την αιτιολογική έκθεση- το µεταναστευτικό µέσω της απονοµής ιθαγένειας! Το λέει ρητά. Λέει, «τι να κάνουµε; ∆εν υπάρχει άλλος
τρόπος». Σας διαβεβαιώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν
υπάρχει άλλη χώρα που να έχει κάνει τέτοιο ιστορικό λάθος. Να
πάει, δηλαδή, να λύσει το µεταναστευτικό πρόβληµα µέσω της
αθρόας απονοµής ιθαγένειας. Και εδώ ακριβώς φαίνεται το ανιστόρητο, ήτοι από το γεγονός ότι υπάρχει µία απαράδεκτη παράγραφος -εγώ θέλω να πιστεύω από λάθος- και καλό θα είναι η
Κυβέρνηση να το πει. Γιατί εµένα µε ενδιαφέρει πολύ περισσότερο ο τόπος, η πολιτική συνοχή και όχι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αλλά πρέπει να πει η Κυβέρνηση ότι είναι ιστορικό λάθος
η αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή και το γεγονός της
σύγκρισης της Μικρασιατικής Καταστροφής, έστω καθ’ υποφοράν, µε θέµατα, τα οποία σχετίζονται µε το µεταναστευτικό.
Και το δεύτερο που δείχνει τη φιλοσοφία είναι ακριβώς ότι έρχεται και επικαλείται το πρόγραµµα της Στοκχόλµης, σύγχρονο
πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγινε µε τη συµµετοχή της Κυβέρνησης Καραµανλή, την εποχή εκείνη, που είναι
το πρώτο που έχει τέτοιες διατάξεις περί µετανάστευσης. Έρχεται και το επικαλείται, όταν αυτό ακριβώς αποσυνδέει πλήρως
την ιθαγένεια από τη µετανάστευση. ∆εδοµένου ότι είναι γνωστό
ότι η µεν ιθαγένεια ανήκει στον κύκλο κυριαρχίας των κρατώνµελών, ενώ η µετανάστευση είναι εκείνη η οποία ανάγεται σε διατάξεις του Κοινοτικού ∆ικαίου.
Έρχεται λοιπόν, και µας λέει: «∆εν κάνω µεταναστατευτική πολιτική». Από εκεί και πέρα, αφού δεν κάνω µεταναστευτική πολιτική, προσπαθώ να λύσω αυτό το θέµα µε την απονοµή της
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ιθαγένειας! Γι’ αυτό είπα, η Κυβέρνηση Παπανδρέου βλάπτει και
τον τόπο και τους µετανάστες.
Οι µετανάστες πρωτίστως θέλουν µεταναστευτική πολιτική, όχι
ιθαγένεια. Μεταναστευτική πολιτική που δεν τους την παρέχει
αυτό το νοµοσχέδιο. Και αυτό είναι το µεγάλο ζήτηµα.
Αν ρωτήσετε το µετανάστη, αφού δεν του κάνεις τη µεταναστευτική πολιτική, βεβαίως, και θα επιλέξει την ιθαγένεια.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο σκέλος της παρέµβασής µου, στα
λίγα λεπτά που µου µένουν, να σας πω γιατί, αφού άφησα τη φιλοσοφία πλέον και µπαίνω στις ρυθµίσεις που θα τις δούµε κατ’
άρθρον, γιατί κάνει αυτό το λάθος η Κυβέρνηση.
Μέχρι σήµερα υπήρχαν δύο συστήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά την απονοµή της ιθαγένειας που τα υιοθετούσαν οι χώρες είτε µεµονωµένα είτε µεικτά: Tο jus
sanguinis και το jus soli. ∆ηλαδή, είτε το δίκαιο του αίµατος είτε
το δίκαιο του τόπου. Το δίκαιο του τόπου το εγκατέλειψαν τα περισσότερα κράτη, δηλαδή το πού γεννιέται ο καθένας. Αλλά δεν
έµειναν µόνο στο jus sanguinis, που πράγµατι, πρέπει να οµολογήσουµε ότι είναι η βάση των περισσότερων συστηµάτων. Αλλά
δεν είναι η µόνη.
Έχει επικρατήσει η άποψη ότι ένα άλλο σοβαρό κριτήριο είναι
το animus. Εκείνο που συνδέει την πρόθεση ενός ανθρώπου, όχι
εκείνου ο οποίος γεννιέται εξ αίµατος –είναι ιθαγενής δηλαδή,
για να το πω µε την έκφραση στην κυριολεξία- αλλά σ’ εκείνον ο
οποίος θέλει, κατά συνείδηση, να γίνει Έλληνας, γιατί νιώθει ότι
είναι Έλληνας. Αυτό δεν θα έπρεπε να το στερήσουµε από κανέναν, αρκεί να φαίνεται, αρκεί να αποδεικνύεται, αρκεί να είναι
πρόθεσή του και όχι να συνάγεται από την αµηχανία του.
Για να γίνει αυτό το πράγµα, η Κυβέρνηση θα έπρεπε, αν ήθελε
πραγµατικά να λύσει το πρόβληµα, από τη µία πλευρά να δώσει
τη δυνατότητα της ιθαγένειας στα παιδιά, αλλά όταν πλέον είναι
ενήλικες στα δεκαοκτώ τους χρόνια, να µπορούν να επιλέξουν.
Γιατί τότε έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν τη δική τους βούληση. Και όχι να τεκµαίρεται η βούληση από την αίτηση των γονιών τους και να µπορούν, υποτίθεται, στα δεκαοκτώ χρόνια να
αποβάλουν την ελληνική ιθαγένεια, αν το θέλουν.
Την ελληνική ιθαγένεια, κύριε Υπουργέ, που είναι τιµή για
όλους που την έχουµε, αλλά και για εκείνους που τη θέλουν, την
παίρνεις όταν θες. ∆εν την παίρνεις όταν δεν τη γνωρίζεις και
την απορρίπτεις, λες και είναι κάτι το οποίο δεν θέλεις να αποκτήσεις. Είναι και αυτό ένα ιστορικό λάθος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι το γεγονός πως όταν έρχεσαι για τα δέκα χρόνια...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όταν έχεις αυτή τη ρύθµιση που τα δέκα χρόνια τα οποία απαιτούνται σήµερα, τα κάνεις πέντε στην ουσία -επτά για το µέλλον,
αλλά πέντε για όλους εκείνους που βρίσκονται σήµερα στην Ελλάδα- κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ταυτίζεις ουσιαστικά το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, τουλάχιστον
από πλευράς χρόνου, µε το χρόνο που απαιτείται για να πάρεις
την ιθαγένεια. Το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος είναι µεγάλη ευρωπαϊκή κατάκτηση για τη µεταναστευτική πολιτική που
την υιοθετήσαµε πρώτοι. Αλλά όταν οι προϋποθέσεις για να
µπεις σήµερα σ’ αυτό το καθεστώς είναι περισσότερες από το
να πάρεις την ιθαγένεια, εγώ σας ρωτώ: Ο µετανάστης τι θα
κάνει; Θα προτιµήσει την ελληνική ιθαγένεια, όχι γιατί θέλει, αλλά
γιατί του είναι ευκολότερο, αφού στερείται της δυνατότητας να
προωθήσουµε αυτή τη µεταναστευτική πολιτική, να ενσωµατωθεί
δηλαδή πλήρως στην ελληνική κοινωνία.
Να, γιατί µίλησα για ιθαγένεια «αµηχανίας» και όχι ιθαγένεια
εκείνου που τη θέλει, γιατί αισθάνεται Έλληνας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτόν που αισθάνεται Έλληνας και θέλει να είναι Έλληνας,
είναι τιµή µας να του δώσουµε την ιθαγένεια. Όχι όµως να του
προτάξουµε το αδιέξοδο, το οποίο τον οδηγεί στην ιθαγένεια
αµηχανία µέσα από τέτοιες εσφαλµένες ρυθµίσεις.
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Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό, γιατί είναι ευαίσθητο
το θέµα και είναι ελάχιστα τα λεπτά που έχω, ως προς την ένσταση αντισυνταγµατικότητας του ΛΑΟΣ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Συγγνώµη, αλλά είναι
πολλοί οι οµιλητές και αν γίνει αυτή η αρχή, όλοι θα ζητήσουν
ένα-δύο λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το ζήτηµα δεν είναι η αντισυνταγµατικότητα. Αν θέλουµε να είµαστε σαφείς και να µην κρυβόµαστε πίσω από τερτίπια, από τη
µία πλευρά το άρθρο 102 του Συντάγµατος, σε αντιπαραβολή µε
το άρθρο εκείνο του Συντάγµατος το οποίο ρυθµίζει τα πολιτικά
δικαιώµατα σε ό,τι αφορά τις εθνικές εκλογές, το άρθρο, λοιπόν,
102 του Συντάγµατος για τις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές
είναι sedes materiae . ∆εν απαγορεύει να δοθεί και σε εκείνους
που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή τη δυνατότητα συµµετοχής στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές.
Όπως επίσης και το άρθρο 4, παράγραφος 4 δίνει τη δυνατότητα, µέσω ειδικού νόµου, άσκησης δηµοσίου λειτουργήµατος
και σε µη Έλληνα. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτηµα. Το ζήτηµα είναι
σε ποιους το δίνουµε, ενώ µπορούσαµε και ήταν πρόθεση και
της προηγούµενης κυβέρνησης να περιορίσει αυτό στους επί µακρόν διαµένοντες...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ θερµά,
κύριε Παυλόπουλε. Ολοκληρώστε εδώ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ...αυτοί να έχουν µόνο το δικαίωµα, η Κυβέρνηση, όµως, το απλώνει παντού. Εκεί είναι το µεγάλο ζήτηµα, όχι στο συνταγµατικό θέµα, αλλά γιατί το κάνουµε.
Να το κάνουµε γι’ αυτούς που πράγµατι πρέπει να έχουν λόγο
στις δηµοτικές εκλογές και να µετέχουν επειδή είναι σε ένα καθεστώς το οποίο βρίσκεται, περίπου, στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης στην ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά την
οποία εµείς επισηµαίνουµε.
Λέω, λοιπόν, το νοµοσχέδιο επί της αρχής βλάπτει τον τόπο,
βλάπτει και τους µετανάστες. Είναι ανιστόρητο, ένα λάθος, όπως
είχα πει και στην επιτροπή.
Θα έλεγα κάτι και ας ξέρω πως δεν θα ακουστεί: «Πάρτε το
πίσω, κύριε Υπουργέ». ∆εν αξίζει τον κόπο αυτήν την ώρα πραγµατικά τούτη η Κυβέρνηση να δίνει αυτό το νόηµα, να δίνει αυτού
του είδους την αίσθηση στον ελληνικόν λαό, ότι αυτές τις ρυθµίσεις φέρνει κατά προτεραιότητα. ∆εν θέλω να σας αποδώσω
πρόθεση. Αλλά το λάθος στην πολιτική είναι πολλές φορές χειρότερο και από τις προθέσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας γίνει απ’ όλους κατανοητό ότι τα
χρονικά περιθώρια είναι περιορισµένα. Σήµερα, θα πάµε έως τις
0.30’. Παρακαλώ, να σεβαστείτε όλοι το χρόνο στα επτά λεπτά
ακριβώς. Το να χτυπάει συνεχώς το κουδούνι δεν είναι ό,τι καλύτερο.
Το λόγο έχει ο κ. Κώστας Καζάκος για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, δηµιουργήθηκε
µία κατάσταση προηγουµένως που είναι αποκαρδιωτική για το
ελληνικό Κοινοβούλιο και θέλω πραγµατικά για να πέσουν οι
τόνοι, να µαλακώσει λίγο το πάθος αυτό του αντικοµµουνισµού,
να ζητήσω «συγγνώµη» από τον κ. Γεωργιάδη και από τους συναδέλφους του στο ΛΑΟΣ για τη δράση των Ελλήνων κοµµουνιστών στα ενενήντα χρόνια της ιστορίας τους, για τη δράση τους
στη γερµανική κατοχή, γιατί αρνήθηκαν να πάρουν µέρος στην
κατοχική κυβέρνηση, γιατί αρνήθηκαν να γίνουν µαυραγορίτες,
αρνήθηκαν να γίνουν κουκουλοφόροι, αρνήθηκαν να γίνουν «ταγµαταλήτες» και «γερµανοτσολιάδες» και αρνήθηκαν να πάρουν
µέρος στις οµάδες του Γρίβα που γύριζαν τις νύχτες στις συνοικίες της Αθήνας και χτυπούσαν τις πόρτες του κόσµου, φορώντας...
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Στην Κύπρο, τι κάνατε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ: Και να µην πάµε και παρακάτω,
θα το αφήσω εδώ, για να µη φάω το χρόνο µου.
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Με συγχωρείτε για την παρέµβαση, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
Σχετικά µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε, θέλω να προσθέσω
συµπληρωµατικά στα όσα είπε ο εισηγητής µας, µερικές σκέψεις
που προκλήθηκαν κυρίως από την αιτιολογική έκθεση και τη φιλοσοφία της. Μιλάει µέσα κατ’ επανάληψη, τουλάχιστον οκτώ
φορές, γι’ αυτές τις διαδροµές των µεταναστευτικών ροών. Οι
ροές και οι ροές και οι διασταυρούµενες ροές στο Αιγαίο και στη
Μεσόγειο! Τι όρος είναι αυτός και τι αποδίδει, δεν µπορώ να το
καταλάβω. Μιλάµε για ανθρώπους. Γίνεται και µία σύνδεση µε
την αρχαία ιστορία, ότι αυτά τα µεταναστευτικά ρεύµατα, οι
«ροές» αυτές ήταν ένα διαχρονικό και µόνιµο φαινόµενο στην περιοχή του Αιγαίου και της Μεσογείου γενικότερα, όπως παίρνει
και µία αίσθηση το πράγµα σαν να πρόκειται για την ανοµβρία,
για το χαλάζι, για κάποια πράγµατα που δεν τα ελέγχουµε εµείς
και πέφτουν ξαφνικά και δηµιουργούν αυτά τα ρεύµατα στις περιοχές, όπως είναι η Αφρική, η Ασία, η Άπω Ανατολή.
Λέγεται µάλιστα, κάπου ακροθιγώς και πολύ σεµνά ότι οι αιτίες
αυτών των ροών είναι οι εστίες αστάθειας, η φτώχεια που εξαπλούται ραγδαίως και η φουσκοθαλασσιά του Ινδικού Ωκεανού,
που έχει πληµµυρίσει τις ακτές της Ινδίας και του Πακιστάν και
φεύγουν οι άνθρωποι να βρουν αλλού την τύχη τους. Αυτό µετατρέπει την αιτιολογική έκθεση σε µία έκθεση του λυκείου ροµαντική, γιατί και στο λύκειο όταν αναφέρεται ένα ιστορικό
περιστατικό, έχουν δίπλα κάτι κύβους, κάτι τετραγωνάκια και
λέει: ποια είναι τα αίτια και ποιες οι αφορµές που δηµιούργησαν
το ιστορικό γεγονός.
Εδώ, για τα αίτια, για τους αίτιους δεν αναφέρεται λέξη. Είναι
η φουσκοθαλασσιά του Ινδικού Ωκεανού και η φτώχεια αορίστως. Και γίνεται επίκληση στον ευρωπαϊκό συνταγµατικό πολιτισµό, που επιτέλους έσκυψε πάνω στους µετανάστες για να δει
πώς θα φτιάξουµε µερικά γκέτο για να ζουν εκεί µε ανθρώπινες
συνθήκες.
Ποιοι; Οι Ευρωπαίοι; Ο ευρωπαϊκός πολιτισµός, ο οποίος επί
αιώνες λεηλάτησε, εξανδραπόδισε, κατάστρεψε λαούς και
λαούς, όλη την Αφρική, ολόκληρη την Ασία µέχρι την Άπω Ανατολή; Και αυτή η µυθική πολυεθνική εταιρεία που βρίσκεται
πέραν του Ατλαντικού, που λέγονται οι Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής, που στα διακόσια χρόνια της ιστορίας της και κάτι παραπάνω δεν έχει περάσει µία ηµέρα χωρίς επιθετικούς πολέµους,
χωρίς εισβολές, χωρίς επεµβάσεις, χωρίς τη δηµιουργία δικτατοριών, όχι µόνο στους γείτονες αλλά και σε ολόκληρη την υφήλιο; Ούτε µία ηµέρα. Και δεν είναι δικές µου έρευνες, είναι δικές
τους. Οι δικοί τους διανοούµενοι τα λένε αυτά, τα γράφουν και
δηµοσιεύονται.
Ποιος κατάστρεψε τα Βαλκάνια και φεύγουν τα ασπροπούλια
από εκεί και έρχονται στην Ελλάδα; Ποιος κατάστρεψε τη Μέση
Ανατολή, τον Ινδικό Ωκεανό, το Πακιστάν, Αφγανιστάν; Ποιος κατάστρεψε το Ιράκ, την Παλαιστίνη; Τι είναι αυτές οι ροές; Τα ρεύµατα του αέρα; Τα υποθαλάσσια ρεύµατα του ωκεανού, που
παίρνουν ξαφνικά τις ορδές αυτά τα σµήνη από τα µαυροπούλια
και τα κουβαλάνε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα;
Γίνεται παρακάτω και µία αναφορά στο ταλαίπωρο ελληνικό
Σύνταγµα, σε αυτό το ταλαιπωρηµένο έγγραφο, στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, τα οποία δίνουν
τον ορισµό του πολίτη και της ιθαγένειας και τα οποία λένε –αν
έχω σηµειώσει σωστά- ότι πρέπει να εξασφαλίσουν, αυτοί που
θα πάρουν την ιθαγένεια και θα γίνουν πολίτες Έλληνες, συµµετοχή στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφάλειά τους, τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα
και η σταδιακή ενθάρρυνση δικαιωµάτων συλλογικής δράσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω τη σκέψη µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ: Πώς έρχονται οι συγκυρίες και
αποκαλύπτουν την αλήθεια που επιµελώς προσπαθούµε να κρύψουµε!
Την περασµένη εβδοµάδα ήρθε το νοµοσχέδιο µε τα µέτρα και
αφαιρέθηκαν από µία µεγάλη µερίδα του ελληνικού λαού, προνόµια, ένα µέρος του µισθού τους και πέφτουν στον αγώνα της
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επιβίωσης. Και έρχονται και άλλα και τα υπόλοιπα. Και ο ιδιωτικός τοµέας και όλα. Και λέµε τώρα να έρθουν οι µετανάστες να
τους κάνουµε ισότιµους πολίτες µε τα ίδια δικαιώµατα που έχουν
οι Έλληνες! Ποια δικαιώµατα; Έχει µείνει κανένα δικαίωµα να το
δώσουµε στους µετανάστες; Αφού οι Έλληνες πολίτες τώρα θέλουν να εξισωθούν µε τους µετανάστες για να βρουν κανένα κοµµάτι ψωµί για τα παιδιά τους. Θέλουµε να φέρουµε τους
µετανάστες, να τους εξισώσουµε µε τους Έλληνες πολίτες. Ε,
είναι ένας τραγέλαφος αυτός.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος για επτά
λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα εθνοκτόνο νοµοσχέδιο. Πολλοί ιδεολογικά θεωρούν το έθνος ξεπερασµένη
έννοια. Περηφανεύονται γι’ αυτό και αναγνωρίζουν µόνο τις ιδιότητες του πολίτη, ενός αόριστου κράτους, του οποίου η υπόσταση σαφώς είναι κυριαρχία επί εδάφους.
Ακούστε, λοιπόν, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του
ΠΑΣΟΚ, αυτό το προοδευτικό ζήτηµα. Το ∆ίκαιο του Εδάφους, το
οποίο εισηγείται το ΠΑΣΟΚ, είναι το δίκαιο του ιµπεριαλισµού,
των αποικιοκρατών, των εκάστοτε κατακτητών, των εισβολέων,
των καταπατητών, των εποίκων, των αποίκων και όλων των εισβολέων. Γι’ αυτό αν εφαρµόζετο στα κατεχόµενα, θα είχαµε διακόσιους πενήντα χιλιάδες Τούρκους µε κυπριακή ιθαγένεια
παρακαλώ. Ευτυχώς ο ΟΗΕ προβλέπει επί του συγκεκριµένου
ότι πρόκειται για έγκληµα πολέµου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Όσον αφορά την Ελλάδα, όµως, έχουµε έναν ακήρυχτο πόλεµο. Έχουµε την εφαρµογή των αρχών, του κ. Σόρος, της ανοιχτής κοινωνίας. Ανοιχτή κοινωνία, κυρία Υπουργέ, ανοιχτά
σύνορα, κατάργηση µονοµερώς από όλη την ανθρωπότητα µόνο
από την Ελλάδα των συνόρων, εφαρµόζεται για να εισρεύσουν,
να συσσωρευτούν οι λαθροµετανάστες, να εγγραφούν και να πολιτογραφηθούν και να µετονοµαστούν σε µειονότητες. Αδίκως
το State Department στέλνει τους πρέσβεις, τους προξένους του
να αναζητήσουν ανύπαρκτες µειονότητες µέσα στην Ελλάδα.
Τώρα θα τους στέλνει να καταγράφουν τις υπαρκτές µειονότητες, που µε το νοµοσχέδιο εσείς εν συνόλω κατασκευάζετε στη
χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και πολύ καλά ο κ. Γκασµέτ Καπλάνι, ο αρχηγός ενός κόµµατος των Αλβανών, γιατί το άλλο ανήκει στον κ. Τσενάι, που εκπαιδεύονται και οι δύο από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
σαν οι επικεφαλής των αλβανικών κοµµάτων στη χώρα, µε απόλυτη σαφήνεια λέει στον τίτλο του site του, στο διαδίκτυο: «∆ίκαιο εδάφους και όχι αίµατος». Είδατε, λοιπόν, πώς γίνεται το
αµερικάνικο πρότυπο του πολυπολιτισµού της εξόντωσης των
ντόπιων, των ιθαγενών πληθυσµών; Αποτελεί προοδευτική γραφίδα ενός πάλαι ποτέ µεταλλαγµένου σοσιαλιστικού κόµµατος
και η ουρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθεί, του πάλαι ποτέ κόµµατος
Ελλάδος εσωτερικού, µε ελληνική σηµαία, όταν δεν την καίει
πλέον.
Είµαστε, λοιπόν, µπροστά στα εξής δεδοµένα. Ο κ. Ραγκούσης αναχώρησε. Η κυρία Υπουργός, που τον αντικαθιστά, σαφώς
πρέπει να γνωρίζει τη θέση της Κυβέρνησης. Ο κ. Ραγκούσης
στις 11 Σεπτεµβρίου 2007 υπεραµύνεται του βιβλίου της Ιστορίας, το οποίο δεν κυκλοφορούσε, γιατί δεν είχε το θάρρος να το
τυπώσει, λέει, τότε ο Καραµανλής. Και στις 25-9-2007, µετά τις
εκλογές, όταν από το φόβο του λαού και του ΛΑΟΣ αποσύρθηκε
το βιβλίο, λέει ο κ. Ραγκούσης: «Είσαστε όµηροι της πολιτικής
του ΛΑΟΣ και δεν αφήνετε να κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο». Γι’
αυτό αποκαταστάθηκε η κ. ∆ραγώνα, γι’ αυτό και ο κ. Αλεβιζάτος
είναι ο συντάκτης του νοµοσχεδίου, γι’ αυτό και το πνεύµα Βερεµή, Αλεβιζάτου, ∆ραγώνα, ∆ιαµαντοπούλου και όλων των λοιπών, είναι το πνεύµα του πολυπολιτισµού µε το αµερικάνικο
βαβυλωνιακό πρότυπο, όπου εδώ έχουµε το εξής ζήτηµα: Θα
αποσυρθεί από την εισηγητική έκθεση η υβριστική διατύπωση
ενάντια στον Ελληνισµό της Μικράς Ασίας; Απαντήστε, κυρία
Υπουργέ. Ναι ή όχι; ∆εν θα απαντήσετε, γιατί µου απάντησε ο κ.
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Πανάρετος για σας όταν µου είπε σε αυτήν την Αίθουσα ότι οι Αλβανοί µαθητές στην Ελλάδα είναι «µειονότητα». Είναι στα Πρακτικά της Βουλής και όλοι το ξέρουν. Αλλά βέβαια τα µέσα
ενηµέρωσης αποσιωπούν οτιδήποτε έχει να κάνει µε θέσεις
εκτός γραµµής. Γιατί εµείς είµαστε η διακατεχόµενη Ελλάς. ∆εν
είµαστε η κυρίαρχη Ελλάδα, η οποία ανήκει στους Έλληνες.
Ντρέπεστε να πείτε ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει στους αποίκους της, στους µετανάστες της, διότι
αυτό είναι προοδευτικό κατά το αµερικανικό πρότυπο, κύριε ∆ιαµαντίδη. Προοδευτικότατο. Το δίκαιο του εισβολέα να εγγράφεται ως δίκαιο κυριαρχίας.
Αυτή, λοιπόν, η θέση του µεταλλαγµένου ΠΑΣΟΚ, που αν δεν
υπήρχαν οι σύντροφοι από το Βορρά (Α’ Θεσσαλονίκης Ν.Ε.
ΠΑΣΟΚ) που σας επαναφέρουν στην τάξη, που σας υπενθυµίζουν το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, που σας υπενθυµίζουν την υπερηφάνεια για κάποιες αρχές και αξίες, δεν θα ήσασταν σήµερα
εσείς, οι οποίοι το 2004 είχατε σηµαία σας τον πολυπολιτισµό
για εκλογικό αγώνα, αλλά τώρα δεν το σηκώσατε ψηλά, γιατί ερµηνεύτηκε στην κοινωνία ότι ο πολυπολιτισµός είναι τα διάφορα
γκέτο και η Βαβυλωνία. Και βέβαια το αµερικανικό παιγνίδι παίζει πολύ καλά. Εφαρµόζετε τις αµερικανικές εντολές. Σας συγχαίρουµε γι’ αυτό. Θα έλεγε κανείς ότι το διαβατήριο αµοιβής
από τον αµερικανικό παράγοντα το έχετε.
Τι λέει η ΓΣΕΕ στην επίσηµη έκθεσή της, σε σχέση µε τους µετανάστες;
«Μεταβολές Ελλήνων και µεταναστών, 1998-2007». Γιατί το ζήτηµα είναι το δηµογραφικό. Ενεγράφησαν στον ενεργό πληθυσµό ογδόντα χιλιάδες Έλληνες τη δεκαετία και διακόσιες
ενενήντα χιλιάδες µετανάστες. Σιγά-σιγά οι Έλληνες θα γίνουµε
µια µειοψηφία χωρίς δικαιώµατα, ενώ οι εγγραφόµενοι µετανάστες θα γίνουν µειονότητα µε ποσόστωση στο ∆ηµόσιο, στην
Αστυνοµία, παντού. Βέβαια, θα δηλώνουν και αντιρρησίες συνείδησης. Γιατί να µην υπηρετήσουν τον Ελληνικό Στρατό;
Η δηµογραφική αυτή εξέλιξη, που οδηγεί την Ελλάδα και τους
Έλληνες σε µια έµµεση κατοχή, είναι η εφαρµογή των σχεδίων
σας. Ο χειρότερος ρατσισµός που υπάρχει σ’ αυτή την Αίθουσα
είναι ο µεταµοντέρνος ανθελληνισµός. Ο κοσµοπολιτισµός αντικατέστησε τις αρχές του διεθνισµού. Ο διεθνισµός αναφέρεται
σε ισότιµα και κυρίαρχα έθνη και ο κοσµοπολιτισµός σε απάτριδες καταναλωτές, εκεί που έχετε καταντήσει σαν ουραγοί του
παγκόσµιου συστήµατος.
Τελειώνω ακριβώς µε την εξής διάκριση…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο προηγούµενος οµιλητής µίλησε οκτώ λεπτά και δεκαπέντε
δευτερόλεπτα. Το ίδιο θα κάνω και εγώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): ∆εν σηµαίνει ότι είναι
κεκτηµένο αυτό. Σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η ιθαγένεια και η
υπηκοότητα είναι δύο διαφορετικές έννοιες. ∆εν χρησιµοποιείτε
την υπηκοότητα, διότι αν κάποιος υπακούει σε ένα κράτος και
είναι κακουργηµατικός παραβάτης, του θα αφαιρείται. Αν αποδοθεί, όµως, η ιθαγένεια -που δεν επιτρέπεται να αποδίδεται- δεν
θα αφαιρεθεί ποτέ.
Είσαστε ο «δούρειος ίππος» της ευρωπαϊκής συνοχής. Τινάζετε στον αέρα την εθνική µας συγκρότηση ως κράτος. Όχι µόνο
είναι αντισυνταγµατικό, αλλά είναι ένα επικίνδυνο νοµοσχέδιο,
του οποίου οι εξελίξεις θα οδηγήσουν ταχύτατα σε δρόµους καταστροφής ανεπιστρεπτί. Γι’ αυτό, εµείς είπαµε: Πρώτα να γίνει
η απογραφή. ∆εύτερον, όχι ξέφραγο αµπέλι. Τρίτον, ποσόστωση
και µέτρο. Είµαστε το κόµµα του µέτρου και οι θέσεις µας αναφέρονται σε επιλεκτική απονοµή υπηκοότητας και µόνο. ∆εν είµαστε εµείς οι ρατσιστές. Ρατσιστές είστε εσείς που επιτίθεσθε
στον ελληνικό λαό µε όλα τα καµώµατά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και κλείνω, δεν θα περάσει το νοµοσχέδιο και σύντοµα θα
δείτε ποιο είναι το πρώτο κόµµα, όταν το δηµοψήφισµα της κάλπης που θα βγάλει το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό κυρίαρχη δύναµη για τη σωτηρία της πατρίδας.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΛΑΟΣ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. ∆εν µπορεί να γίνεται έτσι η συζήτηση, να αντιδικεί το Προεδρείο συνεχώς µε τους οµιλητές. Τα επτά λεπτά
είναι αρκετά για να ολοκληρώσετε. Από κει και πέρα η παράταση
δεν είναι κεκτηµένη, κάποιος παραβίασε το χρόνο. Κακώς. Να
συνεχίσουµε όλοι σε αυτό το µοτίβο; Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ: Κάντε το οκτώ λεπτά, κύριε Πρόεδρε,
για να είµαστε σίγουροι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): ∆εν εξαρτάται από
µένα. Είναι αποφάσεις που έχουν ληφθεί και είµαστε υποχρεωµένοι να τις τηρήσουµε, γιατί ξέρετε ότι θα µείνουν άλλοι που
δεν θα µπορέσουν να µιλήσουν. Το λέει ο Κανονισµός, δεν το κανονίζω εγώ.
Το λόγο έχει ο κ. ∆ρίτσας, για επτά λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το χειρότερο δεν είναι που ακούγονται σ’ αυτήν την Αίθουσα,
στο ναό της δηµοκρατίας και της ελευθερίας -όπως λέγεται- τέτοιου είδους εµπρηστικές διακηρύξεις. Το χειρότερο είναι ότι
αυτά όλα λέγονται για να µετατραπούν σε µικρά και τµηµατικά cd
και να µεταφέρονται συνέχεια, δηλητηριάζοντας συνειδήσεις χιλιάδων Ελλήνων, σε διάφορες εκποµπές των τηλεοπτικών σταθµών, που διαθέτει το δίκτυο του ΛΑΟΣ.
Εκεί στοχεύουν όλα αυτά τα σόου, που παρακολουθούµε
µέχρι στιγµής. Αξίζει να επισηµανθεί ότι οι φοβίες, οι ξενοφοβίες,
η επιφύλαξη απέναντι σε οτιδήποτε ξένο είναι και µέσα στην ανθρώπινη φύση, µέχρις ότου εξοικειωθεί µε τις πραγµατικότητες
που έχει γύρω του. Όχι µόνο µε τους ξένους ανθρώπους, αλλά
µε οτιδήποτε δεν είναι ταιριαστό στις συνθήκες που -εν πάση περιπτώσει- έχει µάθει να ζει κανείς. Και στο εξωτερικό να πάει κανείς, όταν πάει για πρώτη φορά, αισθάνεται λίγο αµήχανα, λίγο
άσχηµα για οτιδήποτε ξένο. Αυτό είναι φυσικό.
Το να µετατρέπεται αυτό σε συγκροτηµένη ιδεολογία και πολιτική άποψη γεννά το αβγό του φιδιού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι ο εθνικοσοσιαλισµός εν τω γεννάσθαι. ∆εν είναι
πρώτη φορά, που εµφανίστηκε στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Το ΛΑΟΣ είναι εθνοσοσιαλιστικό κόµµα και αν θέλετε να κάνουµε
ευρύτατη ιδεολογική και πολιτική συζήτηση γι’ αυτό και ανατρέχοντας στην Ιστορία, βεβαίως και µπορούµε να κάνουµε. Αλλά
και ο Χίτλερ αυτά έλεγε µειλίχια και γλυκύτατα το ’30. Και εν
πάση περιπτώσει, είναι τροµερή αντίφαση των εθνικιστών να µισούν τους εθνικιστές των άλλων χωρών. Αυτό είναι περίεργο µε
αυτή την ιδεολογία του µίσους και της απόρριψης κάθε διαφορετικότητας. Είναι το πιο αντιφατικό πράγµα, που γεννήθηκε
στον κόσµο, ο εθνικισµός. Ας πάρει ο καθένας τα µέτρα και τις
αποστάσεις του.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εµείς αγαπάµε όλο τον κόσµο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: ∆εν θα παρακολουθήσουµε ούτε τα
αντικοµµουνιστικά παραληρήµατα, ούτε τις διαστρεβλώσεις της
ιστορίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ο ελληνικός λαός, ευτυχώς, έχει
πλούσια, πολύ ζωντανά βιώµατα και ξέρει να ξεχωρίζει πάρα
πολύ καλά την ήρα από το στάρι.
Από κει και πέρα το πρόβληµα που έχουµε µε το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι πρόβληµα καθυστέρησης -για να έλθει ένα τέτοιο
νοµοσχέδιο- και δειλίας. Εδώ είναι το πρόβληµα µε το ΠΑΣΟΚ
και µε τη Νέα ∆ηµοκρατία. Ενώ, έχουµε ένα πραγµατικό γεγονός, δεν γεννήθηκε από τη συνωµοσία κάποιων, πράγµατι,
έχουµε µεταναστευτικά ρεύµατα τα οποία έχουν αιτίες.
Κανείς ούτε το ΛΑΟΣ ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα ∆ηµοκρατία
-σωστά το είπε ο συνάδελφος ο κ. Καζάκος- δεν επισηµαίνουν
τις αιτίες και δεν κάνουν πολιτικές για να αντιµετωπιστούν οι αιτίες που γεννούν όλα αυτά τα µεταναστευτικά ρεύµατα, τα οποία
ειρήσθω εν παρόδω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίως είναι
µεταναστευτικά ρεύµατα ανθρώπων, που έχουν µια σειρά από
δυνατότητες µορφωτικές και πολιτισµικές. Γι’ αυτό αναζητούν
κάπου καλύτερη µοίρα.
∆υστυχώς ή ευτυχώς, όπως και να το κάνουµε, τα µεταναστευτικά ρεύµατα κατά κανόνα δεν συγκροτούνται από τους πιο
εξαθλιωµένους των χωρών αυτών. Εξαθλιώνονται µέσα από τη
διαδικασία της προσπάθειας να µεταναστεύσουν, να βρουν καλύτερη τύχη ή τουλάχιστον να επιζήσουν. Μπορούν να είναι δη-
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µιουργικότατες δυνάµεις σε κάθε χώρα που πηγαίνουν.
Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη προχώρησαν βήµα-βήµα
στη λογική του φρουρίου, της περιχαράκωσης, της ανυπαρξίας
οποιασδήποτε ορθολογικής µεταναστευτικής πολιτικής και τελικά της µη ανάληψης των ευθυνών τους, ως χώρες που καθορίζουν τις αιτίες από τις οποίες παράγονται τα µεταναστευτικά
ρεύµατα. Με αυτόν τον υποκριτικό και ανεύθυνο τρόπο άφησαν
να δηµιουργηθούν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες καταστάσεις εκρηκτικές.
Πάνω σ’ αυτές τις εκρηκτικές καταστάσεις κάποιοι σπεκουλάρουν και προσπαθούν να καλλιεργήσουν τους φόβους και να µαζέψουν ψηφαλάκια από φοβισµένους ανθρώπους. Πολλοί από
αυτούς µπορεί να είναι και δικαιολογηµένα φοβισµένοι. Αυτό δεν
µπορεί να το ανεχθεί η Αριστερά, δεν µπορεί να το ανεχθεί η ∆ηµοκρατία, δεν µπορεί να το ανεχθεί κανένας πολιτισµός. Ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισµός µε τις βαθύτατες ρίζες του δεν
µπορεί να το ανεχθεί αυτό. Και όλα τα τµήµατα της Αριστεράς
και της δηµοκρατικής σκέψης βασίζονται ακριβώς στη βίωση
όλης αυτής της ιστορικής διαδροµής.
Και ξέρουµε καλά ότι η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ιστορία µετακινουµένων πληθυσµών, στους αιώνες των αιώνων. Και
είναι υποκριτικό, οι πατριώτες οι εθνικιστές που ταυτόχρονα
επαίρονται ότι είναι και χριστιανοί και καλοί χριστιανοί να χωρίζουν τους ανθρώπους µε βάση το φύλο, το χρώµα, τον τόπο καταγωγής τους και όλα αυτά. Πού είναι, ότι όλοι είµαστε παιδιά
του ίδιου Θεού; Πού είναι αυτές οι περίφηµες δοξασίες, που ριγούν όσοι τις λένε, όταν τις λένε υποκριτικά; Προς αυτήν την κατεύθυνση δεν µπορούµε να µην σταθούµε στο γεγονός. Και το
γεγονός είναι ένα. Στην Ελλάδα έχει διαµορφωθεί η πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα είναι ότι έχουµε Έλληνες χωρίς
πολιτογράφηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, τελειώνετε εδώ, κύριε ∆ρίτσα.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε
Παιδιά γεννηµένα εδώ µε ελληνική συνείδηση, µε γνώση της
ελληνικής γλώσσας, ανθρώπους που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία, ας µην µιλήσω για τους µετανάστες στο σύνολό τους, ας
µιλήσω γι’ αυτά τα οποία θέλει να ρυθµίσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Και από αυτήν την άποψη, αυτό το νοµοσχέδιο, µε ένα
δειλό και µε ένα τρόπο υπόκλισης στις πιέσεις του ΛΑΟΣ και της
Νέας ∆ηµοκρατίας, έρχεται πολύ δειλά να το ρυθµίσει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κλείνετε εδώ παρακαλώ, κύριε ∆ρίτσα.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Επί της αρχής ψηφίζουµε, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς γιατί τουλάχιστον εισάγεται η αιτιολογηµένη απόφαση και τουλάχιστον δειλά ξεπερνάµε τις αγκυλώσεις που
καταστρέφουν και τον ελληνικό λαό και τον ψυχισµό τους και
τους µετανάστες. Και προσδοκάµε στο να ανοίξει ένας δρόµος
για να δηµιουργηθούν και στη χώρα µας συνθήκες ορθολογικής
αντιµετώπισης των πραγµάτων, µε ένα πραγµατικό ανθρωπισµό
και µε µία πραγµατικά προοδευτική κατεύθυνση αυτής της
χώρας. ∆ιαφορετικά θα οδηγηθούµε σε κολαστήρια και θα µετατρέψουµε τη χώρα µας σε χώρα σφαγείο ανθρώπων από ανθρώπους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Γιάννης Κουτσούκος για επτά λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθούσα πριν λίγο στα κεντρικά δελτία ειδήσεων τη µάχη
που δίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, µεταφέροντας και αποφάσεις Ευρωπαΐων ηγετών ενάντια σε όλους αυτούς που κερδοσκοπούν και εκµεταλλεύονται τους λαούς του κόσµου. Και
σκεφτόµουνα πόσο εύκολο είναι να κερδοσκοπεί κανένας πολιτικά, εκµεταλλευόµενος τους φόβους τους οποίους τεχνηέντως
καλλιεργεί και αναδεικνύει και µάλιστα σε συνθήκες κρίσης, όταν
δοκιµάζεται ο λαός, όταν σε µια χώρα που αντιµετωπίζει χρόνια
προβλήµατα ανεργίας, παραγωγικότητας, έχει µεγάλο ποσοστό
φτώχειας και τώρα βρίσκεται µπροστά σε µια τεράστια οικονοµική κρίση, πόσο εύκολο είναι αυτός ο λαϊκισµός, αυτός ο εθνικισµός, αυτές οι φοβίες να αξιοποιούνται στο πόκερ της
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πολιτικής κερδοσκοπίας. Και τα λέω αυτά διότι ακούσαµε σ’
αυτή την Αίθουσα ακόµα και φωνές διχαστικές, εµφυλιοπολεµικού κλίµατος το οποίο το έχει απορρίψει η ελληνική κοινωνία και
το οποίο ευτυχώς για τη χώρα µας το έκλεισαν οι κυβερνήσεις
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της δεκαετίας του ‘80 µε τους νόµους της αναγνώρισης της Εθνικής Αντίστασης που συµφιλίωσαν τον ελληνικό λαό. Άρα, κάποιος που επιχειρεί να ανοίξει αυτό το
κεφάλαιο, το κάνει έχοντας στο µυαλό του πως σ’ αυτές τις συνθήκες της κρίσης µπορεί να κερδοσκοπήσει ανοίγοντας τέτοια
ζητήµατα, τα οποία όµως, λειτουργούν διχαστικά στις πλάτες
µιας κοινωνίας, η οποία αυτή τη στιγµή δίνει µια κρίσιµη µάχη για
να σωθεί η χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να είµαστε ειλικρινείς πρέπει να δούµε τα πράγµατα κατάµατα, αλλιώς και εµείς βάζουµε
το κεφάλι, όπως η στρουθοκάµηλος, στην άµµο.
Άκουσα τον αξιότιµο, κ. Καζάκο προηγουµένως να προσπαθεί
να αντιληφθεί τι σηµαίνει η ορολογία των µεταναστευτικών ρευµάτων και πώς προέκυψαν. Και δικαίως µας είπε, ότι αυτά δεν
είναι καιρικά φαινόµενα. Προφανώς και δεν είναι καιρικά φαινόµενα. Προφανώς σήµερα, αν θέλουµε να δούµε τα πράγµατα και
να τα πούµε µε το όνοµά τους, ως πολιτικοί που λειτουργούµε σε
κόµµατα, σε φορείς που παρεµβαίνουν στις διεθνείς εξελίξεις,
πρέπει και εµείς να πούµε ότι ζούµε σε ένα κόσµο µε φτώχεια, σε
ένα κόσµο µε πολέµους, σε ένα κόσµο µε αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα, και οι λαοί, οι απλοί πολίτες αναγκάζονται να
πάνε να βρουν ένα κοµµάτι ψωµί, ένα καλύβι να βάλουν το κεφάλι τους.
Και θα είµαστε εντελώς υποκριτές, εάν κάνουµε πολιτική εδώ
µε ακροατήριο τα προβλήµατα των Ελλήνων πολιτών, χωρίς να
βάλουµε το λιθαράκι που µπορεί ο καθένας να συµβάλει, στο να
αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα που υπάρχουν γύρω µας.
Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι των µεταναστευτικών
ρευµάτων, ακριβώς επειδή δίπλα µας υπάρχει φτώχεια, υπάρχει
εξαθλίωση, υπάρχουν αυταρχικά καθεστώτα.
Και βεβαίως, είναι καθήκον κάθε Έλληνα πολίτη, κάθε προοδευτικού ανθρώπου, εκτός από το να βάζει αυτά τα ζητήµατα,
να απαιτήσει στο πλαίσιο µιας περιφερειακής οργάνωσης που
λειτουργούµε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναδείξουµε αυτά τα
ζητήµατα και να διαµορφώσουµε µια ολοκληρωµένη µεταναστευτική πολιτική. Γιατί ό,τι και να κάνουµε στη χώρα µας, όσο
και να φράξουµε τα σύνορά µας δεν θα αντιµετωπίσουµε αυτά τα
προβλήµατα αν δεν έχουµε συνέργειες µε άλλες πολιτικές των
Ευρωπαίων εταίρων µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του ‘90,
όταν εδώ ήρθαν οι γείτονές µας φτωχοί και εξαθλιωµένοι, επειδή
υπήρξε και προηγήθηκε µία πολιτική που άνοιξε τα σύνορα
δήθεν, αντιµετώπισε το πρόβληµα µε δύο τρόπους. Ο ένας ήταν
να οργανώσει την περιφρούρηση των συνόρων µας και από τότε
µπήκαν οι βάσεις για τους συνοριοφύλακες. Και ο άλλος τρόπος
ήταν να δώσει σ’ αυτούς τους φτωχούς και κατατρεγµένους µία
στοιχειώδη νοµιµότητα, σ’ αυτούς που κοιµούνταν στις καλύβες,
σ’ αυτούς που κοιµούνταν στις βατουκλιές και στα ρέµατα, σε
όλους αυτούς που µάζευαν τα πορτοκάλια και τις ελιές, που δούλευαν στα γιαπιά.
Και εγώ πρέπει να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εκείνη
την περίοδο και τη δεκαετία του ‘90 νιώθω περήφανος γιατί ως
µέλος, ως τµήµα του συνδικαλιστικού κινήµατος της χώρας συνέβαλα και εγώ µε τις µικρές µου δυνάµεις. Ήταν απαίτηση των
συνδικάτων τότε να νοµιµοποιήσουµε τους ξένους εργάτες για
να µην λειτουργούν ανταγωνιστικά στους Έλληνες εργαζόµενους, να µην δουλεύουν ανασφάλιστοι, να µην δουλεύουν χωρίς
το βασικό µεροκάµατο, για να προστατέψουµε τον Έλληνα εργαζόµενο, αλλά και για να υπερασπιστούµε ένα δικαίωµα ενός
ανθρώπου που αναγκάστηκε να ξεσπιτωθεί. Γιατί κανένας δεν
ξεσπιτώνεται, δεν φεύγει από τον τόπο που γεννήθηκε επειδή
έτσι του αρέσει. Αναγκάζεται.
Και φθάσαµε αγαπητοί συνάδελφοι σήµερα να µιλάµε ότι σ’
αυτούς τους ανθρώπους µπορούµε να δώσουµε το δικαίωµα να
αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια γιατί είναι νόµιµοι κάτοικοι
πια. Και κυρίως να δώσουµε το δικαίωµα της ιθαγένειας στα παιδιά τους, αυτά που γεννήθηκαν εδώ. Γιατί ακούω τις κραυγές
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πολλών συναδέλφων αλλά θέλω να τους ρωτήσω, στα σχολεία
που πήγαιναν τα δικά τους παιδιά, δεν είχαν δίπλα παιδιά µεταναστών; ∆εν µάθαιναν τα ίδια γράµµατα, την ίδια ιστορία, τα ίδια
θρησκευτικά; Εµένα τα παιδιά µου σε τέτοια σχολεία πήγαιναν.
Άλλων συναδέλφων που πήγαιναν σε κολλέγια ή στα βόρεια προάστια δεν έχουν νιώσει αυτά τα παιδιά, δεν έχουν νιώσει ότι αυτά
τα παιδιά αισθάνονται Έλληνες. Άρα, λοιπόν, να λείψουν αυτά, οι
κραυγές.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι δυνατόν σε ανθρώπους που έχουν
ενσωµατωθεί στις τοπικές κοινωνίες, που έχουν αγοράσει σπίτια, έχουν µαγαζιά, καλλιεργούν τα χωράφια µας, να µην τους
δώσουµε τη δυνατότητα να εκφράζονται στις τοπικές εκλογές;
∆εν θα κάνουµε καλύτερους τους ∆ηµάρχους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν θα κάνουµε τους ίδιους καλύτερους πολίτες, όταν
τους δώσουµε τη δυνατότητα να εκφραστούν και να συµµετέχουν στα κοινά;
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, νοµίζω ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χωρίς φοβίες, µε ανοικτή τη σκέψη στις
εξελίξεις και στη σύγχρονη διαµόρφωση της ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, φέρνει σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο
πραγµατικά δείχνει και τον χαρακτήρα της πολιτικής που έχει
ανοίξει και θα ακολουθήσει και το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα µπορεί να
ζήσει και θα ζήσει κόντρα σε όσους αυτή την περίοδο την επιβουλεύονται, επειδή οι Έλληνες είναι δηµιουργικοί και επειδή
στα δύσκολα πάντα πάνε µπροστά. Αυτό θα κάνουµε και τώρα
και να είστε σίγουροι ότι οι φόβοι, οι φοβίες που καλλιεργούνται,
τα διλήµµατα που αναπτύσσονται θα διαψευσθούν από την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, για επτά λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, καταγόµαστε από τον ίδιο νοµό. Ένας νοµός
που κατά τα δικά σας πρότυπα είναι πολυπολιτισµικός. Έχει
πολλά στοιχεία, διάφορα στοιχεία και διάφορες ράτσες. Ζητώ
για µια ακόµα φορά να αλλάξετε αυτό από την αιτιολογική σας
έκθεση γιατί προσβάλλει το 50% του νοµού που εκλέγεσθε. Γιατί
λέτε Ποντίους και Μικρασιάτες. Αλλάξτε το γρήγορα γιατί είναι
ύβρις και για τον νοµό και για την Ελλάδα. Εγώ δεν θα µιλήσω,
ούτε δικολαβίστικα και ούτε νοµικίστικα. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Ο νόµος τάδε, ο νόµος δίνα, αυτός ο νόµος λέει αυτά.
Εγώ θα µιλήσω µε την λογική, κύριοι συνάδελφοι.
Να ξεκινήσουµε µε το ερώτηµα πόσοι είναι οι λαθροµετανάστες; Γνωρίζουµε; Όχι. Πόσοι είναι αυτοί που θα νοµιµοποιηθούν; Γνωρίζουµε; Όχι. Το επόµενο ερώτηµα, κύριε Υπουργέ. Αν
τους νοµιµοποιήσετε, τους υπόλοιπους θα τους πνίξετε; Οι υπόλοιποι που θα µείνουν! Θα τους πνίξουµε; Θα τους πετάξουµε
στη θάλασσα; Τι θα τους κάνουµε; Άρα, λοιπόν, δεν είναι µόνο
διακόσιοι, τριακόσιοι χιλιάδες! Είναι και οι υπόλοιποι! ∆εν µας
λέτε για τους υπολοίπους. Είναι αυτό που κρύβεται στο παρασκήνιο.
Και πάµε στο επόµενο ερώτηµα. Τα παιδιά που γεννιούνται θα
γίνονται Ελληνόπουλα. ∆ικαίωµά σας. Εσείς έχετε αυτή την εύκολη πολιτική να δίνετε τα πάντα. Οι γονείς; Ο νόµος περί συνενώσεων οικογενειών; ∆εν θα χρησιµοποιηθεί; Αυτοί δεν έχουν
ένα παιδί, έχουν δυο γονιούς, αλλά έχουν και επτά αδέλφια.
Αυτοί δεν θα έρθουν να ενωθούν µε την οικογένειά τους; ∆εν θα
προσχωρήσουν στην ελληνική κοινωνία; Είναι απλά θέµατα, κύριοι, και θέλω απαντήσεις.
Εκείνο που άκουσα και προκαλεί τον γέλωτα είναι ότι η Ελλάδα
πεθαίνει δηµογραφικά. Και επειδή πεθαίνει δηµογραφικά πρέπει
να γεµίσουµε ξένους. Ακούστε λογική! Η λογική τού πονάει δόντι,
κόβω κεφάλι. Αντί να πούµε πεθαίνουµε δηµογραφικά, δίνουµε
κίνητρα στους Έλληνες να γεννήσουν και άλλα παιδιά, να γίνουµε τρίτεκνοι, τετράτεκνοι, πολύτεκνοι, θα φέρουµε και άλλους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Απίστευτα πράγµατα ακούγονται εδώ µέσα. Και τα ακούω από
συναδέλφους Βουλευτές, οι οποίοι θεωρούν τη σοβαρότητα µε
τη γραφικότητα απλό κοινωνικό βηµατάκι. Αντί να δώσουµε κί-
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νητρο να γεννήσουµε και άλλους Έλληνες, θα φέρουµε άλλους!
Φέρτε και εξωγήινους. Φέρτε και από τον Σείριο, φέρτε και από
αλλού. Έλληνες να µην υπάρχουν, αυτό θέλετε.
Για να τα βάλουµε λίγο κάτω. Εχθές το απόγευµα, γιατί µιλάτε
για πολυπολιτισµούς εσείς, εγώ θέλω να σας ρωτήσω µε το χέρι
στην καρδιά, πέστε µου σε ποια χώρα εφαρµόστηκε πολυπολιτισµός. Πέστε µου, κυρία Υφυπουργέ, εσείς που είστε οπαδός του
πολυπολιτισµού σε ποια χώρα του κόσµου εφαρµόστηκε πολυπολιτισµός, χωρίς επιβολή όµως, χωρίς να αφανιστούν οι ιθαγενείς. Θα σας πω εγώ. Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής που είναι
το ιδεατό του Πρωθυπουργού, κρατικό παράδειγµα. Ελάτε όµως
που εκεί πήγαν οι Αγγλοσάξωνες και κατέσφαξαν τους ιθαγενείς!
Που οι Απάτσι έγιναν ελικόπτερα, που η φυλή Τσερόκι έγινε τζιπ
Τσερόκι, που τα χιούι είναι ελικόπτερα. Εγώ δεν θέλω ο Πόντιος
να είναι ελικόπτερο µετά από πενήντα χρόνια. Με ρώτησε κανείς;
Μη γελάτε κύριοι. Εγώ δεν θέλω ο Σαρακατσάνος και ο Πελοποννήσιος να είναι ελικόπτερο, ούτε τζιπάκι. Ποιος σας δίνει το
δικαίωµα να µιλάτε για πολυπολιτισµό; Θα µου πείτε στο Βέλγιο,
στην Ολλανδία, στη Γαλλία –έχετε δίκιο- στην Αγγλία. Εσείς οι
δηµοκράτες χρησιµοποιείτε φασιστικά, απολυταρχικά, δουλοκτητικά πολιτεύµατα; Γιατί αυτούς που επικαλείσθε είναι οι προδότες των χωρών της Τυνησίας, της Αλγερίας όπου εκεί τους
είχαν δούλους µε αλυσίδες και αυτοί αναγκαστικά αφού φρόντιζαν την πατρίδα τους όταν έγιναν τα εθνικοαπελευθερωτικά καθεστώτα, έγιναν οι επαναστάσεις τους και έφυγαν και πήγαν στη
Γαλλία, στην Ολλανδία.
∆εν υπάρχει πολυπολιτισµός, κύριοι. Είναι παρά φύσιν. Είναι
νεολογισµός, δεν είναι κάτι που µπορείς να µιλήσεις ότι µπορεί
να υπάρξει ποτέ. Βαπτίζουµε λέξεις και λέµε πολυπολιτισµός,
πολιτικός πολιτισµός. Άλλα παραµύθια. Είναι νεολογισµοί, είναι
τσιτάτα πολιτικά για να σας φτιασιδώνουν όπως το mea culpa
του Παπανδρέου. ∆εν καταλαβαίνει τι λέγαµε. Είπε mea culpa,
τελείωσε. Κατάλαβε κανείς τίποτε τέλος πάντων τότε; Είπε mea
culpa. Κανείς.
Συνεχίζουµε. Στη Νιγηρία είχαµε τριακόσιους νεκρούς εχθές
και σήµερα. Το ξέρετε, κύριοι; Τι νεκροί είναι αυτοί ξέρετε; Είναι
σκοτωµοί µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων. Εγώ δεν µπορώ
να σας καταλάβω, ειλικρινά πιστέψτε µε, έχω πρόβληµα να σας
καταλάβω. ∆ιαβάζω διεθνή Τύπο και βλέπω τι γίνεται διεθνώς σε
επίπεδο θρησκευτικών συγκρούσεων και φοβάµαι. Όχι γιατί φοβάµαι τι θα µου έρθει µετά από λίγο καιρό. Φοβάµαι για τις επιλογές σας. Οι επιλογές είναι στο πόδι. Παραδείγµατα. Ακούστε
τι κάνατε. Μειώνει, λέει, η Υφυπουργός το παράβολο που θα πληρώσουν οι µετανάστες, οι λαθροµετανάστες για τη νοµιµοποίησή τους. Ξέρετε πόσα είναι τα χρήµατα αυτά; Λοιπόν, είναι
διακόσιες πενήντα χιλιάδες οι αιτήσεις, από 800 ευρώ έκπτωση.
Για 300.000.000 ευρώ µιλάµε, κυρία Υπουργέ. Γιατί τους τα χαρίζετε; Τα παίρνετε από τον ελληνικό λαό. Τα παίρνετε µε αίµα
του ελληνικού λαού, του µειώνετε τα επιδόµατα, του µειώνετε µισθούς, του κόβετε τα πάντα και χαρίζετε 300.000.000 ευρώ από
τη µείωση του παραβόλου. Από τα 1.500 ευρώ το πάτε στα 700
ευρώ. ∆ηλαδή αυτό δεν είναι του ελληνικού λαού; Με ποιο δικαίωµα;
Συνεχίζουµε. Τώρα θα σας πω, λοιπόν, αν σας αρέσει αυτή η
κοινωνία, που εµένα δεν µου αρέσει. Έχουµε γυναίκες εδώ µέσα.
Ξέρετε τι ισχύει στο µουσουλµανικό καθεστώς για τις γυναίκες;
Το έχετε καταλάβει ποτέ σας; Θα σας πω εγώ. Ξέρετε τι σηµαίνει σαρία; Ξέρετε τι σηµαίνει η γυναίκα, η µοιχαλίδα να λιθοβολείται µέχρι θανάτου επειδή είναι µοιχαλίδα; Αυτούς θέλετε να
φέρετε και να νοµιµοποιήσετε µέσα στην Ελλάδα; Να σας πω και
άλλα. Γιατί εγώ έχω ζήσει µε µουσουλµάνους. Εσείς εδώ πέρα
στην Αθήνα µιλάτε για την Αθήνα, αλλά δεν έχετε συνυπάρξει µε
µουσουλµάνους. Θα σας πω εγώ. Η γυναίκα δεν έχει δικαίωµα να
οµιλεί, όταν ο άντρας µπαίνει σπίτι του, αλλά δεν έχει δικαίωµα
και να βγει από το σπίτι η γυναίκα αν δεν πάρει την άδεια του
άνδρα. Ξέρετε ότι υπάρχουν σέκτες µουσουλµανικές που επιτρέπεται η παιδεραστία, κύριοι; Το γνωρίζετε αυτό, η κτηνοβασία; Τα ξέρετε αυτά; Πού πάτε την ελληνική κοινωνία; Μην
κοιτάτε δεξιά και αριστερά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Τι είναι αυτά που λέτε τώρα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι η αλήθεια, είναι σέκτες,
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κύριε συνάδελφε. ∆εν τα ξέρετε δυστυχώς και αυτό είναι που µε
φοβίζει διότι είστε αδαείς και θα έλεγα και εύκολα θα δώσετε λύσεις. Η παιδεραστία επιτρέπεται µέχρι και επτά και οκτώ χρονών.
Άµα δεν τα ξέρετε, να µη µιλάτε. Επιτρέπεται, κύριε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Μα, τι λέτε τώρα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέπεται, κύριε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πω τι λέει το BBC. Θα µε
ακούσετε τώρα. Προχθεσινή είδηση. Ακούστε, λοιπόν, κύριε, ρεπορτάζ του BBC. Λέει, λοιπόν, ο κύριος από την Ουγκάντα: «Παραδέχοµαι» στους δηµοσιογράφους το λέει του BBC «ότι κατά τη
διάρκεια των τελευταίων είκοσι ηµερών έγινε ανθρωποθυσία σε
βωµό µε πάνω από εβδοµήντα άτοµα συµπεριλαµβανοµένου και
του γιού µου προς το θεό µου». Και αυτό να το κάνω πολυπολιτισµό εγώ; Αυτούς να δεχθώ;
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Είναι χιλιάδες οι αιρέσεις.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Χιλιάδες. Συνεχίζω, θα σας πω και
άλλα τώρα, περιµένετε. Θέλετε; Ωραία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Μη διακόπτετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πάµε, λοιπόν, στο κυρίως πιάτο.
Εγώ θα τους δεχθώ όλους αυτούς, αλλά θα τους βάλετε να υπογράψουν ένα χαρτί. Ποιο είναι το χαρτί αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα υπογράφουν ένα χαρτί που θα λένε «θεωρώ όλους τους
ανθρώπους διαφορετικής θρησκείας µη απίστους».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Βελόπουλε,
λήξη του χρόνου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οι άπιστοι, ακούστε µε λίγο, λοιπόν, σύµφωνα µε τους µουσουλµάνους σκοτώνονται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Όχι, σας παρακαλώ.
Μην επιµένετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε τι συµβαίνει; Ξέρετε, κύριε
συνάδελφε, τι κάνουν στα εξάχρονα κοριτσάκια; Κόβουν τη κλειτορίδα τους. Αυτό είναι έθνος! Θα το δεχθείτε;
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Χρόνια ολόκληρα κάνουµε εµείς αγώνες για τις γυναίκες.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέρτε
τους εδώ εσείς να συνυπάρξετε µαζί τους. Κλείνω, λοιπόν, µε το
εξής. Επειδή για µας η γυναίκα δεν είναι RES - λατινιστί - πράγµα,
επειδή για µας η γυναίκα έχει ανθρώπινα δικαιώµατα, δεν είναι...,
επειδή για µας ισχύει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και όλοι διαφορετικοί δεν εννοώ τη γυναίκα να είναι πράγµα, ούτε κλειτοριδεκτοµή θα υπάρχει, ούτε η γυναίκα θα φοράει µπούργκα. Η
Ελλάδα είναι δηµοκρατική χώρα και απαιτώ να τη σεβαστείτε
όλοι σας. Αφήστε κατά µέρος τις δοσοληψίες σας γιατί η χώρα
κινδυνεύει.
Και κλείνω και σας λέω το εξής.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, κλείστε
κύριε Βελόπουλε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Φοβάστε τους Έλληνες. Αφήστε
και κάντε ένα δηµοψήφισµα και µην είστε ρατσιστές εναντίον των
Ελλήνων. Είστε ελληνοφοβικοί και ρατσιστές, αυτή είναι η αλήθεια. Κατά τα άλλα όλα εκ το πονηρού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει η κ. Ελισσάβετ Βοζεµπεργκ.
Ορίστε, κ. Βόζεµπεργκ, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε σκεφτεί σε ποια πολιτική συγκυρία έρχεται το σχέδιο νόµου προς συζήτηση; Έχει
σκεφτεί η Κυβέρνηση κάτω από ποια κίνητρα και µε ποια λογική
και µε ποια φιλοσοφία έφερε αυτό το σχέδιο νόµου, να το κάνει
νόµο του κράτους; Και το λέω αυτό ξεκινώντας την τοποθέτησή
µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι, πρέπει να θυµηθείτε
ότι την ηµέρα που η Κυβέρνηση επέβαλε τα πιο οδυνηρά µέτρα
για τα εργασιακά δικαιώµατα των πολιτών, ήταν η ίδια µέρα που
έφερε προς συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή αυτό το σχέδιο
νόµου.
Και βεβαίως δεν ήταν τυχαία η σύµπτωση. Το έκανε σκόπιµα,
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διότι, απλούστατα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τα φώτα
της δηµοσιότητας θα ήταν στην εξαγγελία των οδυνηρών µέτρων. Και ο ελληνικός λαός δεν θα αντιλαµβανόταν ότι µε µία
σπουδή περίεργη και ανεξήγητη για εκείνον, έρχεται ένα τέτοιο
σχέδιο νόµου στη Βουλή προς ψήφιση. Και επίσης σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που συζητούµε αυτό το σχέδιο νόµου
στην αρχή και στα άρθρα του, είναι η µέρα που ο Πρωθυπουργός έχει µετατραπεί σε περιηγητή ανά την οικουµένη, προκειµένου να βοηθήσει στην επίλυση του οικονοµικού προβλήµατος
όπου και πάλι τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τα φώτα της
δηµοσιότητας εστιάζουν σε αυτό.
Και το λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι µια Κυβέρνηση
η οποία προεκλογικά εξήγγειλε ένα πρόγραµµα εκατό ηµερών,
έκανε εκατό µέρες να διορίσει γενικό γραµµατέα. Μια Κυβέρνηση η οποία εξήγγειλε αυστηρά, επώδυνα οδυνηρότατα µέτρα
για τα εργασιακά δικαιώµατα, είναι εκείνη η Κυβέρνηση η οποία
ακόµα δεν έχει φέρει προς συζήτηση τον αναπτυξιακό νόµο. Σας
θυµίζω ότι η αρµόδια Υπουργός εξήγγειλε ότι θα τον φέρει το
Μάιο. Το ένα δεν είναι αλληλένδετο µε το άλλο; Το ένα συνδέεται µε το άλλο.
Όταν ακόµη, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν έχετε
φέρει φορολογικό νοµοσχέδιο, όταν έχετε εξαγγείλει µέτρα
χωρίς αναπτυξιακούς άξονες, γιατί ως γνωστόν το φορολογικό
νοµοσχέδιο δεν µπορεί να προτείνει ανάπτυξη µόνο φοροαπαλλαγές µπορεί να προτείνει, όταν έχετε παγώσει τον αναπτυξιακό
νόµο της Νέας ∆ηµοκρατίας -και ο νέος νόµος µε δύο χιλιάδες
επενδυτικές αιτήσεις που εκκρεµούν θα έρθει το Μάιο, δηλαδή,
θα υλοποιηθεί σε έξι µήνες- ανοίγετε την πόρτα µε ένα πρόχειρο
σχέδιο νόµου, που αύριο θα είναι νόµος του κράτους σε χιλιάδες
µετανάστες. Μετανάστες οι οποίοι ζητούν να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια, µε το πρόσχηµα ότι λύνεται το µεταναστευτικό
πρόβληµα.
Είναι τελείως αποσπασµατικός ο ρόλος και είναι και σκόπιµη η
ενέργεια. Το λέω συνειδητά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και
αναλογιστείτε το άρθρο 1 και 3 που δίνει την ιθαγένεια στα παιδιά που µόλις γεννιούνται αµέσως αποκτούν δικαιώµατα. Χαϊδεύει, δηλαδή, η Κυβέρνηση τα αυτιά των γονέων, τους οποίους
βαφτίζει µελλοντικούς ψηφοφόρους και οι οποίοι εντός τριετίας
-και µόνο ασκούντες την γονική µέριµνα των παιδιών αυτών- θα
έχουν κι εκείνοι το δικαίωµα της ελληνικής ιθαγένειας.
Ιδίως, όµως, τα άρθρα 16 και 21 που παρατείνουν το χρόνο
υποβολής και εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους και δίνουν το δικαίωµα, επίσης, να εγγραφούν και να ψηφίσουν εκείνοι
οι οποίοι απλώς προσκοµίζουν πιστοποιητικό βεβαιότητος ότι,
δηλαδή, έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
να αποκτήσουν την ελληνική υπηκοότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είµαστε ειλικρινείς
όταν απευθυνόµαστε στον ελληνικό λαό. Και, κύριε εισηγητή της
Πλειοψηφίας αναφερθήκατε στον Γκουντιέρες. Εγώ, λοιπόν, θα
ήθελα να αναφερθείτε εν όψει του παρόντος νοµοσχεδίου, εις
τον Μπάν Κι Μουν, το Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ που σε πρόσφατη κραυγή αγωνίας κατέθεσε στο παγκόσµιο forum µετανάστευσης ότι διακόσια εκατοµµύρια πολίτες –προσέξτε τον
αριθµό- από την Ασία και την Αφρική επιθυµούν να έρθουν στην
Ευρώπη.
Και επειδή λόγω γεωπολιτικής θέσεως η πρώτη πύλη εισόδου
είναι αυτή της Ελλάδος και όπως γνωρίζετε στατιστικά, το 70%
εκείνων που εισέρχονται παρανόµως στην Ευρώπη περνούν από
την Ελλάδα, αντιλαµβάνεστε ποιο είναι το πρόβληµα για τη χώρα
µας. Και όταν αναφέρθηκα αρχικά στη µη ύπαρξη αναπτυξιακών
προοπτικών εν όψει της αναγγελίας των οδυνηρών µέτρων, αναφέροµαι σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι αύριο το πρωί
θα είναι Έλληνες πολίτες -και όταν λέω αύριο εννοώ στο εγγύς
µέλλον και εγγύς µέλλον είναι η επόµενη τριετία που προαλείφεται ύφεση για την Ελλάδα- και θα είναι µελλοντικοί άνεργοι,
απελπισµένοι, θλιµµένοι άνθρωποι, τους οποίους καλείται να
υποδεχθεί και να φιλοξενήσει η ελληνική πολιτεία, χωρίς να τους
παρέχει ασφάλεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε δει κάποια από τις προηγµένες χώρες της Ευρώπης, να προβλέπει διατάξεις σαν αυτές
που προτείνονται από την Κυβέρνηση; Η Γερµανία που είναι
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προηγµένη, προβλέπει οκτώ χρόνια µε δύο πολύ σηµαντικές και
αυστηρές προϋποθέσεις: την καλή κατάρτιση στη γερµανική
γλώσσα και κυρίως την υποχρέωση του πολίτη που αποδεικνύει
ότι µπορεί να βιοπορίζεται, χωρίς να εξαρτάται από τη γερµανική πολιτεία. Και επίσης η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία
προβλέπουν δεκαετία. Και εσείς προβλέπετε µια προσχηµατική
επταετία, που στην οικεία διάταξη βρίσκει καταφύγιο στα πέντε
χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση εµπαίζει τον ελληνικό λαό όταν υποκρίνεται ότι έχει µείζονα ανθρωπισµό. Ο µείζων ανθρωπισµός θα µπορούσε να αποδειχθεί πέρυσι, όταν η
Νέα ∆ηµοκρατία έφερε σχέδιο νόµου και ζητούσε να αναγνωριστεί το δικαίωµα του απόδηµου Έλληνα να συµµετέχει στα κοινά
της πατρίδος του και το αφαίρεσε, όταν γνωρίζατε ότι µόνη της
δεν µπορούσε να το επιτύχει, αφού βάσει του άρθρου 51 του Συντάγµατος απαιτείτο πλειοψηφία των 2/3.
Η Νέα ∆ηµοκρατία δηλώνει ρητά, ότι θα καταψηφίσει αυτό το
σχέδιο νόµου. Σας ζητάει να το αποσύρετε διαφορετικά δηλώνει ότι θα προκαλέσει ονοµαστική ψηφοφορία σε εκείνα τα
άρθρα που δηµιουργούν το µείζων πρόβληµα για να αναλάβει
επιτέλους ο καθένας τις ευθύνες του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και µεις σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Αργύρης Ντινόπουλος.
Ορίστε, κύριε Ντινόπουλε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή την ώρα που, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάµε το, εν λόγω, νοµοσχέδιο συναντάται ο Πρωθυπουργός µε τον Πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών. Και,
πράγµατι, είναι γοητευτικό να υπάρχει µια χώρα όπως είναι οι
Ηνωµένες Πολιτείες που ο γιός µεταναστών, το παιδί το οποίο
ήρθε ας πούµε από το πουθενά, καταφέρνει και γίνεται Πρόεδρος της χώρας αυτής, καταλαµβάνει δηλαδή το ύπατο αξίωµα.
Πράγµατι, η αµερικανική κοινωνία µπορεί µέσα από τις διάφορες ιδιοµορφίες της, είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές, να
δίνει µια τέτοια δυνατότητα. Ένας πρόσφυγας, ένας µετανάστης
να µπορεί να γίνεται Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών.
Μην πάµε όµως και µακριά. Πηγαίνετε στην γειτονική Γαλλία.
Ο Σαρκοζί -ο πολυσυζητηµένος Γάλλος Πρόεδρος- είναι εγγονός µεταναστών. Και, πράγµατι, αυτές οι κοινωνίες έχουν κάνει
σηµαντικά βήµατα. Αναρωτιέµαι, όµως, αν η ελληνική κοινωνία
στην παρούσα συγκυρία µπορεί, πράγµατι, κοινωνικά, πολιτικά,
πολιτισµικά να αφοµοιώσει ένα τέτοιο σχέδιο νόµου. Να εφαρµόσει, δηλαδή, ένα τέτοιο νόµο.
Ειδικά στην παρούσα συγκυρία όπου, κύριε Υπουργέ, για
βγείτε έξω στους δρόµους -και φαντάζοµαι εσείς επειδή έχετε
διατελέσει και άρχων της αυτοδιοίκησης είστε κοντά στους πολίτες- στην ελληνική κοινωνία να δείτε ποιες είναι οι αγωνίες και
ποια είναι -αν το θέλετε- τα ερωτηµατικά και τα άγχη σήµερα του
µέσου Έλληνα. Είναι εάν οι µετανάστες οι οποίοι βρίσκονται αυτή
τη στιγµή στη χώρα µας, θα πάρουν αυτήν την αυτόµατη ελληνική ιθαγένεια που τους προσφέρει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο;
Η κοινωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται σε µια κατάσταση περίπου πανικού µε τα µέτρα τα οποία έχετε εξαγγείλει
και εφαρµόζετε. Και δεν σκέπτεστε ότι εάν ο συνταξιούχος, ο
άνεργος ή εν πάση περιπτώσει ο υποαπασχολούµενος ή ο απλός
εργαζόµενος των 600, 700, 800 ευρώ θα ξέρει αύριο ότι περίπου
µισό εκατοµµύριο µετανάστες θα διεκδικούν και αυτοί µε ίσους
όρους µια θέση εργασίας και όταν βλέπει εµάς εδώ να συζητάµε
ένα τέτοιο νοµοσχέδιο και µια Κυβέρνηση σε αυτή την εκρηκτική
κοινωνική ατµόσφαιρα η οποία υπάρχει, να προωθεί ένα τέτοιο
νοµοσχέδιο, πώς θα αντιδρά και τι θα σκέφτεται;
Και εγώ θα σας έλεγα, κύριε Υπουργέ, να µην πάτε µακριά.
Πηγαίνετε στην Πάρο, στο νησί όπου διατελέσατε ∆ήµαρχος.
Αναρωτιέστε αν όλοι αυτοί οι ξένοι, οι οποίοι βρίσκονται εκεί
πέρα -µε διαφορετικό καθεστώς ο καθένας, µε διαφορετική οδό
προέλευσης, µε διαφορετικό καράβι που µπορεί να έφτασε στο
φιλόξενο νησί σας- αν αύριο-µεθαύριο µε έναν αυτόµατο τρόπο,
αυτοί και τα παιδιά τους πάρουν την ελληνική ιθαγένεια, βαφτι-
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στούν Έλληνες, βαφτιστούν Παριανοί, πώς θα αντιδράσουν οι
κάτοικοι του νησιού σας; Θα το δεχθούν αυτό ευχάριστα; Θα το
επικροτήσουν; Θα δεχθούν από τη µια µέρα στην άλλη σε µια ελληνική κοινωνία, η οποία είτε το θέλουµε είτε όχι, δεν είναι πολυπολιτισµική, ούτε µπορεί εύκολα να αφοµοιώσει για
διάφορους λόγους, ιστορικούς, πολιτικούς, πολιτισµικούς όλη
αυτή την έννοια του πολυπολιτισµού; ∆ηλαδή, για παράδειγµα
µπορούµε στην ελληνική κοινωνία να καθιερώσουµε την πολυγαµία; Για να µην πάω και σε άλλες πιο ακραίες περιπτώσεις.
Άρα, το γεγονός ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται στην
παρούσα χρονική συγκυρία, δεν µπορούµε -όσο καλή διάθεση
και αν έχουµε απέναντι στη Κυβέρνηση- παρά να θεωρήσουµε
την κατάθεση και βεβαίως, την ψήφιση του και το να γίνει νόµος
του κράτους, µια κίνηση, η οποία πολιτικά –επιτρέψτε µου το χαρακτηρισµό- είναι ύποπτη. ∆ιότι, ας µην ξεχνάµε ότι έχουµε
µπροστά µας το πρώτο πολιτικό και εκλογικό τεστ για την Κυβέρνηση, που είναι οι δηµοτικές εκλογές.
Και δράττοµαι της ευκαιρίας να σας πω, κύριε Ραγκούση,
κύριε Υπουργέ, να έλθετε στη θέση δεκάδων εκατοντάδων ∆ηµάρχων, να τους πάρετε ένα τηλέφωνο και να τους ρωτήσετε τι
είναι αυτό που είναι η µοναδική σκέψη και το µοναδικό –αν το θέλετε- αντικείµενο συζήτησης στις τοπικές κοινωνίες. Είναι το τι θα
γίνει µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Και το Υπουργείο τηρεί σιγή ιχθύος.
Και αυτή τη στιγµή, δεν ξέρουν τίποτα οι ∆ήµαρχοι, οι δηµοτικοί
άρχοντες, από δηµοτικούς συµβούλους µέχρι, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους, οι οποίοι ασχολούνται µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και µε τα προβλήµατα του τόπου τους. Έχουν
παραλύσει όλοι οι δήµοι. Γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Θα ενωθεί ο ένας δήµος µε τον άλλον; Θα γίνει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»; ∆εν θα γίνει; Αυτό είναι το µοναδικό αντικείµενο
συζήτησης. Και πιστεύω ότι εσείς πρέπει να έχετε µια τέτοια ευαισθησία ως πρώην δήµαρχος.
Και κοντά, λοιπόν, σε όλα αυτά έρχεται τώρα να προστεθεί και
το γεγονός ότι στις επόµενες δηµοτικές εκλογές θα ψηφίσει και
ένα καινούργιο εκλογικό σώµα, οι µετανάστες, οι οποίοι περίπου
αυτόµατα θα πάρουν την ελληνική ιθαγένεια και θα κληθούν να
ψηφίσουν και αυτοί.
Και για σκεφτείτε και κάτι άλλο. Λέτε ότι θα µπορούν να εκλέγονται δηµοτικοί σύµβουλοι, αλλά δεν θα µπορούν να ψηφίζουν
στις επόµενες εθνικές εκλογές. Άρα, δηλαδή, µπορεί ένας να
εκλεγεί δηµοτικός σύµβουλος, στη συνέχεια, βεβαίως, να γίνει
Αντιδήµαρχος, να διαχειρίζεται µεγάλες υποθέσεις πολιτικές, αυτοδιοικητικές, οικονοµικές ενός δήµου και ταυτόχρονα ο ίδιος να
µην µπορεί να ψηφίσει στις εθνικές εκλογές.
Ή σκεφτείτε και την επ’ αύριο των δηµοτικών εκλογών, όταν
σε ορισµένους δήµους θα υπάρχουν οριακές νίκες, πώς θα αντιδράσει το εκλογικό σώµα που θα λέει ότι αν δεν υπήρχε η ψήφος
των νέων Ελλήνων, δηλαδή των µεταναστών οι οποίοι ελληνοποιήθηκαν, θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσµα. Φανταστείτε,
λοιπόν, τις κοινωνικές εντάσεις και πιθανώς και τις κοινωνικές
εκρήξεις που µπορεί, υπό τις παρούσες συγκυρίες, να φέρει
αυτό το σχέδιο νόµου.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι το καλύτερο που θα ήταν να κάνετε είναι
να το αποσύρετε για να µπορέσει σε κάποια άλλη πιθανώς χρονική συγκυρία να δούµε πώς, το όντως αυτό υπαρκτό µεταναστευτικό πρόβληµα της πατρίδας µας, θα µπορέσει να βρει µια
λύση που θα έχει και µια ευρύτερη κοινωνική συναίνεση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη για επτά
λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός µας έχει επώδυνα βιώµατα από τις εξαναγκαστικές µεταβάσεις σε άλλους τόπους και
σε άλλους πολιτισµούς, µακριά από την προγονική εστία. Λόγοι,
κατά βάση, οικονοµικοί, αλλά και πολιτικές συγκυρίες σε τραυµατικές περιόδους οδήγησαν πάρα πολλούς Έλληνες στη µετανάστευση. Όµως, οι Έλληνες όπου και αν πήγαν, κατάφεραν και
να επιβιώσουν και να προκόψουν και να συνεισφέρουν στον τόπο
που τους υποδέχθηκε, αν και πολλές φορές τους υποδέχθηκαν

4742

όχι και τόσο φιλικά ή ήταν εχθρική η αντιµετώπισή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φαινόµενο της ελληνικής διασποράς είναι η µεγάλη εθνική µας εµπειρία, από την οποία όλοι
πρέπει να αντλούµε διδάγµατα για να στεκόµαστε υπεύθυνα στα
σχετικά ζητούµενα της σηµερινής πραγµατικότητας. Όσοι εθελοτυφλούν και ήθελαν να µην γίνει η συζήτηση για τα θέµατα που
θίγει αυτό το νοµοσχέδιο, όσοι προβάλλουν φοβικά σύνδροµα
και προσπαθούν να αποκοµίσουν πολιτικά οφέλη από αυτή την
πρωτοβουλία, όσοι προτείνουν ανεύθυνες και ανεδαφικές προτάσεις, µόνο και µόνο για να αποποιηθούν ευθυνών, τελικά συντείνουν αντικειµενικά στη διαιώνιση προβληµάτων, που ούτως ή
άλλως είναι υπαρκτά και δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις για
την αντιµετώπισή τους.
Με τις ρυθµίσεις που προωθούνται, δίνεται προοπτική σε νόµιµους µετανάστες που ζουν µακροχρόνια στη χώρα µας και
έχουν αποκτήσει ισχυρούς δεσµούς µε τη δική µας κοινωνικοοικονοµική ζωή. ∆ίνουµε την ευκαιρία να σχεδιαστεί ένα µέλλον
οµαλότητας, ασφάλειας και συνοχής για την κοινωνία µας, όπως
τόνισε και ο Πρωθυπουργός µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιθαγένεια και πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών είναι τα
δυο βασικά θέµατα που ασχολείται το παρόν σχέδιο νόµου. Ρουσφέτια έκνοµες συναλλαγές διαφόρων τύπων, εξαρτήσεις µε θύµατα τους ανθρώπους αυτούς που ζουν στη χώρα µας
αντιµετωπίζονται καίρια µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου. Στόχος µας είναι η οριστική εξάλειψη όλων αυτών των
φαινοµένων.
Πρώτα απ’ όλα, αγκαλιάζουµε τα παιδιά των µεταναστών που
γεννήθηκαν στη Ελλάδα, παρακολούθησαν το ελληνικό σχολείο
και θεωρούν τη χώρα µας πατρίδα τους. Θεσµοθετούµε αντικειµενικές και ελέγξιµες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα απόκτησης ιθαγένειας. Θέτουµε ώριµα ζητήµατα πολιτικής συµµετοχής
οµογενών και λοιπών αλλοδαπών τρίτων χωρών.
Όσα δεν έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία, είτε επειδή δεν ήθελε είτε
επειδή δεν τη βόλευε, εµείς τα αντιµετωπίζουµε χωρίς στρουθοκαµηλισµούς και υπεκφυγές. Κινούµαστε από τις ανθρωπιστικές
µας αρχές και αξίες και από τα συµφέροντα της χώρας µας και
της κοινωνίας.
Παράλληλα, αναπτύσσουµε συγκεκριµένο σχέδιο για την προστασία των συνόρων µας. Βεβαίως, οι διαστάσεις του ζητήµατος
είναι ευρωπαϊκές, αλλά και ευρύτερες. Απαιτούνται πολιτικές σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήδη έχουµε επισηµάνει, µε
συγκεκριµένες προτάσεις και κατευθύνσεις. Επιµένουµε στη ευρύτερη ανάληψη ευθύνης από τους εταίρους µας για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων της χώρας µας σε αυτό το επίπεδο
των ενωσιακών υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα, όµως, λαµβάνουµε
αυτά τα µέτρα για να µπει τάξη σε εκκρεµότητες που σέρνονται
για καιρό στο εσωτερικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προωθήσαµε το νηφάλιο διάλογο. Απαντάµε µε ψυχραιµία στις ακραίες φωνές που έχουν
γίνει σε κάποιες περιπτώσεις απειλές, ακόµη και σε προσωπικό
επίπεδο. Επιδιώξαµε και πετύχαµε σε µεγάλο βαθµό συναινέσεις
και βελτιώσαµε µετά από τη συζήτηση τις αρχικές διατυπώσεις
του νοµοσχεδίου. Εν τέλει, όλοι έκαναν σαφείς τις απόψεις τους
και ο καθένας αναλαµβάνει την ευθύνη του.
Εµείς, ως κόµµα αρχών και αξιών, πράττουµε το καθήκον µας,
τηρώντας τις δεσµεύσεις µας και δεν κρυβόµαστε πίσω από δικαιολογίες ή υπεκφυγές. Αν η Νέα ∆ηµοκρατία θέλει να συναγωνιστεί το ΛΑΟΣ σε εθνικιστικές «κορώνες», βαρύνεται από την
ίδια της την πολιτική σε περιόδους που βρέθηκε στην εξουσία,
1990-1993, 2004-2009, στις οποίες αντιµετώπισε το ζήτηµα των
µεταναστών µε λογικές πολιτικού οφέλους µόνο για την ίδια.
Το νοµοσχέδιο προφανώς και δεν απαντά σε όλα τα προβλήµατα του µεταναστευτικού φαινοµένου για την πατρίδα µας,
όµως είναι ένα βήµα για την οµαλή ένταξη ανθρώπων που είναι
χρόνια εγκατεστηµένοι στη χώρα µας, που είναι νόµιµοι και που
έχουν συνδεθεί δηµιουργικά µαζί µας.
Η ιθαγένεια από µόνη της δεν επιλύει όλα τα θέµατα µιας ενταξιακής διαδικασίας. Αυτή, όπως καταλαβαίνουµε, είναι µια πολύ
πιο σύνθετη υπόθεση. Όµως, εάν επιλέγαµε ως κράτος και ως
κοινωνία τον αποκλεισµό και την περιθωριοποίηση αυτών των αν-
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θρώπων, θα δυναµιτίζαµε µια, ήδη, δύσκολη πραγµατικότητα.
Και έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα των πολιτικών δικαιωµάτων για
τους µετανάστες, για να κάνω µερικές επισηµάνσεις. Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές εκλογές, έτσι
όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο για οµογενείς και λοιπούς αλλοδαπούς τρίτων χωρών, νόµιµα εγκατεστηµένους σε κάθε περίπτωση πέραν των άλλων, βάζει φρένο στη γκετοποιήσή τους
στις τοπικές κοινωνίες.
Όταν αυτοί οι άνθρωποι θα µπορούν να ψηφίζουν και κάποιοι
να εκλέγονται στα τοπικά συµβούλια, θα αισθανθούν ότι µπορούν
να έχουν λόγο στις αποφάσεις που τους αφορούν, θα νιώσουν
χρήσιµοι στην πόλη τους, στη γειτονιά τους, στο δήµο τους, θα
νοιαστούν για την τοπική κοινωνία και θα αναλάβουν και τις υποχρεώσεις τους µέσα σ’ αυτό το κοινωνικό σύνολο που ζουν. Αυτοί
που θα αποκτήσουν το δικαίωµα του εκλέγειν, όπως δείχνουν τα
επίσηµα στοιχεία και όχι η φηµολογία, είναι ως ποσοστό αµελητέο για κάθε δήµο. Όσοι παραποιούν τα στοιχεία συνειδητά ή
ασυνείδητα τελικά δίνουν τροφή σε σενάρια εξωπραγµατικά και
κυρίως υποθάλπουν την προσπάθεια για κοινωνική συνοχή.
Τελειώνοντας, θέλω να υπογραµµίσω ότι η κοινωνία της Ελλάδας στη µεγάλη ιστορική της διαδροµή πορεύεται µε ανοιχτούς ορίζοντες και δεν φοβήθηκε ποτέ τις συναντήσεις και τις
οσµώσεις µε άλλους, γιατί είχε αναπτύξει ισχυρή αυτοπεποίθηση
στις δυνάµεις και στις δυνατότητές της.
Εάν κάποιοι µέσα στη χώρα µας αµφισβητούν αυτή την αλήθεια, υποτιµούν την ίδια την ιστορία µας, αλλά και τις δυνατότητές µας στην εποχή που ζούµε.
Όπως καταλαβαίνετε, υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε κυρία Περλεπέ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Αστέριος Ροντούλης για επτά λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεχθήκαµε πυρά, εννοώ εµείς του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, από τους συναδέλφους της Αριστεράς, αλλά και µόλις τώρα από το ΠΑΣΟΚ, περί εθνικισµού ιµπεριαλισµού.
Κοιτάξτε να δείτε, για να τελειώνουµε µε αυτό το αστείο δεν θα
σας απαντήσω εγώ, θα διαβάσω µόνο ένα πολύ µικρό απόσπασµα από το βιβλίο «Εθνικισµός» του Παπαναστασίου, µιας εµβληµατικής µορφής για τον προοδευτικό –όπως αρέσκονται να
αυτοαποκαλούνται- κόσµο. Ακούστε, λοιπόν, τι λέει ο αείµνηστος
Παπαναστασίου: «Ενώ ο εθνικισµός θέλει τη σύµπτωση κρατικών
και εθνικών ορίων, ο ιµπεριαλισµός επιδιώκει την επέκταση των
κρατικών ορίων πέρα από τα εθνικά. Ο εθνικισµός ενός έθνους
αναγνωρίζει και συµβιβάζεται µε όλους τους άλλους εθνικισµούς
και, ως εκ τούτου, έχει αµυντικό χαρακτήρα και µπορεί να αποτελέσει τη βάση ειρηνικών σχέσεων των εθνών, αποτελεί δηλαδή
αλτρουιστικό εθνικισµό.
Απεναντίας ο ιµπεριαλισµός ενός κράτους αποτελεί κατ’ ανάγκην άρνηση των άλλων ιµπεριαλισµών, για αυτό και έχει επιθετικό χαρακτήρα».
Άρα, λοιπόν, κύριοι της Αριστεράς, όπως καταλαβαίνετε άλλο
ο ιµπεριαλισµός, άλλο ο εθνικισµός. Πάψτε να έχετε αυτή την
τρικυµία εν τω κρανίω.
Έρχοµαι τώρα σε δύο σηµαντικά επιχειρήµατα που άκουσα
στην Αίθουσα από τους υποστηρικτές του νοµοσχεδίου.
Επιχείρηµα πρώτο. Τι θέλετε να κάνουµε; Ο ελληνικός λαός, ο
γηγενής ελληνικός πληθυσµός φθίνει, γερνάει, πεθαίνει. Πρέπει,
λοιπόν, να καλύψουµε τα πληθυσµιακά κενά –λένε οι άνθρωποι
αυτοί- µε την νοµιµοποίηση, µε την απόδοση της ιθαγένειας
στους λαθροµετανάστες. Ερώτηµα: εάν ακολουθήσουµε τη συλλογιστική αυτή -την οποία ελπίζω να ακούνε οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι ελληνικές πολυµελείς οικογένειες- γεννάται το
ερώτηµα, µετά από δεκαπέντε είκοσι χρόνια θα µιλάµε για ελληνική δηµοκρατία; Αγαπητοί συνάδελφοι, σίγουρα δεν θα µιλάµε
για ελληνική και αφού δεν θα µιλάµε για ελληνική δεν θα µιλάµε
και για δηµοκρατία.
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν
από τον ελληνικό λαό η στρατηγική αυτή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και
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άλλων, κάλυψης των ελληνικών πληθυσµιακών ελλειµµάτων µε
αλλοδαπούς.
Αλλά ξεχνάτε και κάτι άλλο, αγαπητοί συνάδελφοι, που υπερψηφίζετε το νοµοσχέδιο. Το 1993 το Φεβρουάριο µήνα υπήρξε
ένα διακοµµατικό πόρισµα από τη Βουλή των Ελλήνων, ένα πόρισµα που είχε σχέση µε την αντιµετώπιση τού δηµογραφικού
προβλήµατος. Και ξέρετε τι συµφωνήσατε τότε όλοι, δηλαδή, ο
σοβαρός Συνασπισµός τότε, το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα ∆ηµοκρατία; Συµφωνήσατε να δώσετε κίνητρα στις τρίτεκνες οικογένειες, στις πολύτεκνες οικογένειες, ώστε να αυξηθούν οι
γεννήσεις για να καλύψουµε τα πληθυσµιακά ελλείµµατα.
Τώρα εγκαταλείπετε την πορεία αυτή και αυτοαναιρείστε. ∆εν
τιµάτε ούτε την ίδια σας την υπογραφή! Το ξεχνάτε λοιπόν αυτό
το διακοµµατικό πόρισµα του Φεβρουαρίου του 1993;
Το άλλο επιχείρηµα που άκουσα, επίσης, στην Αίθουσα –πάντα
από τους υποστηρικτές του νοµοσχεδίου- είναι το εξής: µα, αυτό
το κάνουµε διότι θέλουµε να ενσωµατώσουµε κοινωνικά τους µετανάστες. Ερώτηµα: Εάν αποδοθεί ιθαγένεια ή πολιτικά δικαιώµατα εξασφαλίζεται η λεγόµενη, η περιλάλητη, η πολυπόθητη
κοινωνική ενσωµάτωση; Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν εξασφαλίζεται η κοινωνική ενσωµάτωση. ∆ιότι, αυτό καταδεικνύεται
από την εµπειρία της ∆υτικής Ευρώπης, που έχει αντιµετωπίσει
επί χρόνια τώρα το ζήτηµα των µεταναστευτικών ροών.
Ακούστε τα εξής ερωτήµατα και ο καθένας θα βγάλει τα συµπεράσµατα του. Αυτοί που αιµατοκύλησαν µε βοµβιστικές ενέργειες στο Λονδίνο, τι ήταν; Ήταν µετανάστες πλήρως
ενσωµατωµένοι στη βρετανική κοινωνία, γνώριζαν άριστα τα αγγλικά, προέρχονταν από µεσοαστικές αγγλικές κατά υπηκοότητα
οικογένειες και όµως αιµατοκύλησαν µε βοµβιστικές ενέργειες
στο Λονδίνο.
Ποιοι είναι αυτοί που καίνε, λεηλατούν τα προάστια των γαλλικών πόλεων; ∆εν είναι οι Γάλλοι πολίτες µεταναστευτικής προέλευσης; Άρα, λοιπόν, πώς µπορούµε να επιτύχουµε µε την
απόδοση της ιθαγένειας και την απονοµή πολιτικών δικαιωµάτων, εκλογικών δικαιωµάτων την πολυπόθητη δήθεν κοινωνική
ενσωµάτωση; Φενάκη είναι αυτό, δεν µπορούµε.
Καταλήγοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να φέρω υπ’ όψιν
σας µια πρόσφατη δηµοσκόπηση της «Kάπα Research», που είναι
πολύ ενδιαφέρουσα. Τι λέει αυτή η δηµοσκόπηση; Λέει ότι τα αισθήµατα συµπάθειας του ελληνικού λαού για διάφορες εθνότητες που διαβιούν στη χώρα µας, στην κλίµακα από ένα µέχρι
δέκα κατανέµονται ως εξής: Το ένα είναι απέχθεια, το δέκα είναι
µεγάλη αγάπη. Ακούστε, λοιπόν, πώς νιώθει ο ελληνικός λαός
τώρα για τις εθνότητες που συµβιώνουν µαζί του: Για τους Αλβανούς δείκτης αισθηµάτων συµπάθειας 3,51, για τους Ρουµάνους 4,18, για τους Βουλγάρους 4,27, για τους Ρώσους 4,99, για
τους Πακιστανούς 5,25, για τους Κούρδους 5,39, για τους Πολωνούς 5,43, για τους Φιλιππινέζους 5,90. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι ο ελληνικός λαός δεν τους αποδέχεται και δεν θέλει
και ούτε µπορεί να τους ενσωµατώσει. Γιατί; Σας προβληµάτισε
αυτό, κύριε Υφυπουργέ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εάν σας προβληµάτιζε θα ξέρατε ότι ο ελληνικός λαός δεν
µπορεί να τους ενσωµατώσει και δεν τους συµπαθεί για τον εξής
απλό λόγο. Είδε την ποιότητα ζωής του να καταρρέει, είδε τις
δηµόσιες υπηρεσίες να καταρρέουν, είδε την ανεργία να αυξάνει, είδε την εγκληµατικότητα να καλπάζει.
Άρα, λοιπόν, πώς θα επιτευχθεί η περιλάλητη κοινωνική ενσωµάτωση; Φενάκη, κοροϊδία, απλώς ανοίγετε την κερκόπορτα για
να αλλοιωθεί ο ελληνικός λαός, ανοίγετε την κερκόπορτα για να
υπάρξει έλεγχος από ξένα κέντρα επί του αλλοιωθέντος ελληνικού πληθυσµού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Θα είστε υπόλογοι έναντι της ιστορίας και θα έχετε την αιώνια
καταδίκη του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Άγγελος Μανωλάκης Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγη ώρα πριν παρακολουθήσαµε δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας µας, του κ. Παπανδρέου στην Αµερική, µετά την συνάντησή του µε τον
Οµπάµα, όπου πήγε να ζητήσει συµπαράσταση στα µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα που έχουµε -και όχι µόνο- σε συνέχεια των
επισκέψεων που είχε κάνει στην Γερµανία και στη Γαλλία.
Θέλω να πω ότι αυτά τα ισχυρά κράτη, οι Ηνωµένες Πολιτείες,
λίγο βορειότερα ο Καναδάς -που είναι πολύ µικρότερος σε πληθυσµό από τις Ηνωµένες Πολιτείες- αλλά και άλλα ευρωπαϊκά
κράτη, στα οποία βγαίνουµε και ζητάµε βοήθεια, οφείλουν σε µεγάλο βαθµό, µεταξύ των άλλων, τη δύναµή τους, την ισχύ τους
στο ό,τι εντάξανε, ενσωµατώσανε, αξιοποιήσανε τον µεγάλο
πλούτο που µπορεί να φέρουν οι µετανάστες.
Θα µου πείτε συγκρίνεται η Ελλάδα µε την Αµερική, µε τον
Καναδά, την Γερµανία, την Αυστραλία κ.λπ.; Όχι. Είµαστε διαφορετικοί, αλλά µπορούµε να πάρουµε πολλά θετικά και δειλά δειλά αρχίζουµε να τα παίρνουµε. Γιατί, νοµίζω, αργήσαµε ως
ελληνική πολιτεία, είκοσι χρόνια µετά την εισαγωγή των µεταναστών στη χώρα µας, όταν κυρίως το ’90 άνοιξαν τα σύνορά µας,
να φέρουµε το πρώτο νοµοσχέδιο που τακτοποιεί, που εντάσσει,
ενσωµατώνει σε κάποιο βαθµό αυτήν την µεγάλη δύναµη, που
µπορεί να είναι και προς τα θετικά και προς τα αρνητικά. Εξαρτάται από το πώς θα την διαχειριστούµε και πώς θα την αξιοποιήσουµε.
Κατ’ αρχάς αυτό το νοµοσχέδιο δεν νοµιµοποιεί κανέναν. Νοµιµοποιήσεις, καλώς ή κακώς, έχουν γίνει µέχρι τώρα δύο - τρεις
και έχουµε 500.000 - 600,000 νοµιµοποιηµένους µετανάστες. Γι’
αυτούς µιλάµε. ∆εν µιλάµε για τους άλλους τόσους που είναι λαθροµετανάστες, παράνοµοι µετανάστες. Αυτό το κοµµάτι είναι
ένα µεγάλο πρόβληµα, είναι ένα µεγάλο θέµα που απασχολεί και
πρέπει να απασχολήσει τη χώρα µας και την ελληνική πολιτεία.
∆εν πρέπει να φοβίσουµε τον κόσµο µε τα πραγµατικά προβλήµατα που υπάρχουν στη χώρα µας µε τους παράνοµους κυρίως,
µετανάστες και να λέµε: «όλοι οι µετανάστες στην πυρά». Γιατί
άκουσα λίγο πριν τον κ. Ροντούλη να λέει ότι «πως µπορούµε να
εντάξουµε, να ενσωµατώσουµε τους µετανάστες, δίνοντάς τους
δικαιώµατα;».
Κατά την άποψή του αυτό δεν είναι σωστό. Και τον ρωτώ. Τι
πρέπει να κάνουµε για να τους ενσωµατώσουµε, να τους εντάξουµε; Να τους πνίξουµε; Να τους σκοτώσουµε; Εγώ πιστεύω είµαι από αυτούς που πιστεύουν- ότι όσο πιο σωστά φέρεσαι
στον συνάνθρωπό σου, στον συµπολίτη σου, στον µετανάστη και το έχω ζήσει ως µετανάστης για πολλά χρόνια στο εξωτερικό- τόσο πιο πολύ αυτοί σέβονται τη χώρα, στην οποία ζουν.
Πολλοί από εσάς ίσως θα θυµούνται ότι στις αρχές του ‘90,
όταν όλοι τότε οι παράνοµοι µετανάστες, ζούσαν, δυστυχώς, σαν
τα ζώα στα χωράφια και δεν είχαν πού να µείνουν, γιατί δεν είχαν
χαρτιά και δούλευαν παράνοµα και το ένα και το άλλο, τότε είχαµε ένα σωρό προβλήµατα. Όσο νοµιµοποιούνταν τα πράγµατα
πήγαιναν καλύτερα.
Εποµένως για το κοµµάτι αυτό των µεταναστών, οι οποίοι είναι
νόµιµοι, νοµίζω ότι καλά κάνουµε και προχωράµε σε τέτοιες διαδικασίες, δίνοντας ιθαγένεια κατ’ αρχήν στα παιδιά, που γεννιούνται εδώ. Θα περιµένουν δεκαοκτώ χρόνια και βάλε για να
δουν αν έχουν υπηκοότητα στην χώρα στην οποία γεννήθηκαν;
Τα παιδιά που πήγαν σχολείο δεν πρέπει να αισθάνονται πολίτες
αυτής της χώρας, της οποίας έχουν και παιδεία; Όσοι µένουν για
πολλά χρόνια εδώ, είναι νόµιµοι και επιθυµούν, θέλουν να γίνουν
υπήκοοι, να µην τους δίνουµε τη δυνατότητα;
Και επίσης, θεωρώ ότι το δικαίωµα ψήφου που δειλά - δειλά δίνουµε στις δηµοτικές εκλογές είναι η κορύφωση αυτής της ενταξιακής διαδικασίας. Όσο πιο πολύ ασχολείται µε τα πολιτικά
δρώµενα και όχι µόνο, τόσο καλύτερα και για µας και γι’ αυτούς.
Η συµµετοχή είναι ένα είδος ενσωµάτωσης και ένταξης.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ακόµα. Είµαστε στα πρώτα βήµατα για τους µετανάστες και ιδιαίτερα για
τους λαθροµετανάστες, κλείνοντας όπως έκανε το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, τα λιµάνια στο βαθµό που το κατάφερε
στην Πάτρα, στην Ηγουµενίτσα, στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο το
έχω ζήσει. Έχω δει λαθροµετανάστες να κάνουν άσχηµα πράγ-
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µατα, µε κυκλώµατα, βέβαια, Ελλήνων, γιατί δεν είµαστε και όλοι
άγγελοι.
Λοιπόν, εφόσον σφραγίζονται τα σύνορα, τα λιµάνια, νοµίζω
ότι και λιγότεροι θα έρθουν, είτε µε τον FRONTEX είτε µε το ένα,
είτε µε το άλλο, πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε και µε τους λαθροµετανάστες, όπως είπα. Πρέπει να σταµατήσει η ροή και να
δούµε τι θα κάνουµε στη συνέχεια γιατί υπάρχουν προβλήµατα.
Εγώ συµµερίζοµαι την αγωνία πολλών, ιδιαίτερα στην επαρχία, αλλά και εδώ στις γειτονιές της Αθήνας µε παράνοµους µετανάστες. Υπάρχουν νησιά, για παράδειγµα η Ζάκυνθος που έχει
ένα πληθυσµό τριάντα πέντε χιλιάδες και έχει δέκα έως δεκαπέντε χιλιάδες, δεν ξέρω, µετανάστες.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Να τους κάνετε όλους
Έλληνες!
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Τα προηγµένα κράτη, όµως έχουνε
αυτό που λέµε µια υπηρεσία, το immigration, το οποίο είναι σοβαρό, ξέρει πόσους µετανάστες έχουνε, ποιους µετανάστες
έχουµε, πού τους έχουνε.
Εδώ πέρα πρέπει να σοβαρευτούµε και να γίνουµε κράτος
γιατί η ένταξη των µεταναστών, για µένα συµφέρει και κοινωνικά
γιατί αποκτάµε κοινωνική συνοχή και πολιτικά και οικονοµικά –το
είπα και στην Επιτροπή και διαφωνείτε- διότι ένας που ενσωµατώνεται αγαπάει τον τόπο του, επενδύει σε αυτόν τον τόπο. Μπορεί να µην ξεχνάει και την άλλη του πατρίδα, αλλά τουλάχιστον
τα παιδιά του που µεγαλώνουν εδώ, αυτήν την πατρίδα αγαπούν.
Νοµίζω ότι σίγουρα στηρίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά νοµίζω ότι είναι το πρώτο βήµα…
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Κρίµα.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις
και εµείς θέλουµε και διαφορετικούς ανθρώπους εδώ σε αυτήν
τη χώρας µας…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Μανωλάκη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: ..που θα σέβονται στη χώρα µας και
θα τους σεβόµαστε και εµείς …
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Αν τους θέλει ο ελληνικός λαός, κάντε δηµοψήφισµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μη διακόπτετε για να
ολοκληρώσουµε.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: … γιατί έχουµε πολλά σαν χώρα να
κερδίσουµε και από άλλους πολιτισµούς και από άλλους λαούς
και όχι µόνο να τους θέλουµε ως δουλοπάροικους.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Ηλίας Πολατίδης Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού έχει το λόγο
για να αναπτύξει εδώ τις θέσεις του και να µην τα λέτε από κάτω.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Θέλω να απαντήσω κατ’ αρχάς στον προλαλήσαντα συνάδελφο, ότι αυτό που είπε ο κ. Ροντούλης, απ’
ό,τι φαίνεται δεν το κατάλαβε. Η ένταξη των λαθροµεταναστών
θα λύσει τα προβλήµατα; Γιατί δεν τα έλυσε στην Βρετανία;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Των µεταναστών.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Των µεταναστών. Οι εντεταγµένοι µετανάστες, στη Γαλλία καίνε τα αυτοκίνητα, στην Βρετανία έβαλαν
βόµβες στα αεροδρόµια, ήτανε µάλιστα ο ένας εξ αυτών και γιατρός του αντίστοιχου αγγλικού ΕΣΥ, σπουδαγµένος σε βρετανικό πανεπιστήµιο, γεννηµένος πακιστανικής καταγωγής.
Αυτός ο τόσο εντεταγµένος, γιατί δεν αισθάνθηκε αγάπη και
πήγε και έβαλε βόµβες για να σκοτώσει τους άλλους µε τους
οποίους είχε την ίδια υπηκοότητα; ∆εν µπορείτε να το απαντήσετε.
Θα σας διαβάσω κάτι σχετικό µ’ αυτό που είπε ο κ. Ροντούλης. Έχω το πόρισµα της διακοµµατικής επιτροπής, το οµόφωνο,
του 1993. Ας δούµε τι λέει: «Εάν για την ανανέωση του εργατικού
µας δυναµικού και γενικά για την πορεία της οικονοµίας µας και
των ασφαλιστικών ταµείων στηριχθούµε στους µετανάστες της
Ασίας και της Αφρικής, πολύ γρήγορα θα δηµιουργηθούν προβλήµατα σοβαρά µε κοινωνικές και εθνικές προεκτάσεις. Οι Μουσουλµάνοι έχουν άλλα πρότυπα, άλλα ιδανικά και διαµορφώνουν
άλλες κοινωνίες διαφορετικές του δυτικού πολιτισµού». Το καταθέτω στα Πρακτικά, όποιος θέλει, ας τα διαβάσει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στις προτάσεις: «Η αθρόα και εύκολη είσοδος λαθροµεταναστών από τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής είτε απευθείας
είτε µέσω χωρών της ΕΟΚ, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα για
πολλούς κοινωνικοοικονοµικούς και εθνικούς λόγους». Καταθέτω
και αυτό µαζί µε το πόρισµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να δούµε και ποιοι το έχουν υπογράψει αυτό; Εδώ, έχω τον
αναλυτικό κατάλογο των Βουλευτών. Θα σας διαβάσω ονόµατα
απ’ όλα τα κόµµατα. Από το ΠΑΣΟΚ θα πω µόνο ότι το υπέγραψε
ο Ανδρέας Παπανδρέου Επειδή λέγεται ότι ορισµένοι από το
ΠΑΣΟΚ έγιναν γνωστοί στους θυρωρούς της πολυκατοικίας εξαιτίας του Ανδρέα Παπανδρέου, ας σέβονται και λίγο τις απόψεις
του. Ο κ. ∆ρεττάκης του Συνασπισµού, ο κ. Γιάνναρος, η εµβληµατική µορφή της Αριστεράς ο Μάρκος Βαφειάδης, ο κ. Γείτονας, ο κ. Βρεττός, που πριν από του Βήµατος µας έλεγε το πόσο
αγαπάει τους λαθροµετανάστες και πόσο φλέγεται από την επιθυµία να τους ενσωµατώσει στην ελληνική κοινωνία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
Και ο κύριος εισηγητής του ΠΑΣΟΚ το έχει υπογράψει. Ο Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ το 1993 µας έλεγε ότι ούτε ως εργαζόµενοι
πρέπει να έρθουν, διότι θα δηµιουργήσουν κοινωνικοοικονοµικά
και εθνικά προβλήµατα και τώρα µας λέει να τους δώσουµε και
ιθαγένεια και δικαίωµα ψήφου. Ε, τί αλλαγή, τι οβιδιακή µεταµόρφωση είναι αυτή τέλος πάντων;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΠΙ∆ΗΣ: Τώρα αλλάζουν.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Φυσικά, τώρα αλλάζουν. Και η Νέα ∆ηµοκρατία άλλαξε.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το έχει φτιάξει µία ψευδεπίγραφη επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ελληνική επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, της οποίας πρόεδρος είναι
ο κ. Αλιβιζάτος. Αυτή η επιτροπή, λοιπόν, η οποία ήρθε εδώ είναι
ψευδεπίγραφη για πολλούς λόγους.
Πρώτον, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
των Ελλήνων, ποτέ δεν έχει βγάλει ποτέ καµµία ανακοίνωση για
τα δικαιώµατα των Βορειοηπειρωτών, ποτέ δεν έχει βγάλει καµµία ανακοίνωση για τα δικαιώµατα των Ελλήνων των Σκοπίων,
ποτέ δεν έχει βγάλει καµµία ανακοίνωση για τα δικαιώµατα των
Κωνσταντινοπολιτών, ποτέ δεν έχει βγάλει καµµία ανακοίνωση
για τα δικαιώµατα των Ελληνοκυπρίων, αλλά βρήκε να πει για το
«Ουράνιο Τόξο», για τους Τούρκους που θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται στη δυτική Θράκη. Βέβαια, οι Ποµάκοι δεν µπορούν
να αυτοπροσδιορίζονται, πρέπει οι Τούρκοι να τους «αυτοπροσδιορίσουν», για να κάνουµε και ένα λεκτικό παίγνιο.
Σε αυτήν εδώ την εταιρεία -γιατί περί εταιρείας πρόκειται- όλοι
αυτοί είναι µισθοδοτούµενοι και ξέρουµε από πού είναι µισθοδοτούµενοι. Οι κύριοι αυτοί, λοιπόν, έκαναν µία ερώτηση στο
Υπουργείο σας γιατί δεχτήκατε, κυρία Υφυπουργέ, πήγε τότε ο
κ. Παυλόπουλος από τη Νέα ∆ηµοκρατία, έκανε στην Ένωση Συντακτών µία ηµερίδα, όπου εκεί γεννήθηκε και το περιβόητο σύνθηµα «Έλληνας γεννιέσαι και δεν γίνεσαι», το οποίο υιοθέτησε
και ο Πρωθυπουργός. Παρεµπιπτόντως και ο Πρωθυπουργός
είναι µέσα σε αυτούς οι οποίοι οµοφώνως υπέγραψαν το 1993,
αλλά τώρα είδε το φως το αληθινό και αυτός. Αυτή η ένωση, λοιπόν, φυσικά δεν απαντάει τίποτα. Καταθέτω στα Πρακτικά και
την ερώτηση και την απάντηση, η οποία είναι πλίνθοι και κέραµοι
ατάκτως ερριµµένοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τί έλεγε, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, αφού µας λέει ότι τόσο φλέγεται
να υλοποιήσει το κυβερνητικό του πρόγραµµα: Προστατεύουµε
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, µεταναστευτική πολιτική, διαφύλαξη
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των συνόρων και αποτροπή παράνοµης εισόδου µεταναστών,
διασφάλιση της δηµόσιας τάξης µε την καταστολή παράνοµων
δραστηριοτήτων, τόσο από µετανάστες, όσο και από οποιονδήποτε που ωφελείται από το καθεστώς παρανοµίας των µεταναστών.
Πότε θα τα κάνετε αυτά, κυρία Υφυπουργέ; Θα κάνετε τίποτε
γι’ αυτά που λέτε; Και αυτά στο πρόγραµµά σας είναι. ∆εν βλέπω
να φλέγεστε από την επιθυµία να τα κάνετε. Αντιθέτως, το νοµοσχέδιο το τρέχατε, τρέχατε µε ρυθµούς. Η Ελλάδα καίγεται, η
Ελλάδα αντιµετωπίζει επίθεση από το εξωτερικό, ο Πρωθυπουργός λέει ότι βρισκόµαστε σε εµπόλεµη κατάσταση, αλλά εσείς
τρέχετε. Θα λυθεί η εµπόλεµη κατάσταση µε το αν δώσετε ιθαγένεια και δικαίωµα ψήφου στους λαθροµετανάστες; Καταθέτω
και αυτό στα Πρακτικά, για να ξέρει ο ελληνικός λαός µε ποιους
ψεύτες έχει να κάνει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σχετικά µε το θέµα του «Έλληνας γεννιέσαι και δεν γίνεσαι»,
πραγµατικά αν δούµε το τί είναι Έλληνας, αν ορίσουµε το τι είναι
Έλληνας, µπορεί, πράγµατι, κάποιος να γίνει Έλληνας. Αν Έλληνα θεωρούµε αυτόν που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους,
που κατά τους συµπαθεστάτους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ,
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, τυχαίως φέρει το όνοµα
Ελληνική ∆ηµοκρατία, πράγµατι, είναι ένα κοινωνιολογικό γεγονός, κάποιος µπορεί, πράγµατι, Έλληνας είτε να γεννηθεί, είτε
να γίνει. Εάν, όµως, ανήκεις σ’ ένα έθνος, από την ιδιότητα του
να ανήκεις σ’ ένα έθνος την παίρνεις από την καταγωγή και µόνο
εσύ διά της συνειδητής επιλογής, µπορείς να την αποποιηθείς.
Ενδεχοµένως, ορισµένες στιγµές να το έχουν κάνει αυτό και έξω
απ’ αυτήν.
Ορισµένοι οι οποίοι γεννήθηκαν ξένοι, έδωσαν τη ζωή τους για
την Ελλάδα, θα αναφέρω τον Μάγιερ στην Έξοδο του Μεσολογγίου, τον Σάντα Ρόζα στη Σφακτηρία, το Λόρδο Βύρωνα στο
Μεσολόγγι, οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν τη ζωή τους και τους έκαναν δρόµους, τους έκαναν αγάλµατα. Έλληνες ούτε οι ίδιοι το
ζήτησαν ποτέ, ούτε αυτοί που τους κάνανε αγάλµατα τους ονόµασαν. Αυτό δεν έγινε ποτέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
Αντιθέτως, ο Εφιάλτης και ο Νενέκος που ήσαν προδότες
ήταν Έλληνες.
Είναι πάρα πολλά αυτά που γράφονται, δεν έχω, όµως, χρόνο
να τα αναφέρω. Θα πω µόνο για το θέµα της απαράδεκτης αναφοράς στο Μικρασιατικό Ελληνισµό.
Επειδή είναι αγράµµατος ο κ. Αλιβιζάτος, απ’ ό,τι φαίνεται από
την εισηγητική έκθεση που έχει γράψει, την οποία υποστηρίζεται
µέχρι τελευταίας ρανίδος του αίµατός σας και εσείς, κυρία Υφυπουργέ και ο Υπουργός, δεν γνωρίζει ότι το 1922 έγινε ανταλλαγή πληθυσµών. Άρα, µπορεί εµείς να τους ονοµάσουµε
πρόσφυγες, αλλά έφυγαν από εδώ κάποιοι Τούρκοι και ήρθαν οι
Έλληνες. Βέβαια, ήταν πολλοί περισσότεροι, αλλά αυτό δεν έχει
σηµασία. Το να λέτε ότι οι πρόσφυγες από την Ιωνία, τον Πόντο
και την Ανατολική Θράκη ήταν ένας λαός µε άλλον πολιτισµό, καταδεικνύει όχι µόνο το χαµηλό νοητικό επίπεδο αυτών που συνέταξαν την εισηγητική έκθεση, αλλά και όλων αυτών που την
ψηφίζουν και συνεχίζουν να τηρούν σ’ αυτό το σηµείο της εισηγητικής εκθέσεως ακριβώς αυτήν τη διατύπωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µόνο µία ερώτηση: Εάν αυτοί που έκαιγαν
την ελληνική σηµαία στον αγώνα Ελλάδα-Αλβανία παλαιότερα
που είχε γίνει στο Ολυµπιακό Στάδιο, θα πάρουν και αυτοί,
επειδή συµπλήρωσαν πέντε χρόνια στην Ελλάδα, την ελληνική
ιθαγένεια;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συ-
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ναγερµού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ο κ. Γιώργος Μαρίνος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι θέσεις τις οποίες ανέπτυξε στη
Βουλή ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός προσβάλλουν τους χιλιάδες Έλληνες µετανάστες στο εξωτερικό. Προσβάλλουν...
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τί σχέση έχουν οι λαθροµετανάστες; ∆εν ντρέπεστε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: ...διευκολύνουν τους νεοναζί στη Γερµανία και στις άλλες χώρες της Ευρώπης...
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: ∆εν ντρέπεστε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: ...να επιτίθενται στους Έλληνες και
στους άλλους µετανάστες. Οι θέσεις του ΛΑΟΣ προσβάλλουν
τους χιλιάδες Έλληνες εργαζόµενους που ζουν και αγωνίζονται
µαζί µε τους Έλληνες εργαζόµενους και δίνουν µαζί µε τη µάχη
του µεροκάµατου, τη µάχη για το δικαίωµα στη δουλειά, τη µάχη
ενάντια στα αφεντικά που προσκυνάει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός.
Ο εθνικισµός και ο ρατσισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι το κατώτερο επίπεδο του πολιτικού εξευτελισµού, της πολιτικής κατάπτωσης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Η µεταναστευτική πολιτική είναι µέρος
της γενικότερης πολιτικής που ακολουθεί κάθε πολιτική δύναµη.
Η πολιτική που δουλεύει για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου, που καταδικάζει χιλιάδες εργαζόµενους
στην ανεργία, στην ανασφάλεια, στη φτώχεια, που ευθύνεται για
τις αντιδραστικές ανατροπές στα κοινωνικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα, που καθηλώνει τους µισθούς και τις συντάξεις και εµπλέκεται στα ιµπεριαλιστικά σχέδια, χτυπάει τόσο
τους Έλληνες εργαζόµενους, όσο και τους µετανάστες.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Το ΚΚΕ έχει ιστορία πάνω από ενενήντα
χρόνια και δεν έπαιζε µε φρουτάκια. Έδινε µάχες και έχει δώσει
νεκρούς σε αυτόν τον αγώνα.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Κυρίες και κύριοι, το σχέδιο νόµου που έφερε η Κυβέρνηση,
δυστυχώς, δεν αλλάζει το καθεστώς των διωγµών κατά των µεταναστών. Παραµένει ο απαράδεκτος διαχωρισµός σε νόµιµους
και παράνοµους και συνολικά διατηρείται το πνεύµα που αντιµετωπίζει εχθρικά χιλιάδες µετανάστες, τροφοδοτώντας κλίµα ξενοφοβίας και ρατσισµού.
Οι µετανάστες και οι πρόσφυγες αναγκάζονται να φύγουν από
τις πατρίδες τους, να ξεριζωθούν για να ξεφύγουν από τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τη δυστυχία, τις συνέπειες των πολέµων,
την ιµπεριαλιστική βαρβαρότητα. Αυτός που αναγκάζεται να ξεριζωθεί για να ζήσει, για να ζήσει την οικογένειά του, τα παιδιά
του, δεν σταµατάει σε εµπόδια. ∆εν σταµατάει ούτε στο τείχος
και στα ηλεκτροφόρα καλώδια, που έβαλαν οι Ηνωµένες Πολιτείες για να σταµατήσουν την είσοδο των µεταναστών. Θα αναζητήσει µία θέση στον ήλιο ανεξάρτητα από τις συνέπειες.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΛΑΟΣ υπερασπίζονται το FRONTEX, τον ευρωπαϊκό οργανισµό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα.
Χειροκροτούν γιατί η έδρα του περιφερειακού γραφείου εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Χειροκροτούν έναν ιµπεριαλιστικό µηχανισµό που θα συλλαµβάνει ή και θα σκοτώνει µετανάστες.
Έναν µηχανισµό πανέτοιµο για να χτυπήσει το λαϊκό κίνηµα. Χειροκροτούν ένα µηχανισµό που υπονοµεύει κυριαρχικά δικαιώµατα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρ’ ότι το κόµµα µας έχει διαφορετική προσέγγιση για τη χορήγηση ιθαγένειας πριν την ενηλικίωση των παιδιών, θέλουµε να σηµειώσουµε ότι οι όροι που
βάζει το σχέδιο νόµου για συνεχή νόµιµη παραµονή για µία πενταετία στην Ελλάδα, συγκρούεται µε την πραγµατικότητα, η
οποία λέει ότι χιλιάδες µετανάστες για πολλούς λόγους δεν µπορούν να πάρουν ή να ανανεώσουν τις άδειες παραµονής, παρ’
όλο που ζουν και εργάζονται χρόνια στην Ελλάδα. Όµως, το βα-

4746

σικό ζήτηµα για την τοποθέτηση του ΚΚΕ στο σχέδιο νόµου είναι
το περιεχόµενο των άρθρων που αφορούν στην πολιτογράφηση
για τη χορήγηση ιθαγένειας. Η µείωση των χρόνων παραµονής
από δέκα σε επτά ή σε πέντε χρόνια που απαιτείται για την πολιτογράφηση, προσκρούει σε απαγορευτικές προϋποθέσεις που
συνιστούν παρέµβαση, η οποία καταστρατηγεί πολιτικά δικαιώµατα, δηµοκρατικά δικαιώµατα και ελευθερίες, διαιωνίζοντας το
καθεστώς της οµηρίας και των εκβιασµών. Τσουβαλιάζονται τα
ποινικά αδικήµατα και διατηρούνται ως κριτήρια ακύρωσης του
δικαιώµατος πολιτογράφησης η αντίσταση κατά της αρχής, η συκοφαντική δυσφήµηση, ακόµα και η αλληλεγγύη που µπορεί να
εκφράσει ένας µετανάστης σε µετανάστη ή µετανάστες που δεν
έχουν χαρτιά.
Υπάρχουν και χειρότερες διατάξεις. Ενοχοποιούνται οι µετανάστες για την τροµοκρατία, ενοχοποιούνται για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Τίθενται προϋποθέσεις που αφορούν
περιουσιακή κατάσταση ή ακόµα και συστατικές επιστολές. Όλα
αυτά κατά τη γνώµη µας είναι κριτήρια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και θα χρησιµοποιηθούν για να ανοιγοκλείνει η κάθε
κυβέρνηση τη στρόφιγγα και να αποκλείονται µετανάστες. Είναι
κριτήρια οµηρίας, υποταγής των µεταναστών και των οικογενειών τους. Πρόκειται για πιστοποιητικά κοινωνικών και πολιτικών φρονηµάτων.
Η πολιτογράφηση και η απόδοση ιθαγένειας είναι ανάγκη να
στηρίζεται σε σταθερά κριτήρια, όπως ο χρόνος παραµονής στην
Ελλάδα και η γνώση της γλώσσας. Και βεβαίως είναι άλλο
πράγµα η γνώση ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, η συµµετοχή στην πολιτική ζωή και στη συνδικαλιστική δράση και άλλο η
απαίτηση υιοθέτησης και αποδοχής του αστικού πολιτικού συστήµατος, η αποδοχή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας του καθεστώτος της εκµετάλλευσης.
Το ΚΚΕ απορρίπτει και αντιπαλεύει αυτά τα κριτήρια. Τα προβλήµατα είναι χρόνια. Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει ευθύνες για τους
διωγµούς των µεταναστών, για την πολιτική της καταστολής και
τη στέρηση θεµελιακών δικαιωµάτων. Η θέση για την ενσωµάτωση των µεταναστών και την ελληνικότητα, είναι επικίνδυνη. Ο
µετανάστης που θα κάνει επιλογή πολιτογράφησης για απόκτηση
ιθαγένειας, δεν έχει έρθει από το πουθενά και δεν µπορεί να ακυρώσει τις σχέσεις του µε τη χώρα προέλευσης και τα πολιτιστικά
στοιχεία που απορρέουν από αυτό. Με αυτά θα εντάσσεται στην
ελληνική κοινωνία, µε αυτά θα συναντιέται µε τους άλλους συναδέλφους του στην Ελλάδα και θα παλεύουν µαζί.
Η λογική της Νέας ∆ηµοκρατίας αναµασά µ’ έναν τρόπο την
αβάσιµη θεωρία περί σύγκρουσης των πολιτισµών και οδηγείται
στην εθνικίστικη θέση περί πολιτισµένων ή καθυστερηµένων πολιτισµών, βιάζοντας την πραγµατικότητα και µηδενίζοντας τη
συµβολή του κάθε πολιτισµού στην κοινωνική ιστορική εξέλιξη.
Ο ΛΑΟΣ προσπαθεί να δηλητηριάσει συνειδήσεις…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
…µε το δηλητήριο του εθνικισµού και του ρατσισµού, χτυπώντας έτσι συνειδητά την ενότητα δράσης, την ταξική ενότητα των
Ελλήνων εργαζοµένων και των µεταναστών. Αυτό κάνει. Υπηρετεί τους στόχους και τις επιδιώξεις του κεφαλαίου. Η στάση του
είναι το ίδιο εχθρική για όλους τους εργαζόµενους, Έλληνες και
µετανάστες και αυτό διαπιστώνεται καθαρά από τις θέσεις του
υπέρ της µείωσης των µισθών και των συντάξεων, υπέρ της κατάργησης εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, τη στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούµε τη στάση και τη θέση του
Συνασπισµού. Έχει ευθύνες. Από την στιγµή που ένα κόµµα υποστηρίζει το ευρωπαϊκό σύµφωνο για τη µετανάστευση και το
άσυλο, από την στιγµή που υποστηρίζει τις βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκολύνει την επίθεση κατά των
µεταναστών, γιατί αυτή η πολιτική προβλέπει το κυνηγητό των
λεγόµενων παράνοµων µεταναστών, τους µηχανισµούς της καταστολής, τις απελάσεις, ακόµη και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Κυρίες και κύριοι, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας που έχει
πλούσια ιστορία στην πάλη για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων,
έχει διαµορφώσει τις θέσεις τους πάνω σε γερά θεµέλια µε ένα
βασικό ενιαίο κριτήριο: Οι µετανάστες και οι πρόσφυγες είναι
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ένα συστατικό στοιχείο της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωµάτων της χώρας µας. συµµετέχουν στην παραγωγή του πλούτου και δικαιούνται σύγχρονα κοινωνικά εργασιακά και πολιτικά
δικαιώµατα.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ο εφεδρικός
στρατός των απεργοσπαστών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Οι εξελίξεις έχουν βάλει το ζήτηµα της
νοµιµοποίησης των µεταναστών και των προσφύγων που ζουν
και εργάζονται στην Ελλάδα. Έχουν βάλει το ζήτηµα της απόδοσης ισότιµων δικαιωµάτων και τη διευκόλυνση της µετακίνησής τους σε άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόντρα
στους κανονισµούς και τις οδηγίες, κόντρα στον κανονισµό του
∆ουβλίνο-2. Τα παιδιά των µεταναστών να γράφονται στα δηµοτολόγια και να µην υπολείπονται σε δικαιώµατα από τα άλλα παιδιά. Να παίρνουν την ελληνική ιθαγένεια εφόσον το επιθυµούν,
µετά την ενηλικίωση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε λίγες ηµέρες, στις 9 του Μάη
γιορτάζουµε τα εξήντα πέντε χρόνια της µεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών. Σε αυτήν τη νίκη αναµφισβήτητα έχουν µεγάλη συµβολή οι σοβιετικοί κοµµουνιστές και ο σοβιετικός λαός
που έδωσε στον αγώνα είκοσι εκατοµµύρια νεκρούς. Σε αυτόν
τον αγώνα έχει µεγάλη συµβολή το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας που ήταν αιµοδότης, οργανωτής του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, της
εθνικής αντίστασης. Αυτά είναι αναµφισβήτητα ιστορικά γεγονότα, που δεν µπορούν να παραγράψουν θλιβεροί υποστηρικτές
του φασιστικού καθεστώτος του Μεταξά, των δοσίλογων, των
ταγµάτων ασφαλείας, οµοτράπεζοι συζητητές του Πατακού.
Οι θέσεις του ΛΑΟΣ δεν είναι γραφικές, όπως ισχυρίζονται ορισµένοι. Είναι επικίνδυνες, ανιστόρητες, αντιλαϊκές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εµείς ευχαριστούµε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τι θα θέλατε, κύριε
Χρυσανθακόπουλε; Σε τι συνίσταται το προσωπικό; Το όνοµά σας
δεν ακούστηκε πουθενά.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με κατέδειξε ο συνάδελφος και παρακαλώ πολύ έχω δικαίωµα. Μπορεί να µην
ακούστηκε το όνοµα, αλλά όταν µε δείχνουν το ίδιο είναι.
Έχω ζήσει στο πετσί µου, όπως γνωρίζετε, το µίσος των εκπροσώπων της εξουσίας. Απέναντι σε όλους αυτούς, που υπηρετούν ως ανώνυµες εταιρείες, τα βίντεο-ΛΟΤΤΟ και τα υπόλοιπα
συµφέροντα, ως ανώνυµες εταιρείες-προστάτες των εργαζοµένων, ως συµπληρωµατική δύναµη του συστήµατος, ως γενεσιουργός αιτία του µακεδονικού προβλήµατος, οι απόγονοι του
Μπεναρόγια και του Βεντούρα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Εκτίθεσθε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Για τα φρουτάκια θα µας πείτε τίποτα;
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συνεργάτες του
ΣΝΟΦ, συνεργάτες των Γερµανών επί κατοχής, αυτοί είστε. Σήµερα µάλιστα µαζί µε το ΠΑΣΟΚ, συνοδοιπόροι και µε το ΣΥΡΙΖΑ
του ιµπεριαλισµού, για τη διάλυση του έθνους-κράτους της Ελλάδας…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ο εξευτελισµός σας συνεχίζεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Για τους κουλοχέρηδες θα µας πείτε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Μαυρίκο, σας
παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είσθε υπάλληλοι,
είσθε οι µεγαλοµέτοχοι της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ» και το ξέρουν όλοι. Ξέρουµε ποιοι είσθε και ό,τι είπα το είπα, γιατί γνωρίζουµε ότι είσαστε Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Για τα φρουτάκια να µας πείτε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Μαυρίκο, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εφαρµόζετε πολιτική
εθνοκάθαρσης. Είναι γνωστή η στάση σας και έχω καθαρή πολιτική αντιπαράθεση.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
Τελειώνω µε µία φράση κύριε Πρόεδρε. Συνεργάτες του
ΣΝΟΦ, που πολεµήσανε µαζί -που το ΣΝΟΦ ήταν όργανο των
Γερµανών στη βόρεια Ελλάδα-, αµετανόητοι, που θέλουν να εγ-
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γράψουν τους πενήντα χιλιάδες γεννηθέντες στην Ελλάδα, που
αισθάνονται πρόσφυγες οι Σλάβοι, µεταλλαγµένοι δήθεν ψευτοµακεδόνες, να τους φέρετε πίσω. Αυτό επιδιώκετε µε το νοµοσχέδιο. Όποιος γεννιέται στην Ελλάδα και να έχει επαναφορά
υπηκοότητας. Είναι γνωστή η στάση σας και σας κατατρόπωσαν
τα επιχειρήµατα, απόγονοι του Βεντούρα και του Μπεναρόγια.
Είστε εθνική ντροπή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού )
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αυτό δεν ήταν προσωπικό θέµα.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μου επιτέθηκαν…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ένταση, που δηµιουργείται γύρω από το µείζον αυτό θέµα, δείχνει τη σκοπιµότητα για την οποία το ΠΑΣΟΚ
έφερε να συζητηθεί τη στιγµή που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται
στο εξωτερικό, η χώρα περνάει τη χειρότερη οικονοµική κρίση,
υπάρχει ανασφάλεια για το οικονοµικό µέλλον του τόπου και, βέβαια, είναι απούσα η Κυβέρνηση.
Ο κ. Ραγκούσης, που έχει βάλει το open-gov για να ακούει
τους πολίτες, δεν είναι εδώ για να ακούει τους Βουλευτές. Η Κυβέρνηση, που τόσο πολύ σέβεται τη γνώµη του οποιουδήποτε
στείλει ένα e mail, έχει αφήσει εκπρόσωπό της την Υφυπουργό
και λείπει η πλειοψηφία των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου
από τη µεγάλη θεσµική µεταβολή, την οποία θέλουν να κάνουν.
∆εν πιστεύω ότι έντεκα η ώρα το βράδυ της Τρίτης βρίσκονται
στα γραφεία τους. Αυτή είναι η αλήθεια.
Εγώ θα σας διαβάσω ένα µήνυµα, που έλαβα φέτος τα Χριστούγεννα, από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Λέει: Αν
περάσεις παράνοµα τα σύνορα της Βόρειας Κορέας, παίρνεις
δώδεκα χρόνια φυλακή. Αν περάσεις παράνοµα τα ιρανικά σύνορα, κρατείσαι επ’ αόριστον. Αν περάσεις παράνοµα τα αφγανικά σύνορα, πυροβολείσαι. Αν περάσεις παράνοµα τα σύνορα
της Σαουδικής Αραβίας, φυλακίζεσαι. Αν περάσεις παράνοµα τα
σύνορα των Ηνωµένων Πολιτειών, σε χτυπάει η Αστυνοµία και σε
στέλνει πάλι έξω. Αν περάσεις παράνοµα τα σύνορα της Κίνας,
µάλλον δεν θα ακούσει κανένας νέα από σένα στον υπόλοιπο βίο
σου αν υπάρχει. Αν περάσεις παράνοµα τα σύνορα της Βενεζουέλας, κατηγορείσαι ως κατάσκοπος και έχεις τις ανάλογες
συνέπειες. Αν περάσεις παράνοµα τα σύνορα της Κούβας, γίνεσαι πολιτικός κρατούµενος µε τις ανάλογες συνέπειες.
Λέει επίσης: Αν περάσεις παράνοµα τα ελληνικά σύνορα θα
βρεις δουλειά, θα πάρεις άδεια οδήγησης, θα πάρεις Μητρώο
Κοινωνικής Ασφάλισης, θα πάρεις κουπόνια φαγητού, θα πάρεις
πιστωτικές κάρτες και αφού πάρεις, πάρεις, πάρεις, σε µερικές
περιπτώσεις µπορείς να πάρεις και δικαίωµα ψήφου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν το λέω για να διακωµωδήσω
τη συζήτηση. Το λέω γιατί είναι το µήνυµα που στέλνουµε µε
αυτό το νοµοσχέδιο στον κόσµο. Είναι το λάθος µήνυµα σε µια
στιγµή που η χώρα µας µαστίζεται από οικονοµική κρίση και οι
προβλέψεις της ίδιας της Κυβέρνησης -µέσω του αξιότιµου
Υπουργού Απασχόλησης- µιλάνε για ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Υπάρχουν προβλέψεις από το Ινστιτούτο Εργασίας της
ΓΣΕΕ που µιλάνε για αύξηση της ανεργίας στο 20%.
Η χώρα µας βρίσκεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και δέχεται µια απίστευτη πίεση λαθροµεταναστών κάθε χρόνο,
η οποία βαίνει αυξανόµενη ό,τι αστυνοµικά µέτρα και να πάρουµε. Ξέρουµε πολύ καλά ότι δεν µπορούµε µόνο µε την αστυνόµευση να αντιµετωπίσουµε το θέµα της λαθροµετανάστευσης.
Πρέπει να το αντιµετωπίσουµε µε συνδυασµένες και πολλαπλές
πολιτικές, να στείλουµε κατ’ αρχάς το µήνυµα ότι δεν θέλουµε
άλλους.
Βρέθηκα πέρυσι το καλοκαίρι στη Φινλανδία, συνοδεύοντας
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Συζητώντας το πρόβληµα της
µετανάστευσης και της λαθροµετανάστευσης µε τον οµόλογό
µου, ρώτησα πόσοι λαθροµετανάστες συλλαµβάνονται κάθε
χρόνο στη Φινλανδία, µια χώρα σκανδιναβικού µοντέλου από
αυτά που οραµατίζεται το ΠΑΣΟΚ. Μου απάντησε: «Είκοσι». Φαντάστηκα εννοούσε είκοσι χιλιάδες. Μου είπε: «Όχι, είκοσι τον
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αριθµό». Όταν εµάς είναι εκατόν είκοσι χιλιάδες ετησίως…
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Από το Βόρειο Πόλο καβάλα στις πολικές αρκούδες θα περάσουν οι λαθροµετανάστες στη Φινλανδία;
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Αυτή είναι η διαφορά, κύριε συνάδελφε. Γι’ αυτό και εµείς δεν µπορούµε σε καµµία περίπτωση,
να είµαστε πιο χαλαροί από τις χώρες του σκανδιναβικού Βορρά.
∆εν µπορεί να στέλνουµε το µήνυµα σήµερα ότι θέλουµε και άλλους.
Εγώ θα σας έλεγα ότι χρειάζεται µια µεταναστευτική πολιτική
και η µεταναστευτική πολιτική δεν συζητείται. Μία µεταναστευτική πολιτική έχει να κάνει µε συµβάσεις µε τρίτες χώρες, συµβάσεις επαναπροώθησης. Και δεν είναι µόνο η Τουρκία. Είναι
όλες οι υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, από τις οποίες προέρχονται οι µετανάστες.
Παραδείγµατος χάρη, πέρυσι το καλοκαίρι συλλάβαµε πενήντα λαθροµετανάστες από το Μπαγκλαντές. Το Μπαγκλαντές
δεν έχει πρεσβεία στην Ελλάδα και για να τους δώσει ταξιδιωτικό έγγραφο να γυρίσουν στη χώρα τους πέρασαν δύο µήνες.
∆ύο µήνες, τους οποίους τους φιλοξενούσαµε, τους παρείχαµε
όλες τις υπηρεσίες της κοινωνικής προστασίας, όχι βεβαίως σε
συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, αφού θα µπορούσαν να φύγουν
και να πάνε στην παρανοµία κ.ο.κ..
Πρέπει να συνάψουµε τέτοιες συµφωνίες και να αξιοποιήσουµε τα λεφτά της αναπτυξιακής βοήθειας, που δίνουµε σε
όλον τον υπόλοιπο κόσµο, αντί να καλλιεργούµε το όραµα της
πράσινης ανάπτυξης, το οποίο δεν θα µας αποφέρει έσοδα, να
κάνουµε συµφωνίες µε όλες τις χώρες, από τις οποίες προέρχονται µετανάστες. Αυτό προσπαθούσαµε να κάνουµε. Ήµασταν
στα όρια να το ολοκληρώσουµε µε την Αίγυπτο. Η Ιταλία για να
κλείσει τα σύνορα της Λιβύης πλήρωσε 500.000.000 ευρώ. Η Ελλάδα έχει καθαρό πρόσωπο και δεν είναι χώρα, η οποία έχει λειτουργήσει σαν δυνάστης σε χώρες του τρίτου κόσµου. Μπορεί
µε πολύ λιγότερα χρήµατα να αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία και
να προχωρήσει παρακάτω. Εγώ θα σας πω το εξής, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ότι το κόστος το οποίο δηλώνουµε στον
ΟΑΣΑ, ότι καταβάλουµε ετησίως σε έξοδα εκπαίδευσης και περίθαλψης µεταναστών στη χώρα µας ξεπερνάει τα 130.000.000
ευρώ. Είναι σηµαντικό, δεν είναι αµελητέο το νούµερο. Και δεν
λέω σε καµµία περίπτωση να κοπεί. Αλλά, σε καµµία περίπτωση,
δεν µπορείτε να πείτε ότι λύνεται το πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης διά του νοµοσχεδίου µε το οποίο απονέµεται ιθαγένεια σε ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στη χώρα. Αυτό το οποίο
θα έπρεπε, πραγµατικά, να κάνετε για να αντιµετωπίσετε αυτήν
την πίεση, ήταν µία άλλη πολιτική. Αυτό που κάνετε σήµερα είναι
να δηµιουργείτε ένα καινούργιο εκλογικό σώµα. Και το κάνετε
ύπουλα, το κάνετε βεβιασµένα και το κάνετε µε στόχο το Νοέµβρη, τις δηµοτικές εκλογές. Αισθανόσαστε ότι θα υπάρχει δυσαρέσκεια στην πολιτική σας, αισθανόσαστε ότι δεν θα έχετε
κοντά σας τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού βεβιασµένα θα φέρετε και τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» χωρίς προικοδότηση να
εφαρµοστεί και θέλετε να δηµιουργήσετε ένα καινούργιο εκλογικό σώµα, στο οποίο θα έχετε εσείς το µονοπώλιο. Αλλά να ξέρετε ότι µε την αλλαγή του εκλογικού σώµατος δεν θα
καταφέρετε πάλι να κερδίσετε. Γιατί αυτό που θα δηµιουργήσετε θα είναι πολλαπλές ταχύτητες ακόµα και στις κατηγορίες
των ίδιων των µεταναστών, δηµιουργώντας περαιτέρω προβλήµατα στα όσα ήδη υπάρχουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Μιχάλης Κατρίνης,
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και
νοµίµων µεταναστών σε µία συγκυρία που η Κυβέρνηση και ο
Πρωθυπουργός κάνουν τα αδύνατα δυνατά, για να περισώσουν
την οικονοµία. Να διασώσουν το κύρος και την αξιοπιστία µας.
Να σώσουν την ίδια την κυριαρχία της πατρίδας µας. Και αυτή η
καθοριστική µάχη δεν διεξάγεται µόνο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ή στην Ουάσιγκτον που βρίσκεται σήµερα ο κ. Παπανδρέου. ∆εν δίνεται µόνο πάνω σε κωδικούς µε κρίσιµα οικονοµικά
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µεγέθη, ούτε µόνο µέσα από σκληρές προσπάθειες ώστε να µην
κλονιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη. Η µάχη αυτή δίνεται, κυρίως,
και κρίνεται σε όλα εκείνα τα µέτωπα που η οικονοµία, η κοινωνία και η δηµοκρατία µας πάσχει. Σε όλα εκείνα τα ελλειµµατικά
πεδία που η πατρίδα µας χάνει έδαφος και καθηλώνεται στην
απαξίωση και την υστέρηση. Και ένα από αυτά τα πεδία φιλοδοξούν να διορθώσουν το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα
και το οποίο, βεβαίως, έγινε αφορµή για πολλές αντιδράσεις, για
ακόµα περισσότερες παρερµηνείες και, βεβαίως, και για παρεκτροπές. Και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να µην επιτρέψετε να
µετατραπεί η Αίθουσα της Ολοµέλειας σε αρένα, προσθέτοντας
ένα ακόµα λιθαράκι στην απαξίωση του πολιτικού συστήµατος.
Και βεβαίως, οφείλουµε να τοποθετήσουµε το νοµοσχέδιο αυτό
στη σωστή του βάση. Γιατί το µεταναστευτικό ζήτηµα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ούτε αρχίζει, ούτε τελειώνει µε αυτό το νοµοσχέδιο. Συνδέεται άρρηκτα µε τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης στην οποία πολλοί βλέπουν όνειρα και άλλοι βλέπουν
τον εφιάλτη. Το µεταναστευτικό ζήτηµα συνδέεται µε τη νόµιµη
αλλά και την παράνοµη µετανάστευση τις παγκόσµιες ροές, τις
πολιτικές ασύλου. Συνδέεται ακόµα άµεσα µε τις πολιτικές κοινωνικής και πολιτικής ένταξης και ενσωµάτωσης των µεταναστών. Και τέλος, συνδέεται, µε το θέµα και την πολιτική
χορήγησης της ιθαγένειας που συζητάµε σήµερα.
Τι γίνεται, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτές τις
παραµέτρους; Γνωρίζουµε άραγε, έχουµε διαισθανθεί που βρίσκεται η χώρα µας σε σχέση µε τα υπόλοιπα διευρωπαϊκά κράτη;
Τα αποτελέσµατα φοβάµαι ότι είναι αποκαρδιωτικά. Η µεγάλη
πανευρωπαϊκή έρευνα για το δείκτη ενσωµάτωσης µεταναστών
που διεξήχθη ανάµεσα σε είκοσι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, φέρνει την Ελλάδα στην προτελευταία θέση. Και, βεβαίως, αυτή η
θέση µπορεί να µην ξενίζει τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας οι οποίοι εργάστηκαν πολύ εντατικά και πολύ σκληρά
ώστε να έχουµε αυτήν τη θέση σε όλους τους αναπτυξιακούς και
οικονοµικούς δείκτες, βεβαίως, όµως δεν µας τιµά ως χώρα. ∆εν
προσφέρει στην οικονοµία µας, στην κοινωνία µας, στην ίδια τη
δηµοκρατία.
Το νοµοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται να
τοποθετήσει την Ελλάδα επιτέλους απλώς στο µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Να εξορθολογήσει την αντιµετώπιση από τη
χώρα µας, του σύγχρονου αυτού φαινοµένου. ∆εν επιτρέπει ούτε
την αλόγιστη και απερίσκεπτη χορήγηση της ιθαγένειας, όπως
ακούστηκε από τα δεξιά του πολιτικού φάσµατος µε τις γνωστές
ακρότητες. Και, βεβαίως, δεν πρόκειται να µεταβάλει την πληθυσµιακή και εθνολογική εκπροσώπηση, ούτε, βεβαίως, θα αυξήσει τη λαθραία µετανάστευση. Και φυσικά δεν αποτελεί
αντάλλαγµα για κανενός είδους στήριξη, όπως ακούστηκε από
πολλές πτέρυγες της Βουλής. Γιατί η Κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι δεν συναλλάσσεται και κυρίως ότι δεν ανταλλάσσει την
αποφασιστικότητά της.
Το νοµοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χαρίζει πολύ απλά την ελληνική ιθαγένεια σε όποιον περνά αυτήν τη
χώρα. Θέτει απλά και ξεκάθαρα κριτήρια. Έτσι όπως τίθενται
στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις ευρωπαϊκές χώρες. Πρώτα
από όλα, το νοµοσχέδιο αυτό διορθώνει µία ανθρώπινη αδικία
και ανταποκρίνεται σε µία κοινωνική ανάγκη, γιατί δίνει το αυτονόητο δικαίωµα στη δεύτερη γενιά, στα παιδιά δηλαδή των νόµιµων και όχι των παράνοµων µεταναστών που διαµένουν νόµιµα
και όχι παράνοµα σε αυτήν τη χώρα, να υποβάλουν δήλωση ώστε
να τους αποδοθεί ιθαγένεια. Παιδιά που η πολιτεία, µέχρι χθες,
τα θεωρούσε ξένα. Παιδιά τα οποία µεγάλωσαν στη χώρα µας,
φοίτησαν στα σχολεία µας, συνεισφέρουν στην οικονοµία µας,
αλλά το κράτος έκανε πως δεν τα βλέπει.
Και έπειτα θεσπίζονται ρητές προϋποθέσεις ώστε υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν ήδη για χρόνια νόµιµα στην πατρίδα
µας, που είναι ήδη ενταγµένοι στο κοινωνικό και οικονοµικό ιστό,
να ζητήσουν την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας. Όσο για την
πολιτική συµµετοχή, δυστυχώς είναι απογοητευτικό, θα έλεγα
θλιβερό, το πώς αντιµετωπίστηκε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Γιατί ζητούµενο και πρόκληση είναι η πραγµατική ενσωµάτωση των µεταναστών, ώστε να προσφέρουν στα κοινά τις
ιδέες τους, το µεράκι τους, την εµπειρία και τον ενθουσιασµό
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τους. Άνθρωποι που για χρόνια ζουν, βιώνουν, εργάζονται, συµµετέχουν, προσφέρουν και όλα αυτά µε νόµιµο και ήσυχο τρόπο,
είναι δυνατόν να µην τους δίνουν το δικαίωµα έκφρασης στις τοπικές εκλογές;
Αλήθεια, σας ενοχλεί τόσο πολύ να έχουν δικαίωµα στη συναπόφαση, άνθρωποι που για χρόνια και µε νόµιµο τρόπο ζουν και
εργάζονται στην ίδια κοινωνία µε εµάς; Αλήθεια, αυτή είναι µια
πολύ περίεργη άποψη και αντίληψη για τη δηµοκρατία. Και επιτρέψτε µου να πω ότι είναι υποκριτική η δήθεν εθνική ευαισθησία
αυτών που βύθισαν το έθνος στην ανυποληψία και στην απαξίωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αγάπη για την πατρίδα δεν
είναι και δεν µπορεί να είναι µονοπώλιο κανενός. Οι εποχές που
κάποιοι θεωρούσαν ότι έχουν αποκλειστικότητα της αγάπης για
την πατρίδα, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται να κάνουµε
ξέφραγο αµπέλι την πατρίδα µας, όπως αναφέρει ατυχώς στην
επιστολή του ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Γιατί
ξέφραγο αµπέλι ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός ποιος έκανε
τη χώρα τα τελευταία έξι χρόνια.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύουµε στον άνθρωπο και στους κανόνες δικαίου. Θέλουµε ένα ευνοµούµενο
κράτος και µια ισχυρή πατρίδα η οποία δεν θα φοβάται αλλά θα
θέτει έξυπνους, σύγχρονους, καθαρούς και αποτελεσµατικούς
κανόνες που θα ενδυναµώνουν την κοινωνική συνοχή και την
εθνική κυριαρχία. Και µε το νοµοσχέδιο αυτό γίνεται µια µεγάλη
τοµή, η οποία θα έπρεπε ήδη να είναι αυτονόητη. ∆εν απεµπολείται, βεβαίως, το δίκαιο του αίµατος αλλά το κυρίαρχο ελληνικό κράτος ορίζει µε ποιους τρόπους και µε ποιες αυστηρές
προϋποθέσεις µπορεί κάποιος υπήκοος άλλης χώρας να γίνει
Έλληνας πολίτης.
Και επειδή η δεξιά πτέρυγα της Αντιπολίτευσης επενδύει συστηµατικά στην ανασφάλεια και το φόβο, θέτοντας ψευδεπίγραφα διλήµµατα και συγχέοντας το νοµοσχέδιο αυτό µε το
µείζον ζήτηµα της λαθροµετανάστευσης, βεβαίως την ανασφάλεια και το φόβο, φρόντισε να την εµπεδώσει µε την πρακτική
της στην καθηµερινότητα του ελληνικού λαού, εµείς µένουµε
αταλάντευτοι στις αρχές και στις αξίες µας σ’ αυτά που έχουµε
πει προεκλογικά και έχουµε δεσµευτεί µε το πρόγραµµά µας.
Και, βεβαίως, εµείς θα συνεχίσουµε όσο και αν αυτό συνεπάγεται κόστος, να υπερασπιζόµαστε πάνω από όλα την αξιοπρέπεια
του ελληνικού λαού και τη δυναµική της πατρίδας µας. Και να
είστε σίγουροι ότι θα το πετύχουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Γιώργος Ανατολάκης, Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, έχει το
λόγο.
Θα µιλήσετε από τα έδρανα, για να έχετε δίπλα όλη την Κοινοβουλευτική Οµάδα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή µου για τη βιασύνη
της Κυβέρνησης να φέρει αυτόν το νόµο της ιθαγένειας πολύ
γρήγορα, τώρα που βρισκόµαστε στη µεγαλύτερη οικονοµική
κρίση της χώρας µας.
Υπάρχουν πέντε εκατοµµύρια µετανάστες που βρίσκονται στη
Μέση Ανατολή αναζητώντας ένα τρόπο εισόδου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας µας, είναι εύκολη η παράνοµη είσοδος για να µπουν αλλά είναι πολύ δύσκολη
η έξοδος.
Μας λέει η Κυβέρνηση ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό οι µετανάστες θα πάρουν την ελληνική ιθαγένεια, θα µπορούν να ψηφίζουν µόνο στις τοπικές εκλογές. Μα, όλοι µας αυτό το βλέπουµε
και καταλαβαίνουµε ότι είναι ένα πολύ µεγάλο ψέµα. Εάν κάποιος
απευθυνθεί στο ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και πει ότι είµαι Έλληνας πολίτης και µου απαγορεύουν να
εκλεγώ δήµαρχος ή µου απαγορεύουν να ψηφίσω σε εθνικές
εκλογές, αυτοµάτως το δικαστήριο θα τον δικαιώσει και θα καταδικάσει την Ελλάδα.
Μήπως, κυρία Υπουργέ, θα πληρώσουµε κιόλας από πάνω
πρόστιµο;Είναι µια ερώτηση που θα ήθελα απάντηση. Μιλάτε για
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περιορισµένο αριθµό νόµιµων µεταναστών που θα πάρουν την
ιθαγένεια. Ξέρετε πόσοι είναι οι νόµιµοι µετανάστες, αφού σχεδόν όλοι τους έχουν περάσει παράνοµα. Αν θέλαµε µέσα στο
κράτος να εντάξουµε τους µετανάστες, θα έπρεπε πρώτα, να είχαµε λύσει τα δικά µας προβλήµατα, να είχαµε µια ισχυρή οικονοµία και κοινωνία µε πολύ ενισχυµένη αίσθηση ταυτότητας και
ιστορίας.
Ας µην γελιόµαστε, λοιπόν, ο λόγος που θέλει η Κυβέρνηση
και το ΠΑΣΟΚ, να δώσει την ιθαγένεια, δεν είναι φιλανθρωπικός.
Ο Πρόεδρος των µεταναστών Ελλάδος, ο κ. Κολοµπάνι, σε µια
τηλεοπτική εκποµπή που πρέπει να ήσασταν και εσείς, είπε, ότι
δεν πιστεύω ότι η ένταξη µας στην ελληνική κοινωνία αποτελεί το
πιστεύω των πολιτικών πιστεύω των πολιτών της χώρας, αλλά
ενός κόµµατος που επιθυµεί να τους χρησιµοποιήσει για την παράνοµη του εξουσία, δηλαδή σαν να τους λέει ότι είναι µόνο για
να ψηφίσουνε.
Θα ήθελα, να διαβάσω µια ανακοίνωση που εξέδωσε η Οµοσπονδία Ελληνικών Σωµατείων της Νέας Υόρκης: «Η σπουδή της
Κυβέρνησης να ψηφίσει το εν λόγω νοµοσχέδιο µε επείγουσα
προτεραιότητα, καταµεσής µιας τεράστιας και πρωτόγνωρης οικονοµικής κρίσης, µας δηµιουργεί πολλά ερωτήµατα ή ακόµα και
υποψίες. Είναι αλήθεια τόσο επείγον το ζήτηµα αυτό; Ποιος θα
είναι άραγε ο αντίκτυπος στην εθνική και θρησκευτική ταυτότητα
και οµοιογένεια των Ελλήνων; Θα επιφέρει άραγε αλλοίωση του
εκλογικού σώµατος προς όφελος κάποιων κοµµάτων;» Αυτή η
ανακοίνωση είναι από τους Έλληνες των αποδήµων που, βεβαίως, δείχνουµε ότι δεν τους θέλουµε.
Θα ήθελα να πω, κυρία Υπουργέ, ότι εάν δίνατε στους Έλληνες αποδήµους αυτό το δικαίωµα της ψήφου, θα ήταν πολύ σηµαντικό για τη χώρα µας. Κρίνουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο στο
τελείωµά τους λένε ότι είναι ο δούρειος ίππος της άλωσης του
ελληνισµού. Αυτά λένε οι Έλληνες µετανάστες. Αυτοί είναι που
έχουν νοιώσει στο πετσί τους την ξενιτιά. ∆ιακρίνουν ότι στο
βάθος αυτού του νοµοσχεδίου υπάρχουν πολύ επικίνδυνες εξελίξεις.
Και κάποια ερωτήµατα, κυρία Υπουργέ. Εάν αύριο στις διακόσιες χιλιάδες µουσουλµάνους της Θράκης προστεθούν πεντακόσιες χιλιάδες Πακιστανοί, τι περιφερειάρχης θα εκλεγεί;
Έλληνας, Τούρκος, Πακιστανός, µουσουλµάνος; Τι ακριβώς;
Μπορείτε να µας πείτε; Μπορείτε να µας απαντήσετε; Αν αύριο
πέντε πόλεις της Ηπείρου εκλέξουν Αλβανούς δηµάρχους τι θα
γίνει; Αυτοί ποια συµφέροντα θα εξυπηρετούν; Της Ελλάδας ή
θα σηκώσουν το µπαϊράκι της αυτόνοµης Τσαµουριάς;
Όλοι εµείς σήµερα, αύριο θα ψηφίσουµε για το νοµοσχέδιο
που θέλει να φέρει και έχει φέρει η Κυβέρνηση. Σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, όµως, έχουµε ευθύνη απέναντι στα παιδιά µας τι χώρα
θα τους παραδώσουµε. Έχουµε ευθύνη απέναντι στον ελληνικό
λαό που µας εξέλεξε και που είναι ριζικά αντίθετος στην εύκολη
χορήγηση ιθαγένειας. Η απόφαση που θα πάρουµε εµείς θα είναι
ιστορική, κύριοι συνάδελφοι. Γι’ αυτό σας καλώ, λοιπόν, να ξεπεράσουµε τις κοµµατικές γραµµές και να καταψηφίσουµε αυτό
το νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα στο Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Αναστάσιος Καρυπίδης. Ήρθε η ώρα να τα
πείτε εδώ, όχι να διακόπτετε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μόνο εµείς παρακολουθούµε, γιατί
από εκεί δεν υπάρχει κανένας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, αλλά ο πατριώτης σου ο Πολατίδης, έφυγε. ∆εν σε ακούει τώρα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα κάθοµαι εδώ να σας χειροκροτήσω.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ: Είπε ο κ. Μανωλάκης ότι η Αµερική έγινε ισχυρή γιατί ενσωµάτωσε, λέει, και αξιοποίησε τους
µετανάστες. Μα, η Αµερική είναι κράτος µεταναστών, δεν είναι
Ελλάδα, δεν είναι έθνος, δεν υπάρχει αυτή η ιστορία της Ελλάδος στην Αµερική. Μαζεύτηκαν οι µετανάστες και έκαναν κράτος. Και αξιοποίησαν τις δυνάµεις τις οποίες είχαν ή οι Γάλλοι οι
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οποίοι είχα αποικίες. Εµείς τι αποικίες έχουµε; Και ούτε κανένα
άλλο λόγο έχουµε να γεµίσουµε την Ελλάδα φερετζέ και µπούργκα.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση µέσα στο γενικότερο κλίµα των
κοινωνικών αναταραχών, απόρροια των οικονοµικών µέτρων αποφάσισε να οξύνει περισσότερο την κατάσταση και να προχωρήσει στη συζήτηση ενός νοµοσχεδίου που έχει ήδη προκαλέσει
κοινωνικές εκρήξεις. Θαρρείς και θέλει να κλείσει βιαστικά ένα
θέµα ιδιαιτέρως σοβαρό, ένα θέµα για το οποίο αντιδρά το 93%
των πολιτών, ενώ η Κυβέρνηση δείχνει να µην την ενδιαφέρουν
οι συνέπειες.
Ο ελληνικός λαός όπως αποδεικνύουν σχετικές δηµοσκοπήσεις επιθυµεί τη διατήρηση του εθνικού χαρακτήρα του ελληνικού κράτους και καταδικάζει τη δηµογραφική, εθνολογική και
πολιτισµική αλλοίωση που επιχειρείται. Εδώ θα ήθελα να σας
θυµίσω, κυρίες και κύριοι, δηλώσεις του τότε Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και σηµερινού Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου στις 12 Ιουνίου του 2009. Έλεγε «Μηδενική
ανοχή στην παράνοµη µετανάστευση. Στόχος 0%». Με τις συγκεκριµένες και µελετηµένες αυτές δηλώσεις του ο Γιώργος Παπανδρέου δεσµεύτηκε να µηδενίσει τον αριθµό των
λαθροµεταναστών που βρίσκονται στη χώρα µας, χρησιµοποιώντας µάλιστα τον απόλυτο όρο «µηδενική ανοχή». Ταυτόχρονα
άσκησε σκληρή κριτική στην τότε κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για την πολιτική της στον τοµέα της µετανάστευσης.
∆υστυχώς, χρειάστηκαν µόλις µερικοί µήνες µετά την ανάληψη
της εξουσίας για να ξεχάσει ο κ. Παπανδρέου αυτές τις δηλώσεις. Έτσι, η Κυβέρνηση σήµερα υποχωρεί και εγείρει δίκαιες
αντιδράσεις από την κοινωνία. Και αυτό γιατί; Γιατί η διαδικασία
που προτείνεται είναι πρόχειρη, απλουστευµένη και σε κάποια
σηµεία επικίνδυνη. Ουσιαστικά αυτό το νοµοσχέδιο νοµιµοποιεί
την παράνοµη µετανάστευση. ∆ίνει βήµα, αγαπητοί συνάδελφοι,
στην παράνοµη µετανάστευση.
Ένα τέτοιο σηµαντικό φαινόµενο, κυρίες και κύριοι, το οποίο
επιφέρει πολιτισµικές, κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές σε µία
χώρα, δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται από την Κυβέρνηση µε προχειρότητες. Ακόµα και στη Γερµανία, µία χώρα µε µεγάλη παράδοση και ιστορία στους µετανάστες, απαιτούνται πέρα από άλλες
προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν, συσωρευτικά οκτώ χρόνια διαµονής, ενώ στην Ελλάδα µόλις πέντε.
Πέραν, όµως, από το γενικό πλαίσιο, που µόλις ανέφερα, το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο περιέχει ασάφειες. Κατ’ αρχάς, δεν διευκρινίζει µε σαφήνεια το χρόνο έναρξης του απαιτούµενου χρονικού διαστήµατος της πενταετούς νόµιµης και µόνιµης
παραµονής στην ελληνική επικράτεια των δύο γονέων του τέκνου. ∆ηλαδή µπορεί το απαιτούµενο διάστηµα της πενταετίας
να ξεκινά µετά τη γέννηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα.
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, όλοι ότι µ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται η δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας σε
εκατοντάδες χιλιάδες τέκνα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα,
ακόµα και αν κατά το χρονικό σηµείο της γέννησής τους και οι
δύο γονείς δεν πληρούσαν την προϋπόθεση της µόνιµης και νόµιµης εγκατάστασης. Ήταν, δηλαδή, παράνοµοι, αλλοδαποί µετανάστες.
Και προχωράω ακόµη περισσότερο, κυρίες και κύριοι, όταν
στο άρθρο 1 παράγραφος 9 δίνει τη δυνατότητα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας χωρίς καµµία υποχρέωση υποβολής δήλωσης του ίδιου του τέκνου ή των γονέων, εφόσον
κάποιος από τους δύο γονείς κατά τη γέννηση του τέκνου κατοικεί µόνιµα στην Ελλάδα, χωρίς να γίνεται λόγος για µόνιµη
διαµονή. Μία τέτοια πρόβλεψη δεν ισχύει σε καµµία χώρα της
Ευρώπης πλην του Ηνωµένου Βασιλείου που και εκεί ισχύουν αυξηµένες περιοριστικές προϋποθέσεις.
Άρα και πάλι µπορούµε να κάνουµε λόγο για απόκτηση ιθαγένειας από τέκνα, ακόµα και αν οι γονείς δεν ήταν νόµιµοι µετανάστες ή υπήρξαν νόµιµοι για διάστηµα µικρότερο των πέντε
ετών.
∆εν προβλέπεται επίσης πουθενά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. ∆εν είναι
καν υποχρεωτική η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, µα είναι
δυνατόν; Οι µετανάστες, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ενσωµατώ-
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νονται µε µία απλή αλλαγή του διαβατηρίου τους. Χρειάζεται και
η ουσιαστική ενσωµάτωση που αυτή θα προέλθει από µια πολιτισµική ένταξη, διαφορετικά θα οδηγηθούµε σε γκετοποιηµένες
κοινωνίες µε ανεξέλεγκτες συνέπειες για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία.
Οι παρωχηµένες αντιλήψεις περί πολυπολιτισµού που είχαν υιοθετήσει και άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν οδηγούν πουθενά.
Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Σε µια έρευνα
που πραγµατοποίησε το Ινστιτούτο Πληθυσµού και Ανάπτυξης
του Βερολίνου το 2009, συµπέρανε ότι οι Τούρκοι µετανάστες αν και ζουν δεκαετίες στη Γερµανία- δεν ενσωµατώνονται. Είναι
απολύτως αποκοµµένοι από την κοινωνία, µε αποτέλεσµα να έχει
δηµιουργηθεί µια παράλληλη τουρκική κοινωνία στις γερµανικές
πόλεις. Αυτό θέλουµε να κάνουµε και εµείς, να δηµιουργήσουµε
παράλληλες κοινωνίες µέσα στη χώρα µας;
Είναι φανερό ότι πίσω από αυτό το νοµοσχέδιο, διαφαίνεται η
ιδεολογία του πολυπολιτισµικού µοντέλου. Είναι σαν να θεωρούν
το εθνικό κράτος ένα βαρίδιο που θέλουν να ξεφορτωθούν. ∆εν
καταλαβαίνω γιατί είναι αναχρονιστικό -για κάποιες οµάδες- η
διατήρηση της εθνικής ταυτότητας. ∆εν είναι τυχαίο που αντί η
Κυβέρνηση να προτείνει και να εφαρµόσει µια ολοκληρωµένη πολιτική για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης -όπως διατείνονταν- και να συρρικνώσει τις ροές της
λαθροµετανάστευσης, αντί αυτού χαλαρώνει τον Κώδικα της Ιθαγένειας.
Άρα τι κάνει; Ενισχύει το µεταναστευτικό κύµα προς την Ελλάδα. Μα αυτό θέλουµε; Θέλουµε αυτό το νοµοσχέδιο για να αυξήσουµε ακόµα περισσότερο την εισαγωγή των µεταναστών
προς την Ελλάδα ή για να αντιµετωπίσουµε τη λαθροµετανάστευση; Γιατί µε αυτό το νοµοσχέδιο η λαθροµετανάστευση δεν
αντιµετωπίζεται, αντιθέτως ενισχύεται.
Και για να είµαι ειλικρινής δεν µπορώ να ακούω τα άνισα επιχειρήµατα περί «κράτους µεταναστών των Ελλήνων» και άρα
οφείλουµε να είµαστε ανοικτοί και τέτοια τα οποία ακούµε καθηµερινώς από κάποιους προοδευτικούς. Σαφώς και µέχρι τη δεκαετία ειδικά του 1970, η Ελλάδα ήταν χώρα εξαγωγής
µεταναστών. Ωστόσο, πήγαιναν όλοι µε όλα τα απαραίτητα και
νόµιµα δικαιολογητικά καθώς υποβάλλονταν -µέχρι και τα δόντια
τους εξέταζαν- σε τόσες εξετάσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και πραγµατικά δεν γνωρίζω κανέναν Έλληνα µετανάστη που
κατάφερε να πάρει την ιθαγένεια της χώρας όπου µετανάστευσε,
µετά από πέντε χρόνια. Η Γερµανία δεν έδινε άδεια εργασίας, αν
την πρώτη φορά δεν την είχες πάρει από το προξενείο στη χώρα
σου. Ακόµα και αν έβρισκες δουλειά στη Γερµανία, σε έστελναν
πίσω για να σου την εγκρίνει το προξενείο. Εποµένως, ας αφήσουµε αυτά τα επιχειρήµατα τα οποία και παρωχηµένα είναι και
δεν ανταποκρίνονται στην ουσία των πραγµάτων.
Η Κυβέρνηση προχωράει, αγαπητοί συνάδελφοι, και ένα βήµα
περισσότερο και δίνει δικαίωµα ψήφου στις δηµοτικές εκλογές,
όταν πέρυσι αρνήθηκε το δικαίωµα ψήφου στους οµογενείς. Κυρίες και κύριοι, ποτέ δεν ισχυρίστηκε η Νέα ∆ηµοκρατία να µη
δώσει η Ελλάδα ιθαγένεια. Άλλωστε έχουµε καταθέσει και σχετικές προτάσεις. Ζητάµε, όµως, συγκεκριµένες προϋποθέσεις
και σε κάποια σηµεία και πιο αυστηρές. Είναι άλλο να γίνουµε
µια ανοικτή κοινωνία που εναρµονίζεται µε τις αλλαγές που συντελούνται και είναι άλλο να γίνουµε ξέφραγο αµπέλι. Σαφώς δεν
µπορώ να συναινέσω να γίνει η Ελλάδα ξέφραγο αµπέλι.
Οι επικοινωνιακές πολιτικές µε ψηφοθηρικές στοχεύσεις, δεν
έχουν στόχο να αντιµετωπίσουν την παράνοµη λαθροµετανάστευση. ∆εν µπορώ να συµβάλλω στην αλλοίωση της εθνικής
µας ταυτότητας µε επιπολαιότητα γι’ αυτό και καταψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας και
του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μας έχετε µπερδέψει
εδώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
Ορίστε, κύριε Γείτονα έχετε το λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευτυχώς που µιλώ σε µια ώρα,
που υπάρχει ύφεση στο κλίµα έντασης που δηµιουργήθηκε στην
Αίθουσα. Αυτό είναι θετικό, γιατί πραγµατικά προηγουµένως παρακολουθώντας τις αντιπαραθέσεις -που θύµιζαν µακρινό παρελθόν- ειλικρινά ανησύχησα. ∆ιότι, πιστεύω ότι είµαστε πια σ’
ένα σηµείο ωριµότητας στη χώρα µας για να µπορούµε να ξεπεράσουµε το παρελθόν και τα ζητήµατα τα οποία µας δίχασαν και
µας χώρισαν. Και να µπορούµε τουλάχιστον, να αναγνωρίζουµε
ο ένας στον άλλον εδώ µέσα ότι δεν είναι ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο πατριώτης από τον καθένα µας.
Και µε αυτήν την παρατήρηση θέλω να ξεκινήσω. Το να έχουµε
διαφορές, και να βλέπουµε διαφορετικά τα πράγµατα, να έχουµε
ιδεολογικές διαφορές και διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι θεµιτό αλλά δεν νοµίζω ότι µπορεί κανένας να διανοηθεί να πει και
να τεκµηριώσει ότι κάποιος Έλληνας δεν είναι πατριώτης.
Εγώ πιστεύω ότι αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συντάσσεται µε το εθνικό συµφέρον και
εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη µετανάστευση. Ένα
πλαίσιο το οποίο πέρα από την ασφάλεια των συνόρων –έτερον
εκάτερον αυτό κ. Καρυπίδη και θα µιλήσουµε γι’ αυτό και το λέω
µετά λόγου γνώσεως ως διατελέσας Υπουργός και Υφυπουργός
∆ηµόσιας Τάξης και χειριστής τέτοιων θεµάτων- ενθαρρύνει και
προτρέπει και προωθεί την κοινωνική ένταξη των µεταναστών.
∆ιότι, η µεταναστευτική πολιτική δεν περιορίζεται στο να µιλάµε
µόνο για σύνορα, να µιλάµε για αριθµούς, αφορά ανθρώπους και
αναφέρεται οπωσδήποτε και στην ανάγκη ενεργητικής συµµετοχής των νόµιµων µεταναστών στη ζωή ενός τόπου.
Οι κοινωνίες σίγουρα σε κάθε επόµενη γενιά θα γίνονται όλο
και πιο ετερογενείς, το θέλουµε δεν το θέλουµε. ∆εν κινούµε
εµείς τα νήµατα της ιστορίας. Η Ελλάδα -όπως είπατε και σεις
κύριε συνάδελφε- από τη µια µέρα στην άλλη έγινε χώρα υποδοχής µεταναστών αντί για χώρα αποστολής που ήταν. Αιφνιδιαστήκαµε, ήµασταν απροετοίµαστοι. Καταφέραµε βέβαια να
κάνουµε ορισµένα βήµατα. Τα προβλήµατα, όµως, εξακολουθούν να υπάρχουν.
Και η Ευρώπη, όµως, όψιµα άρχισε να συνειδητοποιήσει το
πρόβληµα. Και εκεί συγκρούονταν διαφορετικές απόψεις. Θυµίζω µεταξύ άλλων τις απόψεις εκείνες που µιλούσαν για «Ευρώπη-φρούριο». Το πρόβληµα, λοιπόν, υπάρχει. ∆εν µπορούµε
να το αγνοήσουµε.
Πάντως κι επειδή µίλησαν κάποιοι συνάδελφοι για αλλοίωση
ταυτότητας, εγώ θέλω να πω ότι σέβοµαι τις ενστάσεις και τους
φόβους, αλλά όσοι τις εκφράζουν θα πρέπει και να θυµηθούν ότι
η ιστορική εµπειρία απέδειξε πως οι κοινωνίες που αντιµετώπισαν
µε επιτυχία τη µετανάστευση - και υπήρξαν και άλλες κοινωνίες
στον κόσµο στην ίδια θέση µε µας δεν είµαστε µόνο εµείς- σφυρηλάτησαν καλύτερους δεσµούς κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Συνεπώς για µένα - κι έχει αποδειχθεί ιστορικάδηµιούργησαν ανθεκτικότερες στο µέλλον εθνικές ταυτότητες.
Κανένας µας, ούτε η Κυβέρνηση, δεν ισχυρίστηκε, πως µε το
νοµοσχέδιο αυτό λύνεται το µεταναστευτικό πρόβληµα ή βάζουµε τέρµα στην παράνοµη µετανάστευση. Αλλά ούτε βέβαια είναι εκτός πραγµατικότητας η άποψη που ακούστηκε εδώ
επανειληµµένα- το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί µαγνήτη για νέες
µεταναστευτικές ροές. Τα µεταναστευτικά ρεύµατα -όπως είπαέχουν τους δικούς τους νόµους ροής και τα αίτια βρίσκονται
αλλού και δεν εξαρτώνται από εµάς, ιδιαίτερα από τη χώρα µας.
∆εν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, δεν έχω και χρόνο.
Είναι βέβαιο -για να έρθω στα άλλα ζητήµατα που θίξατε- ότι
η χώρα µας λόγω της γεωγραφικής θέσης και της γειτνίασης µάλιστα µε συγκεκριµένη χώρα, δέχεται την πίεση των µεταναστευτικών ρευµάτων που κατευθύνονται προς την Ευρώπη. Και
είναι σαφές και το έχω τονίσει και επανειληµµένα από αυτό το
Βήµα, ότι δεν µπορούµε να πάρουµε εµείς το βάρος όλης της
µετανάστευσης εξ ανατολών. Να το καταλάβουν όλοι ότι οι αντοχές µας είναι πεπερασµένες. Η Ελλάδα δεν µπορεί να είναι ξέφραγο αµπέλι. Και όπως έχει τονίσει και ο Πρωθυπουργός,
επιβάλλεται µηδενική ανοχή στη λαθροµετανάστευση.
Αυτό είναι µια καθαρή θέση. Και το να ζητάµε εγγυήσεις γι’
αυτό από την Κυβέρνηση, να ζητάµε να προωθήσει γι’ αυτό πο-
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λιτικές και δράσεις είναι σωστό και επιβεβληµένο. Όπως, ας
πούµε, την αποδοτικότερη συνεργασία και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη συνεργασία µε τον FRONTEX και όλα αυτά
τα ζητήµατα. Καθώς, επίσης, να προσπαθήσουµε -και αυτό το
έχει πει επανειληµµένα ο Πρωθυπουργός- µέσω και της Ευρώπης, να ασκήσουµε πίεση και προς την Τουρκία, η οποία δεν
εφαρµόζει τη συµφωνία επανεισδοχής των παράνοµων µεταναστών.
Άρα, το θέµα της ασφάλειας των συνόρων, το θέµα της µηδενικής ανοχής στη λαθροµετανάστευση υπηρετείται µε τις πολιτικές µας ούτε έχει σχέση, ούτε αποδυναµώνεται µε αυτό το
νοµοσχέδιο. Η ασφάλεια των συνόρων υπηρετείται και µε συγκεκριµένες δράσεις και συνεργασίες.
Όµως, το ζήτηµα και το πρόβληµα της µετανάστευσης είναι
υπαρκτό. Σήµερα, στη χώρα µας, ζουν και εργάζονται, µετά από
αλλεπάλληλες µαζικές νοµιµοποιήσεις, περισσότερο από µισό
εκατοµµύριο µετανάστες. Πολλοί από αυτούς είναι αρκετά χρόνια εδώ, ανήκουν στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, τα παιδιά
τους µετέρχονται της ελληνικής παιδείας. Απέναντι σ’ αυτούς
τους ανθρώπους, ποια πρέπει να είναι η στάση µιας ευνοµούµενης ευρωπαϊκής χώρας; Θα είναι ο αποµονωτισµός; Θα είναι η
καλλιέργεια στην κοινωνία ξενοφοβίας; Όχι.
Με την νοµοθετική, λοιπόν, αυτή πρωτοβουλία της Κυβέρνησης δίνεται σ’ αυτούς το δικαίωµα οµαλής και αρµονικής ενσωµάτωσης στην κοινωνία, µέσα από τη δυνατότητα να
διεκδικήσουν, εφόσον πληρούν προϋποθέσεις και µετά από
κρίση –το τονίζω γιατί επιχειρήθηκε µια παραπληροφόρηση ότι
γίνεται δήθεν µαζική χορήγηση της ιθαγένειας- την ελληνική υπηκοότητα, καθώς και το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
στις δηµοτικές εκλογές, που συζητήθηκε και προηγουµένως και
κρίθηκε ότι είναι σύµφωνο µε τις συνταγµατικές επιταγές.
Η πρωτοβουλία, λοιπόν, βάζει «φρένο» στη γκετοποίηση, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την αρµονική συµβίωση. Και σε
όσους εδώ έχουν επιφυλάξεις - και στους πολίτες κυρίως- για τη
διαφορετικότητα, εγώ θα πω µια κουβέντα. Τους καταλαβαίνω. Η
διαφορετικότητα είναι µια επένδυση, η οποία αποδίδει µακροπρόθεσµα. Ίσως δεν είναι ορατό το όφελος προς το παρόν, αλλά
η διαφορετικότητα ενισχύει τη δύναµη των κοινωνιών, δεν αποδυναµώνει την συνοχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, σε είκοσι δευτερόλεπτα.
Με το νοµοσχέδιο, αυτό ούτε παράνοµοι µετανάστες νοµιµοποιούνται ούτε εγκληµατίες –όπως ακούσαµε- πολιτογραφούνται
και προφανώς, δεν εξυφαίνεται κανένα σχέδιο αλλοίωσης του
έθνους.
Η εθνική µας ταυτότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
ισχυρή γιατί βασίζεται σε πανανθρώπινες αξίες και τον πολιτισµό
µας, γι’ αυτό και δεν έχουν καµµία θέση οι υπερβολές. Είναι
άλλο, λοιπόν, και θεµιτό να προτείνονται πρόσθετες εγγυήσεις
και ασφαλιστικές δικλίδες για το δηµιουργούµενο νέο δίκαιο και
άλλο η καλλιέργεια φοβικότητας, άρνησης της γεφύρωσης της
διαφορετικότητας.
Όλα «παντρεύονται», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη ζωή
και την ιστορία -και οι γλώσσες και οι πολιτισµοί- και έτσι ενισχύεται και ανανεώνεται η ταυτότητα εθνών και κοινοτήτων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε. Η Σοφία Σακοράφα, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει το
λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει
ήδη τροφοδοτήσει µια µεγάλη δηµόσια συζήτηση γύρω από το
µείζον θέµα της ιδιότητας του πολίτη στην Ελλάδα, γύρω από το
αν είναι ορθή η συµπερίληψη χιλιάδων συνανθρώπων µας στην
ελληνική δηµοκρατική πολιτική κοινότητα.
Η συζήτηση αυτή εξ αρχής είχε δύο κινδύνους. Ο πρώτος κίνδυνος ήταν -επειδή το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί τοµή στα ελληνικά πολιτικά πράγµατα- αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία να
απολήξει σε µια περιοριστική εκδοχή, συρµένη από τα δεξιά
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προς το συντηρητικότερο. Ο κίνδυνος αυτός ξεπεράστηκε και το
νοµοσχέδιο αυτό βαδίζει στην κατεύθυνση της ελευθερίας και
της ισότητας, στην κατεύθυνση της συµπερίληψης ενός µείζονος αριθµού του µεταναστευτικού πληθυσµού στην ελληνική πολιτική κοινότητα.
Ο δεύτερος κίνδυνος ήταν επειδή ακριβώς το νοµοσχέδιο εισάγει, δεν θα έλεγα το δίκαιο του εδάφους, αλλά το δίκαιο του
ανθρώπου, να δηµιουργηθεί ένα κλίµα εθνικής πλειοδοσίας. Και
αυτός ο κίνδυνος είναι εδώ, σήµερα παρών. Απέναντι στην
άποψη που λέει ότι ο άνθρωπος που µένει κάπου, αποκτά τόσο
έντονους βιοτικούς και βιωµατικούς δεσµούς µε το χώρο του,
ώστε ανεξάρτητα από το αν γεννήθηκε ή αν οι γονείς του κατάγονται από εκεί, του αρµόζει να ανήκει στην πολιτική κοινότητα
αυτού του χώρου, υπάρχει η άποψη που επιχειρηµατολογεί µε
βάση το δίκαιο του αίµατος, που εδράζεται στη θεωρία περί φυλετικής καθαρότητας και που επιδιώκει να αποκλείσει όλους όσοι
έχουν διαφορετική εθνική καταγωγή και πολιτισµική ταυτότητα.
Η επιχειρηµατολογία από µόνη της κατ’ αρχάς δεν είναι επικίνδυνη. Το επικίνδυνο είναι να προσβάλλουµε την ίδια τη δηµοκρατία και η πρόταση περί δηµοψηφίσµατος είναι προσβολή.
Είναι δυνατόν να αποφασίσει δηµοψήφισµα για στοιχειώδη θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα οποία είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένα και έχουν επισήµως υιοθετηθεί από επίσηµα όργανα
της παγκόσµιας κοινότητας;
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ρητά και κατηγορηµατικά ότι η απόκτηση ιθαγένειας και η συµµετοχή στα κοινά άπτονται µιας αναγκαίας διευρυµένης ερµηνείας του δικαίου περί ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και εποµένως, δεν µπορεί να υπόκεινται στη βούληση της πλειοψηφίας. ∆εν µπορεί, δηλαδή, µε βάση µια απόφαση της πλειοψηφίας, να καταργηθούν θεµελιώδη δικαιώµατα
µιας µειοψηφίας, καθώς κάτι τέτοιο θα συνιστούσε κυριαρχία της
πλειοψηφίας επί της µειοψηφίας και θα αναιρούσε την ίδια τη θεµελιώδη αρχή της δηµοκρατίας που εδράζεται πάνω σε βασικές
οικουµενικές αρχές, όπως η αρχή της ισότητας και η αρχή της
ισονοµίας.
«∆εν τους θέλοµεν ούτε ως ψηφοφόρους ούτε ως εκλογείς
ούτε ως εκλέξιµους ούτε ως πολίτας δικαιούµενους να κυβερνούν την Ελλάδα». Αυτό το κείµενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γράφτηκε στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» το 1928 και αφορούσε τους
πρόσφυγες του 1922.
Στη βαθιά ανδροκρατούµενη κοινωνία της Ελλάδας της δεκαετίας του 1930, έγραφαν ότι δεν πρέπει να δοθεί ψήφος στις γυναίκες, διότι είναι επικίνδυνες, υστερικές και µπορεί να
διαταραχθεί η δηµόσια τάξη της χώρας!!!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ ακριβώς ελλοχεύει και ο
πιο σηµαντικός κίνδυνος. Η ιστορία δεν είναι ποτέ στατική και τα
πρόσωπα που είναι οι «άλλοι», αλλάζουν στη διάρκειά της. Κάποτε οι «άλλοι» ήταν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, οι γυναίκες, οι κουµουνιστές, οι οµοφυλόφιλοι, τώρα οι κατ’ εξοχήν
«άλλοι» της ελληνικής κοινωνίας είναι οι µετανάστες. Και ο µεγαλύτερος κίνδυνος για µια κοινωνία είναι να φοβάται καθώς ο
φόβος είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος χειραγώγησής
της.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι παραδέχεται µια κοινωνία όταν φοβάται; Ότι εξάντλησε όλες τις δυνατότητες της
ενσωµάτωσης, ότι εξάντλησε όλα τα κοινωνικά της αποθέµατα,
ότι δεν εµπιστεύεται τις δυνάµεις της. Και µια κοινωνία που φοβάται είναι µια κοινωνία µίσους και ακραίας επιθετικότητας, µια
κοινωνία που παράγει δεκαπεντάρηδες που καίνε σπίτια µεταναστών. Μια κοινωνία που φοβάται συναινεί στον κοινωνικό κανιβαλισµό που δεν αναγνωρίζει όνοµα, επώνυµο, ταυτότητα,
δικαίωµα, ζωή. Μια κοινωνία που φοβάται, σκοτώνει ανθρώπους,
καθώς ο πιο θνητός άνθρωπος είναι ο νοµικά ανύπαρκτος. Μια
κοινωνία που φοβάται, κρύβεται από τον ίδιο της το φόβο, δηλώνοντας ότι «εµείς δεν είµαστε ρατσιστές, αλλά όχι τόσους πολλούς, όχι τόσους µαζί, όχι τόσους µαύρους, όχι τόσους
κίτρινους, αλλά όχι τόση δηµοκρατία, ολίγη δηµοκρατία, ολιγότερα δικαιώµατα, ελάχιστη ενσωµάτωση». Μια κοινωνία που φοβάται αντιµετωπίζει την πολιτική κοινότητα του έθνους ως
νεκροταφείο που µεγαλώνει κυρίως από τους νεκρούς της.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καµµία πολιτική κοινό-
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τητα δεν µπορεί να είναι στατική. Οι πολιτικές κοινότητες µεταλλάσσονται ιστορικά, αποκτούν νέες ταυτότητες, οι οποίες διαρκώς αναµορφώνονται µέσα από αγώνες και διεκδικήσεις. Αυτή
είναι εξάλλου και η δύναµή τους. Έχουν άραγε συναίσθηση αυτοί
που υποστηρίζουν πώς «Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι», πόσοι
θα ήταν Έλληνες σήµερα αν ακολουθούσαµε την πρακτική τους;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς έχουµε µια άλλη αντίληψη
που βλέπει την πολιτική κοινότητα του έθνους σαν ένα ζωντανό
οργανισµό µέσα στην ιστορία, που αφοµοιώνει την ιστορία, που
αναπροσαρµόζεται σ’ αυτή. Οι µετανάστες λοιπόν, αποτελούν
ένα καινούργιο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας και το σηµερινό
στοίχηµα είναι να γίνει κοµµάτι αυτού του ζωντανού οργανισµού
που λέγεται ελληνική κοινωνία. Όποιος δεν επιθυµεί κάτι τέτοιο,
στην ουσία επιδιώκει µια ελληνική κοινωνία που θα σέρνεται λαχανιασµένη και αµήχανη πίσω από την ιστορία, ανίκανη να την
αφοµοιώσει και να την αξιοποιήσει.
Η ίδια η ιστορία δείχνει ότι ποτέ καµµία κοινωνία, η ελληνική ειδικά, δεν ζηµιώθηκε καθιστώντας, τους άλλους, ίσους και ισότιµους. Το αντίθετο, οι διαιρεµένες κοινωνίες σε εµείς και σε
άλλους, σε ανώτερους και κατώτερους, σε πολίτες πρώτης και
τρίτης κατηγορίας ταλανίζονται από αδυσώπητες συγκρούσεις
και υπογράφουν την παρακµή τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
την κ. Σοφία Σακοράφα.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Λάµπρος Μίχος.
Έχω την εντύπωση, κύριε Μίχο, ότι είναι η παρθενική σας οµιλία.
Σας εύχοµαι να έχετε µια ευδόκιµη παρουσία, όπως και στην αυτοδιοίκηση.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω µια συρροή αισθηµάτων. Πρώτα απ’ όλα ένα δέος,
γιατί βρίσκοµαι σε αυτό το Βήµα, το ιερό Βήµα της δηµοκρατίας,
εάν το δέος είναι συναίσθηµα.
Έχω επίσης, ένα άγχος και µια αγωνία για το εάν µπορώ να
είµαι όσο πρέπει χρήσιµος σε αυτήν την προσπάθεια που γίνεται
για την αναγέννηση της πατρίδας µας.
Έχω επίσης, µια µεγάλη ευθύνη τώρα που µε την προσωπική
και συλλογική µας στάση πρέπει να πείσουµε τους πολίτες να
ξαναεµπιστευθούν τους θεσµούς. Ταυτόχρονα όµως, έχω και µια
ικανοποίηση, γιατί η πρώτη µου παρουσία σε αυτό το Βήµα της
Βουλής των Ελλήνων συνδέεται µε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, που επιτρέψτε στην ταπεινότητά µου δι’ ολίγων να εξηγήσει γιατί.
Ζω σε µια γειτονιά της δυτικής Αθήνας που βιώνει εδώ και
πολλά χρόνια το στίγµα της υποβάθµισης, διότι δίπλα βρίσκονται
οι πιο ρυπογόνες εγκαταστάσεις, διυλιστήρια, διαλυτήρια, ναυπηγεία, χωµατερές, όλα αυτά τα απίθανα πράγµατα. Εκεί, δηλαδή, που υπερλειτουργούν οι φυλακές και υπολειτουργούν τα
νοσοκοµεία. Εκεί συνωθούνται αναλφάβητοι, ανασφάλιστοι, φτωχοί, άνεργοι, Τσιγγάνοι, µετανάστες, παλιννοστούντες και ξέρω
πολύ καλά ότι όσο δεν καταπολεµείται η κοινωνική αδικία που
παράγει την κοινωνική ανισότητα, τόσο θα υπάρχουν ρήξεις και
κοινωνικά ρήγµατα.
Γι’ αυτόν το λόγο λέω, λοιπόν, ότι όποιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες, µέτρα ή πολιτικές αποσκοπούν στη µείωση της ανισότητας, στην ένταξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων, δεν είναι µόνο
ευκταίες και ευπρόσδεκτες, αλλά είναι κεφαλαιώδους σηµασίας.
Αναφέρθηκα στην κοινωνική αυτή διαστρωµάτωση για να πω
κάτι διαφορετικό από αυτό που συνήθως ακούγεται, ότι δήθεν ο
κόσµος είναι αντίθετος µε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Πρέπει να σας πω ότι όλος αυτός ο κόσµος είναι σφυρηλατηµένος µέσα σε µεγάλες δυσκολίες και έχει αναπτύξει εξαιρετικά αισθήµατα φιλαλληλίας. Και ξέρει καλύτερα απ’ όλους εµάς ότι
µπορεί να µοιράζεται το ψωµί του µε το µετανάστη, αλλά προτιµάει να τον έχει δίπλα του γείτονα, να σηκώνεται το πρωί να πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο, να έχει ονοµατεπώνυµο και να
συχνάζει στη γειτονιά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
∆εν θέλει έναν ποντικό να κρύβεται στο υπόγειο, να µην έχει
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ονοµατεπώνυµο, να µην ξέρει πού βρίσκεται, πού πάει, τι ακριβώς κάνει.
Και πρέπει να γνωρίζουµε ότι εµείς δίνουµε ιθαγένεια στα παιδάκια των νόµιµων µεταναστών που γεννήθηκαν και σπουδάζουν
στην Ελλάδα, των νόµιµων µεταναστών που δεν µπορούµε να
τους διώξουµε και κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο κόσµος ξέρει,
όλος αυτός ο κόσµος ξέρει ότι αντί να κάνεις εχθρούς της κοινωνίας είναι καλύτερο να κάνεις συλλειτουργούς της δηµοκρατίας.
Γι’ αυτόν το λόγο λέω, λοιπόν, ότι το νοµοσχέδιο είναι θαρραλέο, γιατί αποκλείει τις µισαλλόδοξες κραυγές -αυτή είναι η
σωστή φράση, µισαλλόδοξες κραυγές- γιατί δεν υποκύπτει στο
φτηνό λαϊκισµό, γιατί κάνει πολιτικές κοινωνικής ένταξης ή καλύτερα προλαµβάνει τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Και πρέπει να σας πω ότι στο ερώτηµα εάν είναι ευλογία ή κατάρα η µετανάστευση, θεωρούµε πολλοί ότι είναι ευλογία όταν
παρέχεται εργασία µαύρη, φτηνή εργασία στα φραουλοχώραφα,
στους πορτοκαλεώνες, όταν ζουν σε στάβλους και σε θερµοκήπια και είναι κατάρα βέβαια, όταν ζητάνε δικαιώµατα, µισθό, ιατρική περίθαλψη. Επειδή, όµως –επιτρέψτε µου να πω- µε τον
ισχυρισµό ότι δήθεν η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν αποσκοπεί
στην ένταξη των µεταναστών µε αυτό το νοµοσχέδιο, είναι ψευδεπίγραφο αυτό το νοµοσχέδιο, αποσκοπεί ακριβώς στις εκλογές του Νοεµβρίου, θα σας κάνω µια διήγηση.
Στις 2 Οκτωβρίου του 2008, σε συνεδρίαση την εθνικής επιτροπής για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών, παρόντος του
αγαπητού µου καθηγητή, τέως Υπουργού κ. Προκόπη Παυλόπουλου, έθεσα το ερώτηµα µόλις τελείωσε η συνεδρίαση: Τι θα
γίνει, κύριε Υπουργέ; Η ΚΕ∆ΚΕ εδώ και τρία χρόνια, δηλαδή, στο
συνέδριο του 2005, έχει αποφασίσει οµοφώνως να προχωρήσετε
στο δικαίωµα του εκλέγειν στους µετανάστες, ως προϋπόθεση
κοινωνικής ένταξης. Τι θα γίνει µε αυτό; Και ο κύριος Υπουργός
απάντησε εκεί ότι «προωθούµε διάταξη –κύριε Νάκο, που σας
βλέπω εδώ- για να δώσουµε δικαίωµα ψήφου στους µακροχρονίως διαµένοντες µετανάστες. Και θεωρώ ότι η πενταετία είναι
επαρκής χρονική προϋπόθεση για να τους παρασχεθεί αυτό το
δικαίωµα». Γιατί τότε αυτό δεν ήταν µια φενάκη και τώρα δήθεν
αυτό το νοµοσχέδιο είναι ψευδεπίγραφο;
Τελειώνοντας, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο, θέλω
να χρησιµοποιήσω περίπου τα λόγια του καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Η δηµοκρατία, λέει, έχει ένα ελάττωµα ή µάλλον ένα από τα ελαττώµατα της δηµοκρατίας είναι κι αυτό: Ότι,
δυστυχώς, αποφασίζει η πλειοψηφία εις βάρος των λίγων. Αυτό,
όµως, πρέπει να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, είναι και το µεγαλείο
της δηµοκρατίας. Ότι οι πλειοψηφίες, ενίοτε, µπορούν να αποφασίζουν και χάριν των λίγων, συνήθως, που µειονεκτούν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που µε ακούσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Μίχο στην πρώτη του οµιλία στη Βουλή.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Και κλείνει ο κατάλογος, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα κλείσουµε στις
12.30’ στον κ. Τριανταφυλλόπουλο που είναι υποδοχέας µεταναστών, λόγω της Αχαΐας.
Κυρία Παπανδρέου, έχετε το λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Κυβέρνηση
φέρνει βιαστικά, εντελώς αψυχολόγητα για ψήφιση ένα νοµοσχέδιο, το οποίο µόνο κακό, µόνο δεινά και προβλήµατα µπορεί
να προκαλέσει στην ελληνική κοινωνία, να προκαλέσει στο ελληνικό έθνος.
Κυρία Υπουργέ, εµείς πρώτοι σας είχαµε πει, το επαναλαµβάνουµε και απόψε. πάρτε πίσω αυτό το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο.
Οι Έλληνες είναι αγανακτισµένοι, είναι θυµωµένοι. Από την µια
πλευρά, προχθές –πριν από δύο ηµέρες- τους παρουσιάσατε ένα
πακέτο µέτρων που πόνεσε όλους του Έλληνες βαθιά. Τους πόνεσε και τους µάτωσε. Σήµερα, µαθαίνουν ότι πρόκειται να περάσει και ένα νοµοσχέδιο, που αυτήν τη φορά αφορά την
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απόδοση ιθαγένειας. Με απλά λόγια, δηλαδή, το νοµοσχέδιο
αυτό αφορά την ελληνοποίηση αλλοδαπών.
Έρχονται και ρωτούν, λοιπόν, οι Έλληνες –και δεν είναι, βέβαια, µόνο οι ψηφοφόροι του ΛΑΟΣ, είναι οι ψηφοφόροι του
ΠΑΣΟΚ, είναι οι ψηφοφόροι της Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι όλοι οι
Έλληνες- και θα σας ρωτήσω κι εγώ, κυρία Υπουργέ, γιατί πρέπει να δοθεί ιθαγένεια τόσο βιαστικά σε αλλοδαπούς, αφού µε
την άδεια νόµιµης εργασίας και παραµονής έχουν τα ίδια δικαιώµατα; Γιατί; Γιατί, ρωτούν οι Έλληνες απογοητευµένοι σήµερα,
η πολιτεία, κυρία Υπουργέ, δεν σκύβει πρωτίστως στα προβλήµατα των Ελλήνων πολιτών; Λύσατε τα προβλήµατα των Ελλήνων πολιτών και θέλετε να λύσετε εσείς τώρα και τα παγκόσµια
προβλήµατα και τα προβλήµατα του τρίτου κόσµου;
Και πάτε µε το νοµοσχέδιο και µε την ελληνοποίηση που φέρνετε σήµερα, να δηµιουργήσετε επιπλέον άλλα προβλήµατα.
Προβλήµατα στο ασφαλιστικό, ακούσαµε τον Υπουργό να λέει
ότι δεν υπάρχει σάλιο στο ασφαλιστικό ταµείο -φορολογικά προβλήµατα- αλλά κυρίως, κυρία Υπουργέ, πάτε να δηµιουργήσετε
προβλήµατα εθνικής συνείδησης, πάτε να δηµιουργήσετε προβλήµατα στην ψυχή του Έλληνα, πάτε να δηµιουργήσετε προβλήµατα στην εθνική ταυτότητα και να είστε σίγουροι ότι αυτό
δεν θα σας το συγχωρήσουν οι επόµενες γενιές και δεν ξέρω εάν
έχετε αυτό το δικαίωµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω πολλές φορές σε διάφορα πάνελ και συζητήσεις από δηµοσιογράφους, πολιτικούς
και διαφόρους άλλους σχολιαστές, οι οποίοι συµφωνούν, λέει,
µε το να δοθεί ιθαγένεια στους περίπου επτακόσιους χιλιάδες
αλλοδαπούς. Αυτό είναι το νούµερο, κυρία Υπουργέ, και τουλάχιστον να είστε ειλικρινής απέναντι στον ελληνικό λαό. Λένε ότι
όσοι δεν συµφωνούν µε αυτές τις απόψεις είναι ρατσιστές.
Και εγώ σας ρωτώ, κυρία Υπουργέ, γιατί δεν ξέρω εάν το
έχετε κάνει και έπρεπε, βεβαίως, να µας το απαντήσει και ο κύριος Υπουργός, ο οποίος βιάζεται τόσο πολύ µ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Έχετε πάει σε περιοχές της Αθήνας µετά τις 7 το βράδυ;
Έχετε πάει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και σε περιοχές της
ιδιαίτερης πατρίδας µου, της Εύβοιας; Μετά τις 7 η ώρα το απόγευµα, κυρία Υπουργέ, δεν µπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορήσουν, κλείνονται στα σπίτια τους γιατί δεν ακούν µια ελληνική
λέξη, νιώθουν ξένοι στον τόπο τους και φοβούνται εκεί που µένουν. Θα τους ονοµάσετε και αυτούς ρατσιστές;
Και εν πάση περιπτώσει, ρωτώ και εσάς πάλι. Ξέρετε αλήθεια
τι σηµαίνει πραγµατικός ρατσισµός, κύρια Υπουργέ;
Και εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να
παραθέσω την προσωπική, δική µου εµπειρία όταν έζησα και
δούλεψα σαν νεαρή ειδικευόµενη γιατρός τότε στη Γερµανία και
δούλεψα σε πανεπιστήµια της Γερµανίας και ήµουνα νοµιµότατη
πολίτης και πλήρωνα την εφορία µου και είχα την ασφάλειά µου
και κατοικούσα κάπου και δεν είχα κλέψει, δεν είχα κακοποιήσει.
Ξέρετε τι σηµαίνει ρατσισµός, κυρία Υπουργέ; Είναι να µπαίνεις
σε ένα εστιατόριο, να θέλεις να φας και µόλις σε βλέπει ο Γερµανός, να σηκώνεται και να φεύγει επιδεικτικά αντιδρώντας στις
όποιες φυλετικές και χρωµατικές διαφορές. ∆εν τα έχουν ζήσει
οι µετανάστες εδώ, κυρία Υπουργέ. Θυµώνω, ειλικρινά θυµώνω,
όταν ακούω να δίνετε στους Έλληνες το χαρακτηρισµό του ρατσιστή.
Και θα ρωτήσω ξανά, όπως µε ρωτούν και εµένα πάρα πολλοί
φίλοι του κόµµατός µας, αλλά και γενικότερα Έλληνες. Το ελληνικό κράτος γιατί δεν προστατεύει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των Ελλήνων οµογενών του εξωτερικού, όπως είναι το
βασικό δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι; Αλλά βιαστικά,
προωθεί πρώτα, αντίστοιχα δικαιώµατα ανθρώπων, οι οποίοι δεν
γνωρίζουν την ελληνική πραγµατικότητα, δεν γνωρίζουν την ελληνική ιστορία, είναι ξένοι προς τα ήθη και τα έθιµα τα ελληνικά.
Και εγώ σας ρωτώ, κύρια Υπουργέ, αλήθεια αυτόν που θα στείλετε -γιατί εκεί προωθεί το βιαστικό αυτό της ψήφισης- τον όποιο
κύριο αλλοδαπό να ψηφίσει τον Οκτώβρη, τι θα ψηφίσει; Με ποια
ψυχή θα ψηφίσει; Ξέρει τι θα ψηφίσει;
Είναι, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο το οποίο το βάζετε βιαστικά
µόνο και µόνο για ψηφοθηρικούς σκοπούς. Βλέπετε ότι µε τις
πολιτικές σας και ο κόσµος του ΠΑΣΟΚ -και πάρα πολύ σωστάαντιδρά και αποφασίσατε µε αυτόν τον τρόπο να συµπληρώσετε
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την πελατεία σας, την οποία καθηµερινά χάνετε.
Εµείς, κυρία Υπουργέ, πιστεύουµε σ’ αυτό που λέγουµε ποσόστωση και το οποίο εφαρµόζεται σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Νοµιµοποιείστε ένα ποσοστό από αυτούς τους
ανθρώπους, µόνο όσους µπορεί να σηκώσει η ελληνική κοινωνία. Ο Σαρκοζί είπε: «όχι, στην ψήφο των µεταναστών». ∆εν ενηµέρωσε τον Πρωθυπουργό προχθές που φιλικά τα είπανε και
για πολλά άλλα θέµατα;
Καταλάβετέ το! η Ελλάδα δεν µπορεί να σηκώσει τόσους πολλούς ανθρώπους στις πλάτες της. Καταλάβετέ το! Η Ελλάδα δεν
είναι ξέφραγο αµπέλι. Αποφασίστε για την ποσόστωση κάποιων
από αυτούς τους ανθρώπους. Ας κάνουµε κάτι επιτέλους θετικό
για τον Έλληνα πολίτη που το τελευταίο διάστηµα µόνο πίκρες,
µόνο εθνική ταπείνωση και µόνο δυσκολίες βιώνει.
Κυρία Υπουργέ, σε µία δηµοκρατική κοινωνία κύριο και πρωταρχικό ρόλο έχει ο λαός της. Εµείς προχωρήσαµε στη συλλογή
περισσότερο από τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες υπογραφές και
έχουµε τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν γιατί οι άνθρωποι
είτε δεν µπόρεσαν να υπογράψουν είτε εµείς δεν µπορέσαµε
σωστά να τους ενηµερώσουµε.
Αποσύρετε, λοιπόν, το νοµοσχέδιό σας αυτήν τη στιγµή και
αφήστε τον ελληνικό λαό να αποφασίσει µόνος του µ’ ένα δηµοψήφισµα. Γιατί φοβάστε το δηµοψήφισµα, κυρία Υπουργέ; Μάλλον φοβάστε το αποτέλεσµά του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Νικόλαος Καντερές έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και αρκετά
χρόνια έχει ανοίξει µεγάλος κύκλος συζήτησης για το θέµα των
παράνοµων και νόµιµων µεταναστών στην Ελλάδα. Πρόκειται
αναµφισβήτητα για ένα σοβαρό θέµα που απασχολεί, δικαίως,
ολόκληρη την κοινωνία µας. Εξάλλου δεν είναι µόνο η Ελλάδα
που αντιµετωπίζει σοβαρό ζήτηµα από την εισροή µεταναστών
και τα υπόλοιπα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν κύµατα µετανάστευσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθώντας αυστηρές πολιτικές για
να πατάξει την λαθροµετανάστευση δηµιούργησε το 2005, επί
Νέας ∆ηµοκρατίας, το FRONTEX, ένα σύστηµα συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων. Η Ελλάδα, όµως, για πολλούς λόγους, που οι
περισσότεροι γνωρίζουµε, δεν κατάφερε ποτέ να ελέγξει αποτελεσµατικά τα σύνορά της. Έτσι η ως επί το πλείστον παράνοµη
µετανάστευση εξελίχθηκε σε µείζον πρόβληµα.
Σύµφωνα µε την απογραφή του Μαρτίου του 2001, διαµένουν
στην Ελλάδα περίπου έντεκα εκατοµµύρια άνθρωποι, από τους
οποίους σχεδόν ένα εκατοµµύριο είναι αλλοδαποί. Αυτό αντιστοιχεί στο 9% του συνολικού πληθυσµού και περισσότερο από
το 12% του εργατικού δυναµικού της χώρας µας.
Έρχεστε σήµερα, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, και ενηµερώνετε τους
πολίτες ότι µετά από την καταιγίδα των οικονοµικών µέτρων που
πήρατε για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία -θυµίζω φοροκαταιγίδα που την πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούµενοι και όχι
οι µετανάστες- θέλετε να ρυθµίσετε νοµοθετικά τη χορήγηση
ιθαγένειας και πολιτικών δικαιωµάτων στους αλλοδαπούς.
Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει επανειληµµένα τονίσει ότι µ’ αυτό το
νοµοσχέδιο ανοίγετε τον ασκό του Αιόλου. Αναµφισβήτητα πρέπει να υπάρξει ρύθµιση. Κανείς δεν διαφωνεί ότι η χώρα πρέπει
να έχει σύγχρονο νοµοθετικό πλαίσιο για τη µετανάστευση. Αλλά
πώς;
Λαµβάνοντας πρώτα υπ’ όψιν όλες τις παραµέτρους που έχουν
σηµασία για το µέλλον της χώρας. Εισάγετε ένα νοµοσχέδιο µε
τίτλο «Σύγχρονες ∆ιατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
Πολιτική Συµµετοχή Οµογενών και Νοµίµως ∆ιαµενόντων Μεταναστών». Εκτός του γεγονότος ότι ο τίτλος σύγχρονες διατάξεις
αφήνει υπονοούµενο ότι όλα τα υπόλοιπα νοµοσχέδια ήταν αναχρονιστικά, θέλω να µας διευκρινίσετε κάτι ακόµα που είναι πολύ
πιο σηµαντικό από τον τίτλο. Πείτε µας. Προς τι όλη αυτή η βιασύνη; Μήπως ήλθε εκ νέου κάποιος κοινοτικός επίτροπος στην
Αθήνα και µας έβαλε το µαχαίρι στο λαιµό για να ρυθµίσουµε
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στο πόδι κατά το κοινώς λεγόµενο ένα τόσο φλέγον ζήτηµα;
Το σχέδιο νόµου που καταθέτετε είναι βόµβα για το µέλλον
της πατρίδας µας, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Οφείλετε να το καταλάβετε. Η Κυβέρνησή σας προχωράει βιαστικά και χωρίς κανένα
σχεδιασµό σε µαζικές νοµιµοποιήσεις µεταναστών, χωρίς όµως
να βάζει τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που θέτουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.
Σαν παράδειγµα σας αναφέρω τη Γερµανία, τη Γαλλία, την
Αυστρία, την Ισπανία και την Ιταλία που δεν αντιµετωπίζουν τόσο
οξύ πρόβληµα ανεξέλεγκτης εισροής µεταναστών, όπως η Ελλάδα και παρά ταύτα υιοθετούν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις
για την πολιτογράφηση και την απόδοση ιθαγένειας στους αλλοδαπούς που διαµένουν σε αυτές.
Θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις, όπως τη µακρόχρονη νόµιµη
παρουσία των γονιών, όσο και την ενσωµάτωση των παιδιών τους
χωρίς να δίνουν ωστόσο κανένα δικαίωµα ψήφου. Άλλες χώρες
δεν δίνουν ιθαγένεια στα παιδιά των µεταναστών µέχρι και την
τρίτη γενιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας την πρόταση του
ΠΑΣΟΚ αντιλαµβανόµαστε ότι βρίσκεται έξω από κάθε όριο λογικής. Το πρόβληµα δεν περιορίζεται απλά στην πολιτογράφηση
των µεταναστών. Το µείζον θέµα βρίσκεται στην πλήρη ένταξή
τους και κυρίως των παιδιών τους, στην κοινωνία µας.
Η Ελλάδα είναι µία µικρή σε µέγεθος χώρα που λόγω της γεωγραφικής της θέσης λειτουργεί ως πύλη εισόδου από Ανατολή
και ∆ύση. Για τη χώρα µας θα πρέπει, συνεπώς, να ισχύσουν διαφορετικά κριτήρια µεταναστευτικής πολιτικής, ώστε να µην
υπάρξει αλλοίωση της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτικής µας
ταυτότητας.
Το νοµοσχέδιο που φέρνετε στη Βουλή δεν διασφαλίζει τίποτε
από τα παραπάνω. Αντιθέτως, διευκολύνει τη µελλοντική είσοδο
µεταναστών παράνοµα µε στόχο να κάνουν παιδιά στην Ελλάδα,
τα παιδιά αυτά να αποκτούν αυτόµατα την ελληνική ιθαγένεια και
να νοµιµοποιούνται έτσι αναγκαστικά και οι γονείς τους. Θα είναι
άτοµα που δεν θα έχουν αποκτήσει καµµία εθνική ταυτότητα, δεν
θα γνωρίζουν ούτε τη γλώσσα ούτε την ιστορία αυτού του κράτους, θα γίνονται, όµως, πολίτες του.
Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται µείωση του απαιτούµενου χρόνου διαµονής από τα δέκα χρόνια κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης στα επτά
χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα, επιτρέπει την πολιτογράφηση αλλοδαπών που συµπληρώνουν πέντε χρόνια νόµιµης διαµονής στη
χώρα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος. Για ποιο λόγο γίνεται
αυτό; Κανένα άλλο κράτος δεν θέτει τον πήχη πολιτογράφησης
τόσο χαµηλά. Υπάρχει κάποια λογική σ’ αυτό το θέατρο του πολιτικού παραλόγου; Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία λογική. Υπάρχει, όµως, µικροπολιτική σκοπιµότητα.
Πρέπει επιτέλους να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Για να γίνω απόλυτα κατανοητός, σας διαβάζω απόσπασµα
από την έκθεση του νοµοσχεδίου από το τµήµα νοµοτεχνικής
επεξεργασίας σχεδίων νόµου της Βουλής: Το φερόµενο νοµοσχέδιο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και τριάντα ένα
άρθρα και ρυθµίζει θέµατα ελληνικής ιθαγένειας, συµµετοχής
οµογενών και νοµίµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στις
εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων των ΟΤΑ πρώτου βαθµού.
Εδώ βρίσκεται το ζουµί για εσάς. Γι’ αυτόν το λόγο καίγεστε να
το ψηφίσετε, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, για τις εκλογές.
Αυτές και µόνο σας ενδιαφέρουν.
Στην Ελλάδα που βάσει των δικών σας δηλώσεων, χρεοκοπεί,
έχουν περάσει έξι ολόκληροι µήνες χωρίς να έχετε καταφέρει να
διορίσετε Γενικό Γραµµατέα Εσόδων. Προλάβατε, όµως, να φέρετε σχέδιο νόµου για την ιθαγένεια, όπου στο άρθρο 21 µάλιστα
παρατείνετε την προθεσµία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους έως τις 30 Αυγούστου 2010, ενώ κανονικά οι εκλογικοί
κατάλογοι κλείνουν έξι µήνες πριν τις εκλογές.
Προφανώς, οι προθέσεις σας απέχουν µακράν από τα ανθρώπινα δικαιώµατα που επικαλείστε και εστιάζουν, κυρίως, στην
προσδοκία οι ψήφοι των µεταναστών να πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ
εξαντλείται όλη η πολιτική σας; Μήπως το διαψεύδει αυτό, κυρία
Υπουργέ; Αν, ναι, τότε απλά µην παρατείνετε την προθεσµία εγ-
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γραφής στους εκλογικούς καταλόγους. Θα το κάνετε όµως; Αµφιβάλλω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία ορθά θα καταψηφίσει το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης. ∆εσµεύτηκε διά του
Αρχηγού της να καταργήσει το νοµοσχέδιο, όταν θα λάβει εκ
νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από
ουσιαστικές και ολοκληρωµένες ρυθµίσεις για την πολιτογράφηση και απόκτηση ιθαγένειας µεταναστών, όπως ισχύουν στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Η Νέα ∆ηµοκρατία δεν ταυτίζει τη µεταναστευτική πολιτική µε
ψηφοθηρία. Καλά θα κάνετε στο ΠΑΣΟΚ να προτάξετε το συµφέρον της χώρας πάνω από κοµµατικά οφέλη. Σας καλούµε να
αποσύρετε το νοµοσχέδιο.
Να µου επιτρέψετε και µία πολύ µακρά πρόγνωση: Ας ελπίσουµε ότι µετά από εκατό, εκατόν πενήντα, διακόσια χρόνια δεν
θα λένε οι κάτοικοι αυτής της χώρας ότι κάποτε εδώ υπήρχαν
Έλληνες, όπως εµείς λέµε ότι υπήρχαν στο παρελθόν Πελασγοί,
∆ωριείς και Ίωνες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε συνάδελφε, δεν
αποφύγατε τη λέξη «πρόγνωση».
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία ερχόµαστε να αντιµετωπίσουµε ένα πάρα πολύ σοβαρό
και οξυµένο πρόβληµα που απασχολεί, τόσο τη χώρα µας, όσο
και τη διεθνή κοινότητα.
Είναι ένα πρόβληµα, βεβαίως, το οποίο δεν είναι ούτε τεχνικό
ούτε διαχειριστικό. Είναι ένα πρόβληµα βαθιά πολιτικό και ιδεολογικό. Βεβαίως, εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές πολιτικές
απόψεις. Από τη µία πλευρά, είναι η πολιτική έτσι όπως εκφράζεται από τις ευρύτερα δηµοκρατικές δυνάµεις της χώρας µας
και προασπίζει τις αρχές τις ισονοµίας, της ισοπολιτείας, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Από την άλλη πλευρά, είναι η άλλη πολιτική, που είναι ξεκάθαρη και που εκφράζεται κυρίαρχα από το
ΛΑΟΣ και δευτερευόντως από τη Νέα ∆ηµοκρατία, όπου προασπίζει και προάγει την ξενοφοβία, το ρατσισµό, την κοινωνική
αποµόνωση και τη γκετοποίηση.
Βεβαίως, κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν φιλοδοξούµε να σας
πείσουµε, όµως δεν είναι δυνατόν να συµφωνήσουµε µε αυτές
τις απόψεις. ∆ιότι εµείς σε καµµία περίπτωση δεν θα ορθώσουµε
τείχη στη χώρα και ούτε, βεβαίως, θα γεµίσουµε κάποια καράβια για να τα βουλιάξουµε στο Αιγαίο.
Κύριε Πλεύρη, πράγµατι αύριο θα ήθελα να µας πείτε, αυτό
το πρόβληµα πώς είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί µε βάση τη
δική σας φιλοσοφία;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Βεβαίως.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάποια χρόνια στη χώρα µας. Αυτούς τους
ανθρώπους τι θα τους κάνουµε; ∆εν πρέπει να βρεθεί µία λύση
γι’ αυτούς τους ανθρώπους;
Όµως, στη σηµερινή συζήτηση υπήρξε όξυνση, υπήρξαν
ακραίες τοποθετήσεις, εναλλακτική πρόταση, όµως, δεν υπήρξε.
Εµείς, λοιπόν, µε το νοµοσχέδιο αυτό ξεπερνάµε συντηρητικές
και αναχρονιστικές αντιλήψεις, κάνουµε ένα βήµα µπροστά για
να διασφαλίσουµε το µέλλον και την κοινωνική ειρήνη των επόµενων γενιών.
Ας αναρωτηθούµε: Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ, που
ήρθαν εδώ, ποιοι είναι; Γιατί ήρθαν; ∆εν είναι οι άνθρωποι οι
οποίοι έφυγαν από τις χώρες τους εξαιτίας εµφυλίων πολέµων,
θρησκευτικών πολέµων, πολεµικών συρράξεων αντιµαχοµένων
µερίδων, δεν είναι αυτοί που λόγω της οικονοµικής ανέχειας αναγκάστηκαν να αλλάξουν χώρα ακόµη και ήπειρο; ∆εν είναι αυτοί
που θα τους δούµε και στο µέλλον κατά χιλιάδες, εκατοµµύρια
πιθανά λόγω της κλιµατικής αλλαγής, λόγω του γεγονότος ότι
θα ερηµοποιηθούν εκατοµµύρια στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης;
Αυτοί οι άνθρωποι θα αλλάξουν χώρα, πιθανόν να αλλάξουν και
ήπειρο. Γι’ αυτούς δεν θα υπάρξει καµµία µέριµνα σε παγκόσµιο
επίπεδο;
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Ερχόµαστε, λοιπόν, και λέµε ότι πραγµατικά υπάρχει ένα πρόβληµα υπαρκτό. Και το θέµα είναι πώς αντιµετωπίζουµε αυτό το
πρόβληµα. Οι επιλογές είναι πολλές. Μία µπορεί να είναι η µηδενική λύση. ∆εν κάνουµε τίποτα, αφήνουµε το πρόβληµα να διαιωνίζεται ή το κρύβουµε κάτω από το χαλί. Υπάρχουν κάποιες
ενδιάµεσες λύσεις, οι οποίες όµως συντηρούν το πρόβληµα.
Υπάρχουν όµως και οι λύσεις οι δύσκολες, αυτές που βάζουν το
µαχαίρι στο κόκαλο και προσπαθούν να λύσουν το πρόβληµα.
Εµείς σήµερα αυτό κάνουµε.
Σ’ αυτό το σηµείο θα ήθελα να επισηµάνω ότι γίνεται µία στοχευµένη επίθεση σε αυτήν τη νοµοθεσία, σ’ αυτό το σχέδιο
νόµου. Η στοχευµένη επίθεση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι
συνδέεται το πρόβληµα της επίλυσης του θέµατος των νοµίµων
µεταναστών µε τους λαθροµετανάστες. Πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν
έχει να κάνει σε τίποτα µε τους λαθροµετανάστες. Κανένας λαθροµετανάστης δεν πρόκειται να νοµιµοποιηθεί. Αυτό το είπαµε
στην επιτροπή, το είπαµε πάλι σήµερα, το επαναλαµβάνετε,
όµως, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆εν ψηφίζετε εσείς λέει το
νοµοσχέδιο, γιατί δεν λύνει το µεταναστευτικό πρόβληµα. Βεβαίως και δεν το λύνει αυτό το νοµοσχέδιο. Λύνει ένα µέρος και
αφορά τους νόµιµους µετανάστες, αυτούς οι οποίοι ζουν ανάµεσά µας, είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, δουλεύουν
στα κτήµατα, δουλεύουν στις οικοδοµές, τους βάζουµε στα σπίτια µας για να προσέχουν και να φροντίζουν ό,τι πιο πολύτιµο
έχουµε, είτε τους γονείς µας είτε τα παιδιά µας. Γι’ αυτούς µιλάµε, δεν µιλάµε για εγκληµατίες, δεν µιλάµε για κλέφτες, δεν
µιλάµε για απατεώνες.
Το άλλο θέµα έχει να κάνει µε τη λαθροµετανάστευση που
είναι ένα άλλο ζήτηµα συνολικό, το οποίο όµως δεν εντάσσεται
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Γιατί, λοιπόν, προσπαθούµε να ρίξουµε
στάχτη στα µάτια του ελληνικού λαού και να πούµε ότι δεν ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, γιατί δεν λύνει το µεταναστευτικό πρόβληµα;
Το δεύτερο επιχείρηµά σας είναι ότι φέρνουµε αυτό το νοµοσχέδιο, για να ψηφίσουν οι µετανάστες στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές.
Μα, είναι δυνατόν, εξήντα πέντε χιλιάδες περίπου υπολογίζονται αυτοί που θα ψηφίσουν στις επόµενες εκλογές, να αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσµα στις δηµοτικές εκλογές; Αυτό το
ποσοστό δεν ξεπερνά το 1% του εκλογικού σώµατος. Θεωρώ ότι
είναι ψευδεπίγραφες αυτές οι αναφορές, έτσι ώστε να αποφύγετε να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο. Θεωρώ, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι συρθήκατε από τον ΛΑΟΣ σε αυτές τις επιλογές
σας.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο
καθιερώνουµε αντικειµενικές και ελέγξιµες προϋποθέσεις για την
απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας. Κλείνουµε την πόρτα της Ευρώπης σε όσους έβλεπαν µέχρι σήµερα την Ελλάδα σαν κέντρο
τράνζιτ ανθρώπων. Με αυτό το σχέδιο νόµου εµείς λέµε τέλος
στην ανοµία, τέλος στην αυθαιρεσία, τέλος στη γκετοποίηση. Παλεύουµε για µία Ελλάδα σύγχρονη, ανοιχτών συνόρων µε δηµοκρατία, κοινωνική αλληλεγγύη και σεβασµό στα ανθρώπινα
δικαιώµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τελευταίος οµιλητής
γι’ απόψε είναι ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Ιωαννίδη, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευτυχήσαµε να το δούµε και
αυτό. Την ώρα που τα σφιχτά µέτρα της Κυβέρνησης αλλάζουν
το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών, την ώρα που κόβονται
µισθοί και συντάξεις, την ώρα που περιµένουµε εναγωνίως κάποια νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την τόνωση
της ανάπτυξης, την ώρα που ακόµα δεν έχει έρθει το νοµοσχέδιο για τη φορολογία, από τα πρώτα που έπρεπε να έχει έρθει,
εµείς συζητάµε σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Συζητάµε για το πώς θα αποκτήσουν την
ελληνική ιθαγένεια χιλιάδες µετανάστες που διαµένουν στη χώρα
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µας, εύκολα και γρήγορα, ώστε να µπορέσουν να ψηφίσουν, γιατί
περί αυτού πρόκειται, στις επόµενες δηµοτικές εκλογές.
∆εν σας κρύβω ότι διαβάζοντας το νοµοσχέδιο, δεν ήξερα ποιο
σχόλιο να πρωτοκάνω. ∆εν σας κρύβω ότι θα περίµενα να δω
στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου ένα είδος µελέτης, κάποιες απαντήσεις για το αν και σε τι βαθµό έχουν υπολογιστεί οι
συνέπειες αυτού του νοµοσχεδίου σε βάθος χρόνου. Περίµενα
να βρω κάποια απάντηση στο ερώτηµα αν και µε ποιο τρόπο αντιµετωπίζεται το ζήτηµα της µετανάστευσης σε συνάρτηση µε την
κοινωνική συνοχή.
Σε εποχές δεινής οικονοµικής κρίσης, που κυριολεκτικά δοκιµάζονται και θα δοκιµαστούν ακόµα περισσότερο στο µέλλον οι
αντοχές της κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής, έχετε µελετήσει τι σηµαίνει εφαρµογή αυτού του νοµοσχεδίου στους µισθούς, στο ασφαλιστικό σύστηµα, στις δαπάνες για την υγεία
και την παιδεία; Μπορούµε να αντέξουµε, όταν δεν αντέχεται η
ήδη υπάρχουσα κατάσταση; Ποια χώρα που βρίσκεται στο χείλος
του γκρεµού, για να χρησιµοποιήσω δική σας αγαπηµένη έκφραση, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λες και είναι η ελληνική ιθαγένεια, ιθαγένεια
ευκαιρίας;
Κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν να φέρνετε ένα τέτοιο
νοµοσχέδιο, που έχει ήδη από την εξαγγελία του ακόµη προκαλέσει έντονες αντεγκλήσεις στην ελληνική κοινωνία, προκρίνοντας µικροκοµµατικές σκοπιµότητες. Αυτό είναι αδιανόητο και
απαράδεκτο και ειδικά στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία είναι
ένα νοµοσχέδιο περιττό. Ξαναλέω είναι αδιανόητο να µην έχετε
φέρει για συζήτηση το φορολογικό νοµοσχέδιο και να µας φέρνετε αυτές τις ρυθµίσεις µε τις οποίες γίνεται Έλληνας πολίτης
αλλοδαπός που διαµένει στη χώρα µας τα τελευταία πέντε έτη.
Είναι απαράδεκτο να χαρίζετε έτσι την ελληνική ιθαγένεια, µόνο
και µόνο για να αυξήσετε το σώµα των ψηφοφόρων σας στις επόµενες δηµοτικές εκλογές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς βλέπουµε την απόδοση
της ελληνικής ιθαγένειας ως το επιστέγασµα µίας διαδροµής, ως
το τέλος µίας πορείας κατά την οποία ο µετανάστης, αφού έχει
προσπαθήσει να ενσωµατωθεί, να µάθει τη γλώσσα, να µορφωθεί, να εργαστεί, να δείξει µε τις πράξεις του ότι ενδιαφέρεται
ουσιαστικά για την πλήρη ένταξή του στην ελληνική κοινωνία και
στη συνέχεια να διεκδικήσει την ελληνική ιθαγένεια. Αυτό το σκεπτικό άλλωστε χαρακτήριζε τη νοµοθεσία που θεσπίστηκε επί
των ηµερών µας µε τους νόµους 3284/2004, 3386/2005 και
3536/2007, καθιερώνοντας µία ολοκληρωµένη µεταναστευτική
πολιτική.
Θα περίµενε κανείς, ειδικά στη χώρα µας, όπου ο αριθµός των
παράνοµων µεταναστών έχει υπερβεί κάθε όριο και αντοχή της
ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια, να µεριµνήσουµε
πρώτα για την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης, για την
πάταξη της γραφειοκρατίας της διαδικασίας χορήγησης αδειών
στους νόµιµους µετανάστες, στην ισότιµη κοινωνική ένταξη των
ανθρώπων αυτών, στη διαχείριση των γκέτο που έχουν δηµιουργηθεί στο κέντρο της Αθήνας και έχουν αλλάξει την καθηµερινότητα των πολιτών και µετά να προχωρήσουµε σε οποιαδήποτε
άλλη συζήτηση.
Αντί όλων αυτών η Κυβέρνηση κρίνει σκόπιµο να θεσπίσει µία
από τις µικρότερες χρονικές προϋποθέσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση της ιθαγένειας, τα επτά
χρόνια, προβλέποντας παράλληλα πλήθος εξαιρέσεων που απαιτούν πέντε µόνο χρόνια και αφορούν την πλειοψηφία των µεταναστών. Ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η χρονική αυτή
προϋπόθεση είναι µόλις τρία χρόνια, άρθρο 2 περίπτωση δ’, για
τους αλλοδαπούς που έχουν τη γονική µέριµνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας.
Σε ό,τι αφορά τα παιδιά των αλλοδαπών, προβλέπεται να δίνεται η ελληνική ιθαγένεια ουσιαστικά αυτόµατα µε τη γέννηση
του τέκνου και µε κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζετε,
χωρίς να διευκρινίζετε µε σαφήνεια το χρόνο έναρξης του απαιτούµενου χρονικού διαστήµατος της πενταετούς νόµιµης και µόνιµης παραµονής και των δύο γονιών στην Ελλάδα. Θεωρητικά,
δηλαδή, θα µπορούσαν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια
εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα
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ακόµα και αν κατά τη γέννησή τους οι γονείς τους ήταν παράνοµοι αλλοδαποί µετανάστες.
Επίσης, σύµφωνα πάντα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 1, ουσιαστικά µπορεί ένα παιδί αλλοδαπών µεταναστών να αποκτήσει
την ελληνική ιθαγένεια ανεξάρτητα από το αν θα λάβει κάποια
ελληνική παιδεία, εφόσον η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας
συνδέεται µε τη νόµιµη παραµονή των γονιών του και όχι µε το
ίδιο.
Ακόµα η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τα παιδιά των αλλοδαπών µεταναστών µετά από την παρακολούθηση έξι µόνο τάξεων ελληνικού σχολείου, όταν όλοι οι Έλληνες λαµβάνουν
υποχρεωτική εννεαετή εκπαίδευση. Και εδώ απίστευτη υπεραπλούστευση και καµµία πρόνοια, ώστε η παρακολούθηση να είναι
συνεχής, να οδηγεί στην επιτυχή ολοκλήρωση µίας τουλάχιστον
βαθµίδας εκπαίδευσης, κάτι τέλος πάντων που να δείχνει ότι δεν
υποβαθµίζεται εντελώς η έννοια και το περιεχόµενο της ελληνικής παιδείας και ένταξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δυστυχώς πάρα πολλά τα
σχόλια και οι αρνητικές επισηµάνσεις που θα µπορούσα να κάνω
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Έχω ενστάσεις και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πολιτογράφησης, άρθρο 5, όπου διαβάζουµε ότι η παράλειψη των υπηρεσιών ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη να αποστείλουν εγκαίρως γνώµη για το αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δηµόσιας ή εθνικής
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ασφάλειας. Αυτή η παράλειψη δεν κωλύει την έκδοση απόφασης
του Υπουργού.
Ξανατονίζω ότι είναι απαράδεκτο να αντιµετωπίζεται η ελληνική ιθαγένεια ως µία ιθαγένεια ευκαιρίας. Οι ψηφοφόροι πρέπει
να δουν ότι προκειµένου να έχουµε εκλογικές επιτυχίες δηµιουργούµε καταστάσεις δυσάρεστες για το µέλλον του τόπου.
Παρακαλούµε ας αναλογιστούν την ευθύνη για το µέλλον του
τόπου και ας αποσύρουν το νοµοσχέδιο.
Καταψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ιωαννίδη.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 00.30’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα ηµέρα Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή
οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

