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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΑ’
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 10 Μαρτίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 9.3.2010
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Π’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 9
Μαρτίου 2010, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολό του σχεδίου νόµου: 1) «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», 2) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας του Πακιστάν».)
Κυρίες και κύριοι θα σας ανακοινώσω το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 11 Μαρτίου 2010
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 549/8-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Πυθαγόρα Βαρδίκου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την αεροπορική σύνδεση της Ικαρίας µε την Αθήνα κ.λπ..
2.- Η µε αριθµό 557/8-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καρασµάνη προς την
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης της µελέτης για το Φράγµα Αλµωπαίου
(Καλής) στο Νοµό Πέλλας κ.λπ..
3.- Η µε αριθµό 565/8-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου
προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εναέριας ρύπανσης στη
Λάρισα και στην ευρύτερη περιοχή κ.λπ..
4.- Η µε αριθµό 569/8-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Ανατολάκη
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την
αξιοποίηση του γηπέδου της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων για τα
Αθλητικά Σωµατεία του Πειραιά κ.λπ..
5.- Η µε αριθµό 563/8-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» κ.λπ..

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 568/8-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις µετατάξεις υπαλλήλων στο τότε Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών από την Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.λπ..
2.- Η µε αριθµό 548/8-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου προς την
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το υποκατάστηµα ΕΛΓΑ Τρίπολης κ.λπ..
3.- Η µε αριθµό 566/8-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου
προς τους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της πρώην Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ..
4.- Η µε αριθµό 570/8-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη
προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σχετικά µε το θεσµό των ολιγοήµερων αδειών των
κρατουµένων στις φυλακές κ.λπ..
5.- Η µε αριθµό 564/8-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου Παπαδηµούλη προς τους Υπουργούς Πολιτισµού και Τουρισµού και
Οικονοµικών, σχετικά µε τα χρέη των Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών (ΠΑΕ και ΚΑΕ) προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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».
Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 9 Μαρτίου 2010, ξεκίνησε η συζήτηση του νοµοσχεδίου επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της αρχής και θα
διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου
νόµου κατόπιν αιτήσεως των Βουλευτών του Λαϊκού Ορθοδόξου
Συναγερµού. Είχαν εγγραφεί για να οµιλήσουν ενενήντα δύο
Βουλευτές, το λόγο έχει ο Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Τηλέµαχος Χυτήρης. Θα τηρηθεί αυστηρά ο
χρόνος.
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ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ: Πολύ αυστηρά; Υπάρχει ουρά εδώ
οµιλητών απ’ ό,τι βλέπω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας ηµέρα. Είµαι απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι στο δηµοκρατικό µας σύστηµα ορισµένα
νοµοθετήµατα πρέπει να ψηφίζονται απ’ όλους. Υπάρχουν διαφορές και αυτό είναι καλό, αλλά υπάρχει και ο κοινός στόχος
που λέµε, η κοινή λογική. Ένα απ’ αυτά τα νοµοθετήµατα είναι το
παρόν νοµοθέτηµα για το οποίο συζητάµε. Πιστεύω ότι η συντηρητική παράταξη εν γένει θέλει να επιβεβαιώσει, θέλει να δικαιώσει το όνοµά της ότι είναι συντηρητική. Φοβάται να κάνει
κάποια βήµατα. Φοβάται να γίνουν κάποιες αλλαγές οι οποίες
επιβάλλονται από την πραγµατικότητα και από την ιστορία. Και τι
γίνεται; Στο τέλος οι αλλαγές περνάνε, διότι είναι αναπόφευκτο,
και µετά από χρόνια σκέφτονται ότι είχαν κάνει λάθος τότε µε τη
στάση τους.
Αυτό αν το δείτε στην ιστορική συνέχειά µας θα δείτε ότι έχει
συµβεί πολλές φορές. Έχει συµβεί από το 1922, τότε που οι πρόσφυγες οι Έλληνες που ήρθαν εδώ αντιµετώπισαν ένα κοµµάτι
του πολιτικού κόσµου τότε το οποίο υποστήριζε ότι δεν έπρεπε
οι πρόσφυγες να ψηφίζουν. ∆εν έπρεπε να βάζουν και υποψηφιότητα, διότι ήταν ξένοι. Αντιλαµβάνεστε ότι όταν το θυµικό επικρατεί,κάνουµε λάθη. Οι πολιτικοί κάνουν λάθη.
Εδώ και χρόνια είχε περάσει ένα νοµοσχέδιο για τις ταυτότητες. Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσµος! Ήρθε η Νέα ∆ηµοκρατία λοιπόν πεντέµισι χρόνια. Ο κ. Καραµανλής είχε υπογράψει πρώτος
δηµοψηφίσµατα το ένα, το άλλο. Το άλλαξε αυτό; Συνέβη τίποτα;
Έχουµε πάψει να είµαστε ορθόδοξοι επειδή δεν το γράφει η ταυτότητα; Όχι βέβαια. Εποµένως εδώ επικεντρώνεται η οµιλία µου.
Στη στάση µας απέναντι στις αλλαγές. Τα «πάντα ρει», αγαπητέ
συνάδελφε Άδωνι Γεωργιάδη «και ουδέν µένει», έλεγε ο Ηράκλειτος. Τι πρέπει να κάνουµε εµείς; Εµείς πρέπει ως συντεταγµένη πολιτεία να βάλουµε τους κανόνες. Ποιος είναι
ικανοποιηµένος από την κατάσταση σήµερα του µεταναστευτικού έτσι όπως έχει στη χώρα µας; Είναι ένα χάος, δεν είναι; ∆εν
το βλέπουµε όλοι µας; ∆εν πρέπει να βάλουµε κάποιους κανόνες; Αυτούς τους κανόνες βάζουµε. Μια τακτοποίηση γίνεται.
Εντάξει έχετε αντιρρήσεις ότι δεν θα έπρεπε έτσι, θα έπρεπε
διαφορετικά κ.λπ.. Αλλά πρέπει να είσαστε -πιστεύω εγώ- πρέπει να είµαστε θετικοί σε αυτό το οποίο σήµερα έχουµε να αντιµετωπίσουµε. ∆εν το προξενήσαµε εµείς, η ιστορία. ∆εν είναι και
πρώτη φορά! Τα µεταναστευτικά ρεύµατα και τα λοιπά που
έχουν συµβεί επανειληµµένως και η Ελλάδα, επανειληµµένως,
έχει βρεθεί σε τέτοια πράγµατα και έχει αφοµοιώσει καταστάσεις και το ξέρετε.
Καθαρότητα υπάρχει παντού, σε όλους τους Έλληνες; ∆εν
προέρχονται απ’ όπου προέρχονται; ∆εν είµαστε Έλληνες όλοι
µας; ∆εν αγαπάµε τη χώρα µας; Έτσι δεν είναι;
Αυτό, λοιπόν, πρέπει να το αντιληφθούµε και ανάλογη πρέπει
να είναι η στάση µας. Είναι λάθος που µερικοί δραµατοποιείτε
τις καταστάσεις. Είναι λάθος γιατί δηµιουργείτε και ένα φανατισµό, ο οποίος µεταφέρεται και στη βάση. Αυτό δεν είναι σωστό.
Ο πολιτικός ηγέτης πρέπει να καθοδηγεί, να δείχνει µπροστά,
να πείθει για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. ∆εν µπορούµε
τους µετανάστες να τους έχουµε σε ένα τσουβάλι όλους. Οι λαθροµετανάστες να είναι στο ίδιο τσουβάλι µε τους νόµιµους µετανάστες. Και προφανώς τα σύνορα πρέπει να προφυλαχθούν,
δεν το συζητάµε αυτό και πρέπει να είναι το πρώτο µέληµα.
Και προφανώς πρέπει να υπάρχουν οι επαναπροωθήσεις και
αυτό δεν το συζητάµε. Αυτοί που είναι νόµιµοι που εργάζονται
εδώ, που έχουν τα παιδιά τους τα οποία σπουδάζουν εδώ, µεγαλώνουν εδώ, που η ζωή τους είναι συνδεδεµένη µε την Ελλάδα,
αυτοί πρέπει να πολιτογραφηθούν. Αφήστε τους Έλληνες. Αυτοί
πρέπει να γίνουν πολίτες της χώρας στην οποία εργάζονται και
υπάρχουν. Πρέπει να έχουν δικαιώµατα, υποχρεώσεις. Πολίτες
πρέπει να γίνουν, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες.
Αυτό κάνει το παρόν νοµοσχέδιο και δεν είναι ακραίο. Είναι ο
µέσος όρος των αντιστοίχων ευρωπαϊκών νοµοσχεδίων. Όλοι
έχουµε συγγενείς και φίλους στο εξωτερικό. Ξέρουµε ότι εκεί
έχουµε δηµάρχους, οι οποίοι προέρχονται από την Ελλάδα.
Έχουµε Βουλευτές στη Γερµανία, στην Αυστραλία. Στην Αµερική
µέχρι Πρόεδρο πήγαµε να εκλέξουµε εκεί. Ο ελληνικός πολιτι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σµός και η ελληνική παράδοση αυτό είναι; Ήταν πάντα ανοικτός
ο ελληνικός πολιτισµός και η ελληνική παράδοση. Εποµένως
στην πράξη πρέπει να το αποδεικνύουµε αυτό και όχι τα µεγάλα
λόγια, όταν χρειάζεται και σήµερα χρειάζεται. Και είναι και οικονοµικό στοιχείο η ένταξη των νοµίµων µεταναστών.
Και είναι και παράδειγµα αν θέλετε στους άλλους µετανάστες.
Όταν δουν ότι οι νόµιµοι γίνονται κανονικοί πολίτες αυτό είναι
παράδειγµα και για τους άλλους εις τρόπον ώστε και αυτοί να
γίνουν νόµιµοι και αυτοί να µπουν µέσα στο σχήµα της ∆ηµοκρατίας και αυτοί να έχουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Και δεν χρειάζονται ακραίες θέσεις όπως είχαµε λάβει παλαιότερα µε τον µαθητή θυµόσαστε εξ Αλβανίας ο οποίος ήταν άριστος στα µαθήµατά του και τον κυνηγήσαµε επειδή σήκωσε την
ελληνική σηµαία. Και ήρθαν τελικά οι Αµερικανοί και τον πήγαν
στο πανεπιστήµιο στο MIT, επειδή από εδώ ένα κοµµάτι του ελληνικού λαού τον έδιωξε κα τον γιουχάισε. ∆εν είναι σωστά πράγµατα αυτά.
Και πιστεύω, κύριε Άδωνι, που είσαστε και εισηγητής του
ΛΑΟΣ και που έχετε και ένα πολύ ωραίο όνοµα, ότι πρέπει να τιµούµε αυτήν την ιστορία και αυτόν τον πολιτισµό στην πράξη.
Και το όνοµά σας εποµένως. Και εγώ έχω αρχαίο όνοµα, όπως
και εσείς.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ- Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Πολύ ωραίο όνοµα.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ: Πολύ ωραίο επίσης.
Αλλά θα έλεγα και κλείνω ότι πρέπει να τιµάµε αυτό και δεν θα
ήθελα να συµβεί το ίδιο και µε τον αρχηγό σας, διότι «καρατζαφέρ» -κοίταξα το λεξικό µου για να δω τι σηµαίνει- δεν είναι ελληνικό και σηµαίνει ο µαύρος νικητής. ∆εν θα ήθελα, λοιπόν, να
δικαιωθεί ο µαύρος νικητής. Εµένα µου αρέσει αυτό το επίθετο
διότι, δείχνει από πού προέρχεται όλος ο ελληνισµός, τι διαδροµή έχει τραβήξει, τι στενά έχει περάσει, για να βρίσκεται σήµερα εδώ και να αποτελεί την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο
ιστορικό δεδοµένο, αλλά µην µιλάµε για καθαρότητα σε ακραίες
καταστάσεις, διότι όλοι µας ξέρουµε.
Γι’ αυτό σας καλώ να υπερψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο,
διότι είναι απλώς ένα βήµα, δεν λύνει κανένα µεταναστευτικό
πρόβληµα, µην έχουµε αυταπάτες. Είναι ένα βήµα και θα δούµε
στο βήµα αυτό µε τα κριτήρια που βάζει το νοµοσχέδιο, πώς µπορούµε να εντάξουµε -όπως είναι καθήκον µας- ως πολίτες µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτούς που ζουν και εργάζονται στην
Ελλάδα νοµίµως σήµερα και κυρίως τα παιδιά τους, τα οποία
έχουν ελληνική παιδεία, µεγαλώνουν εδώ, είναι είκοσι-είκοσι
πέντε χρονών και είναι στον αέρα. ∆εν είναι δυνατόν αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Χυτήρη.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αρµοδιότητος του Υπουργείου Εσωτερικών, ορίζει ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Μαυρίκο Γεώργιο.
Κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλούσα τους οµιλητές να τηρήσουν τον χρόνο, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλοί συνάδελφοι
να µιλήσουν.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Των δέκα λεπτών;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Όχι, έχετε δίκιο. Έγινε
µια ανοχή στο Προεδρείο για τον κ. Χυτήρη, αλλά θα τηρηθούν
αυστηρά τα επτά λεπτά.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ιωάννης Κοραντής.
Ορίστε, κύριε Κοραντή, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, θα φροντίσω να τηρήσω το χρόνο που µου δόθηκε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα αποτελεί αυτό το οποίο θα αποκαλούσα τη βιαιότερη πολιτική απόπειρα αλλαγής της σύνθεσης του εκλογικού
σώµατος, από της ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Παράλληλα
συνιστά µια εξίσου «βίαιη» και ανιστόρητη απόπειρα αλλοίωσης
της εθνολογικής, πολιτιστικής φυσιογνωµίας και ταυτότητας του
ελληνικού έθνους κράτους. Λέω βίαιη και βιαιότητα εντός εισαγωγικών για να µην νοµισθεί, ότι πιστεύω ότι µε αξιόποινες πράξεις των οργάνων της διοίκησης, επιδιώκεται µια τέτοια αλλαγή.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΑ’ - 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Απλά µέσα από τη νοµιµοφάνεια ενός νοµοθετήµατος, προωθείται κάτι το οποίο πλήττει τον πυρήνα της ύπαρξης της έννοιας
του έθνους του µέλλοντός µας.
Και είναι σαφές, επίσης, ότι υπακούει σε οφθαλµοφανείς µικροπολιτικές σκοπιµότητες. Αρκεί να αναφερθώ στο άρθρο 21
το οποίο προβλέπει τις προθεσµίες για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους -ουσιαστικά µέχρι τέλος Αυγούστου- για τους αλλοδαπούς, οι οποίοι θα ψηφίσουν στις
δηµοτικές εκλογές.
Ποια ήταν η φιλοσοφία η οποία διήπε το καθεστώς µέχρι σήµερα; Αν ανατρέξουµε στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3284/2004
που είχε ψηφιστεί και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα ∆ηµοκρατία και είναι ο ισχύων νόµος σήµερα, διαβάζω τα εξής: «Βασική
αρχή απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας παραµένει η αρχή της
καταγωγής, (δικαίωµα αίµατος- jus sanguinis) σύµφωνα µε την
οποία το άτοµο αποκτά αυτοδίκαια µε την γέννησή του την ιθαγένεια του Έλληνα γονέα του, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησής του. Η καθιέρωση και διατήρηση της αρχής της καταγωγής
οφείλεται ιστορικά στην ανάγκη να συγκρατηθεί ο δεσµός των
Ελλήνων µεταναστών και των απογόνων τους µε την µητέρα πατρίδα».
Η συνισχύουσα νοµοθετική ρύθµιση προέβλεπε ότι όλως εξαιρετικώς και µόνο ως επικουρική λύση, την επιλογή του δικαίου
του εδάφους και µόνο κανονικά προκειµένου να περιορίζεται το
φαινόµενο των ατόµων χωρίς ιθαγένεια.
Και τώρα βλέπουµε να ανατρέπεται αυτή η νοµική τάξη. Με το
προτεινόµενο σχέδιο νόµου αντί του δικαίου της καταγωγής που
είναι το δίκαιον του αίµατος, προβάλλεται και θεσµοθετείται το
επικουρικό δίκαιο του τόπου γεννήσεως, για να µην αναφερθώ
ενδεχοµένως και στο δίκαιο του τόπου σπουδών µια που καθιερώνεται ότι οι έχοντες θητεύσει έξι χρόνια σε ελληνικά θρανία
γίνονται Έλληνες εκ µόνου του τίτλου αυτού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αλήθεια όµως, κύριε υπουργέ, τι πάει να κάνει η Κυβέρνηση
αυτή τη στιγµή; Πάει να λύσει µε το νοµοσχέδιο αυτό, το µεταναστευτικό; Η Κυβέρνηση όταν υπέγραφε το 2003 τον Κανονισµό ∆ουβλίνο ΙΙ, δεν γνώριζε τι έπραττε, χωρίς καµµία απολύτως
δικλίδα ασφαλείας; Η Κυβέρνηση σήµερα αντί να βάζει πρώτα
την Ελλάδα και τους Έλληνες δίνοντας δικαίωµα πραγµατικά όχι δικαίωµα θεωρητικά όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός- ψήφου
στους οµογενείς, δίνει ένα τέτοιο δικαίωµα στους αλλοδαπούς;
Και αλήθεια µια που µιλάµε για αλλοδαπούς βλέπω, κύριε
Υπουργέ των Εσωτερικών, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Παπανδρέου συνυπογράφει –πολύ σωστά- το νοµοσχέδιο.
Αλήθεια -επειδή ρώτησα το Υπουργείο Εξωτερικών- οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών είχαν ερωτηθεί, είχαν δώσει
στοιχεία; ∆ιότι σας διαβεβαιώνω και παρακαλώ να µε διαψεύσετε
ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν είχαν ιδέα. Ούτε οι αρµόδιες υπηρεσίες για τις Βαλκανικές χώρες ούτε για τις Μεσανατολικές. Το
θέτω υπ’ όψιν σας µπορείτε να το επαληθεύσετε αν θέλετε.
Έγινε χθες αναφορά από κάποιους συναδέλφους για το ότι
πάει να λυθεί το δηµογραφικό πρόβληµα. Μα, αντί να κοιτάξουµε
τους πολυτέκνους, αντί να δώσουµε ενίσχυση στις οικογένειες
να µπορέσουν να ανοιχθούν, αντί να κλείνει η δηµογραφική καµπύλη, να ανέλθει, τι πάµε να κάνουµε; Να αποκαταστήσουµε µε
αλλοδαπούς αυτό το οποίο η ελληνική πολιτεία, η Κυβέρνηση
δεν θέλει να κάνει, δηλαδή να δώσει τα κίνητρα στην ελληνική
οικογένεια να αναπτυχθεί και να µεγαλώσει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Πόσοι είµαστε, κύριε Υπουργέ, πόσοι είναι οι αλλοδαποί εδώ;
Έχουµε ακούσει τεράστιους αριθµούς. Ο Πρωθυπουργός είχε
µιλήσει για νοµιµοποιηθέντες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες. Η Υφυπουργός Εσωτερικών είχε αναφερθεί σε εννιακόσιες χιλιάδες. Λίγο αργότερα το Υπουργείο Εσωτερικών µιλούσε
για πάνω από ένα εκατοµµύριο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταναστών ο κ. Κολοµπανί, εδώ στην Ελλάδα αναφέρεται σε δυόµισι εκατοµµύρια.
Εγώ θα σας πω απλά επίσηµα στοιχεία. Τέσσερα χρόνια 20062007-2008-2009, πίνακας συλληφθέντων λαθροµεταναστών για
παράνοµη είσοδο και παραµονή στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών της
Ελληνικής Αστυνοµίας τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ογδόντα
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πέντε, δηλαδή µισό εκατοµµύριο.
Παραδέχεστε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι τουλάχιστον για κάθε συλληφθέντα υπάρχει άλλος ένας, ο
οποίος έχει µπει, χωρίς να συλληφθεί; Τουλάχιστον! Ο ΟΗΕ µιλάει για 2 έως 3, εγώ δεν πάω τόσο ψηλά. Άρα µέσα σ’ αυτή την
τετραετία µπήκαν, χωρίς να συλληφθούν, τουλάχιστον άλλες πεντακόσιες χιλιάδες αλλοδαποί. Τι θα τους κάνετε; Αυτή τη στιγµή
στην Ευρώπη έχετε σωρεία παραδειγµάτων αρνητικών αντιδράσεων, όσον αφορά τη διαχείριση -εντός ή εκτός εισαγωγικώντων µεταναστών. Έχετε αρνητικά παραδείγµατα. Στο Ηνωµένο
Βασίλειο πρέπει να σας θυµίσω τι έγινε τον Ιούνιο του 2005 -στο
Λονδίνο και λίγους µήνες αργότερα στην Γλασκόβη- µε αυτουργούς, ποιους; Γνήσιους εντός εισαγωγικών υποτίθεται Βρετανούς υπηκόους Πακιστανούς πλήρως ενσωµατωµένους στη
βρετανική κοινωνία, οι οποίοι όµως, κινήθηκαν εναντίον της νέας
τους πατρίδος.
Θέλετε να έρθουµε στα καθ’ ηµάς; Να σας δώσω ένα πολύ
απλό παράδειγµα. Γνωστός καθηγητής –µεγάλο όνοµα στην ελληνική κοινωνία- ο οποίος κατάγεται από τα Κύθηρα µου έλεγε
προ ηµερών ότι στα Κύθηρα µε πληθυσµό τρεις χιλιάδες οι Αλβανοί είναι χίλια τριακόσια. Είναι συγκεκριµένα στοιχεία και σας
δίνω ένα και µόνο παράδειγµα. Αντιλαµβάνονται οι ψηφοφόροι
όλων υµών και ηµών ποια θα είναι η αντίδραση του πληθυσµού,
όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουν οι Αλβανοί και να εκλέξουν δηµοτικό σύµβουλο Αλβανό; Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η
πρώτη προσφυγή που θα ασκηθεί ενώπιον δικαστηρίου θα δικαιωθεί, διότι θα διεκδικήσει εύλογα ο αλλοδαπός και θα πει γιατί
µόνο την ιδιότητα του δηµοτικού συµβούλου, θα ζητήσει να γίνει
και αντιδήµαρχος και δήµαρχος. Πού θα πάµε; Πώς θα κινηθείτε,
συσχετίζοντας όλη αυτή την παρουσία των αλλοδαπών µε το
όργιο του παραεµπορίου και των διαφυγόντων κερδών, όταν καλείται ο Έλληνας φορολογούµενος να βάλει βαθιά το χέρι στην
τσέπη ή µάλλον το κράτος βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη του και
διαφεύγουν δισεκατοµµύρια ευρώ από τους φόρους; Υπάρχει
µια πολύ µεγάλη αταξία, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συµπληρώνω και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Αυτό το νοµοθέτηµα δεν πρόκειται να φέρει την λύση. Αλλάξτε το. Πάρτε το
πίσω και κυρίως, καλώ όλους και όλες τις συναδέλφισσες και συναδέλφους που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν τους ψηφοφόρους τους πολύ σύντοµα -πάρα πολύ σύντοµα, όταν θα πάνε να
εξηγήσουν στις εκλογικές τους περιφέρειες τη στάση τους- να
συνταχθούν µαζί µας και να ζητήσουν αυτό το οποίο είναι το δηµοκρατικό δικαίωµα όλων των Ελλήνων. ∆ηµοψήφισµα. Να ακουστεί η φωνή του Έλληνα και της Ελληνίδας γι’ αυτό το πράγµα,
το οποίο αφορά το µέλλον όλων µας, όχι µόνο ηµών που είµαστε
εδώ µέσα και της δικής µας γενιάς, αλλά των παιδιών µας και
των εγγονιών µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κοραντή.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού, ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσερχόµαστε στη συζήτηση
για το νοµοσχέδιο αυτό µε βαθιά συναίσθηση της ιστορικής ευθύνης που πρέπει να έχουµε όλοι και κυρίως της ευθύνης αυτής
που πρέπει να έχει η Κυβέρνηση. Γιατί το νοµοσχέδιο αυτό θα
προσδιορίσει τη φυσιογνωµία της χώρας µας για τα επόµενα
χρόνια, τις επόµενες γενιές. Κατά συνέπεια ας ακουστούν και µερικές νηφάλιες φωνές και σκέψεις, ώστε να γνωρίζουµε γιατί
ακριβώς συζητούµε εδώ.
Υπάρχει ένα αµείλικτο ερώτηµα στο οποίο η Κυβέρνηση είναι
υποχρεωµένη να απαντήσει. Είµαστε η χώρα υποδοχής λαθροµεταναστών. Είµαστε η πύλη από την οποία εισέρχονται χιλιάδες
λαθροµετανάστες και έχουµε τα πιο χαλαρά µέτρα για την
ένταξή τους την κοινωνική.
Σ’ αυτό το ερώτηµα η σηµερινή Κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει και αποφεύγει να απαντήσει, γιατί τα στοιχεία που υπάρ-
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χουν είναι καταλυτικά. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις άλλες
χώρες της Ευρώπης. Τι συµβαίνει στις άλλες χώρες της Ευρώπης; Πώς αντιµετωπίζουν το ζήτηµα; Το αντιµετωπίζουν µε περισσή, κατά τα κριτήρια της Κυβέρνησης βέβαια αυστηρότητα,
όπως πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να γίνει και εδώ.
Τι διακυβεύεται σε σχέση µε τα ζητήµατα που συζητούµε τώρα
εδώ; ∆ιακυβεύεται, υποστηρίζουµε εµείς, αυτή η ίδια η έννοια
του έθνους και κατά τον ορισµό του έθνους στα εξωτερικά στοιχεία του είναι η ιστορία, η θρησκεία, η γλώσσα, η παράδοση, η
κοινή τύχη και ο πολιτισµός.
Με την αθρόα εισαγωγή λαθροµεταναστών στη χώρα και τη
νοµιµοποίησή τους µε χαλαρά κριτήρια πιστεύουµε ότι αλλοιώνεται κατά τρόπο καταλυτικό η φυσιογνωµία αυτής της χώρας
και αυτή την ευθύνη αναλαµβάνει η σηµερινή Κυβέρνηση και την
αναλαµβάνει µε τη συγκυριακή πλειοψηφία που διαθέτει στο Κοινοβούλιο. ∆εν προσφεύγει σε δηµοψήφισµα, γιατί γνωρίζει πολύ
καλά ότι βρίσκεται σε δυσαρµονία µε το λαϊκό αίσθηµα. Αποφεύγει να πάει σε δηµοψήφισµα, γιατί ξέρει ότι θα το χάσει.
Εµείς θα επιµείνουµε µέχρι τέλους και ίσως να γίνει κάποια έκπληξη που κανείς δεν την περίµενε από την κυβερνητική πλευρά.
Στοιχεία που υπάρχουν σε σχέση µε άλλες χώρες αφορούν το
πώς γίνεται κανείς Γερµανός, Ελβετός, ∆ανός πολίτης και νοµίζω
ότι θα έπρεπε να τα είχατε υπ’ όψιν σας και να τα λάβετε υπ’ όψιν
σας και να προσαρµοστείτε αναλόγως, ως ευρωπαϊκή χώρα που
είµαστε.
Πριν συνεχίσω, επειδή ακούστηκαν και διάφορες κραυγές εδώ
χθες, θα ήθελα να θυµίσω, και πιστεύω ότι ισχύει για όλους, αυτό
που έλεγε ο Βολτέρος, δηλαδή ότι διαφωνώ για όσα λες, αλλά
θα υπερασπίζοµαι µέχρι θανάτου το δικαίωµά σου να µπορείς να
το λες. Και επαναλαµβάνω, ελπίζω να ισχύει για όλους.
Πάµε τώρα να δούµε τι γίνεται στις άλλες χώρες. Η γερµανική
νοµοθεσία για την απόδοση ιθαγένειας. Η πολιτογράφηση ενός
αλλοδαπού µετανάστη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατοποιείται µόνο σε περίπτωση που ισχύουν ορισµένες προϋποθέσεις, µεταξύ των οποίων, να είναι επί οκτώ συνεχόµενα χρόνια
κάποιος µόνιµος ή και νόµιµος, κάτοικος της Γερµανίας -εµάς
µας αρκούν τα πέντε- να έχει στην κατοχή του άδεια ή δικαίωµα
διαµονής, να γνωρίζει τη γερµανική γλώσσα, να έχει λευκό ποινικό µητρώο, να αποδέχεται τις αρχές του γερµανικού συντάγµατος, να έχει τη δυνατότητα οικονοµικής συντήρησης, τόσο του
εαυτού του, όσο και των µελών της οικογένειάς του, χωρίς να
λαµβάνει κρατικό επίδοµα. Να αποποιηθεί την προηγούµενη ιθαγένειά του και άλλες δέκα προϋποθέσεις, τις οποίες η σηµερινή
Κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε λάβει υπ’ όψιν της, όπως και εκείνες που αφορούν την ελβετική νοµοθεσία.
Τα λέω εν τάχει. Στην Ελβετία θα πρέπει κανείς να είναι επί δώδεκα συνεχόµενα έτη νόµιµος και µόνιµος και κάτοικος της Ελβετίας.
Και τέλος, να αναφέρω µόνο την περίπτωση της ∆ανίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που υπάρχουν εκεί θα πρέπει ο µετανάστης να αποποιηθεί την προηγούµενη ιθαγένειά του, να είναι
επί εννέα συνεχόµενα χρόνια νόµιµος και µόνιµος κάτοικος της
∆ανίας, να µην έχει καταδικαστεί για κάποιο αδίκηµα, να συντηρεί τον εαυτό του και να µην έχει δεχθεί κανενός είδους κρατική,
κοινωνική βοήθεια, επιδόµατα για χρονικό διάστηµα, το οποίο θα
καλύπτει τα τεσσεράµισι τουλάχιστον από τα πέντε τελευταία
έτη.
Πέραν αυτών, θα ανατρέξω σε µία µελέτη που έκανε ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Ρωµανός και
εν τάχει θα σας αναφέρω ορισµένα στοιχεία που νοµίζω ότι είναι
χρήσιµα για όλους. Η ελληνοποίηση των αλλοδαπών –αναφέρει
ο καθηγητής- είναι ένα µέτρο, το οποίο αλλοιώνει για πάντα τη
σύνθεση του εκλογικού σώµατος υπέρ του κυβερνώντος κόµµατος, εδραιώνει το µεγαλύτερο εποικισµό των νεοτέρων χρόνων
που γνώρισε η Ελλάδα µε κατάφωρη παραβίαση του ∆ιεθνούς
∆ικαίου, προσκαλεί νέα κύµατα µεταναστών στην Ελλάδα, ευνοεί
τον τουρκικό επεκτατισµό εις βάρος του ελληνικού έθνους, διασπά την κοινωνική συνοχή και µπορεί να επιφέρει συγκρούσεις
µεγάλης κλίµακας εντός της Ελλάδος.
Για να αποτραπούν τα χειρότερα, όσο ακόµη υπάρχει καιρός,
Σύνταγµα και νόµοι θα πρέπει πρώτον, να εξαντλήσουµε χωρίς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άλλη καθυστέρηση τα περιθώρια νόµιµης διαµαρτυρίας, όπως
πράττουµε εµείς και τέλος, να απαιτήσουµε δηµοψήφισµα για το
µεταναστευτικό, γιατί η Νέα ∆ηµοκρατία «ιδού η Ρόδος, ιδού και
το πήδηµα».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κολοκοτρώνη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Ιωάννης Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αλήθεια ότι η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο κάνει µία φιλότιµη
προσπάθεια να εµφανιστεί ως προοδευτική, ως φιλοµεταναστευτική, φιλολαϊκή, να εµφανιστεί ότι δήθεν προστατεύει και σέβεται τα δικαιώµατα των µεταναστών και των προσφύγων.
Βέβαια, η προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης είναι έκθετη
µπροστά στην αντιλαϊκή πολιτική που η ίδια ακολουθεί και στρέφεται σε βάρος των δικαιωµάτων όλων των εργαζοµένων και των
Ελλήνων και των µεταναστών. Μπορεί η Κυβέρνηση να αντιπαρατίθεται εδώ στη Βουλή µε ξενοφοβικές αντιλήψεις που ακούγονται και από τη Νέα ∆ηµοκρατία και από το Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερµό, όµως, είναι η Κυβέρνηση που µε αυτές τις δυνάµεις
έχει συγκροτήσει το «µαύρο» µέτωπο για να υλοποιήσει την πολιτική σε βάρος των εργαζοµένων.
Η προσπάθεια της Κυβέρνησης να εµφανιστεί ως προστάτης
των µεταναστών είναι έκθετη µπροστά στη σηµερινή πραγµατικότητα που βιώνουν χιλιάδες µετανάστες της χώρας µας, στις
διακηρύξεις της µηδενικής ανοχής, στην εργοδοτική και κρατική
τροµοκρατία, την επιλεκτική και µε το σταγονόµετρο νοµιµοποίηση και παροχή ασύλου, την κακοπληρωµένη και ανασφάλιστη
εργασία, την εκµετάλλευση από διάφορα κυκλώµατα, την αποστέρηση βασικών, κοινωνικών και δηµοκρατικών δικαιωµάτων.
Η προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι έκθετη µπροστά στη διαχρονική πολιτική που ακολούθησαν, τόσο οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ, όσο και οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε την
ενεργό συµµετοχή στην πολιτική του ιµπεριαλισµού, ιδιαίτερα
στην περιοχή µας, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, των
συµµάχων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη στήριξη πολεµικών επιχειρήσεων, αντιπαραθέσεων, συρράξεων, µε την εκµετάλλευση λαών τρίτων χωρών, µια πολιτική που αναπαράγει και
διαιωνίζει το φαινόµενο της µετανάστευσης και της προσφυγιάς.
Και αν κρίνουµε από τις χθεσινοβραδινές ευχαριστίες του
Προέδρου Οµπάµα και τις διακηρύξεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα και οι Ηνωµένες Πολιτείες µοιράζονται
κοινές αξίες και αρχές, αυτή η πολιτική και θα συνεχιστεί και θα
ενταθεί.
Και βέβαια, η προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι έκθετη µπροστά στις ρυθµίσεις αυτού του ίδιου του νοµοσχεδίου που απέχει
πολύ από το να χαρακτηριστεί φιλοµεταναστευτικό ή προοδευτικό.
Κατά τη γνώµη µας, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο συνδέεται
µε την επιδίωξη για περισσότερη χειραγώγηση και ενσωµάτωση
στο αστικό πολιτικό σύστηµα µέρους των µεταναστών. Η επιδίωξη αυτή γίνεται ακόµα πιο φανερή στις διατάξεις για την πολιτογράφηση, όπου τα πολιτικά δικαιώµατα εξαρτώνται από την
οικονοµική κατάσταση του µετανάστη και την πολιτική του, επί
της ουσίας, συµφωνία µε το συγκεκριµένο οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα.
Το αποτέλεσµα του νοµοσχεδίου θα είναι τα πολιτικά δικαιώµατα να δοθούν σε ένα µόνο µέρος των µεταναστών και θα αξιοποιηθούν για να ενταθούν οι διακρίσεις και οι διαχωρισµοί
ανάµεσα σε νέους και παλιούς µετανάστες, σε προνοµιούχους
και µη, σε νόµιµους και παράνοµους.
Το νοµοσχέδιο διατηρεί το διαχωρισµό σε νόµιµους και παράνοµους µετανάστες. Η αυτοδίκαιη κτήση ιθαγένειας από τα ανήλικα παιδιά µεταναστών προϋποθέτει πενταετή µόνιµη και
συνεχή παραµονή των δύο γονιών, τη στιγµή που χιλιάδες µετανάστες δεν µπορούν να εκδώσουν ή να ανανεώσουν τις άδειες
παραµονής τους, παρ’ όλο που ζουν και εργάζονται χρόνια στην
Ελλάδα. Επί της ουσίας, θα εκβιάζονται οι µετανάστες να απο-
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κτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, προκειµένου να ξεφύγουν από
το καθεστώς ανασφάλειας, στο οποίο βρίσκονται και διαβιούν.
Η θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας είναι ότι το δικαίωµα της ιθαγένειας αφορά τα ίδια τα παιδιά των µεταναστών.
Οι προτάσεις µας για κτήση ιθαγένειας µετά την ενηλικίωση και
εφόσον τα ίδια τα παιδιά το επιθυµούν, σε συνδυασµό µε τη βασική µας θέση για νοµιµοποίηση όλων των µεταναστών χωρίς
όρους και προϋποθέσεις, όλα τα παιδιά των µεταναστών, ανεξάρτητα από το καθεστώς των γονιών, για εγγραφή σε ειδικά δηµοτολόγια και έκδοση πιστοποιητικού γέννησης, αφ’ ενός
καλύπτει όλα τα παιδιά, αφ’ ετέρου δίνει τη δυνατότητα στα ίδια
τα παιδιά των µεταναστών να επιλέξουν όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα αν θέλουν την ελληνική ιθαγένεια.
∆εύτερον, οι τελικές προτάσεις της Κυβέρνησης για την κτήση
µε πολιτογράφηση επιβεβαιώνουν την αρχική εκτίµηση του κόµµατός µας ότι αυτή η διαδικασία θα συνδεθεί µε όρους που θα
οδηγήσουν στη διαρκή οµηρία των µεταναστών από τους µηχανισµούς της κρατικής και εργοδοτικής τροµοκρατίας. ∆ιατηρούνται όλα τα ποινικά κωλύµατα και όπου µαζί µε σοβαρά
αδικήµατα περιλαµβάνεται η αντίσταση κατά της αρχής, η συκοφαντική δυσφήµιση, ενώ θεωρείται έγκληµα που αποκλείει την
πολιτογράφηση, ακόµη και η έµπρακτη αλληλεγγύη προς µετανάστες χωρίς χαρτιά. Η προσθήκη των λόγων δηµόσιας τάξης
και ασφάλειας έχουν µοναδικό στόχο το διαρκή εκφοβισµό και
την υποταγή του µετανάστη. Κριτήριο της ενεργούς και ουσιαστικής συµµετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας, όπως αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, θα είναι όχι απλώς η γνώση του πολιτικού
συστήµατος της Ελλάδας, αλλά η υιοθέτησή του, δηλαδή, η αποδοχή του.
Κατά συνέπεια τα κριτήρια αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν
και θα χρησιµοποιηθούν για να κλείνει η «στρόφιγγα» της πολιτογράφησης σε όσους µετανάστες δεν κηρύττουν υποταγή και
πίστη στα ιερά και όσια του σηµερινού συστήµατος της εκµετάλλευσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τόσο οι απόψεις που υποστηρίζουν ότι η απόδοση εύκολης ιθαγένειας είναι επαναστατική και
προοδευτική, δήθεν εξέλιξη, όσο και εκείνες που θεωρούν εθνική
µειοδοσία την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας σε µη Έλληνες στο
γένος, είναι εξίσου επικίνδυνες για την εργατική τάξη και το λαό.
Η ιθαγένεια, όπως και όλα τα δηµοκρατικά και πολιτικά δικαιώµατα, έχει ταξική διάσταση. ∆εν λύνει από µόνη της τα σοβαρότατα κοινωνικά προβλήµατα των µεταναστών, γιατί η αιτία
αυτών των προβληµάτων είναι κοινωνική και ταξική.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα των εξαθλιωµένων και
απελπισµένων των γαλλικών προαστίων που ξεσηκώθηκαν, παρά
το γεγονός ότι και Γάλλοι πολίτες ήταν και τη γαλλική ιθαγένεια
είχαν. Από την άλλη µεριά, υπάρχει το παράδειγµα των Ελλήνων
πολιτικών προσφύγων στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, που
παρά το γεγονός που από δική τους επιλογή δεν πήραν την ιθαγένεια των χωρών αυτών, απολάµβαναν όλα τα δικαιώµατα που
είχαν οι πολίτες των χωρών του σοσιαλισµού.
Τελειώνοντας, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί τους
Έλληνες και µετανάστες εργαζόµενους, από κοινού και συντονισµένα, να αποκρούσουν την αντιλαϊκή επίθεση. Να διεκδικήσουν
άµεση νοµιµοποίηση των µεταναστών που ζουν και εργάζονται
στην Ελλάδα. Να διεκδικήσουν χορήγηση ασύλου στους πρόσφυγες και όσους προέρχονται από χώρες ιµπεριαλιστικής κατοχής και εµφυλίων πολέµων.
Να επιτραπεί η έξοδός τους προς τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυµούν. Καµµία εκχώρηση της φρούρησης των συνόρων σε νατοϊκούς και ευρωενωσιακούς µηχανισµούς, όπως ο FRONTEX. Ταυτόχρονα απευθυνόµαστε στον
ελληνικό λαό και λέµε ότι, πραγµατική και οριστική λύση του µεταναστευτικού δεν µπορεί να υπάρξει σε συνθήκες κυριαρχίας
των µονοπωλίων και του ιµπεριαλισµού.
Η πρόταση του ΚΚΕ για έναν άλλον δρόµο ανάπτυξης µε κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, δεν αποτελεί µόνο λύση για τα οξυµένα
προβλήµατα του λαού µας. Είναι συγχρόνως συµβολή για την
ανατροπή αυτού του συστήµατος και σε άλλες χώρες έτσι ώστε
να µπει ένα τέλος στην τραγωδία των εξαθλιωµένων, κυνηγηµένων και ξεριζωµένων µεταναστών και προσφύγων.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Γκιόκα.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Αρκαδίας της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνοµαι την ανάγκη να επισηµάνω ότι η χώρα έχει µεταναστευτική πολιτική. Η χώρα έχει
δύο νόµους, συν τον κώδικα ιθαγένειας µε τον οποίο καθορίζεται
η διαδικασία προσέλκυσης, πρόσκλησης µεταναστών στη χώρα,
µέσα από τη νόµιµη οδό.
Κύριε Υπουργέ, µε την ευκαιρία, επειδή είναι νόµοι του κράτους και ο ν.3386 και ο ν.3536, µπορείτε να µου πείτε αυτή τη
στιγµή -όχι σε εµένα, στη Βουλή- πόσες αιτήσεις υπάρχουν
φέτος για να έρθουν µετανάστες να εργαστούν στη χώρα; Οι νοµαρχίες πρέπει να γνωρίζουν αυτή τη στιγµή, πόσες αιτήσεις
έχουν υποβληθεί. Είναι ένα ζήτηµα στο οποίο το Υπουργείο σας
θα πρέπει να µας απαντήσει για να πληροφορηθεί ο ελληνικός
λαός, πόσους µετανάστες έχει ανάγκη η ελληνική οικονοµία, η
ελληνική κοινωνία για να εργαστούν.
∆ιότι το πρόβληµα, δεν έγκειται στο γεγονός ότι η Ελλάδα σήµερα έχει τη δυνατότητα να επιστρέφει στην διεθνή κοινότητα,
αυτό το οποίο δανείστηκε πριν από µερικές δεκαετίες, όταν
έφευγαν οι δικοί µας άνθρωποι για να εργαστούν στο εξωτερικό.
Επιστρέφουµε µε υπερηφάνεια σήµερα στη διεθνή κοινότητα
αυτόν τον πλούτο που µας προσέφεραν άλλοι, φιλοξενώντας
εδώ µετανάστες, προσφέροντας εδώ δουλειά. ∆εν είναι αυτό το
ζήτηµα.
Το ζήτηµα είναι η λαθροµετανάστευση, ή εάν θέλετε, για να
µην ενοχλείται η Αριστερά, ο µη νόµιµος τρόπος εισόδου στη
χώρα υπηκόων τρίτων χωρών και η διαχείριση του όλου προβλήµατος.
Αυτό µε το οποίο διαφωνεί η Νέα ∆ηµοκρατία, δεν είναι ακριβώς ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να αποκτούν την υπηκοότητα
και την ιθαγένεια οι νοµίµως ευρισκόµενοι στη χώρα, αλλά είναι
ο δικός σας τρόπος προσέγγισης του όλου προβλήµατος, της
έκπτωσης των προϋποθέσεων σε τέτοιο βαθµό ώστε να εκπέµπετε αρνητικό µήνυµα στη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα στις
περιοχές εκείνες όπου υπάρχει ανθρώπινη εκµετάλλευση, αισχρή εκµετάλλευση του πόθου να µεταβούν σε µία ευτυχέστερη
και πλουσιότερη κοινωνία εξαθλιωµένοι πολίτες, «µάζες σε σαπιοκάραβα», που πληρώνουν όσα δεν έχουν να πληρώσουν,
έγκυες γυναίκες τις οποίες εκµεταλλεύονται για να έρθουν εδώ,
αφού εσείς εκπέµπετε το µήνυµα, ότι εδώ θα µπορέσουν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.
Αυτό είναι το ζήτηµα. Ο λάθος τρόπος διαχείρισης, το λάθος
µήνυµα το οποίο εκπέµπετε, σε µία χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από πολυνησία, σε µία χώρα στην οποία ακούµε κατά καιρούς
και από εσάς τώρα τελευταία τις εξαγγελίες για τη φύλαξη των
συνόρων, για την πάταξη της λαθροµετανάστευσης. «Μηδενική
ανοχή στη λαθροµετανάστευση», είπε επί λέξει χθες ο εισηγητής σας, αλλά λάθος πολιτική.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πείσετε όλους αυτούς οι οποίοι σπεύδουν να εκµεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη
επιθυµία για πρόοδο και ευτυχία; Τους λέτε «ελάτε εδώ και εµείς
µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο θα πραγµατώσουµε αυτά τα
οποία σας υπόσχονται οι έµποροι των ελπίδων, οι έµποροι της
εκµετάλλευσης». Αυτή είναι η βασική µας διαφωνία. Η µείωση
των προϋποθέσεων για να αποκτήσει κάποιος νοµίµως την ελληνική ιθαγένεια.
Για να συνεχίσετε τη γνωστή πρακτική του λαϊκισµού του
ΠΑΣΟΚ, από τη µία µεριά εµφανίζεστε ότι πάτε να λύσετε το πρόβληµα σύµφωνα µε τις δικές σας αντιλήψεις και από την άλλη
καθησυχάζετε και τους Έλληνες που ανησυχούν, λέγοντας «θα
φυλάξουµε τα σύνορα, θα πατάξουµε τη λαθροµετανάστευση
και µην ακούτε εδώ εκείνους οι οποίοι από φόβο» έτσι µας είπε
Βουλευτής σας «από άγνοια» µας είπε άλλος Βουλευτής σας
«λένε άλλα». Εσάς δεν θα σας έχω ακούσει, δεν ξέρω πώς µας
στολίζετε, γιατί φροντίζετε τον τελευταίο καιρό να επιδίδεστε
µόνο στη σπίλωση της δικής µας παράταξης και ιδιαίτερα των
δικών µας κυβερνήσεων. ∆εν κάνετε τίποτε άλλο. Φροντίζετε,
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λοιπόν, να εκδηλώνετε µία ρατσιστική συµπεριφορά απέναντι
όλων ηµών που διαφωνούµε.
Στο όνοµα του ότι εσείς δεν είστε ρατσιστές, εσείς και η Αριστερά, εκδηλώνετε πραγµατικά ρατσισµό. Ποιος σας δίνει το δικαίωµα να στηλιτεύετε κατά αυτόν τον τρόπο όλους όσους
έχουµε διαφορετική άποψη; Σε ποιες δηµοκρατικές αξίες εδράζονται αυτές οι τοποθετήσεις, ότι είµαστε φοβικοί, ότι είµαστε
ανίκανοι να αντιληφθούµε το µέλλον, ότι δεν µας ενδιαφέρει η
προοπτική της χώρας; ∆εν έχετε τέτοια δικαιώµατα. Επίσης
ακούστηκε στην Αίθουσα, ότι: «Ας γίνουν πολίτες, αφήστε το Έλληνες».
Σας προβληµάτισε το πανό προχθές στη διαδήλωση των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι µη νοµίµως ευρίσκονται στη χώρα
που έλεγε «όχι στην ελληνοµάθεια»; Σας προβληµάτισε; Γιατί
εµένα µε προβληµάτισε πάρα πολύ.
Έχετε σκεφθεί πού οδηγούν όλες αυτές οι τοποθετήσεις; ∆ηλαδή, η Ελλάδα υποδέχεται τους υπηκόους τρίτων χωρών, προσφέρει εργασία, προσφέρει φιλοξενία, καταβάλει τεράστιο
τίµηµα και αυτό πρέπει να ξέρουν οι Ευρωπαίοι για τις αλλαγές
και οι φίλοι µας στη ∆ιεθνή Κοινότητα του ’89. Καµµία άλλη χώρα
στην Ευρώπη και στον κόσµο δεν έχει καταβάλει τέτοιο κόστος
µε την υποδοχή τεραστίου ρεύµατος µεταναστών µη νοµίµως εισελθόντων στη χώρα.
Η Ελλάδα, λοιπόν, που τα κάνει όλα αυτά, θα φθάσουµε να
µην είναι η Ελλάδα του πολιτισµού από τον οποίο όλοι εµπνεόµεθα; Να µην είναι η Ελλάδα η οποία είναι η κοινωνία της ανοχής,
η κοινωνία η οποία είναι ανοιχτή, φιλελεύθερη, δέχεται τους πάντες. Γιατί κάποιοι θέλουν έτσι να το παρουσιάσουν, όχι γιατί έτσι
είµαστε. Και αυτή είναι η διαφωνία µας. Γιατί οι αξίες µας είναι
αυτές οι οποίες τροφοδότησαν και την ευρωπαϊκή ιδέα και τον οικουµενισµό.
Αλλά, εάν το κάνετε βέβαια, γιατί πιστεύετε ότι έτσι θα ενισχύσετε τις δυνάµεις σας στις προσεχείς δηµοτικές εκλογές, κάνετε τεράστιο σφάλµα. ∆εν είναι δυνατόν να πιστεύετε σε
τέτοιου είδους πρακτικές, δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε σε
αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν, όταν µέχρι το 2004 κυβερνούσατε
για τις παράνοµες ελληνοποιήσεις. Και έγινε µια µεγάλη συζήτηση τότε Ήρθατε τώρα στη Βουλή και µας βρήκατε µία-δύο περιπτώσεις οι οποίες δεν ήταν και έτσι –σας είχε απαντήσει ο κ.
Νάκος- όπως και κατά καιρούς µας λέτε διάφορα επιµέρους ζητήµατα.
Απαντήστε µας κεντρικά στα θέµατα αυτά. Είναι υπόθεση που
αφορά το µέλλον του τόπου, της χώρας, της ελληνικής κοινωνίας. Και εάν σκέφτεστε να εξυπηρετήσετε µικροκοµµατικές πολιτικές και στόχους εκλογικούς, κάνετε λάθος και δεν αξίζετε να
κυβερνάτε κατ’ αυτόν τον τρόπο αυτή τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λυκουρέντζο.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, κ. Παντελής Ασπραδάκης.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη σηµερινή συζήτηση στη
Βουλή για την ψήφιση του νοµοσχεδίου περί ιθαγένειας, η Κυβέρνηση προκαλεί µεγάλο πλήγµα στη διαφθορά και την αδικία,
στοχεύοντας παράλληλα στην ευνοµία και στη δικαιοσύνη.
∆ηµιουργεί τις προϋποθέσεις για µία κοινωνία των ίσων ευκαιριών. Προωθεί την οµαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία για
ανθρώπους από άλλες χώρες που ζουν και εργάζονται πολλά
χρόνια στην πατρίδα µας, ενώ παράλληλα θεσπίζει συγκεκριµένους κανόνες για τις δραστηριότητές τους.
∆υστυχώς, µε ευθύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων, δεν
υπήρξε καµµία ουσιαστική πολιτική αντιµετώπισης των συνεπειών και των αλλαγών που επήλθαν από την αθρόα προσέλευση
µεταναστών. Αντίθετα, αφήσαµε το πρόβληµα να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, µε αποτέλεσµα να διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή και να δηµιουργηθεί κλίµα ρατσισµού και ξενοφοβίας.
Ο µεγάλος αριθµός µεταναστών και ιδιαίτερα παράνοµων µεταναστών ήταν συνέπεια και της γεωγραφικής µας θέσης αλλά
και της δυσκολίας να φυλάξουµε τα χερσαία και θαλάσσια σύ-
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νορά µας. Όµως ήταν και αποτέλεσµα µίας πολιτικής που αδυνατούσε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, µίας πολιτικής που το
άφηνε να µεγαλώνει και να γιγαντώνεται µε αρνητικές συνέπειες
για τη χώρα, τους Έλληνες πολίτες αλλά και τους ίδιους τους
µετανάστες.
Αυτοί ήρθαν να φτιάξουν τη ζωή τους και όχι να αναστατώσουν τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Μην ξεχνάµε ότι πολλοί απ’
αυτούς δεν έχουν πατρίδα και επιθυµούν η Ελλάδα να είναι η
πρώτη τους πατρίδα.
Η Ελλάδα σήµερα, µε τη µεγάλη της ιστορία και µε παγκόσµια
πολιτιστική προσφορά έχει τη δύναµη να είναι ανεκτική στην
κουλτούρα και τον πολιτισµό µεταναστών από λαούς και κράτη
που έχουν προσφέρει κι έχουν συµβάλλει στη διαµόρφωση της
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει
να παραβλέπουµε ότι, παρά τα όποια προβλήµατα έχουν προκαλέσει στον κοινωνικό ιστό, ένα σηµαντικό µέρος απ’ αυτούς
τους ανθρώπους που στήριξαν την Ελλάδα µε τη δουλειά τους
στα µεγάλα έργα, στους Ολυµπιακούς Αγώνες, στην αγροτική
παραγωγή, πρόσθεσαν το δικό τους κόπο στον κόπο των Ελλήνων πολιτών για µια καλύτερη ζωή. Και συνεχίζουν βέβαια να
προσφέρουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως µέλος της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης
κατά τη διαβούλευση, αλλά και µέσα στην Επιτροπή, έκανα κάποιες επισηµάνσεις και προτάσεις που µπορούν να οδηγήσουν,
πιστεύω, σε µια καλύτερη υποδοµή και προετοιµασία, προκειµένου ο νέος νόµος να επιτύχει τους σκοπούς του και να µην αφήσει παράθυρα για εκµετάλλευση των µεταναστών που θα
ζητήσουν πολιτογράφηση, αλλά και για να µην υπάρξουν παράνοµες πολιτογραφήσεις, όπως πιθανόν γινόταν µέχρι σήµερα.
Αυτές οι επισηµάνσεις αφορούν την οργάνωση και στελέχωση
των αρµόδιων υπηρεσιών, που θα συµβάλουν από εδώ και πέρα
στην εφαρµογή του νόµου, στο να εµποδίσουµε εµπόριο συστατικών επιστολών και µαρτύρων, αλλά και στο να σταθούµε εµπόδιο στην προσπάθεια για παράνοµες µεταδηµοτεύσεις εν όψει
δηµοτικών εκλογών. Επίσης, πιστεύω ότι θα διευκόλυνε τις διαδικασίες ένας τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθµός για άµεση εξυπηρέτηση των µεταναστών, ώστε να έχουν έγκαιρη και έγκυρη
ενηµέρωση για όλα αυτά τα θέµατα που σχετίζονται µε την ιθαγένεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ευνόητο ότι οι παρεµβάσεις και οι ενέργειές µας ως κράτος για τη µετανάστευση πρέπει
να συνεχισθούν και να αφορούν, τόσο την οµαλή ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, όσο και την αποµάκρυνση κάποιων που δεν θέλουν ή δεν µπορούν να ενταχθούν και που
προκαλούν πολλαπλά προβλήµατα στη χώρα µας. Ταυτόχρονα,
µεγάλο στοίχηµα αποτελεί ένα ολοκληρωµένο -µετά από διακρατικές συµφωνίες και συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωσησχέδιο προστασίας των συνόρων µας για να µπει τέλος στην παράνοµη µετανάστευση και στο δουλεµπόριο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση οι επισηµάνσεις δυο µεγάλων προσωπικοτήτων, οι οποίοι έχουν προσφέρει από µεγάλες θέσεις και πολλά στην ελληνική κοινωνία.
Αναφέροµαι βέβαια στον πρώην Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τον
κ. Στεφανόπουλο και τον νυν Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τον κ.
Κάρολο Παπούλια. Ο κ. Στεφανόπουλος σε συνέντευξή του ανέφερε µεταξύ άλλων: «∆εν είναι δυνατόν να έχεις γεννηθεί σε έναν
τόπο και να µην έχεις λόγο γι’ αυτό τον τόπο», ενώ ο κ. Παπούλιας επεσήµανε: «Ας µην ξεχνάµε ότι οι δικοί µας άνθρωποι και
συµπατριώτες ήταν κάποτε ξένοι κάπου αλλού». Εξάλλου, δεν
πρέπει να ξεχνάµε ότι πριν από χρόνια ένας Έλληνας έφτασε ένα
βήµα πριν από το αξίωµα του Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών. Αναφέροµαι στο συµπατριώτη µας, τον κ. Μάικλ ∆ουκάκη.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι µετανάστες είναι πραγµατικότητα.
Υπάρχουν, ζουν και µοχθούν ανάµεσά µας. Έχουν προβλήµατα,
ελπίδες, όνειρα, οικογένειες. Ήρθε η ώρα να καταφέρουν να γίνουν ένας από εµάς, να ταυτιστούν µε τα όνειρα και τους στόχους της πατρίδας µας. Ήρθε η ώρα να αγκαλιάσουµε τα παιδιά
των µεταναστών, τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα και µεγάλωσαν µέσα στο ελληνικό σχολειό. Σαν φυσική συνέπεια των παραπάνω, έρχεται και η συµµετοχή στην προσπάθεια για καλύτε-
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ρες τοπικές κοινωνίες µε το δικαίωµα του «εκλέγειν» και του
«εκλέγεσθαι» στις δηµοτικές εκλογές. Σ’ αυτό το σηµείο θα ήθελα
να επισηµάνω ότι δεν υφίσταται θέµα αλλοίωσης των επικείµενων
δηµοτικών εκλογών, καθώς ακόµα και στην περιφέρεια Αττικής,
από την οποία προέρχοµαι, το µεγαλύτερο ποσοστό των µεταναστών που θα αποκτήσουν ιθαγένεια είναι 1,5%, ενώ πανελλαδικά δεν ξεπερνά το 1%.
Με δικαιώµατα, λοιπόν, αλλά και µε υποχρεώσεις. Και όταν
λέµε υποχρεώσεις, εννοούµε τη θέλησή τους να προσαρµοστούν
στις συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας, τον απόλυτο σεβασµό
στους συµπολίτες τους, την υπακοή στους ελληνικούς νόµους
και την προσφορά τους στις ανάγκες της χώρας µας σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία, όπου όλοι οι Έλληνες δοκιµάζονται.
Φυσικά, ψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Ασπραδάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Μιχαήλ Μπεκίρης.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Βουλευτές, για άλλη µια φορά η Κυβέρνηση
επιλέγει να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώµη, φέρνοντας για
συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής ένα σχέδιο νόµου που
αποτελεί ένα απλό πυροτέχνηµα. Χωρίς καµµία ουσιαστική προετοιµασία, χωρίς να έχει προηγηθεί ένας γόνιµος, ουσιαστικός,
εποικοδοµητικός διάλογος µε την κοινωνία, τα κόµµατα και τους
φορείς, επιλέγετε να νοµοθετήσετε, χωρίς να λαµβάνετε υπ’ όψιν
σας ότι στην πιο κρίσιµη συγκυρία για τη χώρα µας, άλλες θα
έπρεπε να είναι οι προτεραιότητές σας και όχι το στενό µικροκοµµατικό σας όφελος. Μια συνειδητή επιλογή για εσάς, που
όµως καµµία απολύτως σχέση δεν έχει µε τους προβληµατισµούς της ελληνικής κοινωνίας, η οποία περιµένει απαντήσεις
και όχι περικοπές, που αναζητά διέξοδο σε αδιέξοδα που εσείς
µόνοι σας δηµιουργήσατε µε πρόχειρες επιλογές, µε επιπόλαιες
κινήσεις. Μια κοινωνία που απαιτεί, αλλά δυστυχώς δεν βλέπει
µέτρα ανάπτυξης, αλλά µέτρα συρρίκνωσης των εισοδηµάτων,
στραγγαλισµό των χαµηλόµισθων και των χαµηλοσυνταξιούχων,
αφανισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αντί, λοιπόν, να εργάζεστε και να δείχνετε συγκεκριµένα αποτελέσµατα της δουλειάς σας στην κοινωνία, είτε αρκείστε στο να κατασυκοφαντείτε
το παρελθόν είτε αρέσκεσθε στην ποινικοποίηση της πολιτικής
ζωής του τόπου είτε επιλέγετε να αλλάξετε την ατζέντα και να
ασχοληθείτε µε θέµατα που θα µπορούσαν µε την ανάλογη συνέπεια και σοβαρότητα, την οποία χρήζουν, να εξεταστούν αργότερα και όχι αυτή την κρίσιµη στιγµή για όλους τους Έλληνες.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, αυτή σας η αγωνία να ανοίξετε τώρα το
ζήτηµα της µεταναστατευτικής πολιτικής και της ιθαγένειας; Εδώ
ακόµη, µετά από πέντε µήνες στη διακυβέρνηση, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, τα νοσοκοµεία, οι Οργανισµοί, η ίδια η Κυβέρνηση σε
επίπεδο Γενικών Γραµµατέων είναι ακέφαλη. Κι εσείς τρέχετε,
προκαλώντας δικαιολογηµένες απορίες και ενστάσεις, να αυξήσετε το εκλογικό σώµα εν όψει των δηµοτικών εκλογών µε µετανάστες. Αυτή είναι η προτεραιότητά σας; Τι φοβάστε, άραγε;
Γιατί δεν δείχνετε και το ίδιο ενδιαφέρον για τους οµογενείς µας;
Αυτή σας η στάση µόνο υποκριτική και επικίνδυνη θα µπορούσε
να χαρακτηρισθεί. Θα µπορούσε ο καθένας µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα να αντιληφθεί το κατ’ επείγον του θέµατος, εάν δεν
υπήρχε συγκεκριµένη µεταναστευτική πολιτική, η οποία έδινε λύσεις στα ζητήµατα της ιθαγένειας.
Κυρία και κύριοι της Συµπολίτευσης, οφείλετε να γνωρίζετε
ότι η Κυβέρνηση Καραµανλή µε τους νόµους 3386 και 3536 δηµιούργησε για πρώτη φορά µεταναστευτική πολιτική στη χώρα.
Με το ν. 3284 η χώρα µας απέκτησε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό,
δίκαιο κώδικα ιθαγένειας. Σας υπενθυµίζω ότι η πολιτική, την
οποίαν εµείς σχεδιάσαµε κι εµείς υλοποιήσαµε, είχε ως βασικό
της µέληµα και στόχο την ενσωµάτωση των µεταναστών που
µπορούν να ενταχθούν στη χώρα µας µε όρους ισότητας και
αξιοπρέπειας, αλλά και την απόδοση της ιθαγένειας όχι σε ευκαιριακούς µετανάστες, αλλά σε όσους πράγµατι προσπαθούν
να καταστήσουν την Ελλάδα το επίκεντρο των οικογενειακών,
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των εργασιακών, των βιοτικών τους αναγκών, το επίκεντρο του
ίδιου τους του µέλλοντος. Εµείς υπογράψαµε τη σύµβαση µε την
Τουρκία για την επαναπροώθηση παράνοµων µεταναστών. Εµείς
εµπλέξαµε τη µικτή ευρωπαϊκή δύναµη, τον FRONTEX, για να
βοηθήσει στη φύλαξη των συνόρων µας. Και αν υπάρχουν κενά
και αδυναµίες, εδώ είµαστε για να συµβάλουµε στη βελτίωσή
τους. Και αν χρειάζεται περισσότερο εκσυγχρονισµό το θεσµικό
µας πλαίσιο, είµαστε στη διάθεσή σας. ∆εν διεκδικούµε το αλάθητο. Είναι βέβαιον, όµως, ότι δεν δεχόµαστε να καταντήσετε
την Ελλάδα «ξέφραγο αµπέλι», στοχεύοντας αποκλειστικά και
µόνο σε µικροκοµµατικά οφέλη.
Κυρία και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση µε το παρόν σχέδιο
νόµου είναι σαφές ότι δεν επιθυµεί να βελτιώσει την υπάρχουσα
νοµοθεσία περί µετανάστευσης και ιθαγένειας. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι παραβλέπει την κοινωνική συνοχή,
αγνοεί σύγχρονα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τόπος µας,
όπως η λαθροµετανάστευση και το δουλεµπόριο. ∆εν ασχολείται
µε το µείζον ζήτηµα των χιλιάδων παρανόµως διαβιούντων στη
χώρα µας και άλλα πολλά. Είναι όµως τέτοια η αγωνία σας που
δεν διστάζετε –όχι πως περιµέναµε και κάτι διαφορετικό από
εσάς- να χρησιµοποιήσετε ακόµη και παιδιά µεταναστών ως προµετωπίδα και ως ασπίδα των πυρών που δικαιολογηµένα δέχεσθε από τα κόµµατα και από την κοινωνία. Βάζετε µπροστά
ανήλικα, ταλαιπωρηµένα παιδιά για να επηρεάσετε την κοινωνία,
ότι τάχα το κάνετε για το δικό τους καλό.
Όχι, κύριοι της Κυβέρνησης. Κανείς δεν πρόκειται να σας πιστέψει, κανείς δεν µπορεί να αποδεχθεί αυτή σας την τακτική.
Ελάτε στην Πάτρα, κύριε Υπουργέ, να πείσετε τους πολίτες
που υφίστανται πάνω από µια δεκαπενταετία το πρόβληµα της
λαθροµετανάστευσης, που αντιµετωπίζουν καθηµερινά το πρόβληµα της ανεργίας, που πληρώνουν την αδιαφορία και τα «όχι»
της δικής σας Κυβέρνησης, που δεν βλέπουν να υπάρχει αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική αντιµετώπισης απασχόλησης, ότι σήµερα προτεραιότητά σας είναι να δώσετε την ελληνική ιθαγένεια
σε χιλιάδες µετανάστες και ότι η λαθροµετανάστευση δεν αποτελεί πρόβληµα για εσάς.
Μην κρύβεστε, λοιπόν, πίσω από δυστυχισµένα παιδιά, µην
κρύβεστε πίσω από την υποτιθέµενη διάθεση της παγκόσµιας
κοινότητας για τη δήθεν πολυπολιτισµικότητα. Μην κρύβεστε
πίσω από τους δήθεν προοδευτικούς που αποτελούν το 0,001%
αυτής της χώρας.
Ξέρετε κι αν δεν το ξέρετε οφείλετε να το µάθετε, ότι µε την
πρόχειρη αυτή επιλογή σας θα αναδείξετε τη χώρα µας σε παγκόσµιο κέντρο υποδοχής λαθροµεταναστών. Με δική σας ευθύνη, µε δική σας επιλογή θα καλλιεργήσετε στους Έλληνες
πολίτες φοβικά σύνδροµα, θα ισχυροποιήσετε την ξενοφοβία, θα
οδηγήσετε τον τόπο σε κοινωνικές εκρήξεις, θα δώσετε άλλοθι
στα άκρα. Ωθείτε τους πολίτες σε ρατσιστικές συµπεριφορές
ξένες προς τον πολιτισµό µας, ξένες προς την ιδιοσυγκρασία
µας. Κι όλα αυτά για να εµπλουτίσετε εκλογικούς καταλόγους
µε µετανάστες, για να εκµεταλλευτείτε το δράµα χιλιάδων ανθρώπων που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο, χωρίς να σας ενδιαφέρει απολύτως η γνώµη της ελληνικής κοινωνίας, που ήδη
αντιµετωπίζει τη χειρότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας
µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για εµάς λύση είναι η ενσωµάτωση, γιατί απλά πιστεύουµε ότι η ιθαγένεια αποτελεί τη φυσική
συνέχεια της ενσωµάτωσης, την αποδοχή της παιδείας µας, του
πολιτισµού µας, της ιστορίας µας. ∆εν µπορεί όλες οι σύγχρονες
χώρες να αναζητούν την ανάδειξη του πολιτισµού τους, του
έθνους τους, της παιδείας τους και της ιστορίας τους και η Ελλάδα σήµερα να φοβάται να µιλήσει για την ελληνικότητα µην
τυχόν και ενοχληθούν κάποιοι δήθεν προοδευτικοί.
Αυτή σας η τακτική δεν αποτελεί µήνυµα, αλλά προσβολή για
τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αντί, λοιπόν, για άλλη µια φορά
να ρέπετε στην προχειρότητα και στον ερασιτεχνισµό, αναζητήστε ό,τι καλύτερο υπάρχει σε άλλες χώρες και αποφύγετε όσα
τους δηµιούργησαν προβλήµατα. Απαιτήστε από την Τουρκία να
τηρήσει τα συµπεφωνηµένα και επιµείνετε προς την Ευρώπη για
άµεσα µέτρα φύλαξης των συνόρων µας. Μην παίζετε άλλο µε τη
φωτιά, γιατί το να καείτε εσείς, µπορεί και να µην ενδιαφέρει κα-
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νέναν. Το να βάζετε όµως τη χώρα σε περιπέτειες, ενδιαφέρει
όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπεκίρη
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρείς εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από
το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος
Ιωσήφ».
Σας πληροφορούµε ότι αυτή την ώρα παρακολουθείτε νοµοθετικό έργο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τις σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή
οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ευάγγελος Αντώναρος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλώντας από αυτό εδώ το βήµα στις 16 Νοεµβρίου, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης που είχα απευθύνει τότε στον
Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Ραγκούση πριν αυτό το θέµα γίνει
καν επίκαιρο, είχα ερωτήσει εάν και κατά πόσο η Κυβέρνηση σκοπεύει να φέρει στη Βουλή προς έγκριση ρύθµιση µε στοιχεία αυτοµατισµού για την παροχή υπηκοότητας στα παιδιά των
µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Και είχα αναφερθεί τότε σε
µια δήλωση που είχε κάνει πριν από λίγες ηµέρες ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
Φοβάµαι ότι οι ρυθµίσεις τις οποίες συζητάµε σήµερα επιβεβαιώνουν µε τον χειρότερο τρόπο τους φόβους που τότε είχαν
εκφραστεί σε τούτη εδώ την Αίθουσα. ∆ιότι, το ΠΑΣΟΚ, προφανώς εξυπηρετώντας κάποιους δικούς του σκοπούς, που συνάδελφοί µου από το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, από το χώρο
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έχουν αναλύσει µε πολύ πειστικό και λεπτοµερειακό τρόπο, φέρνει µια τέτοια ρύθµιση η
οποία είναι ξένη όχι µόνο προς αυτά τα οποία πρέπει να ισχύουν
στη χώρα µας, αλλά είναι ξένη και ριζικά αντίθετη µε αυτά που
ισχύουν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα
έλεγα σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και εάν υπάρχουν µια-δυό χώρες ακόµη, όπου τα παιδιά των
µεταναστών που γεννιούνται στο έδαφος αυτών των χωρών
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την υπηκοότητα αυτών των
χωρών πρώτον, οι ρυθµίσεις αυτές εφαρµόζονται µε πολύ µεγάλη φειδώ και περίσκεψη και δεύτερον, οι χώρες αυτές συζητούν ήδη και πρόκειται να αποφασίσουν προσεχώς µια
αντιστροφή αυτών των ρυθµίσεων, έτσι ώστε κάτι τέτοιο να µην
είναι πια δυνατόν.
Τι προσπαθεί να κάνει εδώ η Κυβέρνηση; Προσπαθεί τα παιδιά
των µεταναστών που έχουν µπει, κατά κανόνα, παράνοµα στη
χώρα και έχουν νοµιµοποιηθεί κατά τη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους εδώ να τα κάνει Έλληνες υπηκόους. Τι
θα γίνει µε τους γονείς τους; ∆εν θα αποκτήσουν κι αυτοί στη
διαδροµή την ελληνική υπηκοότητα; Θα αποκτήσουν όλα τα δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών; Θα αποκτήσουν το δικαίωµα του
«εκλέγειν» κατ’ αρχήν; Θα γίνουν εν δυνάµει ψηφοφόροι, όπως
ελπίζει το ΠΑΣΟΚ, του σηµερινού κυβερνητικού κόµµατος;
Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι τώρα πια όλες οι Ευρωπαϊκές
χώρες –και δεν αναφέροµαι µόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης- δίνουν την υπηκοότητά τους σε µετανάστες από τρίτες
χώρες, δηλαδή από εξωευρωπαϊκές χώρες -για να το πω πιο
κοµψά- αν όχι µε το σταγονόµετρο, ασφαλώς µε µεγάλη περίσκεψη και ιδιαίτερη φειδώ. Και φυσικά, εννοώ τους νόµιµους µετανάστες, εκείνους οι οποίοι έχουν εισέλθει µε κανονικές
διαδικασίες στη χώρα και όχι εκείνους οι οποίοι λάθρα βρέθηκαν κάποια στιγµή στη χώρα, της οποίας ζητούν την υπηκοότητα,
και αφού νοµιµοποιηθούν ζητούν να γίνουν πολίτες αυτής της
χώρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν όχι όλες,
αποφεύγουν –για να χρησιµοποιήσω µια ήπια έκφραση- να παραχωρήσουν αυτό το δικαίωµα σε τέτοιου είδους µετανάστες,
δηλαδή τους νοµιµοποιηµένους. Ακριβώς, γιατί θα ανοίξουν διάπλατα πόρτες, θα ανοίξουν την όρεξη εκείνων, οι οποίοι για οικονοµικούς, κυρίως, λόγους θέλουν να φύγουν από τις χώρες
καταγωγής τους, όπου αντιµετωπίζουν µεγάλα κοινωνικά και βιοτικά προβλήµατα και θέλουν να έρθουν να εγκατασταθούν στις
ευπορότερες χώρες της Ευρώπης και να έχουν καλύτερες προοπτικές για τη ζωή τους.
Τι θα γίνει, λοιπόν, εάν αύριο αποφασίσει κάποια κυβέρνηση,
η σηµερινή Κυβέρνηση, να νοµιµοποιήσει τις πολλές εκατοντάδες χιλιάδες παράνοµων µεταναστών στη χώρα; Θα πάρουν και
αυτοί την ελληνική υπηκοότητα; Θα δηµιουργήσουµε ένα διαφορετικό εκλογικό σώµα; Θα δηµιουργήσουµε µια νέα ισορροπία, στην ουσία ανισορροπία, µεταξύ του τοπικού πληθυσµού και
εκείνων οι οποίοι θέλουν να έρθουν εδώ για δικούς τους λόγους;
Η χώρα µας, ξέρετε, δεν είναι µια οποιαδήποτε χώρα. Είναι η
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα µεγαλύτερα θαλάσσια σύνορα. Είναι η χώρα που λόγω γειτνίασης µε όλες εκείνες τις περιοχές, από τις οποίες προέρχονται οι παράνοµοι µετανάστες,
λειτουργεί ως µαγνήτης και γι’ αυτό ακριβώς χρειάζεται ιδιαίτερη
περίσκεψη στην αντιµετώπιση αυτού του θέµατος.
Γίνεται πολύ συχνά αναφορά στον προοδευτικό νόµο περί ιθαγενείας που ισχύει στη Γερµανία, µε δύο διαφορές. Ο νόµος του
1999 που ψηφίστηκε στη Γερµανία ήρθε να αντικαταστήσει το
νόµο του 1913. ∆ηλαδή ογδόντα έξι χρόνια µετά οι Γερµανοί άλλαξαν το νόµο τους.
Οι νόµοι αυτοί δεν αλλάζουν από τη µία µέρα στην άλλη. Οι
νόµοι αυτοί θέλουν µεγάλη συζήτηση, θέλουν µεγάλη ζύµωση
στην κοινωνία, θέλουν ιδιαίτερη µελέτη όλων των στοιχείων που
χρειάζονται.
Και το δεύτερο, ο νόµος αυτός που άρχισε να ισχύει στη Γερµανία από την 1η Ιανουαρίου του 2000 αφορά στη δυνατότητα
και όχι στην αυτόµατη παροχή υπηκοότητας στα παιδιά µεταναστών που γεννήθηκαν µετά την 1.1.2000 στη Γερµανία, δηλαδή,
από εκεί και πέρα και όχι για τα παιδιά που είχαν ήδη γεννηθεί
πριν την έναρξη ισχύος του νόµου.
Για µία ακόµη φορά απευθύνω έκκληση στην Κυβέρνηση να
σκεφτεί καλύτερα αυτό το οποίο πάει να κάνει. Να θεσπίσει
ασφαλιστικές δικλίδες. Να βρει λύσεις, οι οποίες είναι αποδεκτές, όχι µόνο από τη µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και είναι συµβατές µε το ευρωπαϊκό δίκαιο, µε αυτό
που ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. ∆ιαφορετικά,
φοβούµαι πάρα πολύ ότι αν έρθουµε σε ένα χρόνο ξανά εδώ και
δούµε τους αριθµούς των µεταναστών που εισέρχονται παράνοµα στη χώρα, είµαι βέβαιος ότι θα διαπιστώσουµε –ένας
φόβος µου είναι- ότι θα έχουµε µία µεγάλη αύξηση αυτού του
αριθµού, γιατί ακριβώς όλοι θα έχουν διαπιστώσει ότι η Ελλάδα
είναι ένας τόπος εύκολης πρόσβασης σε ευρωπαϊκή υπηκοότητα
και συνεπώς, στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Κάτι τέτοιο δεν
πρέπει να συµβεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Αντώναρο.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Λακωνίας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γρηγόριος Αποστολάκος.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχω την ακλόνητη βεβαιότητα ότι σήµερα δεν συζητάµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία. Ατράνταχτος µάρτυρας αυτής της
διαπίστωσης είναι το γεγονός ότι περίπου οι µισοί Βουλευτές του
ελληνικού Κοινοβουλίου έχουν εγγραφεί να µιλήσουν.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως αντιπρόσωποι του
λαού και του έθνους οφείλουµε, λοιπόν, να δώσουµε πειστική
απάντηση στους ψηφοφόρους µας, πειστική απάντηση στον ελληνικό λαό και στο ελληνικό έθνος, -γιατί είµαστε αντιπρόσωποι
του έθνους και του λαού- για ποιο λόγο ψηφίζουµε ή δεν ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Εσείς, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να δώσετε
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την πειστική απάντηση. Και θα δώσετε την πειστική απάντηση,
όχι κρυπτόµενοι πίσω από την κοµµατική πειθαρχία ή την υπακοή στα κυβερνητικά κελεύσµατα. Θα δώσετε την απάντηση
µέσα από την ονοµαστική σας ψήφο και ατοµικά ο καθένας, διότι
θα υποχρεωθείτε σήµερα ή αύριο να δώσετε απάντηση στον ελληνικό λαό και στο ελληνικό έθνος, γιατί ψηφίζετε αυτό το νοµοσχέδιο.
Άρα, δεν έχετε κανένα επιχείρηµα να κρυφτείτε πίσω από την
οποιαδήποτε κοµµατική πειθαρχία. Θα πάρετε θέση, όπως θα
πάρουµε και εµείς θέση µε την ατοµική και την ονοµαστική µας
ψήφο. Είναι µία ατράνταχτη αλήθεια από την οποία δεν θα µπορέσετε να ξεφύγετε.
Έχω να κάνω τρεις επισηµάνσεις. Η πρώτη επισήµανση σχετίζεται µε αυτό καθ’ εαυτό το νοµοσχέδιο και είναι δύο τα ερωτήµατα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Άραγε, είχε ανάγκη η
χώρα, είχε ανάγκη το ελληνικό έθνος, ο ελληνικός λαός από ένα
τέτοιο νοµοθέτηµα; Άραγε, η ισχύουσα νοµοθεσία δεν κάλυπτε
όλα τα θέµατα, τα οποία θέλει να ρυθµίσει η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης; Χωρίς αµφιβολία, ναι. Ο κώδικας της
ελληνικής ιθαγενείας και η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας µε τα ευρωπαϊκώς προβλεπόµενα µέσα από την κοινοτική
νοµοθεσία δίνουν απαντήσεις και στα δύο θέµατα αυτά. Και δίνουν απαντήσεις, κυρίως, για το θέµα της απόδοσης της ιθαγενείας και της νόµιµης παραµονής των µεταναστών στην Ελλάδα.
Γιατί το κάνετε άραγε αυτό; Μήπως δεν αντιµετωπίζετε το γεγονός ότι κάποιο παιδί µετανάστη στα δεκαοχτώ του χρόνια θα
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια; Έχετε πάρει πειστική απάντηση από τον εισηγητή της Νέας ∆ηµοκρατίας, τον κ. Νάκο, για
όλα αυτά τα θέµατα.
Θα προσπαθήσω, λοιπόν, για την οικονοµία του λόγου και του
χρόνου που επιβάλλει ο Κανονισµός της Βουλής να είµαι πάρα
πολύ επιγραµµατικός και να δω πού είναι το πολιτικό πρόβληµα
το οποίο έχετε δηµιουργήσει αυτήν τη στιγµή στη χώρα. Γιατί
έχετε δηµιουργήσει, κύριε Υπουργέ, ένα µεγάλο πολιτικό πρόβληµα.
∆εύτερον, µία αυταπόδεικτη άλλη αλήθεια είναι το γεγονός ότι
σε καµµία περίπτωση δεν µπορείτε να ισχυριστείτε ότι προστατεύετε την εθνική και την κοινωνική µας συνοχή. Όταν ήδη έχετε
φροντίσει να εξασφαλίσετε, αποδεχόµενοι τις οδηγίες του ∆ουβλίνου, την ευρωπαϊκή συνοχή των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα µε το νοµοθέτηµα αυτό αρνείστε και δεν µπορείτε να
εξασφαλίζετε την εθνική και την κοινωνική συνοχή του ελληνικού
λαού και του ελληνικού έθνους. Αυτή ήταν µία πρώτη παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε το νοµοσχέδιό σας.
Εγώ διαβάζω την εισηγητική έκθεση εδώ, όπου έχει δύο αιτιολογικές βάσεις. Η µία αναφέρεται στην προσπάθεια την οποία
κάνετε να συνδέσετε τη µεταναστευτική πολιτική µε την προσπάθεια αφοµοίωσης των προσφύγων από τη Μικρά Ασία και κάνετε και µία άλλη προσπάθεια να δώσετε µία αιτιολογική βάση
στο νοµοθέτηµά σας, αναφερόµενοι στους µετανάστες Έλληνες
στα δύσκολα χρόνια των προηγουµένων δεκαετιών.
Όµως, κύριε Υπουργέ, διαβάζω εδώ µε πολύ µεγάλη προσοχή
το πόρισµα, το οποίο σας υπέβαλε η Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου του κ. Αλεβιζάτου και των λοιπών συνεργατών του, τον περασµένο Νοέµβριο. Το πόρισµα αυτής της
Ελληνικής Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου είναι αυτούσια ad hoc η εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου, το οποίο
έχει µία άκρως δογµατική αντίληψη για το τι σηµαίνουν τα δικαιώµατα του ανθρώπου, για το τι σηµαίνει µεταναστευτική πολιτική. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι και η οµάδα
εργασίας την οποία συστήσατε για τη µεταναστευτική πολιτική,
µε απόφαση του Πρωθυπουργού της χώρας, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Είναι ο κ. Αλεβιζάτος, η κ. ∆ηµητριάδου Αντιγόνη από
τη Σοσιαλιστική ∆ιεθνή, η κ. ∆ραγώνα Θάλεια και οι λοιποί συνεργάτες της.
Άρα, πήρατε ένα πόρισµα αυτής της Ελληνικής Ένωσης για
τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και το µετατρέψατε σε νοµοθέτηµα. Το συµπέρασµα το οποίο βγάζω είναι ότι τελικά δεν νοµοθετείτε εσείς, νοµοθετεί ο κ. Αλεβιζάτος και η παρέα του. Αν
µπορείτε να το διαψεύσετε, διαψεύστε το. Αλλά το πόρισµα το
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οποίο σας υπέβαλε είναι ίδιο µε την εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου.
Φοβάµαι, λοιπόν, ότι δεν νοµοθετείτε εσείς, όπως δεν νοµοθετήσατε και χθες, όταν κατά τη διάρκεια συζήτησης του νοµοσχεδίου για τους ∆ιευθυντές και τους Γενικούς ∆ιευθυντές του
ελληνικού κράτους, της ελληνικής διοίκησης, µας φέρατε µία
τροπολογία, όπου άλλοι σας την έφεραν και αυτή. Τελικά τι γίνεται; Οι Υπουργοί είναι υπό την επιτροπεία κάποιου κέντρου που
εµείς δεν γνωρίζουµε;
Και υπάρχει και µία τρίτη παρατήρηση, κύριε Υπουργέ. Η τρίτη
παρατήρηση έχει να κάνει µε το εξής: Για µας, κατά την προσωπική µου εκτίµηση αυτή την στιγµή, κύριοι συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ –και θέλω να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήµατα, είναι
δικά σας τα ερωτήµατα- το νοµοσχέδιο για την απόδοση της ελληνικής ιθαγενείας που έχει ένα ξεκάθαρο προεκλογικό χαρακτήρα και µία σκοπιµότητα, είναι µέρος µίας τριλογίας, η οποία
θέλει να αλώσει το πολιτικό σύστηµα.
Θέλετε από εκεί να αλώσετε πρώτα µέσα από την ψήφο των
µεταναστών την ελληνική αυτοδιοίκηση και έπεται το νοµοσχέδιο
για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», όπου στην ουσία, µέσα από αυτήν τη φερόµενη διοικητική µεταρρύθµιση -γιατί είµαστε υπέρ της διοικητικής µεταρρύθµισης, αλλά κατά του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»- θέλετε να
αλώσετε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και έπεται ως διοικητική προϋπόθεση για να φέρετε τον εκλογικό νόµο, όπου θέλετε να καταργήσετε στην ουσία τη λαϊκή κυριαρχία και το σύστηµα
αντιπροσώπευσης.
Αυτό είναι το πολιτικό συµπέρασµα το οποίο βγάζω, κύριε
Υπουργέ, εγώ. Αυτό το νοµοθέτηµα είναι µέρος αυτής της τριλογίας και σε κάθε περίπτωση είναι µέρος ενός συγκεκριµένου
πολιτικού σχεδιασµού, που έκαναν ο Πρωθυπουργός της χώρας
και οι συνεργάτες του οι στενοί, ίσως εν αγνοία των Βουλευτών
του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κάτω από το πρόσχηµα της κοµµατικής
πειθαρχίας και της πολιτικής ταύτισης, έρχονται να υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο που στοχεύει στην άλωση του πολιτικού συστήµατος της χώρας.
Σε ό,τι µας αφορά θα µας βρείτε αντιµέτωπους. Θα έχετε ένα
ηχηρό «όχι» και γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο καλείστε να
αποσύρετε, θα έχετε ένα ηχηρό «όχι» για ό,τι ετοιµάζεται για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού και θα έχετε και ένα ηχηρό
«όχι» σε ό,τι προετοιµάζεται για τον εκλογικό νόµο. Είναι καιρός
ακόµα να το αποσύρετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αποστολάκο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
Ουδείς Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου έχει άγνοια
πάντως, όλοι έχουν έγνοια και γνώση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, απευθυνθήκατε στους συναδέλφους του
ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να πάρετε απάντηση. Από εσάς εδώ σήµερα
περίµενα να καταδικάσετε την πράξη που έλαβε χώρα στην περιοχή σας, όταν δεκατρείς ανήλικοι έβαλαν φωτιά για να κάψουν
µε µολότοφ δέκα µετανάστες.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Το καταδικάζουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Και δεν έφτασε αυτό, αφού δεν κάηκαν καλά έριξαν και οινόπνευµα µετά για να τους κάψουν. Και
ανέβηκαν οι άνθρωποι στον πρώτο όροφο και πήδηξαν για να
φύγουν. Αυτά τα διαβάζουµε. Είναι εικόνα αντιµετώπισης του
προβλήµατος; Έπρεπε να το καταδικάσετε και όχι να µας κάνετε
µαθήµατα για το τι πρέπει να απαντήσουµε. Αυτό έπρεπε να
πείτε πρώτο- πρώτο, ότι το καταδικάζετε, πέρα από το νοµοσχέδιο, πέρα από όλα. ∆εν το καταδικάσατε όµως, καν. Είστε περήφανος γι’ αυτό που έγινε; Αν είστε υπερήφανος, τότε θα κριθείτε
κι εσείς από τους πολίτες.
Άκουσα και τον κ. Κολοκοτρώνη που µίλησε για κάποια
έκρηξη. Περιµένει κάποια έκρηξη σήµερα. Αφού δεν σας βγήκε
πολιτικά το δηµοψήφισµα, αγαπητοί συνάδελφοι του ΛΑΟΣ, δεν
µαζέψατε τις υπογραφές που θέλατε….
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηµοκρατικά όχι πολιτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Το βράδυ πετάγατε χαρτάκια γύρω
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από το Σύνταγµα: «Όλοι στο Σύνταγµα στις επτά το απόγευµα,
στις 10 του µηνός».
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι δική σας προβοκάτσια.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Όχι διάλογος παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Αν δεν είναι δικό σας τότε το παίρνω
πίσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεχίστε την αγόρευσή
σας παρακαλώ κ. Αµοιρίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, αγόρευση είναι.
Από τη στιγµή που χάσατε το παιχνίδι πολιτικά µε τις υπογραφές, σήµερα µιλήσατε για έκρηξη κι εγώ προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι αυτή η έκρηξη που περιµένουµε. Είναι το
απόγευµα, γι’ αυτό ρωτάω. Περιµένουµε κάποια κοινωνική
έκρηξη σήµερα για το νοµοσχέδιο;
Αγαπητοί συνάδελφοι, σε περιόδους ειρήνης και πολλές
φορές και µαύρης ανώµαλης περιόδου πολιτικής, εµφανίζεται
πάντα η ∆εξιά να έχει ένα πατριωτικό πρόσωπο. Το πρόβληµα
είναι αν εµφανίζεται σε περιόδους πολέµου και αυτό το έχει αποδείξει µόνο η Κεντροαριστερά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ειδικά στο Μακεδονικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: ∆υστυχώς, σε περιόδους πολέµου,
τότε που πρέπει να φανεί ο πατριωτισµός τότε είναι που η Κεντροαριστερά βγαίνει ένα βήµα µπροστά. Σε περιόδους ειρήνης
πολύ καλά κάνατε.
Βγήκατε και µε τις ταυτότητες τότε, ότι θα χαθεί η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία από το 88% πήγε στο 92% στην Ελλάδα. Εγώ
βέβαια ήµουν θιασώτης της υπογραφής να αναγράφεται το θρήσκευµα. Άσχετα όµως µε αυτό, αυτό από το οποίο πρέπει να διαφυλάξουµε στη χώρα, δεν είναι να αναγράφεται το θρήσκευµα
στην ταυτότητα, αλλά πρέπει να προφυλάξουµε την Εκκλησία
από τα «Βατοπέδια». Αυτό είναι το ζητούµενο. Αυτό να κυνηγάτε,
την ουσία να κυνηγάτε. Σας φτάνει ο τίτλος στην ταυτότητα, όχι
το βάθος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κι εγώ είµαι ένας πρόσφυγας. Έζησα
από την παιδική ηλικία τα προβλήµατα που έζησαν οι πρόσφυγες, σε µια περιοχή που ήταν εκτός σχεδίου, σε σπίτια που δεν
είχαν φωτισµό και πήγαµε σχολείο χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα. Τί
αντιλήφθηκα; Αντιλήφθηκα ότι οι πρόσφυγες για να νιώσουν Έλληνες και να ενσωµατωθούν, πολέµησαν το 1941 κατά των Γερµανών µε την υπόλοιπη Ελλάδα και η Ελλάδα δεν τους
αποδέχθηκε. Έτσι έγινε η ενσωµάτωση.
Ένα δεύτερο θέµα είναι ότι µε την έλευση των προσφύγων
από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο καταργήθηκε το φεουδαρχικό
σύστηµα. Τότε µοιράστηκαν οι κλήροι. Έγινε η κατάτµηση και
άλλαξε η Ελλάδα. Η Ελλάδα βάδισε προς τη δηµοκρατία µε την
έλευση των προσφύγων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και µε τους Πακιστανούς και µε
τους Αφγανούς;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Αλλάξαµε ολόκληρο σύστηµα διοίκησης στην Ελλάδα µόνο µε την έλευση.
Κύριε Υπουργέ στο νοµοσχέδιο ξεκινάτε από τη Μικρασιατική
Καταστροφή. ∆εν ήταν µόνο ο ξεριζωµός του ελληνισµού, παρακάτω φαντάζοµαι εννοείτε τον ελληνισµό: «∆ηµιουργία πληθυσµών µε διαφορετικές κουλτούρες και τρόπο ζωής»
Φαντάζοµαι ελληνικούς πληθυσµούς εννοείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλκεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Έτσι για να τ’ ακούσουν και οι συνάδελφοι του ΛΑΟΣ, που χθες παραστράτησαν.Εκτιµώ ότι πιθανόν
να έπρεπε να γραφτεί, αλλά είναι ελληνικοί πληθυσµοί. Είναι ξεκάθαρο αυτό, για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις και βέβαια εκµετάλλευση, γιατί φαντάζοµαι ότι θα υπάρξει πολιτική
εκµετάλλευση αν αυτό δεν ξεκαθαρίσει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι Έλληνες υπάρχουν σε όλα τα Θεσµικά Όργανα εκπροσωπώντας άλλες χώρες, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή διοίκηση και στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι Έλληνες που
γεννήθηκαν αλλού ή έφυγαν από εδώ, είναι µετανάστες αλλά εκπροσωπούν τις χώρες εκείνες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά δε το όφελος στις εκλογές, πόσος νοµίζετε ότι
θα είναι ο αριθµός; Θα είναι διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες και
αν υπολογίσω το δικό µου τόπο, είναι περίπου το 0,6% του πληθυσµού που θα επηρεάσει τις εκλογές. Αυτό είναι το ποσοστό.
Το 0,6% θα συµµετέχει στις δηµοτικές εκλογές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Από τις άλλες εκλογές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν γεννούν αυτοί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Τι θέλετε δηλαδή; Τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα και υπάρχει οικογένεια να µη συµµετέχουν
στα κοινά; Πιστεύετε ότι …
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ- Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Άρα είναι παράνοµοι.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ πάρα πολύ κύριοι συνάδελφοι µη διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Το νοµοσχέδιο ξεκαθαρίζει: τους νόµιµους µετανάστες οι οποίοι αποκτούν οικογένεια στην Ελλάδα.
Για µένα να σας πω κάτι; Όποια οικογένεια µε παιδιά ζει στην Ελλάδα έχει δικαιώµατα. Αυτό πιστεύω εγώ. Εσείς πετάξτε την οικογένεια στη θάλασσα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Έρχεται δηλαδή το καράβι από την Τουρκία, πνίγονται οι γονείς και ένα παιδί µένει µόνο του. Αυτό το παιδί δεν έχει ταυτότητα, δεν ξέρουµε από πού είναι. Θα έρθει στην Ελλάδα και θα
του πούµε φύγε είσαι παράνοµος; Γύρνα να βρεις τη χώρα σου.
Είσαι πέντε χρονών δεν γνωρίζεις ακόµη τίποτα. Αυτό θέλετε; Να
το κάνουµε αυτό!
Πήρατε την απάντηση από τον Πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών. Ναι, βίζα στην Ελλάδα, βίζα στους Έλληνες χωρίς να ρωτάει αν θα κάνει και τους µετανάστες Έλληνες.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:Αφού µας απαντάει ο Οµπάµα είµαστε µεγαλείο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Την πήρατε την απάντηση χθες.
Το νοµοσχέδιο δεν έχει καµµία σχέση µε τη λαθροµετανάστευση. Τόσα χρόνια η κακή διπλωµατία και η µη φύλαξη των συνόρων δηµιούργησαν προβλήµατα. ∆ηµιούργησε προβλήµατα
και µέσα στο κράτος σε πολλές περιπτώσεις διαφθοράς.
Υπήρξαν οι παράνοµες ελληνοποιήσεις. Αυτό καταπολεµεί το
νοµοσχέδιο. Ένα νοµοσχέδιο όµως το οποίο έρχεται σήµερα να
δείξει την κατεύθυνση, την στήριξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να δείξει τη σηµερινή κουλτούρα της Ελλάδας αλλά και
να προστατεύσει τις παράνοµες ελληνοποιήσεις σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, εσείς το καταψηφίζετε.
Κάντε ένα βήµα και στηρίξτε κυρίως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι πάνω από έθνη, πάνω από
λαούς και πάνω από Έλληνες. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια γιατί
αυτό ακριβώς είναι ο ελληνισµός: Στήριξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ιωάννη Αµοιρίδη.
Καλείται στο Βήµα για τη δική του αγόρευση ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννης Ανδριανός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ θα θέλαµε -οι περισσότεροι πιστεύω σε αυτήν την Αίθουσα- την ίδια σπουδή που δείχνει
η Κυβέρνηση για το θέµα της µετανάστευσης να την έδειχνε και
για άλλα κρίσιµα ζητήµατα, όπως το φορολογικό, το αναπτυξιακό, για τη στελέχωση των γενικών γραµµατειών και τη στελέχωση της διοίκησης.
Μην κρυβόµαστε όµως πίσω από το δάκτυλό µας. Είναι σαφείς οι λόγοι που οδήγησαν την Κυβέρνηση να σπεύσει στην κατάθεση αυτού του νοµοσχεδίου. Ο πρώτος λόγος είναι να
δηµιουργήσει εκλογική πελατεία για τις επερχόµενες εκλογές
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υποθέτει η Κυβέρνηση ότι οι άνθρωποι στους οποίους θα εκχωρήσει το δικαίωµα του ψήφου θα
την ανταµείψουν τους υποψηφίους που θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ.
Είναι εύλογη αυτή η προσδοκία. ∆εν είναι όµως πολιτικά έντιµη
η µεθόδευσή της.
Αν λοιπόν θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, να
αποκρούσετε αυτή την κατηγορία, ο δρόµος είναι ξεκάθαρος:
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αποσυνδέστε το νοµοσχέδιο αυτό από τις προσεχείς εκλογές.
Και σε αυτό το σηµείο θα µου επιτρέψετε µια επισήµανση.
Είναι εντελώς άδικο, για να µην πω απαράδεκτο και εξωφρενικό,
να σπεύδετε όταν σας συµφέρει να εκχωρείτε δικαίωµα ψήφου
και από την άλλη, µε δική σας ευθύνη να µην προχωράει η αναγνώριση του αντίστοιχου δικαιώµατος στους Έλληνες οµογενείς,
στους Έλληνες του εξωτερικού.
Όταν η Νέα ∆ηµοκρατία ως Κυβέρνηση προωθούσε το νοµοσχέδιο για την ψήφο των οµογενών από τον τόπο της κατοικίας
τους, από µόνοι µας τότε είπαµε ότι σε περίπτωση που ψηφιστεί
θα ισχύσει από τις µεθεπόµενες εκλογές. Κάντε λοιπόν και σεις
το ίδιο.
Ο δεύτερος λόγος που σπεύδει η Κυβέρνηση είναι ο αποπροσανατολισµός της κοινής γνώµης από τα σκληρά δηµοσιονοµικά
µέτρα που πήρε. Είναι γνωστή η συνταγή του ΠΑΣΟΚ: «∆ιαίρει
και βασίλευε». Αυτό που θέλει να πετύχει η Κυβέρνηση και µε
αυτό το νοµοσχέδιο είναι να χωρίσει την κοινωνία στα δύο. Από
τη µια µεριά οι δήθεν προοδευτικοί και από την άλλη οι δήθεν
αντιδραστικοί. Από τη µια οι δήθεν εκσυγχρονιστές και από την
άλλη οι δήθεν εθνικιστές. Ελπίζει η Κυβέρνηση ότι εκείνοι που
θα συνταχθούν µαζί της στο θέµα της ιθαγένειας, θα αναγκαστούν να την στηρίξουν και στα υπόλοιπα ζητήµατα.
Και αυτή η προσδοκία είναι εύλογη. Είναι όµως, εξαιρετικά επικίνδυνος ο τρόπος που µεθοδεύεται. Θα είναι δική σας αποκλειστικά ευθύνη, αν ένα νοµοσχέδιο, που ως διακηρυκτικό στόχο
έχει την κοινωνική συνοχή, οδηγήσει τελικά στο ακριβώς αντίθετο.
Και επειδή ψάχνετε για αφορµές, για να κολλήσετε ταµπέλες
δεξιά κι αριστερά, είµαι ξεκάθαρος: Προφανώς τα παιδιά που
γεννήθηκαν στην Ελλάδα από ξένους γονείς, γονείς που ήρθαν
νόµιµα στην Ελλάδα, εργάζονται νόµιµα και πληρώνουν τους φόρους τους, τα παιδιά που πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο και αισθάνονται την Ελλάδα ως τη µόνη πατρίδα τους, τα παιδιά που
αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες, είναι άδικο και απάνθρωπο
εµείς να πούµε ότι είναι κάτι άλλο, παρά Έλληνες.
Προφανώς, αν αυτά τα παιδιά επιλέξουν την Ελλάδα ως πατρίδα τους, µε πλήρη επίγνωση του τι συνεπάγεται αυτό, θα είναι
τιµή µας να τους αποδώσουµε το προνόµιο του Έλληνα πολίτη.
Όπως, είναι υποχρέωσή µας πρώτα απ’ όλα ηθική, να εξασφαλίσουµε για όλα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα τα στοιχειώδη.
Όµως το πλαίσιο στο οποίο εµείς συζητάµε την ιθαγένεια, είναι
το πλαίσιο της ενσωµάτωσης. Η Νέα ∆ηµοκρατία νοµοθέτησε σ’
αυτό το πλαίσιο ως κυβέρνηση. Η ενσωµάτωση έχει σαφείς προϋποθέσεις: Πρώτα απ’ όλα την κοινωνία, την παιδεία, τον πολιτισµό και την ιστορία του Έθνους µας. ∆εύτερον, τη δίκαιη και
αποτελεσµατική ρύθµιση ζητηµάτων, όπως η παράνοµη είσοδος
στη χώρα, το άσυλο, η απέλαση, η άδεια παραµονής και εργασίας. Αυτά θα έπρεπε να κοιτάξουµε πρώτα απ’ όλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, προσπαθήσατε να
δηµιουργήσετε την εντύπωση ότι το νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε, είναι δήθεν ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Σας αποδείξαµε µε
επιχειρήµατα ότι αυτό δεν ισχύει. Η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι πιο κοντά σ’ αυτά που λέµε εµείς, παρά σ’ όσα
προτείνετε εσείς. Μιλάτε για το στόχο της πολυπολιτισµικότητας. Εµείς σας λέµε ότι η ανεκτικότητα στην ιδιαιτερότητα του
άλλου –µε το άλφα κεφαλαίο- είναι ανέφικτη αν δεν έχει πρώτα
και κύρια διασφαλιστεί µία κοινή γλώσσα επικοινωνίας, ένα κοινό
πλαίσιο αρχών και αξιών.
∆είτε τι συµβαίνει στη φίλη Γαλλία και στο Ηνωµένο Βασίλειο.
∆ύο χώρες που -πρέπει να τονίζουµε κάθε φορά- έχουν παρελθόν αποικιοκρατικό. ∆εν πρέπει να επιτρέψουµε τη δηµιουργία
των προϋποθέσεων για νέες κοινωνικές αναταραχές. Αντιθέτως,
αυτό που χρειάζεται είναι να ενθαρρύνουµε την ενσωµάτωση,
που θα εµπλουτίσει και την οικονοµία και την κοινωνία και τον
πολιτισµό µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, νοµοθετείτε πρόχειρα και µε µικροκοµµατικά κριτήρια και το ξέρετε. Εµείς θέλουµε µια σύγχρονη, δίκαιη, ανθρωπιστική, αποτελεσµατική
µεταναστευτική πολιτική. Οι άξονές της είναι γνωστοί και αποδεκτοί -αν όχι από όλους- τουλάχιστον από τη µεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων:
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Πρώτον, αποτελεσµατικότερη φύλαξη των συνόρων. Πιέστε κι
εσείς -όπως το κάναµε κι εµείς- για ουσιαστικότερη συµµετοχή
των εταίρων µας στη φύλαξη των συνόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
∆εύτερον, προγραµµατισµός. Πόσους και για τι είδους εργασία µετανάστες χρειάζεται η χώρα.
Τρίτον, πιο αποτελεσµατική αστυνόµευση. Καµία ανοχή στην
παραβατικότητα αλλά και σεβασµό στα δικαιώµατα των µεταναστών.
Τέταρτον, ενεργή πολιτική ενσωµάτωσης. Υποχρέωση, αλλά
και διευκόλυνση της µάθησης της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισµού, της πολιτικής αγωγής.
Αυτοί είναι οι άξονες. Και πρέπει να τους υπηρετήσουµε ταυτόχρονα, συστηµατικά, χωρίς εκπτώσεως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο Ελληνισµός έφτασε στην
ακµή του όταν υπήρξε εξωστρεφής. ∆εν µας εκφράζει ούτε ο
αποµονωτισµός, ούτε οι φοβικότητες. Θέλουµε µία κοινωνία συνοχής και ανεκτικότητας. Αυτός, όµως, ο στόχος δεν επιτυγχάνεται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο γι’ αυτό και το καταψηφίζουµε.
(Χειρoκροτήµατα απ ό την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ανδριανό.
Καλείται στο Βήµα για τη δική της αγόρευση, η Βουλευτής
Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ κ. Μαρία Θεοχάρη.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
από χθες κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:
Πρώτον, την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας για τα παιδιά
µεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο. ∆εύτερον, τη θέσπιση βασικών προϋποθέσεων
όπως είναι, γνώση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας και η
ένταξη του µετανάστη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της
χώρας για την απόκτηση ιθαγένειας µε πολιτογράφηση. Τρίτον,
τη συµµετοχή των οµογενών και νόµιµων µεταναστών σε εκλογές
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε προϋποθέσεις που διασφαλίζουν
τη νοµιµότητα.
Συζητώντας αυτό το νοµοσχέδιο, αυτό που θέλω να υπογραµµίσω είναι ότι η σηµερινή συζήτηση αφορά ένα υπαρκτό πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας και πρέπει να γίνει υπεύθυνα και
νηφάλια, χωρίς διάθεση για ανούσιο εθνικισµό. Πρέπει να κοιτάξουµε την πραγµατικότητα κατάµατα, χωρίς στρουθοκαµηλισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είτε µας αρέσει είτε όχι, η Ελλάδα είναι σταυροδρόµι µεταναστευτικών ρευµάτων και αποτελεί ελκυστικό τόπο προορισµού αλλοδαπών από την Ασία, την
Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη. Αντιµετώπιση του προβλήµατος, σηµαίνει αντιµετώπιση των αιτιών που
δηµιουργούν τους πολέµους, τα αυταρχικά καθεστώτα, τη φτώχεια του τρίτου κόσµου. Περιφρούρηση των συνόρων µας, σηµαίνει πολιτική συνεργασία µε τους Ευρωπαίους εταίρους.
Ακόµα, όµως, κι αν καταφέρουµε να καταπολεµήσουµε αποτελεσµατικά, από δω και στο εξής, την ανεξέλεγκτη εισροή µεταναστών, τους οποίους δεν έχουµε τη δυνατότητα ως κράτος
να απορροφήσουµε και να συντηρήσουµε, το ζήτηµα των ήδη
υπαρχόντων µεταναστών στη χώρα µας παραµένει. Πρέπει να
αναλογιστούµε ότι στην πλειονότητά τους αποτελούν οικονοµικούς µετανάστες, που ερχόµενοι στην Ελλάδα αναγκάστηκαν να
δουλεύουν µε τρόπο που ήταν σε βάρος του Έλληνα πολίτη.
Με τη νοµιµοποίησή τους, όπως κι αν έγινε αυτή -κι όλοι γνωρίζουµε ότι υπήρξαν στρεβλώσεις και αποσπασµατικές κινήσειςδούλεψαν στην αγροτική παραγωγή, στην οικοδοµή, συνέβαλαν
στην αύξηση του ΑΕΠ. Άρχισαν να αποκτούν ρίζες στη χώρα µας.
Τα παιδιά τους πηγαίνουν στα ίδια σχολεία µε τα δικά µας και
αναγνωρίζουν ως µόνη πατρίδα τους τη χώρα µας. Κατάφεραν
να προκόψουν, παρά τις αντιξοότητες, και να ενσωµατωθούν
στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουµε
να δώσουµε τη δυνατότητα, µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο, να αποκτήσουν τα παιδιά που θα γεννήσουν
εδώ, την ελληνική ιθαγένεια.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται στις ίδιες γειτονιές µε εµάς. Και όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε τοπικό
επίπεδο, όλες οι πολιτικές που ακολουθούνται, τους αφορούν
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και τους επηρεάζουν. ∆εν πρέπει, λοιπόν, κι εκείνοι να έχουν
γνώµη και άποψη γι’ αυτές τις πολιτικές; ∆εν θα γίνουν καλύτεροι πολίτες, µέσω της συµµετοχής τους; Αντίστοιχα, δεν θα βελτιωθούν και οι δηµοτικές αρχές, αφού, πλέον δεν θα παραµελούν
ένα σηµαντικό µέρος του εκλογικού σώµατος;
Έχουν ριζώσει στη χώρα µας, µοιράζονται τις ελπίδες και τους
φόβους µας, η κρίση τούς αγγίζει όσο κι εµάς, ίσως και περισσότερο. ∆εν µπορούµε να αρνούµαστε το δικαίωµά τους να είναι
συµµέτοχοι στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η άρνηση, η περιφρόνηση
και η αδιαφορία τους οδηγεί στην αποµόνωση, στην γκετοποίηση, την ανοµία, την διαφθορά και την πικρία απέναντί µας. Αυτή
είναι η Ελλάδα που θέλουµε να τους δείξουµε; ∆εν είναι υποκριτικό να τους εµπιστευόµαστε τις οικοδοµές, τα κτήµατά µας, τον
τουρισµό, την φροντίδα των γονιών και των παιδιών µας, αλλά
να τους κρατάµε ξένους, σε απόσταση και να µη τους αναγνωρίζουµε το δικαίωµα να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια;
Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε συγγενείς που έφυγαν από
την Ελλάδα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, πήγαν στην
Αµερική για να διεκδικήσουν µια καλύτερη ζωή, και παρ’ όλες τις
αρχικές δυσκολίες και την καχυποψία, τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Η αµερικανική κοινωνία θα ήταν φτωχότερη, πολιτισµικά
και οικονοµικά, χωρίς τη µεγάλη ελληνική κοινότητα των οµογενών που ζουν, εργάζονται και πολλές φορές µεγαλουργούν εκεί.
Εµείς, λοιπόν, τι φοβόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Ότι θα αλλοιωθεί η ελληνική µας ταυτότητα; Ας µη ξεχνάµε ότι
το πρόβληµα της µετανάστευσης και της προσφυγιάς το έχουµε
ζήσει κι εµείς. Είναι συνυφασµένο µε την ιστορία µας, καθορίζει
την ταυτότητά µας. Περισσότερο κινδυνεύουµε από τη νόθευσή
της µε κάθε λογής ξενόφερτες συνθήκες, παρά µε την ενσωµάτωση των µεταναστών, την µετάγγιση σ’ αυτούς των αξιών µας,
της νοοτροπίας και του πολιτισµού µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Το νοµοσχέδιο δεν έρχεται να νοµιµοποιήσει παράνοµους µετανάστες. Έρχεται να βάλει τέλος στην αδιαφάνεια, που κυριαρχεί µε το σηµερινό καθεστώς της ιθαγένειας στη χώρα µας.
Έρχεται για να δώσει το µήνυµα ότι την ελληνική ιθαγένεια την
προσφέρουµε σ’ όσους την έχουν κερδίσει, αποδεικνύοντας
έµπρακτα ότι σέβονται τους νόµους µας, τις αξίες και τις αρχές
µας, τα ήθη και τα έθιµα της κοινωνίας που τους δέχθηκε, τους
φιλοξενεί και τους αγκαλιάζει.
Ελληνισµός είναι οι αξίες, η γλώσσα µας, η ανθρωπιστική παιδεία και θεώρηση του κόσµου. Έχουµε όλοι ευθύνη να στηρίξουµε επιτέλους τις αλλαγές που βάζουν τη χώρα σε µία πορεία
ευνοµίας και δικαιοσύνης.
Αλλαγές που κάνουν τον Έλληνα περήφανο για την πατρίδα
του και σίγουρο για το µέλλον. Για όλους αυτούς τους λόγους
ψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Θεοχάρη.
Παρακαλείται ο κ. Αθανάσιος Οικονόµου, Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, να λάβει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι προφανές πως αν θέλουµε να διαφωνούµε για τα κριτήρια
της πολιτικής συµµετοχής των µεταναστών επ’ αόριστον, σίγουρα µπορούµε. Υπάρχει πάντα η ύλη που εκτρέφεται η άρνηση. Άλλωστε σ’ αυτό είναι αστείρευτοι όσοι δεν διαθέτουν
ούτως ή άλλως τα πολιτικά ανακλαστικά για να κατανοήσουν ότι
τα πράγµατα που καλούµαστε στην ουσία να αντιµετωπίσουµε
δεν επίκεινται, έχουν ήδη συµβεί, ότι τα βήµατα που κάνουµε σήµερα, δεν είναι παρά η στοιχειώδης επιτάχυνση, ώστε να φτάσουµε στο σηµείο στο οποίο έπρεπε να είµαστε προ καιρού, εκεί
που επιβάλλει όχι µόνο η κουλτούρα µας, αλλά η ίδια η συγκυρία
που πλέον διογκώνει το πρόβληµα, καθώς επίσης και οι διεθνείς
µας υποχρεώσεις.
Στην ουσία σήµερα διατυπώνουµε τις αυτονόητες απαντήσεις
σε µία πραγµατικότητα που «φωνάζει» ένα πράγµα. Η κοινωνική
ευαισθησία, ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα, η εµβάθυνση στη δηµοκρατία, δεν είναι απλώς έννοιες που επειδή
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έχουν θετικό πρόσηµο, είναι η συνταγή του πολιτικώς ορθού.
Είναι θέµατα κοινωνικής επιβίωσης. Είναι αναγκαίες αλλαγές που
πρέπει να γίνουν ώστε να µην ανατροφοδοτείται η πηγή της κρίσης.
∆εν έχει νόηµα να χάνουµε τις εξελίξεις µε πολιτικά διλήµµατα
που στην ουσία υπάρχουν µόνο στο µυαλό και στην πρακτική
όσων διατηρούν λάθος φόβους. Γιατί φοβάστε λάθος πράγµατα,
κύριοι συνάδελφοι της ∆εξιάς πτέρυγας και ειδικά της ορεινής
∆εξιάς πτέρυγας. Ανησυχείτε για την αλλοίωση της εθνικής µας
ταυτότητας και την αποεθνικοποίηση της ηµετέρας παιδείας, την
ίδια στιγµή που η ιστορική διαδροµή της ελληνικότητας, δείχνει
πως η δύναµή της βρίσκεται ακριβώς στην προσαρµοστική της
ικανότητα. Αυτή και όχι η µονολιθικότητα αποτέλεσε πάντα τον
θεµέλιο της κοινωνικής συνοχής και της διάρκειας στο χρόνο.
Είναι πιο γόνιµο, λοιπόν, να ανησυχείτε για το πώς θα αυξήσουµε τη δύναµη της κοινωνίας, ώστε να ενισχύσουµε την προσπάθεια που κάνει η χώρα για την προάσπιση της εθνικής µας
κυριαρχίας από τους παντός τύπου κερδοσκόπους. Ανησυχείτε
για την αύξηση της παράνοµης µετανάστευσης και ό ,τι αυτή σηµαίνει για την εγκληµατικότητα και το γενικό αίσθηµα ασφάλειας
των πολιτών, την ίδια στιγµή που είναι προφανές από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου ότι εντάσσεται πλήρως στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασµό για την εδραίωση της ευνοµίας της χώρας,
που χωρίς σοβαρή πολιτική για τη µετανάστευση και το άσυλο
δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί.
Σας προτείνω, λοιπόν, να ανησυχείτε περισσότερο για τις συνέπειες που ήδη βιώνει η ελληνική κοινωνία εξ αιτίας της διαµόρφωσης των όρων κοινωνικής αποµόνωσης και τελικά,
κοινωνικής εκδικητικότητας από εκείνους που µας κάνουν όταν
είναι να τους αποµυζούµε, αλλά δεν µας κάνουν όταν πρέπει να
τους αναγνωρίσουµε το στοιχειώδες.
∆εν είναι η δική τους πολιτική συµµετοχή και η ασυλία που
πρέπει να µας φοβίζει, αλλά η ασυλία που απολαµβάνουν µέχρι
σήµερα εκείνα τα οργανωµένα συµφέροντα που έφτιαξαν τον
πιο τροµακτικό κύκλο βίας και ανοµίας, τον κύκλο της εµπορίας
των ανθρώπων, µε αντικείµενο εκµετάλλευσης τους απροστάτευτους πρόσφυγες και τους οικονοµικούς µετανάστες.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένας εξ ίσου σηµαντικός κίνδυνος που παρά το γεγονός ότι εκπορεύεται από µια εντελώς
αντίθετη ιδεολογική παράδοση, περιγράφει επίσης, µια εκτός
τόπου και χρόνου αντιµετώπιση της µετανάστευσης. ∆εν είναι
σοβαρό να µην υπάρχουν, όχι σε οποιοδήποτε κριτήριο συνοδεύει την οριοθέτηση της πολιτικής συµµετοχής των µεταναστών, όσο επικίνδυνο είναι το να καλλιεργούµε φοβίες και
ρατσισµό κάτω από υπερπατριωτικές υστερίες, άλλο τόσο είναι
επικίνδυνο είναι να µην αναγνωρίζουµε το όριο των αντοχών που
έχουµε ως χώρα υποδοχής. ∆εν προσφέρουµε έτσι υπηρεσίες
σε κανέναν. Και τη χώρα µας αποστερούµε από τις εξαιρετικά
θετικές πλευρές της µετανάστευσης και από την πολυεπίπεδη
ανανέωση που συνεπάγεται η οργανωµένη ενσωµάτωση των µεταναστών και τους ίδιους τους πρόσφυγες ωθούµε σε απάνθρωπες συνθήκες διαβιώσης. Αυτή ακριβώς την ανάγκη, την
ανάγκη να σταθούµε εκεί που βρίσκεται το µέτρο ισορροπώντας
ανάµεσα σ’ αυτό που µπορούµε, αυτό που θέλουµε και αυτό που
πρέπει, υπηρετεί το παρόν νοµοσχέδιο.
Πρώτον, γιατί µε την κατεύθυνση που δίνει, επιχειρεί να διευθετήσει ένα περιβάλλον που έτσι όπως είναι σήµερα, δεν µπορεί
να αντιµετωπίσει αυτό που έρχεται ως ακόµα µια συνέπεια της οικονοµικής κρίσης, την αύξηση της µεταναστευτικής ροής, βεβαίως και των παράνοµων ροών, αλλά και του κύριου όγκου
αυτής της προσφυγιάς που σχετίζεται ευθέως από την αλλαγή
των παγκόσµιων δηµογραφικών ισορροπιών, τις περιφερειακές
συγκρούσεις που δυστυχώς εντείνονται και την αστάθεια της περιόδου αυτής.
∆εύτερον, γιατί είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
συγκεκριµενοποιεί το όριο και να τηρεί την απαραίτητη ισορροπία αξιών που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε σύγχρονη πολιτική
µετανάστευσης. Τα κριτήρια που τίθενται για την πολιτική συµµετοχή είναι ξεκάθαρα και υπηρετούν δύο παράλληλες στοχεύσεις. Αφ’ ενός την οµαλή ένταξη των νόµιµων µεταναστών και
ειδικά εκείνων της δεύτερης γενιάς, των παιδιών, δηλαδή που
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δεν έχουν ούτως ή άλλως καµµία άλλη πατρίδα, και αφ’ ετέρου,
τα στεγανά που απαιτούνται για την αποτροπή της παράνοµης
µετανάστευσης.
Τρίτον, γιατί επιτέλους απελευθερώνει από τα βαρίδια που δηµιούργησε η χρόνια σύγχυση στα περί υπηκοότητας και ιθαγένειας και στους οµογενείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό,
ειδικά για τις περιοχές, όπως είναι η Ήπειρος από την οποία κατάγοµαι, που είναι όµορη µε χώρα προέλευσης οµογενών µεταναστών. ∆ιαµορφώνει τη βάση για να σταµατήσει ένα πρόβληµα
που διέσπειρε στις τοπικές κοινωνίες, εκεί που δεν θα έπρεπε,
το πρόβληµα της µετανάστευσης και το έκανε κοινό στους αλλοδαπούς µε τους οµογενείς. ∆εν χρειάζεται νοµίζω να πω τίποτα περισσότερο γι’ αυτό, είναι σαφής η τεράστια εθνική ζηµιά
που συνεπάγεται αυτό και την πληγή που δηµιούργησε στη συνοχή της τοπικής κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά γι’ αυτό το νοµοσχέδιο,
έχει πολύ µεγάλη σηµασία ο βαθµός συναίνεσης που θα επιτύχουµε. Πέρα από το πρόβληµα που επιχειρεί να διαχειριστεί, ενσωµατώνει ευρύτερα ζητήµατα. Αναφέρεται ευθέως στο βαθµό
αυτοπεποίθησης που έχουµε ως κοινωνία για τη δηµοκρατία µας
και τις αξίες µας. Προσδιορίζει το βαθµό αποτελεσµατικότητας
και σοβαρότητας µε τον οποίο µπορούµε να σχεδιάσουµε σύγχρονες και προοδευτικές πολιτικές απάντησης στα παγκοσµιοποιηµένα φαινόµενα.
Ορίζει τελικά έναν ορίζοντα, ένα µέτρο αισιοδοξίας για τη
χώρα που θέλουµε και την πολιτεία που δοµούµε. Και αυτό επιτρέψτε µου, έχει να κάνει όχι τόσο µε την πολιτική συµµετοχής
των µεταναστών, αλλά κυρίως µε τη δική µας πραγµατική πολιτική συµµετοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Οικονόµου.
Παρακαλείται ο κ. Σάββας Αναστασιάδης, Βουλευτής της
Νέας ∆ηµοκρατίας στη Β’ Θεσσαλονίκης να λάβει το λόγο.
Προηγουµένως, επιτρέψτε µου µία ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου
της Βουλής των Ελλήνων και συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα: «Εργαστήρι ∆ηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα
της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία, είκοσι οκτώ µαθητές και ένας εκπαιδευτικός-συνοδός
τους, από το ∆ηµοτικό Σχολείο του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Αναστασιάδη, έχετε το λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η µαζική είσοδος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεταναστών
και λαθροµεταναστών στη χώρα µας τα τελευταία είκοσι χρόνια,
διαµόρφωσε µια νέα πραγµατικότητα. Η µετανάστευση και η λαθροµετανάστευση αναδείχθηκαν σε κυρίαρχο πρόβληµα της
χώρας µας. Σήµερα, το 10% των κατοίκων της χώρας µας δεν
έχουν γεννηθεί εδώ. Αυτό είναι ένα ποσοστό που είναι µακράν
µεγαλύτερο από τα ποσοστά που ισχύουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να αγγίξει µόνο τα ποσοστά των ΗΠΑ, αλλά
οι ΗΠΑ, όπως γνωρίζετε, είναι µια χώρα που από την ίδρυσή της
είναι χώρα µεταναστών.
Η χώρα µας από έθνος µεταναστών τα τελευταία είκοσι χρόνια, έγινε χώρα υποδοχής µεταναστών. Η κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας µε αίσθηµα ευθύνης, αναγνωρίζοντας και κατανοώντας αυτό το πρόβληµα, µε το ν.3386/2005 και τον 3536/2007,
διαµόρφωσε µια ολοκληρωµένη µεταναστευτική πολιτική, ενώ µε
τον ν.3284/2004 διαµόρφωσε ένα σύγχρονο Κώδικα Ιθαγένειας.
Παρ’ όλα αυτά και λόγω αδυναµίας φύλαξης των συνόρων µας,
λόγω της ιδιαιτερότητας και της γεωγραφικής θέσης που έχει η
χώρα µας, η λαθροµετανάστευση τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε
στη χώρα µας.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αντί να βελτιώσει και να συµπληρώσει αυτά τα νοµοθετήµατα, αντί να ενισχύσει τη φύλαξη της
χώρας µας, προχωρεί σε περισσότερη χαλάρωση των προϋπο-
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θέσεων για τη διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας.
Και φυσικά, κυρία Υπουργέ, δηµιουργείται εδώ ένα εύλογο
ερώτηµα και µία εύλογη απορία σε όλο τον ελληνικό λαό. Υπό
τις παρούσες συνθήκες, µε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα µας -όπως µε τραγικό τρόπο και εσείς και ο
Πρωθυπουργός και όλοι οι αρµόδιοι αναφέρεσθε σε κάθε ευκαιρία- ήταν επείγουσα και απαραίτητη προϋπόθεση να φέρετε
αυτό το νοµοθέτηµα στη Βουλή για ψήφιση;
Εδώ δεν καταφέρατε να φέρετε ακόµη το φορολογικό νοµοσχέδιο για ψήφιση, που είναι απαραίτητο για να κινηθεί η οικονοµία. ∆εν δώσατε δικαίωµα στους οµογενείς µας να ψηφίσουν,
όταν έφερε το νόµο η Νέα ∆ηµοκρατία. Αρνηθήκατε την ψήφο
στους οµογενείς, που είναι αποδεδειγµένα Έλληνες!
Μόλις προχθές φέρατε το νόµο για τη λήψη µέτρων για την
αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης και δεν φέρατε ακόµη τον
αναπτυξιακό νόµο που θα δώσει δύναµη, θα κινήσει την αγορά
και την οικονοµία και φέρνετε εσπευσµένα το νοµοσχέδιο για τη
νοµιµοποίηση των µεταναστών και των λαθροµεταναστών;
Σε µία περίοδο που ζητάτε συναίνεση για να αντιµετωπιστούν
τα προβλήµατα που βαραίνουν τη χώρα, έρχεστε µε ένα νοµοθέτηµα και διχάζετε την κοινωνία. Πηγαίνετε στους οπαδούς σας
να τους ρωτήσετε, ρωτήστε τα παιδιά που µας παρακολουθούν
από τα θεωρεία, ρωτήστε τους Βουλευτές σας να δείτε ποια είναι
η άποψή τους. Αυτό είναι σήµερα το πρόβληµα της χώρας; Αυτό
ζητάει ο ελληνικός λαός από εµάς; Αυτό ζητάει από την Κυβέρνηση ή µήπως ζητάει να του δώσετε ελπίδα και προοπτική, να
του δώσετε λύση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει καθηµερινά;
Είναι πασιφανές, ότι το νοµοσχέδιο αυτό στοχεύει µόνο σε
εκλογικά οφέλη. ∆εν εξηγείται αλλιώς το γεγονός, πώς δίνετε το
δικαίωµα στους αλλοδαπούς να εγγραφούν σε εκλογικούς καταλόγους µέχρι την 30η Αυγούστου του 2010. Γιατί αυτή η διάκριση; Τι τους πείραζε αν γραφόντουσαν στους εκλογικούς
καταλόγους µέχρι και τις 30 Μαρτίου, όπως ισχύει για όλους
τους Έλληνες;
Και θεωρείτε, µάλιστα, την συµµετοχή των µεταναστών στις
εκλογές ως αποδεικτικό στοιχείο κοινωνικής ενσωµάτωσης. Κατά
συνέπεια θεωρείται αυτό και ως θετική προϋπόθεση για την κτίση
της ελληνικής ιθαγένειας. Εµµέσως, δηλαδή, ωθείτε τον µετανάστη να συµµετάσχει στις επόµενες δηµοτικές εκλογές, προκειµένου να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Σε µία περίοδο
που οι άνεργοι της χώρας µας έφθασαν τις επτακόσιες χιλιάδες,
έρχεστε µε αυτό το νοµοσχέδιο να νοµιµοποιήσετε και να προσθέσετε και άλλες στρατιές ανέργων στους ανέργους της
χώρας.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προσπαθεί να πραγµατοποιήσει
τη διαδικασία της πολιτογράφησης µε έναν ιδιαίτερα απλοϊκό και
πρόχειρο τρόπο, ενώ η αυτόµατη απόδοση ιθαγένειας, χωρίς
καµµία υποχρέωση αίτησης ή δήλωσης σε παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, δεν ισχύει πουθενά σε καµµία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, οι προϋποθέσεις και οι όροι είναι
τόσο χαλαροί που δεν δηµιουργούν καµµία δικλίδα ασφαλείας.
Η Ελλάδα µε αυτόν τον τρόπο γίνεται πόλος έλξης λαθροµεταναστών. Μέσω της αυτόµατης απόδοσης της ιθαγένειας στα
ανήλικα παιδιά, η Κυβέρνηση νοµιµοποιεί τους γονείς, ως γονείς
ηµεδαπού για να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώµατα και να έχουν
δικαίωµα να ψηφίσουν στις ερχόµενες δηµοτικές εκλογές.
∆εν είναι πιο λογικό και πιο ασφαλές για τη χώρα µας η ιθαγένεια να αποδίδεται µε τη βούληση του ενδιαφεροµένου, όταν
ενηλικιωθεί και µε δική του αίτηση, όταν ο ίδιος ζητήσει να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια; Προς τι η µείωση του χρόνου; Τι
εξυπηρετεί; Τι σηµαίνει έξι χρόνια φοίτησης, χωρίς την υποχρέωση ολοκλήρωσης καµµιάς βαθµίδας τουλάχιστον εκπαίδευσης;
Και τι θα πει γνώση της ελληνικής γλώσσας, χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας; Είναι ερωτήµατα και απορίες που
έχει όλος ο ελληνικός λαός, κύριε Υπουργέ. Θα πάµε να ψηφίσουµε αύριο στις δηµοτικές εκλογές και δίπλα µας θα έχουµε
έναν αλλοδαπό που δεν θα γνωρίζει τι του λένε, γιατί δεν θα
γνωρίζει τη γλώσσα. Και αυτός θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσµα.
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Η ελληνική Κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί ουσιαστικά στην αβασάνιστη νοµιµοποίηση των κάθε είδους λαθροµεταναστών για µικροκοµµατικούς και µόνο, λόγους, χωρίς να εξετάζει εάν έχουν
εργασία, χωρίς να εξετάζει εάν έχουν κατοικία, χωρίς ουσιαστικά
να εξετάζει εάν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και εάν έχουν
λευκό ποινικό µητρώο.
Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτό το νοµοσχέδιο, έρχονται στο µέλλον. Τότε, κυρία
Υπουργέ, θα είναι πολύ αργά. Αναλογιστείτε τι πάτε να κάνετε
και όσο είναι καιρός αποσύρετε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Αναστασιάδη.
Παρακαλείται ο κ. Ευστάθιος Κουσουρνάς Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ ∆ωδεκανήσου, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Κουσουρνά, έχετε το λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αξιότιµοι συνάδελφοι, µε το σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα κάνουµε ένα
σηµαντικό βήµα στην αναγνώριση και επίλυση του µεγάλου θέµατος της µετανάστευσης. Σε µία χώρα που έχει ζήσει την προσφυγιά, σε µία Ελλάδα µε κοινότητες οµογενών -που µας κάνουν
περήφανους- στις περισσότερες χώρες του κόσµου, θα ήταν
τουλάχιστον απρεπές, να κλείσουµε τα µάτια και τα αυτιά µας
στην αγωνία των συνανθρώπων µας που αναζητούν στη χώρα
µας µία νέα πατρίδα.
Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα δέχθηκε ένα µεγάλο κύµα
οικονοµικών, κυρίως, µεταναστών. Μπροστά στο πρωτόγνωρο
αυτό φαινόµενο η πολιτεία απέτυχε να ανταποκριθεί. Η τεράστια
γραφειοκρατία, οι πολύπλοκες διαδικασίες νοµιµοποίησης, η έλλειψη συντονισµού και οργάνωσης, δηµιούργησαν ένα διάτρητο
σύστηµα υποδοχής, ένταξης και ενσωµάτωσης.
Τα παραδείγµατα ανοµίας και αυθαιρεσίας που ανέφερε ο
Πρωθυπουργός πριν από λίγες ηµέρες στην προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή, δεν ταιριάζουν σε µία χώρα µε τέτοια ιστορία. Το νοµοσχέδιο του κώδικα της ελληνικής
ιθαγένειας, αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι σε µία προσπάθεια
που συντελείται σε παγκόσµιο επίπεδο. Το πρόβληµα υπάρχει
κύριοι συνάδελφοι και δεν µπορούµε να εθελοτυφλούµε.
Η πάταξη της παράνοµης µετανάστευσης και του δουλεµπορίου, η οργανωµένη υποδοχή και φιλοξενία των µεταναστών, η
δηµιουργία αποτελεσµατικού συστήµατος ασύλου, η προστασία
των συνόρων µας, αποτελούν θέµατα συνυφασµένα και επιτακτικά.
Προέρχοµαι από τον ακριτικό νοµό των ∆ωδεκανήσων, όπου η
παράνοµη µετανάστευση έχει πάρει διαστάσεις τα τελευταία
χρόνια και αποτελεί κυρίαρχο πρόβληµα πολλών νησιών. Τα στοιχεία µιλούν από µόνα τους. Το 2006 είχαµε χίλιους σαράντα λαθροµετανάστες, το 2007 τεσσεράµισι χιλιάδες, το 2008 είχαµε
–σχεδόν τριπλασιάστηκαν- δωδεκάµισι χιλιάδες, το 2009 µε την
αυξηµένη επιτήρηση και µε την προσπάθεια του FRONTEX, ο
αριθµός έφτασε τους επτά χιλιάδες επτακόσιους.
Πιστεύω ότι, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει την πολιτική βούληση να επιλύσει όλα αυτά τα προβλήµατα και σαφείς προτάσεις
για να φέρει εις πέρας το εγχείρηµα της παράνοµης µετανάστευσης.
Πολλά ακούγονται τις τελευταίες εβδοµάδες για το σηµερινό
νοµοσχέδιο, περί αλλοίωσης της εθνικής µας ταυτότητας, περί
απώλειας της εθνικής συνοχής. Νοµίζω πως όλοι οι Βουλευτές,
είµαστε δέκτες µηνυµάτων µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε περιεχόµενο πως: «Κινδυνεύει η πατρίς αν ψηφιστεί το
νοµοσχέδιο»! Είναι αστείο να πιστέψουµε, ότι ο ελληνικός πολιτισµός και η ελληνική ταυτότητα που άντεξαν αιώνες ζυγού
ξένων κατακτητών, θα αλλοιωθούν από µία κίνηση ανθρωπιάς,
ισότητας, ισονοµίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι το ίδιο το
νόηµα του Ελληνισµού, που αντιτίθεται στον δογµατισµό, στην
αποµόνωση και στην ξενοφοβία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Το νοµοσχέδιο αφορά τους µόνιµους µετανάστες. Σε ανθρώπους που χρόνια ζουν ανάµεσά µας, εργάζονται και µοχθούν,
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όπως και εµείς. Σε ανθρώπους που όπως και εµείς, αγωνιούν για
το µέλλον της χώρας µας. Σε ανθρώπους µε όνειρα και φιλοδοξίες. Μιλάµε για ανθρώπους που αναζήτησαν µία νέα πατρίδα
στη χώρα µας και µοιράζονται τα όνειρα και τις δυσκολίες µας,
για ανθρώπους που δεν ξεχωρίζουν από κάθε συνάνθρωπό µας,
για παιδιά που δεν ξεχωρίζουν µέσα στην τάξη του σχολείου από
τα δικά µας, για ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι αξίζει να
µοιραστούν µαζί µας τα δικαιώµατα, αλλά και τις υποχρεώσεις
που συνεπάγεται η ελληνική ταυτότητα.
∆εν µπορούµε να κρατούµε άλλο στο περιθώριο αυτούς τους
ανθρώπους. Οφείλουµε να τους δώσουµε προοπτική, να τους
δώσουµε τη δυνατότητα να αποκτήσουν πραγµατικά την πατρίδα
που αναζήτησαν στη χώρα µας. Να αποδείξουµε ότι ανταποκρινόµαστε και αναγνωρίζουµε την αφοσίωσή τους.
Με πολύ συγκεκριµένο τρόπο και µεθοδολογία, το νοµοσχέδιο καλύπτει τα ζητήµατα αυτά. Το νοµοσχέδιο αυτό –δεν µιλάω,
όπως διατείνονται πολλοί, για µία αθρόα απόδοση ιθαγένειαςκαθορίζει σαφώς και µε τρόπο πρακτικό τις προϋποθέσεις και τη
µεθοδολογία που απαιτούνται για τη λήψη της ιθαγένειας.
Ορίζουµε τη σηµασία του να είσαι Έλληνας και αγκαλιάζουµε
τους νόµιµους µετανάστες που αγωνίστηκαν και µόχθησαν για
να βρίσκονται σε θέση να την αποκτήσουν. Αποτρέπουµε τα φαινόµενα ανοµίας και διαφθοράς στο σύστηµα πολιτογράφησης.
Καθορίζουµε σαφώς τα κριτήρια που απαιτούνται, διασφαλίζοντας παράλληλα ανθρώπινα δικαιώµατα των προσφύγων και
όσων αναζητούν πολιτικό άσυλο στη χώρα µας. ∆ηµιουργούµε
τις συνθήκες για πλήρη οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ενσωµάτωση όσων έµπρακτα αποδεικνύουν ότι σέβονται τους νόµους της χώρας µας και µοιράζονται τις ελπίδες και τις αγωνίες
µας. Μεριµνούµε για την ελληνική παιδεία και την οµαλή ενσωµάτωση των µεταναστών που θα έχουν το δικαίωµα να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Κάνουµε το µεγάλο λογικό βήµα
της πολιτικής τους συµµετοχής µε το δικαίωµα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στις δηµοτικές εκλογές, κλείνοντας ένα θέµα που
από ατολµία της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, άφησε
ανοικτό. ∆ηµιουργούµε συνθήκες ανάπτυξης, αποτρέποντας την
οικονοµική εκµετάλλευση των µεταναστών και τα φαινόµενα
«µαύρης» εργασίας, στηρίζοντας παράλληλα την ελληνική οικονοµία και την αξιοποίηση του διαθέσιµου εργατικού δυναµικού.
Η απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας στους νόµιµους µετανάστες που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί, δεν τους αποδίδει µόνο δικαιώµατα, αλλά και υποχρεώσεις. Ο Πρωθυπουργός
µίλησε για ευνοµία και την ευνοµία αυτή σήµερα διασφαλίζουµε,
ευνοµία στις διαδικασίες, στην ένταξη και ενσωµάτωση, στην
υποδοχή, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στην
εργασία, στην παιδεία, στην υγεία. Χωρίς προκαταλήψεις, µε σεβασµό στον άνθρωπο, επιλέγουµε να δώσουµε την ελληνική ταυτότητα σε όσους µε υπερηφάνεια την επιλέγουν και µοχθούν γι’
αυτήν. Σπάµε τα στεγανά του δογµατισµού και δηµιουργούµε τις
συνθήκες ενός κράτους δικαίου και ανθρωπιάς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εγγεγραµµένοι ακόµη πενήντα συνάδελφοι Βουλευτές για να µιλήσουν. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο ο χρόνος που
απαιτείται για τις τοποθετήσεις των συναδέλφων, είναι τουλάχιστον έξι ώρες. Θα µιλήσει και ο Υπουργός, σε λίγο ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και τέσσερις Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι. Άρα, αυτό σηµαίνει ότι θα χρειαστούν ακόµη πάνω
από επτά ώρες συνεδρίασης.
Θα ήθελα να προτείνω, αν δεν έχετε αντίρρηση, να υπάρξει
µία µείωση του χρόνου για τους οµιλητές, λόγω του µεγάλου
αριθµού τους, αντί των επτά λεπτών σε πέντε. ∆έχεται το Σώµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Όχι, είναι σοβαρό το ζήτηµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Να υπάρξει και άλλη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, πρέπει να ολοκληρώσουµε σήµερα επί της αρχής. Εάν έχετε αντίρρηση, δεν
προχωρούµε σε αυτήν την περιστολή του χρόνου, αν και σε ένα
πεντάλεπτο, εκτιµώ ότι υπάρχει η δυνατότητα του να καταθέσει
κάθε συνάδελφος τις απόψεις του.
Να πάµε σε έξι λεπτά;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Οµοφώνως, λοιπόν, έξι
λεπτά.
Παρακαλώ, να έρθει στο Βήµα ο κ. ∆ηµήτριος Καρύδης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
χώρα µας, η Ελλάδα, για πολλές δεκαετίες υπήρξε –όπως και
άλλες χώρες της Ευρώπης- χώρα εξαγωγής οικονοµικών µεταναστών, αλλά και πολιτικών προσφύγων. Σχεδόν σε κάθε ελληνική οικογένεια, θα βρούµε µέλη της να έχουν αναζητήσει µια
καλύτερη τύχη, ένα καλύτερο αύριο σε τρίτες χώρες. Είναι
ακόµη ζωντανές οι µνήµες της αθρόας µετανάστευσης συµπολιτών µας στην Αµερική, την Αυστραλία, τη Γερµανία και άλλες
χώρες.
Η δεύτερη και τρίτη γενιά µεταναστών έχει να επιδείξει πολύ
σηµαντικές επιτυχίες. Άλλωστε, µόλις εχθές το βράδυ είδαµε
στους δέκτες των τηλεοράσεών µας, πολλούς συµπατριώτες
µας, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Λευκό Οίκο για την
Οµογένεια, εν όψει της επετείου της 25ης Μαρτίου, της Εθνικής
µας Εορτής. Είδαµε, λοιπόν, εκεί πολλούς επιφανείς συµπατριώτες µας, οι οποίοι είναι γερουσιαστές, βουλευτές των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, µεγάλοι επιχειρηµατίες και νοµίζω ότι
όλοι αισθανθήκαµε υπερήφανοι γι’ αυτούς. Αυτό, βέβαια, δεν
οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στη βούληση των συµπατριωτών µας, να ενταχθούν στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική
ζωή της χώρας υποδοχής, αλλά και στο γεγονός ότι οι χώρες
αυτές χειρίστηκαν υπεύθυνα το θέµα αυτό και µε σεβασµό των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Από αυτές τις ιστορικές µνήµες πρέπει να παραδειγµατιστούµε και να υιοθετήσουµε τις καλές και αποτελεσµατικές πρακτικές ένταξης, για να εφαρµόσουµε µία ολοκληρωµένη
µεταναστευτική πολιτική, κοινωνικής και οικονοµικής ένταξης
των µεταναστών. Θέλουµε µία πολιτική που να µην καλλιεργεί
φαινόµενα ρατσισµού, ξενοφοβίας, ανασφάλειας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Οι ανισότητες, η φτώχεια, οι πολιτικές διώξεις, οι οικολογικές
καταστροφές, οι πόλεµοι και η βία είναι άλλωστε οι κύριες αιτίες
µετακίνησης οικονοµικών µεταναστών και προσφύγων προς τις
πιο ανεπτυγµένες χώρες. Έχει αποδειχθεί πλέον ότι πέρα από
την αναζήτηση µιας καλύτερης ζωής, το µέγεθος της ροής των
µεταναστών συνδέεται άµεσα µε την κατακόρυφη επιδείνωση
των συνθηκών ζωής στις χώρες καταγωγής και αυτές στο άµεσο
µέλλον δεν πρόκειται να βελτιωθούν, όπως εκτιµούµε όλοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι αυτό των µεταναστευτικών ροών. Για πολλούς οικονοµικούς µετανάστες η χώρα µας αποτελεί πύλη εισόδου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται για να φύγουν. Όµως, πολλοί παγιδεύονται εδώ και έτσι διογκώνεται ο αριθµός των παράνοµων
µεταναστών. Άλλοι έρχονται, βέβαια, στη χώρα µας ή ήρθαν στο
παρελθόν για να βρουν µια καλύτερη ζωή.
Η Ελλάδα είναι γεγονός ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα δεν µπορεί να υποδεχθεί και να αποδεχθεί απεριόριστο αριθµό µεταναστών, νόµιµων ή παράνοµων. Πρέπει να τεθούν συγκεκριµένα
όρια. Αυτό σηµαίνει µηδενική ανοχή στην παράνοµη µετανάστευση µε αυστηρή και αποτελεσµατική φύλαξη των θαλασσίων
συνόρων, αλλαγή στο καθεστώς χορήγησης ασύλου και προσδιορισµό συγκεκριµένου αριθµού µεταναστών στη χώρα.
Η ένταξη του νόµιµου µεταναστευτικού πληθυσµού στην κοινωνία µας και ιδιαίτερα της δεύτερης γενιάς, είναι καθοριστικό
θέµα. Εάν για όλους αυτούς δεν γίνουν πραγµατικές προσπάθειες οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ένταξης, τότε αναµφίβολα, υπονοµεύεται η κοινωνική συνοχή και η δηµοκρατική
νοµιµοποίηση του κράτους. ∆εν ταιριάζουν στην ιστορία και τον
πολιτισµό της χώρας µας τα απαράδεκτα κέντρα υποδοχής µεταναστών, τα συχνά περιστατικά αστυνοµικής βίας εις βάρος δύστυχων και απελπισµένων ανθρώπων. Οι βίαιες απελάσεις
προσφύγων που µας αφήνουν εκτεθειµένους στο σύγχρονο
κόσµο και αυτούς τους αφήνουν εκτεθειµένους σε φυλακίσεις
και πολιτικές διώξεις στις χώρες καταγωγής. ∆εν πρέπει και δεν
έχουµε το δικαίωµα να στεκόµαστε απαθείς µπροστά στα αδιέξοδα που δηµιουργεί ο κοινωνικός αποκλεισµός και η απουσία
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στοιχειώδους αλληλεγγύης και ανοχής.
Αντίθετα, έχουµε υποχρέωση σ’ αυτούς που δούλεψαν και
δουλεύουν στη χώρα µας και βοήθησαν στην οικονοµική της ανάπτυξη, που δούλεψαν στα µεγάλα έργα, στις αγροτικές καλλιέργειες, στην ύπαιθρο, στη βιοµηχανία και σε πολλούς τοµείς της
οικονοµικής και κοινωνικής µας ζωής. Είναι αυτοί που συνέβαλλαν και συµβάλλουν σε πολλές περιπτώσεις στην άνοδο της οικονοµίας της χώρας µας. Σ’ αυτούς, λοιπόν, τους γονείς που
κατοικούν πολλά χρόνια νόµιµα στη χώρα µας, στα παιδιά που
γεννιούνται εδώ, πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, να γίνουν ισότιµα µέλη της κοινωνίας, στην οποία ανήκουν.
Το περιοδικό «Ε» της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» την Κυριακή που
µας πέρασε, έκανε ένα σηµαντικό αφιέρωµα. Μίλησαν παιδιά µεταναστών που ζουν ή γεννήθηκαν εδώ. «Πατρίδα είναι το σπίτι
µου», είπε µια µαθήτρια που πάει στην Γ’ Λυκείου. «Πατρίδα για
µένα δεν είναι µόνο η γη που µε γέννησε, αλλά και η γη που µε
µεγάλωσε και έµαθα γράµµατα και απέκτησα προσωπικότητα»,
είπε µια άλλη µαθήτρια της Γ’ Λυκείου.
Αυτά τα παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να τα ακούσουµε πάρα πολύ καλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε δύσκολες στιγµές, δίνουµε µια σκληρή µάχη και είµαστε αναγκασµένοι να πετύχουµε.
Στις δύσκολες αυτές στιγµές η χώρα µας δεν µπορεί να αγνοεί
τα θέµατα κοινωνικής ένταξης, συνοχής και ιδιαίτερα της κοινωνικής και πολιτικής ένταξης των χιλιάδων οικονοµικών µεταναστών.
Τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που εξετάζουµε σήµερα θα
έπρεπε να τις έχουµε ψηφίσει εδώ και πολλά χρόνια. Οι χώρεςµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει προ πολλού και
εφαρµόζουν αντίστοιχο νοµοθετικό πλαίσιο. Όλες οι αναπτυγµένες χώρες που υποδέχονται οικονοµικούς µετανάστες νόµιµους ή παράνοµους ακολουθούν πρακτικές και κανόνες που
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κύριε
Καρύδη, γιατί είναι πάρα πολύ µεγάλος ο αριθµός των συναδέλφων που έχουν εγγραφεί, οπότε ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ: ∆ίνουµε καθηµερινά τη µάχη µε συστηµατικό τρόπο για να περιορίσουµε την παράνοµη µετανάστευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που έχουµε
µπροστά µας δεν ενδείκνυται για πολιτική εκµετάλλευση, δεν
αποτελεί «τεστ» εθνικοφροσύνης για κανένα µας. Οι υστερικές
κραυγές που ψαρεύουν στα θολά νερά της οικονοµικής κρίσης
πρέπει να αποµονωθούν. ∆εν έχουµε άλλα περιθώρια στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία να οξύνουµε τα πάθη και να διχάσουµε
τον ελληνικό λαό.
Αντίθετα πρέπει να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, να
εξασφαλίσουµε όλοι µαζί την κοινωνική συνοχή και να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις των καιρών για ειρηνική συνύπαρξη και
υψηλό αίσθηµα κοινωνικής αλληλεγγύης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δώδεκα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί
τους από το Γενικό Λύκειο του Άουγκσµπουργκ Γερµανίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα έλεγα ότι είναι τυχεροί γιατί ήλθαν την ώρα που συζητούµε
ένα νοµοσχέδιο που αφορά τη µεταναστευτική πολιτική και τους
µετανάστες και τα ίδια τα παιδιά στη Γερµανία, ένα κοµµάτι της
Ελλάδας, το Άουγκσµπουργκ.
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Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας ∆ηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κ. Αντώνιος Σαµαράς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια προκαταρκτική παρατήρηση.
Αυτό που κάνει η Κυβέρνηση είναι αδιανόητο! Με τροπολογία,
προσθήκη που κατατέθηκε προχθές, παρέχεται στον Πρωθυπουργό η δυνατότητα να συγκροτεί επιτροπές και οµάδες εργασίας οι οποίες θα αντιµετωπίζουν κρατικά θέµατα µε απόρρητο
ή εµπιστευτικό χαρακτήρα.
Θα µπορεί επίσης να προβεί ένα κόµµα και σε απευθείας αναθέσεις αναλόγου έργου σε εταιρείες, στα µέλη των οποίων θα
καταβάλλεται αµοιβή, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται απευθείας από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Οικονοµικών.
∆εν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι κάνετε. Νοµοθετείτε την παρανοµία, καθιστάτε νόµιµες πράξεις, που µέχρι σήµερα θεωρούνται πολλαπλά παράνοµες. Αυτή είναι η διαφάνεια που
επαγγέλλεσθε, αυτή είναι η εξυγίανση του δηµοσίου ή µήπως
είναι η πλήρης νοµιµοποίηση της αυθαιρεσίας; Αυτά είναι τα νέα
ήθη που φέρνετε; Τι είδους απευθείας αναθέσεις εθνικών ζητηµάτων σε ξένες εταιρείες έχετε στο µυαλό σας; Έχετε καταλάβει ότι δεν διοικείται µία, Μη Κυβερνητική Οργάνωση αλλά
Κυβέρνηση δηµοκρατικής χώρας;
Είστε µία Κυβέρνηση που ενώ έχει πρόβληµα δηµοσίου ελλείµµατος καταργεί ψηφισµένα δηµόσια έσοδα της προηγούµενης κυβέρνησης, εγγράφει σε µια δύσκολη χρονιά παραπανίσιες
δαπάνες για να φουσκώσει το έλλειµµα, ύστερα ενώ το έλλειµµα
έχει διογκωθεί, αρνείται να πάρει έγκαιρα µέτρα και υφίσταται
επίθεση από τους κερδοσκόπους στις διεθνείς αγορές. Και µετά,
ενώ πλέον έχει πρόβληµα δηµοσίου δανεισµού, βγαίνει και δηλώνει δηµόσια ότι την οικονοµία που διαχειρίζεται τη βλέπει σαν
«Τιτανικό».
Κάνετε ό,τι µπορείτε για να κλονίσετε την εµπιστοσύνη των πάντων και τώρα βγάζετε αυτήν την τροπολογία της ντροπής, γιατί
αυτό είναι η τροπολογία σας, είναι ντροπή κύριε Υπουργέ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Να την αποσύρετε αµέσως και να µη διανοηθείτε να ξαναφέρετε τέτοιες τροπολογίες στη Βουλή των Ελλήνων!
Τώρα, σε ό,τι αφορά το µεταναστευτικό νοµοσχέδιο. Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες αφού
έλυσαν το πρόβληµα της φύλαξης των συνόρων, έδωσαν λύση
και στο πρόβληµα της ενσωµάτωσης των µεταναστών και των
παιδιών τους.
Βασική τους µέριµνα δεν είναι να δώσουν µαζικά χαρτιά στον
κόσµο που θέλουν να εντάξουν, αλλά να τους εντάξουν ψυχολογικά στις κοινωνίες τους και αυτή η ένταξη γίνεται οµαλά, γίνεται σταδιακά µε τρόπο που να µην προκαλεί τις τοπικές
κοινωνίες έτσι ώστε και οι µετανάστες να νιώθουν τελικά ότι είναι
κοµµάτι της κοινωνίας και ότι αντιµετωπίζονται ως κοµµάτι της
κοινωνίας. Γι’ αυτό και αυτές οι χώρες θέτουν τις λεγόµενες
ασφαλιστικές δικλίδες.
Το νοµοσχέδιο που φέρνει για ψήφιση η Κυβέρνηση δεν θέτει
καµµία τέτοια ασφαλιστική δικλίδα. Χρησιµοποιεί την αυτόµατη
χορήγηση ιθαγένειας στα παιδιά των νοµίµων µεταναστών, ως
µέσο για να επισπεύσει την πολιτογράφηση των νόµιµων αλλά
και τη νοµιµοποίηση των παράνοµων. Η Ελλάδα είναι γνωστό ότι
είναι πύλη εισόδου παράνοµων µεταναστών στην Ευρώπη, από
δοκιµαζόµενες χώρες της Αφρικής και της Ασίας.
Αντί να φροντίσουµε να κλείσουµε αυτήν την πύλη, τη µετατρέπουµε σε «µαγνήτη» µαζικής λαθραίας µετανάστευσης, σε
κέντρο νοµιµοποίησής τους µε απώτερο προορισµό άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πέραν όσων βέβαια θα µείνουν εδώ.
Σήµερα αναρωτιούνται κάποιοι τι θα γίνει µε όλα τα παιδιά που
γεννήθηκαν εδώ. Η απάντηση για εµάς είναι τριπλή.
Πρώτον, για όλα αυτά τα παιδιά προβλέπεται ήδη διαδικασία
πολιτογράφησης. Κάποια από αυτά θα πάρουν πλήρη δικαιώµατα Έλληνα πολίτη, µε βάση την υπάρχουσα, κύριε Υπουργέ,
νοµοθεσία.
∆εύτερον, µε βάση τη σηµερινή πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας, όλα τα παιδιά από γονείς νόµιµους µετανάστες, θα πάρουν
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ελληνική ιθαγένεια όταν ενηλικιωθούν µε µόνη προϋπόθεση να
έχουν τελειώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και να
διαλέξουν την ελληνική ιθαγένεια και όχι εκείνη των γονιών τους.
Τρίτον, µε τη ρύθµιση αυτή τους δίνεται προοπτική ένταξης
στην ελληνική κοινωνία καθώς και το κίνητρο ενσωµάτωσης
µέσω της εκπαίδευσης, αλλά δεν συµπαρασύρουµε έτσι και την
πολιτογράφηση των γονέων, γιατί τα παιδιά που γεννιούνται εδώ
θα παίρνουν το δικαίωµα να διεκδικήσουν την ελληνική ιθαγένεια
όταν ενηλικιωθούν. Ως τότε θα είναι µόνιµοι κάτοικοι, δεν θα είναι
Έλληνες πολίτες και δεν θα συµπαρασύρουν την πολιτογράφηση των γονιών τους, αφού ακόµα δεν θα έχουν ασκήσει το δικαίωµα της ιθαγένειας.
Με αυτή την απλή, λογική, σύγχρονη πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας ενισχύεται η διαδικασία ένταξης των παιδιών αλλά δεν
µετατρέπεται η χώρα σε πόλο έλξης για την προσέλκυση νέων
µεταναστών. Ενσωµατώνουµε τα παιδιά δηλαδή, µέσα από την
ηµετέρα παιδεία, µέσα από την ελληνικότητα της εκπαίδευσης
και ενσωµατώνουµε τους γονείς τους µέσα από την προοπτική
πολιτογράφησης.
∆εν πολιτογραφούµε µαζικά γονείς και παιδιά χωρίς να εντάσσουµε κανέναν. Προτείνουµε ό,τι κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Όπως η Γαλλία που ίδρυσε Υπουργείο Εθνικής Ταυτότητας και Μετανάστευσης, όπως η Βρετανία όπου των Εργατικών
η Κυβέρνηση εντάσσει τους µετανάστες και τα παιδιά τους στην
έννοια της βρετανικότητας και όπως η Ισπανία όπου η σοσιαλιστική κυβέρνηση κάνει το ίδιο µε την ταυτότητα της ισπανικότητας.
Όµως η Κυβέρνηση απέρριψε την πρότασή µας και υιοθέτησε
µια ρύθµιση που οδηγεί, χωρίς να το οµολογεί, στη µαζική πολιτογράφηση των πάντων χωρίς ασφαλιστικές δικλίδες και παρακάµπτοντας τελείως την παιδεία, την εκπαίδευση και την εθνική
ταυτότητα ως µέσο ενσωµάτωσης. ∆ηλαδή κινείται αντίθετα
προς το πνεύµα και το γράµµα ολόκληρης της σύγχρονης ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Και κάτι τελευταίο: Οι Ευρωπαίοι εταίροι µας έχουν επιβάλλει
τη Συµφωνία «∆ΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ», µε την οποίαν εµποδίζονται νόµιµοι µετανάστες σε ευρωπαϊκά κράτη-µέλη του Νότου να πηγαίνουν σε ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά. Η Συµφωνία «∆ΟΥΒΛΙΝΟ
ΙΙ» υπογράφηκε το 2003 επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Πήραν δηλαδή τότε µέτρα πώς να µην βγαίνουν οι νόµιµοι µετανάστες από
την Ελλάδα, όχι πώς να µην µπαίνουν οι παράνοµοι στην Ελλάδα.
Όλες οι άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου κατάφεραν στο µεταξύ να ελέγξουν την παράνοµη εισροή των µεταναστών κι έχουν
διατηρήσει αυστηρές προβλέψεις πολιτογράφησης και ιθαγένειας. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να ελέγξει την εισροή παράνοµων µεταναστών από τα σύνορά της. Πράγµατι είναι µια
διαδικασία δύσκολη. Τώρα όµως διευκολύνει µε την πολιτογράφηση και την ιθαγένεια. Αυτό σηµαίνει ότι δίνουµε σε πολλούς
µετανάστες, που θα είναι πια Έλληνες, τη δυνατότητα να παρακάµψουν τα εµπόδια της Συµφωνίας «∆ΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ» και να µεταβούν για εγκατάσταση σε όποια ευρωπαϊκή χώρα θέλουν ως
Έλληνες πολίτες πια, δηλαδή ως ευρωπαίοι πολίτες.
Η Νέα ∆ηµοκρατία αυτόν το νόµο θα τον καταργήσει, κύριε
Υπουργέ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Και θα τον καταργήσει, πρώτον, γιατί δεν προάγει την οµαλή
ενσωµάτωση, αλλά τη µαζική πολιτογράφηση. ∆εύτερον, γιατί
πυροδοτεί µέσα στην Ελλάδα το ρατσισµό και την ξενοφοβία.
Τρίτον, γιατί µας φέρνει σε σύγκρουση µε όλους τους εταίρους
µας, που δεν θα δουν µε καλό µάτι την παράκαµψη της Συµφωνίας «∆ΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ». Τέταρτον, διότι στη θέση του θα βάλουµε το
πολύ πιο ισορροπηµένο και ευρωπαϊκό σχέδιό µας για απόδοση
ιθαγένειας στα παιδιά των νόµιµων µεταναστών στην ενηλικίωσή
τους κι εφόσον έχουν τελειώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τέλος, η Νέα ∆ηµοκρατία θα επαναφέρει, όπως έχει δεσµευθεί, τον εθνικό χαρακτήρα του τίτλου του Υπουργείου Παιδείας,
αυτό που σήµερα ανακαλύπτουν και ανακάλυψαν ήδη οι περισσότεροι από τους εταίρους µας και αυτό που µόλις κατάργησε
το ΠΑΣΟΚ.
Το νοµοσχέδιό σας όµως, κύριε Υπουργέ, όχι µόνο δυναµιτίζει
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την κοινωνική συνοχή, αλλά το κάνετε και στον χειρότερο δυνατό
πολιτικό χρόνο. Ενώ ζούµε την πιο βαθιά οικονοµική και κοινωνική κρίση που έχει, πιστεύω, µεταπολεµικά περάσει η Ελλάδα,
βρήκατε τη στιγµή να ανοίξετε το δρόµο για µαζικές πολιτογραφήσεις δεκάδων χιλιάδων στην αρχή, εκατοντάδων χιλιάδων στο
µέλλον νοµιµοποιηµένων µεταναστών. Σας προειδοποιήσαµε να
µην το κάνετε. Σας δώσαµε διέξοδο για να το αποφύγετε. Εσείς
επιµείνατε. Έχετε ακέραια την ευθύνη για ό,τι θα συµβεί στο
εξής.
Αλλά και σε περίοδο έντονων κλυδωνισµών, αν θέλετε, σε ολόκληρο τον κόσµο µετατρέπετε την Ελλάδα σε πανίσχυρο πόλο
έλξης παράνοµης µετανάστευσης και σε προθάλαµο για τη µετέπειτα διοχέτευσή τους στην Ευρώπη. Σας προειδοποιήσαµε να
µην το κάνετε. Εσείς επιµείνατε. Θα έχετε ακέραια την ευθύνη
για ό,τι θα συµβεί στο εξής.
Σε φάση έντονων κλυδωνισµών µέσα στην Ελλάδα δίνετε την
εντύπωση ότι προσπαθείτε επίσης –και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο- να αλλάξετε το ελληνικό εκλογικό σώµα, έστω και µόνο για
τις δηµοτικές εκλογές. Σας προειδοποιήσαµε σε κάθε τόνο να
µην το κάνετε. Εσείς επιµένετε. Θα έχετε ακέραια την ευθύνη για
ό,τι θα συµβεί στο εξής.
∆εν ξέρω πόσους νοµίζει το ΠΑΣΟΚ ότι θα κερδίσει. Το πιθανότερο είναι να χάσει πολύ περισσότερους. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι µόλις οι Ευρωπαίοι εταίροι µας αντιληφθούν τι πάει να
γίνει και πως όσοι εδώ πολιτογραφηθούν αθρόα θα καταλήξουν
στις δικές τους χώρες, θα αντιδράσουν, την ώρα που νέα κύµατα
µεταναστών θα εισρέουν παράνοµα στην Ελλάδα. Το θέλετε και
αυτό; Η προσπάθεια πάντως του ΠΑΣΟΚ να παίξει µε την αγωνία
των µεταναστών θα γυρίσει µπούµερανγκ σε βάρος του. Γιατί το
πρόβληµα δεν είναι οι ξένοι µετανάστες. Το πρόβληµα είναι όσοι
τους φέρνουν εδώ για να τους εκµεταλλευθούν και αφού τους
φέρουν, κερδοσκοπούν πάνω στην ανασφάλειά τους και προσπαθούν πολιτικά να τους αιχµαλωτίσουν.
Ζητάµε από τον ελληνικό λαό να µην πέσει στην παγίδα της
πόλωσης, να µην στραφεί κατά των µεταναστών, αλλά µόνο κατά
εκείνων που κερδοσκοπούν σε βάρος τους. Άλλωστε, οι ίδιοι οι
µετανάστες καταλαβαίνουν ποιοι προσπαθούν οµαλά να εντάξουν στην ελληνική κοινωνία όσους θέλουν ειλικρινά να ριζώσουν
εδώ και ποιοι προσπαθούν να τους µετατρέψουν σε κοµµατικά
υποχείρια και να στρέψουν και την ελληνική κοινωνία εναντίον
τους.
Αυτό το επικίνδυνο νοµοσχέδιο εµείς ζητήσαµε να µην το φέρετε για ψήφιση. Ζητήσαµε να το αλλάξετε, ζητήσαµε να το αναστείλετε. ∆εν µας ακούσατε. Η Νέα ∆ηµοκρατία σας προειδοποιεί
µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο. Οδηγείτε την ελληνική κοινωνία σε επικίνδυνα αδιέξοδα, αν τελικά κάνετε νόµο του κράτους
αυτό το µεταναστευτικό νοµοσχέδιο. Μην το κάνετε! Θα έχετε
ακέραια την ευθύνη για ό,τι συµβεί.
Και µην χαµογελάτε, κύριε Υπουργέ. ∆εν είναι η ώρα!
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, θα κάνετε κανονική οµιλία τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αρµόδιος Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ο κ. Ραγκούσης, έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αµέσως µετά, κύριε Καρατζαφέρη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Θα ήταν καλό ο κύριος Υπουργός να απαντήσει συνολικά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εάν ο κύριος Υπουργός θέλει να ακούσει και εσάς και µετά να τοποθετηθεί, το Προεδρείο δεν έχει καµµία αντίρρηση. Εκ του Κανονισµού, όπως
γνωρίζετε, τόσο οι Υπουργοί όσο και οι Αρχηγοί των κοµµάτων
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έχετε το δικαίωµα να ζητάτε το λόγο. Και τον έχετε ζητήσει και
εσείς.
Κύριε Ραγκούση, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, συζητώντας το ελληνικό
Κοινοβούλιο το παρόν νοµοσχέδιο, είχε τη δυνατότητα µέσα στη
διάρκεια των τοποθετήσεων που έχουν προηγηθεί να ξεκινήσει
τη συζήτηση για ένα πραγµατικά πάρα πολύ σηµαντικό και σοβαρό θέµα για την ελληνική κοινωνία και τον τόπο. Είχε όµως και
τη δυνατότητα πριν από λίγο, όχι απλώς να ακούσει τις απόψεις
του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά -όπως προσωπικά πιστεύω- να ζήσει και µία ιδιαίτερη στιγµή, η οποία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι όσο ο χρόνος παρέρχεται τόσο
το πραγµατικό πολιτικό πρόσωπο αποκαλύπτεται.
Μου έκανε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ µεγάλη
εντύπωση η συχνότητα, µε την οποίαν ο κ. Σαµαράς χρησιµοποίησε στην οµιλία του φράσεις του τύπου: «Μην διανοηθείτε»,
«µην τολµήσετε», «αποσύρετε», «µην προχωρήσετε» και ούτω καθεξής. ∆εν ξέρω τι νοοτροπία αντανακλούν όλες αυτές οι φράσεις, αυτό που ξέρω όµως είναι ότι ο κ. Σαµαράς για µιαν ακόµη
φορά δεν απέφυγε τον πειρασµό να προχωρήσει ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου σε διαστρέβλωση και παραποίηση διατάξεων που, εν πάση περιπτώσει πια, γραπτώς έχουν διανεµηθεί
και είναι στη διάθεση όλων των Βουλευτών. Αποκορύφωµα δε
ήταν ότι, για µιαν ακόµη φορά κι ενώ του έχει επισηµανθεί κατ’
επανάληψη, εξήγγειλε µία καθ’ όλα έωλη και αστήρικτη προαναγγελία κατάργησης ενός νοµοσχεδίου, το οποίο γνωρίζει πολύ
καλά ότι παράγει έννοµες συνέπειες που από το Σύνταγµα δεν
µπορούν να ακυρωθούν. Και δεν µπορεί κανείς να διανοηθεί ότι
ο κ. Σαµαράς αυτό δεν το γνωρίζει. Άρα, δεν µπορεί να µην καταλήξει στο συµπέρασµα ότι συνειδητά προβαίνει σε µια σειρά
από διαπιστώσεις, διατυπώσεις, αλλά και πολιτικές παρατηρήσεις που ο ίδιος προσωπικά γνωρίζει ότι στην πραγµατικότητα
δεν έχουν καµµία σηµασία, καµµία αξία.
Μίλησε για απόσυρση. Είπε ότι έχει ζητήσει για µιαν ακόµη
φορά την απόσυρση αυτού του νοµοσχεδίου, αυτών των διατάξεων, την οποία δεν υιοθετούµε.
Ο κ. Σαµαράς αρνείται να αντιληφθεί ότι η Κυβέρνηση, η Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, έχει πει τρία µεγάλα «ναι» σε απόσυρση πολιτικών. Και γι’ αυτό το λόγο είµαστε σήµερα εδώ.
Το πρώτο «ναι» που έχουµε πει είναι στην οριστική και αµετάκλητη απόσυρση πολιτικής ή πολιτικών, µε τις οποίες άνοιξαν τα
σύνορα της χώρας, το 1991 και το 1992 κύριε Σαµαρά, µε αποτέλεσµα τότε να έρθουν στην Ελλάδα, χωρίς χαρτιά, χωρίς διατυπώσεις, για πρώτη φορά µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο
χιλιάδες οικονοµικοί µετανάστες, χωρίς κανέναν απολύτως
έλεγχο.
Έχουµε πει ένα δεύτερο µεγάλο «ναι» στην απόσυρση της πολιτικής των µαζικών «ναι» και αυτόµατων νοµιµοποιήσεων, που
µόνο την τελευταία φορά, το 2005 και το 2007, είχαν ως αποτέλεσµα µαζικά, άκριτα και αυτόµατα να νοµιµοποιηθούν στην Ελλάδα από την κυβέρνηση Καραµανλή εκατόν πενήντα χιλιάδες
οικονοµικοί µετανάστες, οι οποίοι αποτελούν τον καλύτερο πρεσβευτή, αλλά και µαγνήτη παρόµοιων συµπεριφορών.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: ∆εν θυµάστε καλά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Γιατί εάν για την
Ελλάδα ιστορικά µια πράξη, µια απόφαση, που εκ των πραγµάτων αποτελεί το καλύτερο, το πιο ηχηρό παγκοσµίως προσκλητήριο για περαιτέρω προσέλευση παράνοµων µεταναστών στη
χώρα -είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία που τελευταία φορά, όχι
πρώτη, πραγµατοποιήθηκε το 2005 και 2007- τότε τι µήνυµα
στέλνει όταν εκατόν πενήντα χιλιάδες, αδιακρίτως και χωρίς καµµία προσωπική εξέταση των δεδοµένων και των δικαιολογητικών
που συνοδεύουν εδώ την παρουσία τους παίρνουν νόµιµη κάρτα
παραµονής στη χώρα; Ότι ελάτε κι εσείς, κινηθείτε και ζήστε στη
χώρα µερικά χρόνια παράνοµα και κάποια στιγµή θα έρθει η
ώρα, όπως έκανε στο παρελθόν τρεις φορές το ελληνικό κράτος, θα σας νοµιµοποιήσει ξανά.
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Αυτή η πολιτική είναι που εµείς είπαµε οριστικά και αµετάκλητα να αποσυρθεί. Γιατί, αυτή η πολιτική που τελευταία φορά
πραγµατοποιήθηκε από την κυβέρνηση Καραµανλή το 2005 και
το 2007, είναι ο πραγµατικός µαγνήτης, το πραγµατικό προσκλητήριο παράνοµης µετανάστευσης στη χώρα µας.
Αλλά είπαµε και ένα µεγάλο «ναι» σε µια απόσυρση ακόµη µιας
πολύ σοβαρής πολιτικής, που αντιβαίνει κατά τη γνώµη µας κάθε
διαδικασία και κάθε έννοια κράτους δικαίου. Και αυτό το «ναι»
αφορούσε πολιτικές οι οποίες έχουν σχέση µε την αυθαίρετη και
αδιαφανή διαδικασία απονοµής της ιθαγένειας, που είχαµε την
ευκαιρία µε ντοκουµέντα να παρακολουθήσουµε να αποδεικνύεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας, το Γεώργιο Παπανδρέου,
στην προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση για το ίδιο θέµα, σε επίπεδο Αρχηγών.
Άρα, έχουµε πει τρία «ναι» στην απόσυρση τέτοιων πολιτικών
και γι’ αυτό είµαστε εδώ που είµαστε, γι’ αυτό φέρνουµε αυτό το
νοµοσχέδιο.
Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, εάν αυτό το νοµοσχέδιο αποσυρθεί, όπως ο κ. Σαµαράς ζητά, τότε η Ελλάδα έχει ένα δρόµο.
Αυτόν που µέχρι σήµερα έχει ακολουθήσει, δηλαδή το δρόµο
της πρόσκλησης στην παράνοµη µετανάστευση, την πολιτική η
οποία θέλει το ελληνικό κράτος να έχει νοµιµοποιήσει περίπου
εκατοντάδες χιλιάδες, πεντακόσιες-εξακόσιες χιλιάδες µετανάστες και να τους έχει στο περιθώριο, χωρίς καµµία προοπτική,
χωρίς καµµία ελπίδα, χωρίς το δικαίωµα όχι να πάρουν αυτόµατα
την ελληνική ιθαγένεια, αλλά σ’ ένα σύγχρονο κράτος δικαίου να
διεκδικήσουν, εάν αυτοί θέλουν και εάν αυτοί πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν, το δικαίωµα της κτίσης της ελληνικής ιθαγένειας.
Όµως, ο κ. Σαµαράς, δυστυχώς, σήµερα επέλεξε αυτό το νοµοσχέδιο να κάνει και κάτι ακόµη χειρότερο. Επέλεξε µια κρίσιµη
στιγµή για τον τόπο, επέλεξε µια ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται στο αποκορύφωµα µιας διεθνούς εκστρατείας, προσωπικής δικής του και της Κυβέρνησης, άρα και της
Ελλάδας στο σύνολό της, να µεταβάλλει ένα δυσµενέστατο
κλίµα, παρόµοιο του οποίου ίσως η χώρα δεν έχει ξανασυναντήσει τις τελευταίες δεκαετίες, για να µπορέσει να υπηρετήσει το
εθνικό συµφέρον, για να µπορέσει να υπηρετήσει το συµφέρον
του τόπου. Και ο κ. Σαµαράς διάλεξε αυτήν εδώ την ηµέρα που
ο Γεώργιος Παπανδρέου κορυφώνει την προσπάθειά του για να
αλλάξει το παγκόσµιο κλίµα υπέρ της χώρας µας και των εθνικών
συµφερόντων, αγαπητοί συνάδελφοι, ναι, για να καταφέρει ένα
πισώπλατο χτύπηµα! Ένα πισώπλατο χτύπηµα στον Πρωθυπουργό, που προκύπτει στην πραγµατικότητα από την προσπάθεια να αµφισβητήσει την ηθική ακεραιότητα του Έλληνα
Πρωθυπουργού.
Γιατί, αυτή η διάταξη που γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουµε
φέρει, είναι µια διάταξη που προέκυψε ως ανάγκη για την Ελλάδα και το θεσµό του Έλληνα Πρωθυπουργού και όχι για το Γεώργιο Παπανδρέου, στην προσπάθεια ακριβώς που αυτούς τους
µήνες κάνει για να ανασκευάσει, να ανασυγκροτήσει µια Ελλάδα
η οποία ήταν ετοιµόρροπη. Ήταν ετοιµόρροπη µετά τις πολιτικές που ασκήθηκαν στο δηµοσιονοµικό τοµέα από την προηγούµενη κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια.
Και αυτό, κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
να µην καταλογιστεί ως ένα στίγµα πολιτικό σ’ αυτήν την αντιπολιτευτική πολιτική που έχει υιοθετήσει ο κ. Σαµαράς το τελευταίο διάστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι σήµερα οι πολιτικές ένταξης κινήθηκαν µεταξύ της ατολµίας και της αναποτελεσµατικότητας, αυτή είναι η γνώµη µας. Πολλές φορές έφτασαν στα όρια
της αδιαφάνειας και της διαφθοράς. Είχαµε την ευκαιρία στο
πλαίσιο της ∆ιαρκούς Επιτροπής να ακούσουµε φορείς, εκπροσώπους µεταναστών, οι οποίοι, χωρίς κανένα δισταγµό, µπροστά σε µέλη της προηγούµενης κυβέρνησης είπαν ότι αυτή τη
στιγµή, αυτό που κυκλοφορεί στους νόµιµους µετανάστες στη
χώρα µας είναι ότι εάν θέλεις να έχεις κάποια εµπλοκή µε το ελληνικό κράτος είτε για να ζητήσεις ιθαγένεια είτε για να ζητήσεις
νόµιµη παραµονή, είναι ότι πρέπει να βρεις το µέσο για να επιτύχεις κάτι τέτοιο.
Παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ και έχουν µεγαλώσει εδώ, δεν
είναι ακόµη Έλληνες πολίτες. Παιδιά που έχουν παρακολουθήσει
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το ελληνικό σχολείο, είναι ακόµη για την πολιτεία ξένοι. Άνθρωποι που ζουν χρόνια µαζί µας, εργάζονται µαζί µας, πληρώνουν
ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, δεν έχουν λόγο για το µέλλον της χώρας. Αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια και απλά περιµένουν την απάντηση της πολιτείας για χρόνια και πάντα
βεβαίως, µε το φόβο ότι η αίτησή τους µπορεί να απορριφθεί και
πάντα βεβαίως, χωρίς καµµία αιτιολογία.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η ελληνική ιθαγένεια,
αυτή η τόσο σοβαρή υπόθεση, αποτέλεσε αντικείµενο µικρών ή
µεγάλων εξυπηρετήσεων και τα ντοκουµέντα υπάρχουν. Θυµόµαστε όλοι τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις –ξαναλέω- του Πρωθυπουργού για την παράκαµψη και του πνεύµατος και του
γράµµατος του σηµερινού Κώδικα Ιθαγένειας από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία, µε αποκορύφωµα άνθρωποι οι οποίοι δεν
ξέρουν τον εθνικό ύµνο, που κατοικούσαν στην Καβάλα και δεν
γνώριζαν σε ποιο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα, σε ποιο γεωγραφικό διαµέρισµα της χώρας µας ανήκει η Καβάλα, να παίρνουν την ελληνική ιθαγένεια.
Από εκείνους που τώρα µας εγκαλούν –αποκορύφωµα ο κ. Σαµαράς- για χαλαρότητα στις διαδικασίες απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας, ότι δηλαδή, εµείς αντιµετωπίζουµε µε χαλαρό
τρόπο την ελληνική ιθαγένεια, έχουν αναρωτηθεί άραγε -όσοι
βιάστηκαν να µας κατηγορήσουν- που οδηγεί το να συνεχίσουν
τα πράγµατα ως έχουν; Μπορούµε στα σοβαρά να οραµατιστούµε µια κοινωνία ειρήνης και ασφάλειας, ενώ διατηρούµε τόσους ανθρώπους στο περιθώριο; Εµείς πιστεύουµε πως όχι.
Το νοµοσχέδιο για τις σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική
ιθαγένεια, ακριβώς, σ’ αυτό αποσκοπεί. Να απαντήσει µε τρόπο
υπεύθυνο σε τρία ζητήµατα. Στα παιδιά δεύτερης γενιάς, σ’ ένα
σύγχρονο κώδικα πολιτογράφησης που συνάδει µε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, καθώς επίσης, βεβαίως και στο τρίτο µεγάλο κοµµάτι που έχει να κάνει µε την πολιτική συµµετοχή όχι
µόνο των οικονοµικών µεταναστών, αλλά και των οµογενών στις
τοπικές εκλογές πρώτου βαθµού.
∆ηλαδή, όλα αυτά για να απαντήσει µε τρόπο υπεύθυνο στο
µείζον ζήτηµα και της ένταξης των νοµίµων µεταναστών στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, αλλά όχι µόνο σ’ αυτό, αλλά
και στις ανάγκες διαµόρφωσης ενός σύγχρονου κράτους δικαίου.
Πρώτο µας µέληµα –το έχουµε ξεκαθαρίσει- είναι τα παιδιά
δεύτερης γενιάς, αυτά που γίνονται φίλοι µε άλλα Ελληνόπουλα
στα σχολεία, που παίζουν µαζί τους, που ζουν τα προβλήµατα
και τα άγχη της ηλικίας τους. Γιατί υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται εδώ και δεν γνωρίζουν άλλη πατρίδα, υπάρχουν και τα
παιδιά που ήρθαν εδώ σε πολύ µικρή ηλικία, παρακολουθούν
όµως το ελληνικό σχολείο. Προβλέπουµε ότι πρέπει, βεβαίως, να
έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον έξι τάξεις του ελληνικού σχολείου, για να πάρουν µε αίτηση που συµπληρώνουν
την ελληνική ιθαγένεια και στα δεκαοκτώ, όταν ενηλικιωθούν,
τους δίνουµε τη δυνατότητα, εάν επιθυµούν τότε που ενηλικιώθηκαν, να µη συνεχίσουν να την έχουν, να ζητήσουν να την αποβάλλουν.
Άρα, να είναι συνειδητοί Έλληνες πολίτες. Και το µείζον κεντρικό ερώτηµα που υπάρχει, κυρίως για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, είναι ένα και µέχρι σήµερα δεν έχει απαντηθεί. Ποιος
είναι ο κίνδυνος για την Ελλάδα; Τι θα πάθει η Ελλάδα; Πώς θα
ζηµιωθεί η Ελλάδα αν αυτά τα παιδιά που µεγαλώνουν στην Ελλάδα, που µεγαλώνουν ως Έλληνες και των οποίων οι γονείς θέλουν να αποκτήσουν αυτά τα παιδιά την ελληνική υπηκοότητα,
αποκτήσουν αυτήν την ελληνική υπηκοότητα στα δώδεκα στα δεκατρία τους; Τι κακό θα συµβεί στη χώρα, αν αυτά τα παιδιά, το
νωρίτερο δυνατό, αρχίσουν και µεγαλώνουν ως συνειδητοί Έλληνες πολίτες, ως πραγµατικά Ελληνόπουλα.
Υπάρχουν βεβαίως και άλλα παιδιά που πληρούν τα παραπάνω. Επειδή η Ελλάδα, όµως, άργησε είναι πλέον ενήλικες και
γι’ αυτά τα παιδιά προβλέπουµε ότι αν πληρούν µια από τις δύο
παραπάνω προϋποθέσεις, µπορούν να υπαχθούν στις παραπάνω
ρυθµίσεις.
Εκτός από τα παιδιά, βεβαίως, υπάρχουν και οι ενήλικες µόνιµοι µετανάστες. Άνθρωποι που ήρθαν και αποφάσισαν να ζήσουν
εδώ, άνθρωποι που ζουν και εργάζονται για χρόνια στη χώρα
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µας, άνθρωποι που αισθάνονται ότι είναι έτοιµοι να γίνουν µέλη
της ελληνικής κοινωνίας, άνθρωποι που µας τιµούν µε αυτήν
τους την επιθυµία. Σε όλους αυτούς η Ελλάδα δίνει το δικαίωµα
να ελπίζουν. Μπορούν, εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν, να αιτηθούν
-όχι να αποκτήσουν αυτόµατα- να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.
Είναι µείζον, είναι κεντρικό στοιχείο της λογικής αυτού του νοµοσχεδίου για εµάς και το έχει πει ο Γιώργος Παπανδρέου στην
προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση ότι: «Έλληνας και γεννιέσαι
και γίνεσαι». Όµως, εδώ µιλούµε για το επόµενο. Και το επόµενο
είναι ότι αν κάποιος αποφασίσει -όπως είπε και συµφωνώ ένας
συνάδελφος- αν κάποιος συνειδητά θελήσει να γίνει Έλληνας
πολίτης κάτι που δεν µπορεί παρά να περιποιεί τιµή γι’ αυτή τη
χώρα, τότε εµείς πρέπει να αποφασίσουµε τις αυστηρές, τις
αξιοπρεπείς, τις αξιόπιστες, τις διάφανες διαδικασίες, µε τις
οποίες η χώρα µας, αν αποφασίσει, θα του απονείµει την ελληνική ιθαγένεια.
Άρα, µιλούµε για τις συγκεκριµένες διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όσοι έχουν γνήσια τη θέληση θα µπορούν -αλλά δεν
είναι βέβαιο ότι θα µπορούν όλοι- να πολιτογραφηθούν. Είναι
διαδικασίες που δεν µένουν απλά στο σχετικής αξίας χρονικό
όριο, διαδικασίες που αποτελούν ένα συνολικό ολοκληρωµένο
πακέτο µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση.
Όσοι ήδη ζουν νόµιµα στη χώρα, µπορούν να αιτηθούν να πολιτογραφηθούν, εφόσον έχουν συµπληρώσει πέντε χρόνια νόµιµης διαµονής. Όσοι ζουν και είναι ήδη νόµιµοι µετανάστες, έχουν
στη συντριπτική τους πλειονότητα πολύ περισσότερα και από
πέντε και από έξι και από επτά και από οκτώ χρόνια. Γιατί η τελευταία διαδικασία µαζικής και αυτόµατης πολιτογράφησης -το
γνωρίζουν πολύ καλά οι συνάδελφοι της προηγούµενης κυβέρνησης- είχε έναν όρο, ότι όλοι όσοι νοµιµοποιήθηκαν, είχαν έρθει
στη χώρα µέχρι 31-12-2004. Άρα, ήδη είναι πολύ περισσότερα
χρόνια από τα πέντε εδώ. Όσοι βεβαίως µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου θα έρθουν στη χώρα, πρέπει να έχουν συµπληρώσει
τουλάχιστον επτά χρόνια για να αιτηθούν, ξαναλέω, την πολιτογράφηση.
Ουσιαστικά αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι,
µαζί µε τον ένα χρόνο περιθώριο που έχει το ελληνικό κράτος
για να τους απαντήσει, το γερµανικό µοντέλο σ’ αυτή του τη διάσταση. Αυτά είναι τα οκτώ χρόνια του γερµανικού µοντέλου. Και
εδώ, βεβαίως, δεν µπορεί κανείς όταν µιλάει για γερµανικό µοντέλο, να µη θυµηθεί, από τα διάφορα στάδια που έχει περάσει
η προσέγγιση του κ. Σαµαρά και της Νέας ∆ηµοκρατίας γι’ αυτό
το θέµα, ότι δεν είναι πάνω από ένας - ενάµισης µήνας που µας
προκάλεσε δηµοσίως να το υιοθετήσουµε το γερµανικό µοντέλο.
Και ξέρετε ότι το γερµανικό µοντέλο έχει αυτά τα δύο, τρία
βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, οκτώ χρόνια για να κάνεις αίτηση και δεύτερον, τα παιδιά όταν παίρνουν τη γερµανική ιθαγένεια, την παίρνουν από τη γέννησή τους και στα δεκαοκτώ,
απλώς αποφασίζουν, αν έχουν δύο ιθαγένειες, ποια από τις δύο
θα αποβάλλουν. Αυτό, λοιπόν, είναι το γερµανικό µοντέλο, το
επτά συν ένα χρόνια.
Και βεβαίως είναι ένα ερώτηµα. Γιατί από τη µία απευθύνεται
η πρόκληση για το γερµανικό µοντέλο και όταν τα πράγµατα εξελίσσονται κατά αυτόν τον τρόπο, θυµόµαστε και κατασκευάζουµε άλλου τύπου προσπάθειες να διαφύγουµε από ένα
πραγµατικό πρόβληµα που δεν έχει η κυβέρνηση, δεν έχει η Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, έχει η κοινωνία, έχει ο τόπος.
Σήµερα ισχύει, γιατί κι αυτό πρέπει να το πούµε, το ασαφέστατο κριτήριο του ήθους και της προσωπικότητας. Για πρώτη
φορά από το παρόν νοµοσχέδιο τίθεται ως προϋπόθεση η γνώση
της ελληνικής γλώσσας, γνώση που εξετάζεται µε γραπτές εξετάσεις για πλήρη διαφάνεια. Γραπτώς εξετάζεται και η γνώση
του πολιτεύµατος, βεβαίως και της ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας.
Συµπληρώνεται από το παρόν νοµοσχέδιο ο κατάλογος µε τα
αδικήµατα που αποτελούν κόλληµα για την αίτηση πολιτογράφησης…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα χρειαστώ λίγα λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εντάξει, κύριε Υπουργέ.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): … δηλαδή µία
σειρά από αδικήµατα που αν κάποιος τα έχει διαπράξει, αποκλείεται από τη διαδικασία πολιτογράφησης.
Παραδείγµατος χάριν, ο σηµερινός, ο ισχύων κώδικας -όχι το
δικό µας νοµοσχέδιο, που θα ψηφιστεί µετά- δεν προβλέπει αδικήµατα, όπως η συµµετοχή στο οργανωµένο έγκληµα.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε ότι
υπάρχει πρόβληµα στη σηµερινή διαδικασία απόδοσης ιθαγένειας -το γνωρίζουµε πολύ καλά- σε µια εποχή που η Ελλάδα δέχεται πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Υπουργός σήµερα
µπορεί να αρνηθεί ή να εγκρίνει χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του, χωρίς να δώσει λογαριασµό, χωρίς κανείς να µάθει το
παραµικρό. Ο Υπουργός µπορεί επίσης να απαντήσει, όποτε ο
ίδιος κρίνει. Σίγουρα για εµάς, όχι για όλους, το έχουµε ήδη πει,
αυτή δεν είναι µια διαδικασία που συνάδει µε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Γι’ αυτό και εισάγουµε την υποχρεωτική αιτιολόγηση της απόφασης που πρέπει, σας παρακαλώ, να
γνωρίζετε ότι µόνο η Ελλάδα αυτή τη στιγµή, η Πολωνία και πιθανότατα η Μάλτα δεν την έχουν ακόµα θεσπίσει. Ακόµα και
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Τουρκία, περιλαµβάνουν στο εσωτερικό τους δίκαιο, στο εθνικό τους δίκαιο,
την υποχρέωση αιτιολόγησης απέναντι σε τέτοιες αιτήσεις. Και
η απάντηση, βεβαίως, εντός συγκεκριµένου χρονικού ορίου που
δεν µπορεί να ξεπερνά τα δύο χρόνια.
Βεβαίως, πέραν όλων αυτών, θεσπίζουµε για πρώτη φορά και
δευτεροβάθµιο όργανο µε επικεφαλής ανώτατο δικαστικό επίτιµο µέλος του Συµβουλίου της Επικρατείας που θα µπορεί να
ελέγχει όλες τις αποφάσεις που θα εκδίδονται µετά από αιτήσεις
για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας. Αυτές είναι οι βασικές προβλέψεις για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας για
όσους ζουν νόµιµα και µακροχρόνια στην Ελλάδα.
Τέλος -το επαναλαµβάνουµε µέχρι να το κατανοήσουν όλοι
στην Αίθουσα, αν και πια χάσαµε κάθε ελπίδα σε ό,τι αφορά τον
κ. Σαµαρά και τη Νέα ∆ηµοκρατία- καµµία διάταξη του νοµοσχεδίου δεν αφορά παράνοµους µετανάστες. Κανένας µετανάστης
χωρίς χαρτιά, δεν νοµιµοποιείται από αυτό το νοµοσχέδιο. ∆εν
υπάρχει µεγαλύτερο ψέµα, που επαναλαµβάνεται, από το ότι µε
αυτό το νοµοσχέδιο νοµιµοποιούνται παράνοµοι µετανάστες ή
ότι αυτό το νοµοσχέδιο έχει µέσα διατάξεις, χρήση των οποίων
µπορεί να κάνει κάποιος που δεν κατοικεί νόµιµα στην Ελλάδα.
Οι τελευταίοι που πήραν το δικαίωµα να κατοικούν νόµιµα στην
Ελλάδα, ήταν από την κυβέρνηση Καραµανλή, σας το ξαναλέω,
η τελευταία µαζική και αυτόµατη νοµιµοποίηση που έγινε το 2005
και ολοκληρώθηκε το 2007.
Παρακολουθήσαµε όλοι, βεβαίως, τις συνεχείς προσπάθειες
πολλών να παραπληροφορήσουν την κοινή γνώµη είτε από
άγνοια είτε πια από σκοπιµότητα, αφού επαναλαµβάνεται. Σήµερα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, δεν µπορεί πια, αφού είναι
γραπτά τα ντοκουµέντα, να µιλήσει ξανά για δήθεν νοµιµοποίηση µεταναστών που δήθεν γίνεται µε αυτό το νοµοσχέδιο. Βεβαίως εµείς δεν το κρύβουµε ότι θα περιµέναµε µια φράση
αυτοκριτικής, ιδίως από πρωταγωνιστές περιόδων της χώρας
που γέννησαν το πρόβληµα και που το παρέδωσαν στην κατάσταση που το παρέδωσαν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ κύριε
Υπουργέ ολοκληρώνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Σήµερα έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο εκτός από τις προβλέψεις για τα παιδιά δεύτερης γενιάς, αλλά και τις σύγχρονες
διατάξεις, τον κώδικα πολιτογράφησης που εισαγάγει και µια
άλλη καινοτοµία για την οποία έχει στο παρελθόν δεσµευτεί και
η προηγούµενη κυβέρνηση µε τρόπο πιο ρητό, πιο κατηγορηµατικό και πιο ευρύ, που περισσότερο δεν γίνεται. Και όταν έρθει η
ώρα -γιατί ήδη έχει περάσει ο χρόνος- θα δώσουµε και τα απαραίτητα ντοκουµέντα στο Σώµα.
Όταν ήρθε εδώ ο Ύπατος Αρµοστής του ΟΗΕ ο κ. Γκουτιέρες,
είχαµε την ευκαιρία και δηµοσίως να καταθέσει µια σειρά από
εµπειρίες, διεθνείς εµπειρίες, ευρωπαϊκών χωρών εµπειρίες, για
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το πόσο ωφέλιµο ήταν για την ένταξη, αλλά και για την απογκετοποίηση πολλών κοινωνιών που έχουν και ζουν αντίστοιχα προβλήµατα µε τα δικά µας, το γεγονός της παροχής του
δικαιώµατος «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» στους οικονοµικούς µετανάστες. Και αυτό γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν οι µετανάστες ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές δένονται µε την τοπική
κοινωνία και οι δήµαρχοι, εκ των πραγµάτων, αναγκάζονται να
προσέχουν τις γειτονιές, να προσέχουν τους ίδιους.
Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος της ρύθµισης για τη συµµετοχή και των οµογενών, αλλά και των νοµίµων µεταναστών στις
εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακούστηκε το επιχείρηµα:
«Να το αφήσουµε για τις επόµενες εκλογές» και µάλιστα ακούστηκε από όσους το έχουν ήδη καταγεγραµµένο στα ντοκουµέντα τους.
Και µάλιστα υπόσχονταν και την ψήφο αυτήν να τη δώσουν και
στο Β’ βαθµό της Αυτοδιοίκησης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε παρακαλώ την οµιλία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Εκείνο το οποίο για µια ακόµη φορά πρέπει να πούµε είναι ότι
εάν όλοι οι νόµιµοι µετανάστες και οµογενείς που δικαιούνται αιτηθούν τη συµµετοχή τους –γιατί αυτό θα το ξέρουµε µόνο το
καλοκαίρι- αυτοί δεν θα ξεπερνούν παρά τις λίγες δεκάδες χιλιάδες. Κι αυτό σε κάθε νοµό, όπως το έχουµε επίσηµα καταµετρηµένο στο Υπουργείο Εσωτερικών, δεν θα ξεπεράσει το 1%
του συνολικού εκλογικού σώµατος και πάλι µε την προϋπόθεση
ότι θα αιτηθούν.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να συµπληρώσω µία κουβέντα ακόµα.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό το νοµοσχέδιο δεν θα κριθεί µε την ψήφισή του. Θα κριθεί, όταν µετά από περίπου δύο χρόνια, θα είµαστε σε θέση να µιλήσουµε για τα αποτελέσµατα που θα
επιφέρει.
Εµείς πιστεύουµε ακράδαντα ότι µετά από δύο χρόνια, η Ελλάδα θα είναι εδώ, η Ελλάδα δεν θα έχει πάθει τίποτα, η Ελλάδα
δεν θα έχει «µολυνθεί», η Ελλάδα θα είναι ακόµα πιο δυνατή, θα
είναι ακόµη πιο ασφαλής, θα είναι ακόµη πιο ανθρώπινη. Εµείς
θα βαδίσουµε στη βάση της αρχής ότι σφραγίζουµε τα σύνορά
µας, ανοίγουµε την καρδιά µας, γιατί αυτό πιστεύουµε ότι επιτάσσει το εθνικό συµφέρον και το συµφέρον του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί - συνοδοί της πρώτης οµάδας
από το Γυµνάσιο Κάτω Κλειτορίας Αχαΐας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΛΑΟΣ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είπατε για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην
Ουάσιγκτον. Πράγµατι, ήταν ένα επιτυχηµένο ταξίδι, που παραλίγο να το «τινάξετε στον αέρα» εσείς. ∆εν ξέρω πόσο έχετε ενηµερωθεί από τον Πρωθυπουργό, αλλά η κ. Ναπολιτάνο µε το
νοµοσχέδιο αυτό που φέρνετε σήµερα εδώ έχει στυλώσει τα ποδάρια. Χρειάστηκε να υπάρξουν άλλοι παράλληλοι δρόµοι, για
να αρθούν τα εµπόδια που εσείς βάζετε τώρα. Για να ξέρουµε
ακριβώς πώς έχουν τα πράγµατα, για εκείνους που δεν είναι αρκούν έως µυηµένοι για το τί συνέβη στην Ουάσιγκτον. Με µερικούς µπορούµε και συνεννοούµεθα και µε τα µάτια εδώ µέσα.
Όσον αφορά το άλλο θέµα στο οποίο αναφερθήκατε για τον
κύριο Πρωθυπουργό, εµείς το καταλαβαίνουµε. Πρέπει επιτέλους όλοι να καταλάβουµε ένα πράγµα. Ο οποιοσδήποτε Πρω-
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θυπουργός -είτε είναι της Νέας ∆ηµοκρατίας είτε είναι του
ΠΑΣΟΚ- δεν είναι εξ αρχής ύποπτος. Ξεκινάµε ότι ο Πρωθυπουργός είναι ύποπτος. Έτσι ξεκινάµε και ότι θα κάνει είναι λοβιτούρα. Επιτέλους, πρέπει να έχουµε εµπιστοσύνη στους
θεσµούς της χώρας. Κι αν κάποια στιγµή υπήρξε κάποιος κατώτερος των περιστάσεων, δεν µπορεί να είναι κανόνας ότι όλοι οι
Πρωθυπουργοί είναι ύποπτοι. Περί τίνος έχουµε να κάνουµε;
Στην ουσία ο Πρωθυπουργός ζητάει κάποιες εµµέσως πλην
σαφώς έκτακτες εξουσίες. Αυτό είναι.
Λέει, λοιπόν: «Σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο χρειάζεται να αναπτύξω ένα-δύο µηχανισµούς για να µην τους φέρνω µέσα από
τη γραφειοκρατία της δηµόσιας πολιτικής ζωής». Αυτό λέει. Θα
µπορούσε να το πει ο κ. Καραµανλής, θα µπορούσε να το πει ο
κ. Σαµαράς ή κάποιος άλλος αύριο, αν η χώρα βρισκόταν σ’ αυτή
την έκτακτη κρίση, εκτός εάν δεν λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας αυτή
την παράµετρο. Όποιος προσπερνά αυτή την παράµετρο, φέρνει ατυχία µεγάλη στον εαυτό του και στην Ελλάδα.
Από κει και πέρα όµως, κύριε Υπουργέ, θα βάλουµε κάποιες
ασφαλιστικές δικλίδες προστασίας του Πρωθυπουργού. ∆ηλαδή
πρώτον, όριο χρονικό. Αυτή η εξουσιοδότηση δεν µπορεί να είναι
για πάντα. Υπολογίζουµε ότι αν η κρίση είναι δύο χρόνια, τότε
δύο χρόνια, αν η κρίση είναι τρία χρόνια, τρία χρόνια. Αυτό ισχύει
για τρία χρόνια, όσο ισχύει η κρίση, ώστε να µπορεί ο Πρωθυπουργός να φτιάξει µια επιτροπή, έστω και απόρρητη για να µπορέσει να διαπραγµατευτεί κάποια πράγµατα. Η Βουλή δεν µπορεί
να το αρνηθεί αυτό.
∆εύτερον, ένα ποσόν. ∆εν µπορεί ο Πρωθυπουργός µόνος του
και αφ’ εαυτού να πει ότι δίνω 1.000.000.000 ευρώ σε κάποιον, αν
και βεβαίως δεν είναι κανένας Πρωθυπουργός τρελός! Εν πάση
περιπτώσει, προστατεύστέ τον.
Και τρίτον, ότι αυτό περνάει από τον έλεγχο µίας επιτροπής.
Εάν δεν είναι η Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας, µπορούµε µε
τη σύµφωνη γνώµη του Προεδρείου να φτιάξουµε µια επιτροπή
ελέγχου, ακριβώς αυτής της κατάστασης. Ο Πρωθυπουργός
όµως πρέπει να έχει µία ευχέρεια εκεί που βρίσκονται σήµερα τα
πράγµατα.
Χρειάζεται δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, να φτιαχτεί ένας µηχανισµός αντιµετωπίσεως των γραφίδων που µας επιτίθενται. Θα
πρέπει να το κάνουµε µέσα από µία ιδιαίτερη λογιστική. Ή δεν το
κάνουµε σήµερα στο Υπουργείο Εξωτερικών µε τα µυστικά κονδύλια; Το ίδιο πράγµα είναι. ∆ηλαδή, ζητάµε µία επέκταση των
µυστικών κονδυλίων που υπηρετήσατε όλα τα κόµµατα ευόρκως,
να υπάρξει στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Περί αυτού πρόκειται. Πρέπει ή δεν πρέπει; Εκεί µπαίνει η λογική. Εάν δεν πρέπει να καταργήσουµε και τα µυστικά κονδύλια του Υπουργείου
Εξωτερικών.Εγώ πιστεύω σ’ αυτή την έκτακτη κρίση που υπάρχει ότι πρέπει όλοι µας να γίνουµε ένα σκαλοπάτι πιο υπεύθυνοι.
Αυτή είναι όλη η ιστορία.
Κι ακούω από κάποιους, από την «παλιά, καλή παρέα» ότι γίναµε δεκανίκι του ΠΑΣΟΚ, ότι ο Καρατζαφέρης έγινε «Υπουργός
Προπαγάνδας» του Παπανδρέου. Αυτά ούτε σαν αστεία δεν είναι
ωραία! Ο Λαζόπουλος να τα πει, δεν βγάζουν γέλιο. Αυτήν τη
στιγµή, χρειάζεται να αναλάβουµε ευθύνες. Είναι ευχάριστο
πράγµα για κάποιον, να παίρνει µέτρα που δεν αρέσουν στο λαό;
Κι ακόµη περισσότερο είναι ευχάριστο για κάποιον να λέει: «Βρε
παιδιά, να βοηθήσουµε για την υλοποίηση αυτών των µέτρων κι
όταν δεν έχει και κέρδη»; Χρειάζεται ευθύνη και σοβαρότητα για
να βγούµε από την κρίση. Όποιος σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα νοµίζει ότι αυτά τα µέτρα είναι αρκετά, απατάται πολύ. Τώρα φρενάραµε την ύφεση δηλαδή, πηγαίναµε µε εκατό χιλιόµετρα προς
τον γκρεµό, και τώρα η ταχύτητα είναι δέκα. ∆εν σταµατήσαµε
καν, πολύ περισσότερο δεν υπάρχει ανάταξη. Για να έρθει η ανάταξη, χρειάζεται εκείνη η πολιτική που θα κάνει ελκυστικές τις
επενδύσεις στη χώρα.
Βεβαίως, να απευθυνθώ και στο ΠΑΣΟΚ. Επιτέλους έχετε είκοσι µεγάλες επενδύσεις. Βγάλτέ τες από το γραφείο, σπρώξτε
λίγο την κ. Κατσέλη. Η πρότασή µου προς τον Πρωθυπουργό
ήταν η εξής. Να τις πάρει το γραφείο του Πρωθυπουργού. Να
πάρει τρεις ανθρώπους, δεν χρειάζεται παραπάνω και να απαντάει σε οποιαδήποτε αίτηση µέσα σε σαράντα οκτώ ώρες.
Υπάρχουν φάκελοι για επενδύσεις ενάµισι χρόνο στα γραφεία
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Υπουργών της Νέας ∆ηµοκρατίας και µισό χρόνο σε εσάς.
Έχουµε ανάγκη ανάταξης, έχουµε ανάγκη επιτέλους, χρειαζόµαστε επενδύσεις. ∆εν βγαίνουµε χωρίς επενδύσεις. Μέχρι πότε
θα πηγαίνουµε στα δανεικά;
Ας καταλάβετε όλες και όλοι, ότι αυτό που έγινε στο ταξίδι του
Πρωθυπουργού και στο οποίο, εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε
µου να πούµε ότι εµείς δεν το είδαµε µε την αντίστροφη φορά,
αλλά βοηθήσαµε, και το ταξίδι σε Γερµανία και σε Γαλλία και σε
Αµερική είχαν ένα λόγο. Ένα µόνο λόγο, τίποτα άλλο δεν είχαν.
Μην περιµένετε τίποτε άλλο, παρά να πάρουµε κάτω από 6,20%
τα επόµενα λεφτά. Το µόνο που είχαν αυτά τα ταξίδια. Τον Απρίλιο που θα χρειαστούµε τα 10.000.000.000 ευρώ να τα πάρουµε
µε 5%, µε 5,2%, µε 5,4%, Αυτό ήταν όλο. Αλλά κι αυτό είναι σηµαντικό. Εσείς τί θέλετε; Θέλετε να πάρουµε τον Απρίλιο µε 7%,
µε 8%; Απέτυχε το ΠΑΣΟΚ, επάνω τα επιτόκια; Απέτυχε όλη η
Ελλάδα; Εγώ θέλω κάτω τα επιτόκια κι ας το πιστωθεί το ΠΑΣΟΚ.
Κάποια στιγµή θα καταλάβουν οι Έλληνες ότι κάποιοι βοήθησαν
προς αυτή την κατεύθυνση µε κόστος. Αυτό όµως, χρειαζόµαστε.
Αυτά για να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε, κύριε Υπουργέ,
γιατί εµείς ξέρετε είµαστε στην κρίση βοηθοί για να βγούµε από
την κρίση, αλλά στο θέµα αυτό είµαστε απέναντι. Είπατε ορισµένα πράγµατα που ήθελα να σας προστατεύσω. Είπατε ότι δεν
θα νοµιµοποιηθούν όλοι, αλλά µόνο εκείνοι, οι οποίοι έχουν χαρτιά. Άκουσα καλά, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μόνο αν έχουν χαρτιά, είπατε, θα µπουν
στη διαδικασία.
∆είτε κάτι χαρτιά που έχω εδώ. Εδώ έχω από τη ∆ηµοκρατία
της Αλβανίας έγγραφα, για να µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν
για τον κ. Ραγκούση, για τα εξής δύο πρόσωπα: Το ένα είναι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και το άλλο είναι Μπουµπουλίνα Λασκαρίνα και στις φωτογραφίες είναι ο αστυνόµος και η γυναίκα του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Πότε, κύριε Καρατζαφέρη; Πείτε ηµεροµηνία. Χρησιµοποιήθηκαν αυτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): ∆εν λέω τώρα. Η ελληνική πολιτεία είναι
ενιαία. Σε αυτήν την Πολιτεία βασίζεστε, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα
χαρτιά. ∆εν θα πείτε εσείς «Ότι ισχύουν τα χαρτιά που µου ήρθανε µετά τις 4 Οκτώβρίου». Θα σας φέρουν τα χαρτιά της
Μπουµπουλίνας και του Κολοκοτρώνη για να µπορέσουν να νοµιµοποιηθούν!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Είναι του 1999 και
είναι πλαστά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Αυτή είναι η κατάσταση και καταθέτω τα
χαρτιά για τα Πρακτικά, για να µπορεί να ενηµερωθεί ο οποιοσδήποτε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης καταθέτει για τα Πρακτικά
τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Έχω το σχετικό έγγραφο της αστυνοµίας που εικονίζεται ο
αστυνοµικός Νικόλαος Καρακώστας και η σύζυγός του Παρλοβάντζα Κωνσταντίνα, ως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Λασκαρίνα
Μποουµπουλίνα.
Θα ήθελα να παρακαλέσω να έχω λίγο την προσοχή της Βουλής και ιδιαιτέρως, των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.
Θα ήθελα να δούµε µήπως βοηθήσουµε και συναντηθούµε σ’
ένα πλαίσιο. Εγώ είµαι έτοιµος να καταθέσω κάποιες προτάσεις.
Να δούµε θα συµφωνήσουµε; Μπορούµε να συµφωνήσουµε σ’
αυτήν την Αίθουσα, ή δεν µπορούµε; Και πιστεύω κύριε Υπουργέ,
να τα ακούσετε µε προσοχή.
Προτείνουµε, πρώτον, άµεση παροχή ελληνικής ιθαγένειας σε
όλους τους οµογενείς, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, πλην της ελληνικής καταγωγής και συνείδησης. ∆ιευκόλυνση των οµογενών
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µε µείωση της γραφειοκρατίας. Επιθυµητή η δήλωση του οµογενούς στη χώρα προέλευσης ότι είναι ελληνικής καταγωγής,
εκτός εάν κάτι τέτοιο τον θέτει σε κίνδυνο.
∆εύτερον, θεµελίωση του δικαιώµατος αίτησης για ιθαγένεια
σε αλλογενείς αλλοδαπούς, µετά την πάροδο, τουλάχιστον, δέκα
ετών µόνιµης, νόµιµης και συνεχούς διαµονής στη χώρα.
Συµφωνούµε σε αυτό; Πιστεύω ναι.
Τρίτον, τα κριτήρια απονοµής της ιθαγένειας πρέπει να είναι:
Α. Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας.
Β. Πλήρης ενσωµάτωση στην ελληνική κοινωνία, έµπρακτη
απόδειξη ενδιαφέροντος και φιλοπατρίας για την Ελλάδα.
Γ. Στήριξη των θέσεων της Ελλάδος στα εθνικά θέµατα.
∆. Ασφαλισµένη εργασία καθ’ όλο το διάστηµα της παραµονής του στη χώρα, µη λήψη οποιασδήποτε κρατικής βοήθειαςεπιδοµάτων, κατά τη διάρκεια της δεκαετούς παραµονής, για
πάνω από ενάµιση χρόνο.
Στα δέκα χρόνια.
Ε. Μη τελεσίδικη ποινική καταδίκη για πληµµέληµα τα τελευταία πέντε χρόνια ή για κακούργηµα οποτεδήποτε. Σε περίπτωση
εκκρεµούς ποινικής δίωξης κατά του αιτούντα αλλοδαπού, αναστολή (πάγωµα) της αιτήσεώς του.
ΣΤ. ∆ιατήρηση του ισχύοντος σήµερα εξ αίµατος κανόνα, δηλαδή απονοµή της ιθαγένειας στους απογόνους των Ελλήνων το
γένος, µε τη γέννηση. Η γέννηση αλλοδαπού στην Ελλάδα και η
µόνιµη διανοµή του έως την ενηλικίωσή του, να µην οδηγεί στην
απονοµή ιθαγένειας αυτοδικαίως, αλλά να συνεκτιµάται µαζί µε
άλλα στοιχεία.
Ακούτε συγκεκριµένες προτάσεις.
Ζ. Παρακολούθηση της εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε δηµόσιο, ελληνικό σχολείο.
Τέταρτο. Η ιθαγένεια θα πρέπει να απονέµεται σε αλλογενείς
αλλοδαπούς, µε φειδώ και κατ’ εξαίρεση δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αλλοίωση του χαρακτήρα του Έθνους-Κράτους, ούτε να
δύναται να δηµιουργήσει στο µέλλον έγερση µειονοτικών ζητηµάτων, ιδιαίτερα από όµορες και ισλαµικές χώρες.
Το αυτονόητο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Πέµπτον, η απονοµή ιθαγένειας αφορά τον σκληρό πυρήνα
της κρατικής υπόστασης και το κράτος πρέπει να διατηρήσει το
δικαίωµα και τη διακριτική ευχέρεια να την απονέµει κατά την
κρίση του και όχι υποχρεωτικά.
Έκτον, η ψήφος των αλλοδαπών στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκτός του ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε το Σύνταγµα, πλήττει την εθνική µας κυριαρχία, διότι παραχωρείται το
δικαίωµα ψήφου σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι οφείλουν
πίστη στα Συντάγµατα των χωρών προέλευσης και υπάρχει κίνδυνος εξυπηρέτησης ξένων συµφερόντων από ηµεδαπές αρχές
(lobbying), ειδικά σε παραµεθόριες περιοχές. Η παραχώρηση δικαιώµατος ψήφου στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι
περίπτωση µη συγκρίσιµη.
Έβδοµον, απαιτούµε άµεσο έλεγχο και καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης, διότι διαρρηγνύει τον κοινωνικό ιστό, επιτείνει τα ήδη µεγάλα προβλήµατα ανεργίας και εγκληµατικότητας
και αλλοιώνει τον χαρακτήρα της Ελλάδας, ως Έθνους-Κράτους, δεδοµένου και του δηµογραφικού προβλήµατος. Στα παραπάνω θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή
Ένωση για τη φύλαξη των νοτίων συνόρων της. Τυχόν διευκόλυνση της απονοµής της ιθαγένειας θα οδηγήσει σε µαζικότερη
εισροή λαθροµεταναστών, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε τα
συµφέροντα και τα δίκαια του ελληνικού λαού.
Όγδοο. Η ελληνική ιθαγένεια δεν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωµα –όπως ακούστηκε από τον Πρωθυπουργό- πλην των Ελλήνων και η απονοµή της είναι στη διακριτική ευχέρεια του
ελληνικού κράτους µέσα στο πλαίσιο του Συντάγµατος και του
εθνικού συµφέροντος και έτσι θα πρέπει να παραµείνει. Θα πρέπει να διασφαλιστούν τα νόµιµα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των µεταναστών, όπως και των Ελλήνων, τα οποία
καταστρατηγούνται το ίδιο από την αυθαιρεσία του κεφαλαίου.
Το ελλαδικό κράτος θα πρέπει να εξασφαλίσει το σεβασµό των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών.
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Ένατο. Η απονοµή ιθαγένειας δεν είναι η λύση για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των µεταναστών. Σκοπός της ιθαγένειας
είναι να ορίσει το ελληνικό έθνος και τη χρήση της για να καλύψει το έλλειµα της πολιτείας στην προστασία άλλων δικαιωµάτων, συνιστά κατάχρηση που µπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα
αποτελέσµατα και σε ουσιαστική ακύρωση του αρχικού σκοπού
της ιθαγένειας.
Κατόπιν αυτού, καλούµε την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να τροποποιήσει άµεσα τη σχετική πρόταση νόµου, να πράξει κάθε τι
δυνατόν για την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης και να
απονείµει άµεσα την ιθαγένεια σε όλους τους Έλληνες οµογενείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά που ακούσατε δεν είναι
προτάσεις του ΛΑΟΣ, είναι προτάσεις της Νοµαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, της µεγαλύτερης νοµαρχιακής
της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Συµφωνούµε µε το ΠΑΣΟΚ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Συµφωνούµε µε αυτό το ΠΑΣΟΚ. Ναι, συµφωνούµε µε αυτό το
ΠΑΣΟΚ. Συµφωνούµε µε το λαϊκό ΠΑΣΟΚ. Οι δικοί σας, οι ψηφοφόροι σας, αυτοί που σας έστειλαν εδώ, αυτοί το ψήφισαν.
Αφού είχε προηγηθεί ο κ. Ξυνίδης, αφού είχε προηγηθεί ο κ. Βούγιας, κάθισαν οι άνθρωποι µε σκέψη και σοβαρότητα, την οποία
δεν βρίσκουµε στο ΠΑΣΟΚ της Αιθούσης και απεφάσισαν αυτά
που σας διάβασα. Και αυτά, βεβαίως, εµείς δεν τα αρνούµεθα, τα
αρνείστε εσείς. ∆ηλαδή, ερχόµαστε εµείς και δεν αρνούµαστε
αυτά που λέει το πατριωτικό, λαϊκό ΠΑΣΟΚ και ερχόσαστε εσείς,
το ΠΑΣΟΚ της νοµενκλατούρας και λέτε όχι. Έ, στο τέλος βρείτε
τι είστε; Είστε µε το λαό; Έ, κάποιοι εξ αυτών έχουν υπογράψει
το δικό µας δηµοψήφισµα.
Και, βεβαίως, πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι σήµερα
κερνάµε. Περάσαµε τις πεντακόσιες χιλιάδες υπογραφές. Πεντακόσιες τρεις χιλιάδες σήµερα και εµείς θα συνεχίσουµε. Το
ένα εκατοµµύριο θα το φτάσουµε και θα πάµε στην Ευρώπη,
βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας και θα σας έχουµε από την
πίσω πόρτα. Και µακάρι να σας είχαµε και εσάς. Εσάς δεν σας
έχουµε, αλλά έχουµε όλους τους ψηφοφόρους σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Μάθαµε τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνά τους, κοντά µας είναι
και βεβαίως ανάµεσα στη µεγάλη έκπληξη, κύριε Παπουτσή,
είναι ότι ο βασικός συντελεστής επιτυχίας του κ. Ραγκούση, το
Κανάλι των Κυκλάδων, ψήφισε στον αέρα και λέει: «Αγαπάω τον
Ραγκούση, αλλά αυτό είναι λάθος του Ραγκούση».
Εποµένως πάµε να κάνουµε µία αναµέτρηση, κύριε Υπουργέ,
στο Κανάλι σας κάτω εις τη Σύρο για να δείτε ότι θα σας διασύρω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Κυρίες και κύριοι, εµείς δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε αυτή την πολιτική και παρακαλώ
να κατατεθούν στα Πρακτικά για να µάθει το ΠΑΣΟΚ τι λέει το
ΠΑΣΟΚ.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης καταθέτει για τα Πρακτικά
της Βουλής τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο λαός λέει «όχι». Έχετε δει πολλούς να λένε «ναι»; ∆εκαπέντε
τοις εκατό. Γιατί φοβάστε το λαό; Εγώ το διαγράφω και αυτό. Το
είπα και πριν και θα το πω και του Πρωθυπουργού. Κάνε µία ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική σου Οµάδα πίσω από το παραβάν. Εάν πάρει πλειοψηφία, θα πούµε ότι το ψηφίζουµε και εµείς.
Ούτε η πλειοψηφία των Βουλευτών δεν το θέλει.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κάνετε λάθος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): ∆εν το θέλει. Έξω στο Περιστύλιο µιλάµε
µε όλους. ∆εν το θέλει. Με το ζόρι, γογγύζοντας. Γιατί, λοιπόν,
πάτε κόντρα εις τη φυσιολογική εξέταση των πραγµάτων εις την
πορεία των πραγµάτων; Πείτε, να ρωτήσουµε το λαό. ∆ηµοψήφισµα έχουν ζητήσει όλοι. Γι’ άλλους λόγους έχει ζητήσει το ΣΥ-
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ΡΙΖΑ, γι’ άλλους λόγους ζητήσατε εσείς. Θυµηθείτε ότι αναγκαστήκατε να διώξετε τον Σηµίτη γιατί είπε ο Πρωθυπουργός τότε
να γίνει δηµοψήφισµα για τη Λισαβόνα. Όλοι το θέλουν το δηµοψήφισµα. Γιατί δεν κάνουµε επιτέλους δηµοψήφισµα, εδώ και
τώρα, να δούµε τι θα πει ο λαός; Πιστεύω ότι η εµµονή σας να
πηγαίνετε κόντρα στο λαό δεν θα σας οδηγήσει πουθενά.
Θα κλείσω µε τούτο. Η µακροηµέρευση σας στην Κυβέρνηση
δεν θα είναι όσο υπολογίζετε. Τον Ιούνιο έρχονται άγρια πράγµατα και σε αυτήν την αγριότητα που θα βρεθείτε, δεν θα βρείτε
ανθρώπους να συµβάλουν στο να βγείτε από την κρίση, γιατί
έχετε δηµιουργήσει νέες συνθήκες, απαγορευτικές και απογοητευτικές σε εκείνους που θέλουν να βοηθήσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αµέσως µετά ή πριν
θέλετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
τώρα παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Υπουργέ, να ακούσετε και εµάς. Να
απαντήσετε και σε εµάς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Προηγείται από τον
Κανονισµό, κύριε Ζώη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι, ο Κανονισµός υπάρχει, αλλά υπάρχει
και ένα έθιµο, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντάει κάθε τόσο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Ζώη, είστε πολύπειρος στην Αίθουσα αυτή. Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Ζώη, θα
έχουµε την ευκαιρία...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Θα ήθελα απλώς
να κάνω δύο αναφορές σε σχέση µε σηµεία της τοποθέτησης
του κ. Καρατζαφέρη.
Όπως είχαµε την ευκαιρία κύριε Καρατζαφέρη, να πούµε και
στη ∆ιαρκή Επιτροπή, όταν συζητήσαµε εχθές µία αντίστοιχη
πρόταση του Βουλευτή σας του κ. Βορίδη για την τροπολογία,
την προσθήκη στην οποία αναφερθήκατε και εσείς, αναφέρθηκα
και εγώ προηγουµένως και ο κ. Σαµαράς, θέλω το Σώµα να γνωρίζει ότι έχει γίνει απολύτως ρητώς και κατηγορηµατικώς ξεκάθαρο στην αιτιολογική έκθεση αυτής της προσθήκης, ότι µιλούµε
µόνο για θέµατα κατεπείγουσας και µείζονος εθνικής σηµασίας,
ιδιαιτέρως σε περιόδους κρίσιµες για την οικονοµία, την κοινωνία και τους θεσµούς.
Είναι µία ανάγκη, που βγήκε σε αυτήν την περίοδο –απόδειξη
το γεγονός ότι τώρα έρχεται αυτή η προσθήκη- είναι µια ανάγκη
που βγήκε µέσα στην προσπάθεια του Έλληνα Πρωθυπουργού
και της ελληνικής Κυβέρνησης να αντιµετωπίσουν αυτή την απίστευτη κρίση, που αντιµετωπίζει η χώρα µας και κανείς δεν µπορεί να προεξοφλήσει τίποτα για το µέλλον, ότι -ο µη γέννοιτοµπορεί να ξανασυµβεί κάποια στιγµή τέτοια ή παρόµοια. Και, βεβαίως, χωρίς καµµία αµφιβολία, αυτή η ρύθµιση δεν µπορεί ούτε
στο µυαλό του Έλληνα Πρωθυπουργού ούτε στο µυαλό το δικό
µας, να µη συνδυάζεται µε τους κανόνες της απόλυτης διαφάνειας απέναντι στο ελληνικό Κοινοβούλιο, απέναντι στον ελληνικό λαό και πάντοτε, µιλώντας για περιόδους ύψιστης εθνικής
σηµασίας και κρισιµότητας.
Αύριο, στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή θα έχουµε την ευκαιρία να δώσουµε και περαιτέρω διευκρινίσεις σε ερωτήµατα που
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έχουν τεθεί, ακριβώς, όµως, σε ένα πλαίσιο εποικοδοµητικής -αν
µη τι άλλο- προσέγγισης µιας ανάγκης που προέκυψε, όχι από το
πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου, ούτε από το πρόσωπο κανενός άλλου µέσα στην Κυβέρνηση, αλλά από την ανάγκη που
προέκυψε στην ίδια τη χώρα όλο αυτό το διάστηµα.
Τέλος, απλώς να δώσω µία διευκρίνιση που οι συνάδελφοιµέλη του κόµµατός σας που συµµετέχουν στη ∆ιαρκή Επιτροπή
γνωρίζουν. Αυτά τα χαρτιά, τα οποία αναφέρατε προηγουµένως,
χρησιµοποιήθηκαν από τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος µας ενηµέρωσε ότι είναι χαρτιά που δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν σε καµµία νοµιµοποίηση που αναφέρετε ότι επιχειρήθηκε να πραγµατοποιηθεί
το 1999. Ήταν πλαστά χαρτιά, τα οποία θα µπορούσε κάποιος
να χρησιµοποιήσει αν ήθελε κ.ο.κ..
Κύριε Πρόεδρε, αυτό που έχει σηµασία να τονίσω σ’ αυτό το
σηµείο, είναι ότι έχουµε µεταξύ των άλλων, όπως είπατε και
εσείς, πράγµατι στο θέµα αυτό µια µεγάλη διαφορά, την οποία
κανείς δεν αρνείται. Και σεις µε το θάρρος της γνώµη σας την
έχετε καταθέσει µέσα στη ∆ιαρκή Επιτροπή. Εµείς λέµε ότι κάποιος, ο οποίος εµπίπτει στο ∆ίκαιο του Αίµατος, ο οποίος γεννήθηκε κάπου, κάποτε από προγόνους Έλληνες, για να πάρει
από το ελληνικό κράτος σήµερα την ελληνική ιθαγένεια, θα πρέπει να µην εµπίπτει σε µια σειρά από ποινικά κωλύµατα, των
οποίων ο κατάλογος είναι πάρα πολύ µεγάλος.
Η δική σας άποψη, του κόµµατός σας, που θαρρετά λέγεται και αν δεν είναι έτσι διορθώστε µε, γιατί τουλάχιστον τα µέλη του
κόµµατός σας, οι συνάδελφοι Βουλευτές στην επιτροπή έχουν
κατ’ επανάληψη απαντήσει σε αντίστοιχες ερωτήσεις µας- είναι
ότι αν κάποιος εξ αίµατος Έλληνας ζητήσει σήµερα να πάρει την
ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος δεν ξέρει τίποτα σχετικό µε την ελληνική γλώσσα ή τον ελληνικό Εθνικό Ύµνο και έχει καταδικαστεί για βαριά κακουργήµατα, θα πρέπει το ελληνικό κράτος να
του δώσει την ελληνική ιθαγένεια.
Εµείς σ’ αυτό το κεντρικό σηµείο, ανάµεσα στα άλλα, διαφωνούµε µαζί σας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Για τη νοµαρχιακή του ΠΑΣΟΚ
δεν µας είπατε τίποτα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Αφού διαβάζει Νέα ∆ηµοκρατία το ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ο κ. Καρατζαφέρης
έχει το λόγο για δύο λεπτά.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, για το θέµα ο κ. Σαµαράς
προσθετικά αναφέρθηκα και εγώ, βάλτε δικλίδες ασφαλείας
γύρω από το µεταναστευτικό, θα πω ότι παρεισφρέουν ενίοτε
«Ρουσσόπουλοι» και «Μαντέληδες». Αυτό σας το λέω, γιατί
πάντα ο κάθε Πρωθυπουργός έχει νοµίζω -εν δυνάµει- την καλή
έξωθεν µαρτυρία, αλλά παρεισφρέουν και προκύπτουν Βατοπέδια, «SIEMENS» κ.λπ.. Επειδή πάντα υπάρχει ένας πειρασµός,
θα έλεγα ασφαλίστε για να µην υπάρχει εµείς δεν σας λέµε µην
το κάνετε. Είπαµε τρεις όρους και πιστεύω αύριο να έχουµε απάντηση επί των θεµάτων τα οποία θέσαµε. Πόσα τέτοια πλαστά
χαρτιά κυκλοφορούν; Μπουµπουλίνες, Κολοκοτρώνηδες κ.λπ..
Μια σειρά χαρτιά. Με 50 ευρώ παίρνεις ό,τι χαρτί θέλεις από την
Αλβανία.
Θέλω να σας πω µόνο τούτο, και σεις µε αντιλαµβάνεστε και
δεν θα επεκταθώ, κύριε Υπουργέ, όπως σας έχω πει κατ’ ιδίαν.
Σας θυµίζω µόνο, απλώς, ότι σήµερα στην κυβέρνηση Μπερίσα
υπάρχει Υφυπουργός Τσάµης και όλα αυτά τα οποία σήµερα συζητάµε, µπορούν να έχουν προέκταση σε ένα τέτοιο µπιλιάρδο
και είµαι σίγουρος ότι αυτό θα το σκεφθείτε και θα βρείτε και
λύση για να το αντιµετωπίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρατζαφέρη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Τζαβάρας έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Όχι έξι, κύριε Πρόεδρε, να του δώσετε δύο
λεπτά παραπάνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Κύριε Ζώη, σήµερα
χαριτολογείτε.
Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε το λόγο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Με όλον το σεβασµό, θα ήθελα να πω για τον Πρόεδρο του
ΛΑΟΣ, ότι είναι δικαίωµά του να αυτοπροσδιορίζεται ως βοηθός
εκπληρώσεως των µέτρων της Κυβέρνησης, όπως, επίσης, να
αυτοδιατίθεται απέναντι σε εκείνες τις καταστάσεις που δηµιουργούνται από την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να δίνει υπερεξουσίες στον Πρωθυπουργό.
Η δικιά µας η αντίρρηση, όµως, θα είναι σθεναρή στο συγκεκριµένο θέµα, για ένα λόγο επιπλέον. Γιατί αυτοί που κάποτε
αγωνίστηκαν για να υπάρξει το νέο ελληνικό κράτος, τη δηµοκρατία την είχαν ονοµάσει νοµαρχία, σεβόµενοι ακριβώς αυτό,
ότι στην Ελλάδα είναι που επινοήθηκε η άρρηκτη σχέση που
υπάρχει µεταξύ του νόµου και της ελευθερίας. Γιατί για πρώτη
φορά εδώ επινόησαν και σκέφθηκαν οι ελεύθεροι πολίτες ότι
αυτός που συµµετέχει στη διαµόρφωση ενός κειµένου νόµου µε
τους αντιπροσώπους του, είναι και εκείνος που ως ελεύθερος
πολίτης έχει την υποχρέωση να εφαρµόζει τους νόµους.
Εποµένως, για µία διάταξη, για µία ρύθµιση, στην οποία δεν
υπάρχουν όρια, στην οποία δεν υπάρχει δηµοκρατικός έλεγχος,
για την οποία δεν έχει προβλεφθεί κανένα θεσµικό αντίβαρο, γι’
αυτή λοιπόν τη συγκεκριµένη διάταξη, που δίνει τόσο πολύ µεγάλη εξουσία και µάλιστα σε θέµατα συναλλαγών απεριόριστης
σπουδαιότητας, εµείς θα αγωνιστούµε, γιατί ακριβώς πιστεύουµε ότι η δηµοκρατία πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι Νοµαρχία.
Να άρχει δηλαδή ο νόµος.
∆εύτερον, κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά µε καταπλήξατε γιατί στην
προσπάθειά σας να δώσετε µία αρνητική φόρτιση στους γείτονές µας τους Σλάβους, δηµιουργήσατε µία, επίσης, αίσθηση λοιδορίας για την αρβανίτικη καταγωγή µεγάλων ηρώων της
Ελληνικής Επανάστασης. Αυτοί οι οποίοι κατάγονται από το Ιλλυρικό θέµα του Βυζαντίου, προφανώς και δεν έχουν καµµία
σχέση µε αυτούς που σήµερα κατοικούν τον τόπο, από όπου
ήρθαν οι νεότεροι ∆ωριείς της Ελλάδος, όπως ακριβώς τους έχει
ονοµάσει ο γνωστός συγγραφέας κ. Μπίρης. Πιστεύω ότι και επ’
αυτού του θέµατος δεν µπορεί να υπάρξει κανένας αντίλογος,
γιατί πολύ καλά αντιλαµβάνοµαι, ότι δεν έχετε καµµία αντίρρηση
γι’ αυτό το θέµα.
Κύριε Υπουργέ, αυτό που χωρίζει, όµως, εµάς ως Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται και το ΛΑΟΣ, είναι
ότι µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο επιχειρείται να ανατραπεί βιαίως µία παράδοση, η οποία δηµιουργήθηκε στα χρόνια του Μεσοπολέµου από µία εκλεκτική γενιά σοφών, λογοτεχνών και
διανοουµένων. Είναι η γνωστή γενιά του ’30, η οποία µας έδωσε
και πάνω σ’ αυτό στηρίζουµε σήµερα την ύπαρξή µας ως Έλληνες, αυτή την έννοια της ελληνικότητας. Και σ’αυτήν την έννοια
της ελληνικότητας, όχι απλώς ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο Πικιώνης,
ο Κόντογλου, ο Παπαδιαµάντης, αλλά και στη συνέχεια άνθρωποι που δεν είχαν καµµία σχέση µε τον αστικό χώρο, όπως είναι
διανοούµενοι της Αριστεράς, σαν τον Κώστα Παπαϊωάννου, έδωσαν τα στοιχεία πάνω στα οποία σήµερα στηρίζεται όλο αυτό το
ιδεολογικό σύµπαν που λέγεται Ελληνισµός και ελληνικότητα και
όλη η ιστορική ιδιοτροπία µε την οποία κινήθηκε αυτή ακριβώς
η ενότητα της γλώσσας και του πολιτισµού, αυτή ακριβώς η ενότητα των ηθών και των εθίµων µε ένα συγκεκριµένο χώρο, η συνέχεια της ιστορίας.
Αυτά ακριβώς δεν µπορούν, κύριε Υπουργέ, να υποκατασταθούν από την πολιτική συνείδηση. Αυτό, λοιπόν, που µας χωρίζει
είναι η προσπάθειά σας να αντικαταστήσετε την εθνική συνείδηση και την εθνική ταυτότητα. Είναι το αίσθηµα της πατρίδας,
το οποίο προφανώς, ούτε η κ. ∆ραγώνα µπορεί να το αισθανθεί,
αλλά ούτε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως είναι αντικείµενο θαυµασµού, όταν εµφανίζεται στις συναντήσεις του, οµιλών τη µητρική του γλώσσα, την αγγλική. Αλλά αυτό για το οποίο
εµείς δεν πειθόµεθα είναι ότι µέσα από αυτό το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, προσπαθείτε να διαµορφώσετε δικαιότερες και καλύτερες συνθήκες ζωής τους συνανθρώπους µας, που από τις
χώρες του τρίτου κόσµου ζουν ήσυχα και νόµιµα µαζί µας και βεβαίως, συµµετέχουν και συµβάλλουν στην ευηµερία του τόπου
µας.
Γι’ αυτούς τους ανθρώπους ο πολιτισµός µας από τα οµηρικά
χρόνια έχει διατυπώσει αρχές και αξίες, οι οποίες ποτέ δεν έπα-
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ψαν να ισχύουν. Και, βεβαίως, απέναντι σε αυτές τις αξίες δεν
έχετε εσείς το δικαίωµα να λέτε ότι τους καλούµε να συµµετέχουν σε µια πολιτική ταυτότητα πολυπολιτισµική, διεθνιστική, κοσµοπολίτικη, όταν ακριβώς από τον Όµηρο ακόµα µας έρχονται
φράσεις και διατυπώσεις όπως αυτή που περιέχεται στο Ξ’ της
Οδύσσειας «ο µοι θέµις στ , ο δ ε κακίων σέθεν λθοι, ξε νον
τιµ σαι». Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτός είναι ο Ελληνισµός, επάνω
σε αυτήν ακριβώς την βάση των αξιών και των ιδεωδών στηριχθήκαµε µέχρι σήµερα. Και, δυστυχώς, έρχεστε σήµερα εδώ,
κύριε Υπουργέ, εσείς µε αυτού του είδους τα νοµικίστικα επιχειρήµατα να µας πείσετε ότι ο µέχρι σήµερα Κώδικας της Ιθαγένειας που το 2004 θέσπισε η Νέα ∆ηµοκρατία και ουσιαστικά
περιλαµβάνει όλες τις αρχές του σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους δικαίου -αυτές τις αρχές τις έχει αποδώσει ο ισχύον Κώδικας της Ιθαγένειας- θέλετε να µας πείσετε ότι ανακαλύπτετε
ξαφνικά, σε αυτήν τη συγκεκριµένη περίπτωση, την πυρίτιδα. Την
πυρίτιδα, που πραγµατικά θα έχει τη συµβολική έκρηξη όταν η
κοινωνία διαπιστώσει ξαφνικά ότι µέσα από πολιτισµικές συγκρούσεις, τις οποίες πράγµατι καλλιεργείτε, θα δηµιουργηθούν
στην Ελλάδα θύλακες ανθρώπων που έρχονται από πολιτισµούς,
οι οποίοι δεν συµβιβάζονται µε το δικό µας, όπως σας τον περιέγραψα, και εν τούτοις θα έχουν πολιτικά δικαιώµατα. Θα συµµετέχουν στις αποφάσεις του λαού και ουσιαστικά θα προωθούν
και θα καλλιεργούν τον ανθελληνισµό ενός έθνους το οποίο έχει
µια ιδιαιτερότητα, η οποία βέβαια για τη Νέα ∆ηµοκρατία δεν
φτάνει µέχρι του σηµείου τού να γίνεται αντικείµενο σοβινιστικών εξάρσεων, αλλά ούτε όπως και κάποιοι άλλοι προσπαθούν
να την περιορίσουν στα όρια ενός µουσειακού είδους.
Εδώ, λοιπόν, κρίνονται οι απόψεις, οι ιδεολογίες, οι αρχές και
οι αξίες. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι η αφορµή και η ευκαιρία για
να διαπιστώσει ο ελληνικός λαός ποιοι είναι αυτοί που συνεχίζουν την ιστορία του, ποιοι είναι αυτοί που αγωνίζονται για τις
αρχές και τις παραδοµένες αξίες, όπως ακριβώς σας είπα µας
τις παρέδωσε αυτή η γενιά του ’30 και ποιοι είναι εκείνοι που στο
όνοµα ενός νεοταξίτυπου διεθνισµού, ενός πολυπολιτισµικού
µορφώµατος, το οποίο ζητάει να οδηγήσει τον τόπο σε µια ισοπέδωση των πάντων, σε µια χώρα όπου κάποτε θα θυµάστε όλοι
ότι η εν ενεργεία Υπουργός σας, είχε πει ότι θα πρέπει να καθιερωθεί ως δεύτερη επίσηµη γλώσσα η αγγλική.
Εµείς, λοιπόν, αγωνιζόµαστε για τη συνέχεια αυτής της γλώσσας την οποία µας την έδωσαν ελληνική στις αµµουδιές του Οµήρου. Αυτό θα σας πω και σας καλώ να το αποσύρετε γρήγορα
αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα.
Ο κ. Καρατζαφέρης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Το λόγο επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια απευθυνόµενος σε γιατρό, υπάρχει και καθηγητής Ιατρικής µέσα, ο κ. Κουράκης, επί της ζάλης, της εντόνου ζάλης
έχω την αίσθηση ότι το πλέον ενδεδειγµένο είναι το «VertigoVomex». Για εκείνους οι οποίοι είναι ζαλισµένοι, και δεν καταλαβαίνουν τι λέγεται σε αυτήν την Αίθουσα, κυκλοφορεί και σε
χαπάκια και σε υπόθετα. Ο καθένας µπορεί να χρησιµοποιήσει
ό,τι νοµίζει για την περίπτωσή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τα υπόθετα για εσάς, κύριε Καρατζαφέρη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Εγώ δεν είπα βεβαίως ότι ο Κολοκοτρώνης
και η Μπουµπουλίνα, ξέρω εγώ, είναι Αρβανίτες. Είπα την πλαστογραφία την οποία διαπίστωσε η Αστυνοµία και έβαλε έναν εξ
αυτών των Αλβανών και του λέει: «Με αυτές τις δυο φωτογραφίες πήγαινε φέρε µου χαρτιά από εκεί να διαπιστώσω πόσο µαϊµού, µούφα είναι αυτά τα χαρτιά» και έδωσαν αυτά τα ιστορικά
ονόµατα για να αποδείξουν τι ψεύτικα χαρτιά έρχονται από τη
∆ηµοκρατία της Αλβανίας. Περί αυτού, πρόκειται.
Όσον αφορά το θέµα της κρίσεως της χώρας, δυο θέσεις µπο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρείς να πάρεις: ή να υπονοµεύεις την προσπάθεια να βγούµε από
την κρίση ή να πας να βοηθάς όσο µπορείς.
Θυµίζω εις τον φίλτατον κ. Τζαβάρα ότι ακριβώς αυτόν το
ρόλο που σήµερα έχει ο λαός, πέρυσι είχαµε τον κ. Καραµανλή.
Τα ίδια του λέγαµε: «Πηγαίνεις λάθος. Πηγαίνεις λάθος!». Πήγε
τελικά στον γκρεµό, έφαγε την τούµπα και ησύχασε. Τώρα, λοιπόν, λέµε τα ίδια πράγµατα στον Παπανδρέου και ακούει. Τι να
κάνουµε δηλαδή; Φταίµε που ακούει ο Παπανδρέου; Φταίει που
ακούει …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχετε κάποια συγγένεια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ναι, από τη γιαγιά µας! Σοβαρευτείτε επιτέλους, στη Νέα ∆ηµοκρατία. ∆εν σας έµεινε τίποτα άλλο. Ας
σας µείνει λίγο σοβαρότητα. Η χώρα έχει κρίση. Όποιος θέλει
βοηθάει τη χώρα, όποιος θέλει υπονοµεύει τη χώρα. Εµείς
έχουµε διαλέξει από την υπονόµευση, τη βοήθεια. Και ο λαός
κρίνει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Στο ΠΑΣΟΚ να τα λέτε αυτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ο λαός κρίνει και φέρνει τις δηµοσκοπήσεις, κύριε Τζαβάρα, 7% ο ΛΑΟΣ, 19% εσείς. Είµαστε το 1/3
πλέον. Αυτό σας ανησυχεί και σας φέρνει ζάλη στο κεφάλι. Σας
θυµίζω µόνο ότι το 2007, το ΛΑΟΣ είχε 3,8% και 42% εσείς, ήµασταν στο 1/10. Τώρα είµαστε στο 1/3. Στο συνέδριό σας θα είµαστε µια η άλλη και θα τα πούµε τότε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να τα εκατοστίσετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρος Ευθυµίου για δώδεκα λεπτά.
Κύριε Ευθυµίου, έχετε το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ενός κόµµατος έχει το πλεονέκτηµα
να παρακολουθεί όλη τη διαδικασία. Ήµουν εδώ ως τις δώδεκα
χθες το βράδυ, είµαι σήµερα εδώ από το πρωί. Ήθελα να πω ότι
αν ο πολίτης είχε αυτήν τη δυνατότητα παρακολούθησης, θα
έµενε έκπληκτος από τις εναλλαγές των ρόλων.
Κύριε Καρατζαφέρη, είστε απίστευτα σκληρός απέναντι του κ.
Τζαβάρα, την ώρα που υιοθέτησε σήµερα ο κ. Τζαβάρας όλη η
χθεσινή ρητορική των Βουλευτών σας. Εσείς µιλήσατε σήµερα
µε τον τρόπο που ενδεχοµένως θα έπρεπε να µιλήσει ο κ. Σαµαράς και ο κ. Σαµαράς αντέστρεψε τους ρόλους, επιχειρώντας να
κερδίσει τα ακροατήριά σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό σας έφερα στο µυαλό
εσάς; Και για τον Παπαϊωάννου;
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Είναι εκπληκτική αυτή η εσωτερική
σχέση στην πολυκατοικία. Είναι αυτή η σχέση «φιλί και χαστούκι». ∆εν ξέρεις πότε θα έρθει το φιλί, πότε θα έρθει το χαστούκι. Το παρακολουθούµε όλοι µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
είµαστε βέβαιοι ότι θα αποδειχθεί παραγωγική και γόνιµη η διαδικασία για µια ανασύνθεση σε αυτόν τον ενιαίο από ό,τι φαίνεται τελικά χώρο, που είναι πολύ δύσκολο να χαράξει τις
πραγµατικές γραµµές ανάµεσά του.
Αλλά επειδή το νοµοσχέδιο είναι όντως πάρα πολύ σοβαρό και
επειδή ο Έλληνας πολίτης θέλει σταράτες κουβέντες, νοµίζω ότι
είναι πια η στιγµή µετά την οµιλία και των Αρχηγών, την οµιλία
του Υπουργού να αποκατασταθεί για την κρίση του ελληνικού
λαού -γιατί στην κρίση του ελληνικού λαού τιθέµεθα όλοι- τι
πραγµατικά συµβαίνει και µε αυτό το νοµοσχέδιο και µε το σύνολο των πολιτικών.
Πριν από όλα είναι βαρύτατο λάθος αυτό που διέπραξε σήµερα ο κ Σαµαράς να επαναφέρει κάτι που δεν υπήρχε στην Αίθουσα -γιατί ήταν απολύτως διαυγές ότι δεν συνδέεται σε καµµία
περίπτωση- να επαναφέρει το θέµα της λαθροµετανάστευσης
ως κεντρικό ζήτηµα συζήτησης αυτού του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να είµαστε ξεκάθαροι, γιατί σε
αυτό το θέµα πιστεύω ότι υπάρχει και κοινή στάση. Η θέση της
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όπως ρητά την ανέφερε σε αυτήν την
αίθουσα ο Πρωθυπουργός της χώρας και όπως την έχει χαράξει
ο Γιώργος Παπανδρέου -πριν αναλάβει τις πρωθυπουργικές ευ-
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θύνες- µε τα έντεκα σηµεία που κατέθεσε στον ελληνικό λαό τον
Ιούνιο του 2009, η πεποίθησή µας είναι, η θέση µας είναι ότι η
χώρα πρέπει να σταµατήσει να αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο
είτε προορισµό είτε διαµετακοµιστικό κέντρο της παράνοµης µετανάστευσης.
Και θέτουµε τις πολιτικές απόλυτης απαγόρευσης κάθε µορφής λαθροµετανάστευσης στην πιο υψηλή προτεραιότητα.
Τέρµα αυτό το παιχνίδι που έχει και άλλες όψεις, όψεις παραλείψεων. ∆ιότι, είναι αδιανόητο να ακούµε από πρώην Υφυπουργό της Νέας ∆ηµοκρατίας να λέει χθες, ότι υπέγραψε η Νέα
∆ηµοκρατία τη συµφωνία µε την Τουρκία για την επαναπροώθηση, όταν η συµφωνία υπεγράφη το 2003 µε Υπουργό Εξωτερικών το Γιώργο Παπανδρέου και όταν µετά το ζήτηµα είναι, το
γιατί δεν επεβλήθη η εφαρµογή της.
Πάµε, λοιπόν, να δώσουµε υπόσταση στις πολιτικές λαθροµετανάστευσης προς όλες τις κατευθύνσεις, να υπάρξει παντού το
µήνυµα ότι αυτή η χώρα δεν θα επιτρέψει πια να χρησιµοποιείται
είτε ως προορισµός είτε ως διαµετακοµιστικό κέντρο. Τελεία και
παύλα! Αυτή είναι η θέση της Κυβέρνησής µας, αυτή είναι η
στάση και αυτά είναι τα πρώτα βήµατα που αρχίζουµε να τα κερδίζουµε.
Έτσι έγινε ο Πειραιάς έδρα του «FRONTEX», έτσι προωθούµε
– και το ξέρετε όλοι πολύ καλά- το να µετατραπούν οι πολιτικές
κατά της λαθροµετανάστευσης σε κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές,
γιατί έτσι είναι. Γιατί πάλι δεν µπορούµε να ακούµε εδώ το παράδοξο από πρώην Υφυπουργό της Νέας ∆ηµοκρατίας όταν έκπληκτος είπε «στην Φινλανδία µόλις είκοσι παράνοµοι
λαθροµετανάστες συνελήφθησαν την ίδια χρονιά που εµείς συλλάβαµε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες». Μα πως θα πήγαιναν, αγαπητέ συνάδελφε της Νέας ∆ηµοκρατίας, οι παράνοµοι
λαθροµετανάστες στη Φινλανδία, από το Βόρειο Πόλο καβάλα
σε πολικές αρκούδες;
Εδώ µιλάµε για την Ελλάδα για την κατ’ εξοχήν περιοχή που
πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρεί ότι ασκεί κοινή πολιτική
προάσπισης των ευρωπαϊκών συνόρων. Αυτή είναι η θέση που
επιδιώκουµε, ήδη προχωρούµε και ήδη έχει καρπούς. Άρα, τελεία και παύλα, λαθροµετανάστευση τέλος! Και αυτό το νοµοσχέδιο δεν συνδέεται µε τη λαθροµετανάστευση.
∆εύτερον. Τι είναι αυτό το νοµοσχέδιο; Είναι µία επιλογή. Μια
επιλογή ουσίας, ότι σε αυτή τη χώρα έχει ήδη δοθεί δικαίωµα νόµιµης εγκατάστασης σε πεντακόσιες τουλάχιστον χιλιάδες ανθρώπους. Λέω ανθρώπους γιατί αυτή είναι η κοινή υπόσταση που
µας προσδιορίζει. Οι εκατόν ογδόντα χιλιάδες από αυτούς είναι
οµογενείς και οι υπόλοιποι είναι αλλοδαποί από είκοσι έξι διαφορετικές χώρες προέλευσης.
Το ερώτηµα είναι απλό: Η ελληνική κοινωνία θέλει να προχωρήσει µε ενότητα όλων των στοιχείων που την συναπαρτίζουν ή
θέλει να δηµιουργήσει ένα γκέτο εσωτερικής διαφοροποίησης
µε ανθρώπους β’ κατηγορίας –επισήµως- στους κόλπους της;
Όσοι ευρωπαϊκά διάλεξαν το δεύτερο δρόµο, το πληρώνουν
και το βλέπουµε πώς το πληρώνουν. Τι είναι, λοιπόν, αυτό που
σήµερα κάνουµε; Είναι η δυνατότητα επιλογής, ώστε κάποιος
από αυτούς τους ανθρώπους, που ζουν νόµιµα εδώ επί µακρό
χρόνο, να επιλέξει τη συµµετοχή µε πολιτική ταυτότητα του Έλληνα πολίτη. Και αυτό δεν γίνεται, όπως ψευδώς ειπώθηκε και
ανακριβέστατα υποστηρίχθηκε µε αυτοµατικό τρόπο. Είναι έξι οι
σελίδες του νοµοσχεδίου, στα άρθρα που προσδιορίζουν ότι
επειδή ακριβώς ζητούµε την προαγωγή της κοινής µας ζωής
στην πολιτική κοινότητα της χώρας µας, επειδή ακριβώς µιλάµε
για την Ελλάδα, την ελληνική κοινωνία, ζητάµε αυτή η προσφορά
ένταξης να συνοδευτεί από την αίτηση ένταξης στην πολιτική κοινότητα της Ελλάδας.
Εποµένως αυτό που κάθε µετανάστης θα επιλέξει είναι η
ένταξη στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία, στο συνταγµατικό
µας πολιτισµό και στην πολιτική µας κοινότητα. Και αυτό δεν γίνεται αυτόµατα, ούτε γίνεται µε τον τρόπο που εδώ µε επάρκεια
απεδείχθη, ότι γινόταν πριν µε «µπάρµπα στην Κορώνη» και πάλι
µε µηχανισµούς συναλλαγής και διαφθοράς. Γίνεται µε διαύγεια,
µε επιτροπές αδιάβλητες και επιπέδου, όπου αυτός που αιτείται
το δικαίωµα να είναι Έλληνας πολίτης, είναι γιατί µπορεί να ανταποκριθεί στην ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
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Προϋποτίθεται ακριβώς, η γνώση σε ποιο νοµικό πολιτισµό
εντάσσεται, σε ποια δικαιώµατα και υποχρεώσεις πρέπει να είναι
σε θέση να ανταποκριθεί, έτσι ώστε να µπορεί να µετέχει της
ηµετέρας κοινότητας µε τον τρόπο που και εµείς θέλουµε να
προάγουµε τη δικιά µας ζωή. Να είναι σε θέση να συµβάλλει µε
θετικό τρόπο στην προαγωγή αυτής της χώρας. Και είναι άλλες
τόσες, οι νοµοθετικές προβλέψεις για το ποιοι δεν δικαιούνται,
είναι αυτοί ακριβώς που δεν είναι σε θέση –εξ’ ορισµού και εκ
των προτέρων- να ανταποκριθούν στην ευθύνη του Έλληνα πολίτη.
Όποιοι δεν θέλουν γκέτο, το ψηφίζουν. Όποιοι έχουν πεποίθηση σε αυτήν τη χώρα, ξέρουν ότι κάνουµε το σωστό βήµα.
Γιατί εδώ αυτό που ζήσαµε, είναι από κοινού και από τη Νέα ∆ηµοκρατία και από το ΛΑΟΣ, ότι η χρήση του µόνου όπλου που
έχουν οι κυρίαρχες τάξεις -άκουσα πολλά για ιµπεριαλισµούς,
πώς κτίζονται οι νεοταξίτικοι ιµπεριαλισµοί, ανακάλυψε ο κ. Τζαβάρας- είναι το όπλο του φόβου, της ανασφάλειας. Οι λαοί να
νιώθουν έµφοβοι, να ενσπείρουν κινδύνους, φόβους. Αυτό το
φόβο είδαµε εδώ ως το µόνο πολιτικό όπλο και από τον κ. Σαµαρά και από το ΛΑΟΣ.
Ταιριάζει ο φόβος στην ελληνική κοινωνία; Ταιριάζει η ελληνική κοινωνία να υποταγεί στους εργολάβους του φόβου; Επειδή
η ελληνική κοινωνία είναι µια κοινωνία µε συνοχή, µε ιστορικότητα, µε βάθος και ακουµπάει στα πόδια της, στο δίληµµα που
επιχειρεί να θέσει η αντιπολίτευση ή γκέτο και προβλήµατα ή ενσωµάτωση και κοινή πορεία, κατανοεί ότι η ενσωµάτωση, η κοινή
πορεία είναι η σωστή λύση για µια σύγχρονη, δηµοκρατική,
ασφαλή κοινωνία από την ίδια τη βούληση των πολιτών της από
την ίδια την κυριαρχία των πολιτών της.
Γι’ αυτό όλα όσα ακούσαµε, είναι κατ’ ουσίαν παιχνίδια στρατηγικής επιβίωσης κοµµάτων που βρίσκονται σε ανασφάλεια και
όχι πραγµατική προσφορά θέσεων. Γιατί θα ήθελα να επισηµάνω, ο ΛΑΟΣ υπό µία έννοια έχει µία συνέχεια παρά τις διαρκείς
κυβιστήσεις που για λόγους τακτικής βλέπουµε στην Βουλή να
παρουσιάζονται. Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι το µέγα ερώτηµα, γιατί
υπήρχε κάποιος άλλος Προκόπης Παυλόπουλος που ήταν
Υπουργός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ο οποίος στο συνέδριο της
ΚΕ∆ΚΕ δεσµεύτηκε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία θα φέρει νόµο για το
δικαίωµα των µεταναστών να συµµετέχουν στις δηµοτικές εκλογές µε προϋπόθεση παρουσίας στη χώρα νόµιµης διαµονής
πέντε χρόνων; Είναι άλλος; ∆εν είναι αυτός που χθες ακούσαµε
να ζητά να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Ποια είναι η νοµιµότητα ενός κόµµατος που αναιρεί µε τέτοιον
τρόπο τον εαυτό του µέσα σε τρία χρόνια, σε καίρια ζητήµατα, τα
οποία πρότεινε να εφαρµόσει -και φαντάζοµαι απλώς δεν πρόλαβε- και τώρα ζητά από το ΠΑΣΟΚ να µην τα εφαρµόσει και µάλιστα, ο Αρχηγός του λέει ότι όταν έρθει στην εξουσία θα τα
αναιρέσει;
Κύριες και κύριοι Βουλευτές, στα σοβαρά ζητήµατα χρειάζονται σοβαρές απαντήσεις και σοβαρές στάσεις. Η πρόταση
νόµου του ΠΑΣΟΚ είναι διαυγής, είναι σωστή, είναι χρήσιµη για
την ελληνική κοινωνία, είναι χρήσιµη για το εθνικό συµφέρον και
ως παρόµοιας σηµασίας και αξίας νοµοθέτηµα, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, που όσο ποτέ µετέχει στη συζήτηση,
που όσο ποτέ ξέρει πολύ καλά τι ζητείται να πάει µπροστά την
πατρίδα, θα έχει την έγκριση, όχι µόνο της Βουλής, αλλά και του
ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ο κ.
Κουβέλης έχει το λόγο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι βέβαιος ότι εάν δεν είχε επενδυθεί κοµµατική αντιπαράθεση και
διάθεση πολιτικής διελκυστίνδας, το νοµοσχέδιο από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής θα είχε διαφορετική αντιµετώπιση. Και
ακριβέστερα, όχι το σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης, αλλά η αντιµετώπιση του ζητήµατος της ιθαγένειας, της πολιτογράφησης
και ειδικότερα, των πολιτικών δικαιωµάτων των επί µακρόν δια-
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βιούντων στην Ελλάδα ξένων πολιτών, των µεταναστών.
Βεβαίως, δεν µπορώ να υποτιµήσω το γεγονός ότι υπάρχουν
φωνές, υπάρχουν αντιλήψεις µέσα στην Αίθουσα, που µε µια ειδική ιδεολογική φόρτιση, αρνητική σε ό,τι έχει σχέση µε τους ξένους πολίτες, αντιπαλεύει αυτήν τη ρύθµιση και, βεβαίως,
διεκπεραιώνει την ιδεολογική της άποψη και την ιδεολογική της
εµµονή.
Και είναι ακριβές αυτό που ακούστηκε και λίγο πριν, αγαπητοί
συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι είχατε διαβεβαιώσει και
όχι µόνο στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ, αλλά και ενωρίτερα, εδώ µέσα στη Βουλή, κύριε Τζαβάρα, ότι θα δοθούν πολιτικά δικαιώµατα στους µετανάστες, βεβαίως µε προϋποθέσεις
και, βεβαιότατα, µε αξιολόγηση του κριτηρίου του χρόνου παραµονής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Καθόλου.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Σήµερα εγκαταλείπεται η άποψη αυτή.
Και εγκαταλείπεται για το λόγο ότι η στείρα κοµµατική αντιπαλότητα προβάλλεται, επιλέγεται, προκειµένου, όχι να αποκρουστεί το σχέδιο νόµου, αλλά µία ρύθµιση, η οποία είναι εξαιρετικά
αναγκαία για τον τόπο και βρίσκεται σε εκκρεµότητα εδώ και
πάρα πολλά χρόνια.
Και θα έλεγα, κύριοι συνάδελφοι του ΛΑΟΣ, σταµατήσετε την
έγχυση δηλητηρίου στην κοινωνία. Σταµατήστε να φοβίζετε την
κοινωνία. Και σταµατήστε, µπροστά στα αποτρόπαια γεγονότα
που συνέβησαν και χθες και προχθές στα Χανιά, στη Λακωνία και
ειδικότερα στη Σπάρτη.
Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία δεν είναι υφέρποντα µεγέθη. Λυπάµαι, αλλά είναι όρθια, είναι παρόντα σε αρκετό µέρος της ελληνικής κοινωνίας και τροφοδοτούνται από απόψεις, οι οποίες
ακούγονται και µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Και ακούω την παραδοξότητα, να εµπλέκεται η µεταναστευτική πολιτική µε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά στην ιθαγένεια.
Πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήµατα. Άλλο η µεταναστευτική πολιτική, άλλο η ιθαγένεια, η πολιτογράφηση και η αναγνώριση των πολιτικών δικαιωµάτων στους ξένους πολίτες, που επί
µακρόν, -επαναλαµβάνω- ζουν σ’ αυτόν τον τόπο και είναι κοινωνοί µιας συγκεκριµένης πραγµατικότητας, µε ό,τι η κοινωνία
αυτή µπορεί να συνεπάγεται, ως δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
∆εν εµπλέκεται, όµως, τυχαία η υπόθεση της µετανάστευσης
µε το ζήτηµα της ιθαγένειας. Αποτελεί επιλογή, προκειµένου να
δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο. ∆ιαµορφώστε –λέει- πρώτα τη
µεταναστευτική πολιτική και ελάτε, εν συνεχεία, να ρυθµίσουµε
το θέµα της ιθαγένειας και της πολιτογράφησης.
Και ερωτώ τη Νέα ∆ηµοκρατία. Τι κάνατε, επί τόσα έτη -και
εσείς, βεβαίως, του ΠΑΣΟΚ- αναφορικά µε την απουσία µεταναστευτικής πολιτικής; Η µεταναστευτική πολιτική οδήγησε πάρα
πολλούς ξένους πολίτες -οι οποίοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ήρθαν στον τόπο µας, χάριν αναψυχής, το δικαίωµα στη
ζωή και στην ελπίδα διεκδικούσαν- να καταστούν νόµιµοι και να
µπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνική πραγµατικότητα και όχι
να ενσωµατωθούν, αλλά να συσσωµατωθούν -µε την κυριολεξία
του όρου- για να µην τους αφαιρείται το δικαίωµα και του δικού
τους πολιτισµού που δικαιούνται, συσσωµατωµένοι στην ελληνική πραγµατικότητα, να αναφέρονται και στο δικό τους πολιτισµό, στον πολιτισµό της γης από την οποία ξεκίνησαν και ήλθαν
εδώ ή και πήγαν και κάπου αλλού, ζητώντας να επιβιώσουν, κανένας δεν σας εµπόδισε.
Ανασύρετε, όµως, την απουσία της µεταναστευτικής πολιτικής
και τις ελλείψεις που έχουν συντελεστεί, ακριβώς για να δικαιολογήσετε µε απαράδεκτο τρόπο, την απόκρουση αντιµετώπισης
του ζητήµατος που έχει σχέση µε την ιθαγένεια και την πολιτογράφηση.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, για θυµηθείτε, όταν ήταν ανοιχτά τα λεγόµενα «ολυµπιακά έργα», όταν στην πατρίδα µας σηµειώνονταν υψηλοί δείκτες ανάπτυξης -και ανεξάρτητα από το
ποιος καρπώθηκε το οικονοµικό αποτέλεσµα αυτής της ανάπτυξης- ουδείς λόγος για τους µετανάστες. ∆ιότι, οι µετανάστες
ήταν η προστιθέµενη αξία στην παραγωγή αυτού του έργου που
είχε συντελεστεί. Και αµέσως µετά, όταν τέλειωσαν οι ανάγκες
αυτού του τόπου, αναφορικά µε την εκτέλεση έργων, ανεδείχθησαν και πίνακες εγκληµατικότητας. Αξιοποιήθηκαν και στοι-
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χεία σε σχέση µε παραβατική συµπεριφορά, που δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα, για να ξεχνάνε όλοι εκείνοι
που υπηρετούν έναν ιδιότυπο, όσο και επικίνδυνο εθνοκεντρισµό,
ότι αυτή η εγκληµατικότητα δεν αφορά µόνο σε αλλοδαπούς,
αλλά αφορά για συγκεκριµένους λόγους και, επίσης, συγκεκριµένα αίτια και δικούς µας συµπατριώτες µας, Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε σηµαντικές διαφωνίες
µε το νοµοσχέδιο και το γνωρίζει το Υπουργείο. Το γνωρίζει και
η Κυβέρνηση. Ψηφίζουµε, όµως, το σχέδιο νόµου επί της αρχής,
ξέρετε γιατί;
Γιατί θεωρούµε ότι είναι ένα πρώτο βήµα, είναι ένας βηµατισµός, ο οποίος έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό και γίνεται
τούτη την ώρα µε ατέλειες, µε αδυναµίες, αλλά, κυρία Υπουργέ
και µε φοβίες, στις οποίες έχετε περιπέσει από την πίεση που
σας ασκείται και από τη Νέα ∆ηµοκρατία και από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. ∆ιότι δεν µπορώ, επί παραδείγµατι, να αντιληφθώ πώς επιχειρηµατολογείτε υπέρ του νοµοσχεδίου σας,
αναδεικνύοντας όλες τις υποχωρήσεις, όλες τις υπαναχωρήσεις
και όλες τις ατέλειες που έχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος για το δηµοψήφισµα.
Και προβάλλει ως αµεσοδηµοκρατική διαδικασία. Και είναι ακριβές ότι και εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουµε προτείνει και την αναθεώρηση του άρθρου 44 του Συντάγµατος για την καθιέρωση του
λεγόµενου λαϊκού δηµοψηφίσµατος, αλλά και τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος µε την υπάρχουσα συνταγµατική τάξη.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηµοψηφίσµατα δεν γίνονται γενικώς για κάθε ζήτηµα. ∆εν δικαιολογείται η διενέργεια
δηµοψηφίσµατος όταν καλείται κάποιος να αποφασίσει για δικαιώµατα µειοψηφίας. Και εδώ µιλάµε για ατοµικό δικαίωµα στην
απόκτηση της ιθαγένειας –γνωρίζω τις διαφωνίες που υπάρχουνκαι στην απόκτηση του δικαιώµατος της πολιτογράφησης –νέο
δικαίωµα αναµφισβήτητα- το οποίο κατά τη γνώµη µου γεννιέται
από την παρουσία και τη συµµετοχή σε µία κοινωνική πραγµατικότητα του όποιου πολίτη, ο οποίος διεκδικεί τη συµµετοχή του
σε αυτήν την πραγµατικότητα.
Να γιατί, αποκρούουµε το δηµοψήφισµα στη συγκεκριµένη περίπτωση και να γιατί προτρέπουµε να υπάρξει, η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη προώθηση αυτού του ζητήµατος.
Θέλετε να σας πω ατέλειες του σχεδίου νόµου; Υπάρχουν
πάρα πολλές. Για παράδειγµα: Γιατί το αυτοτελές δικαίωµα του
παιδιού που γεννιέται στην Ελλάδα να εξαρτάται από τη νοµιµότητα της παρουσίας των γονέων;
Επειδή το παράδειγµα µπορεί να διευκολύνει την κατανόηση
του πολιτικού µας ισχυρισµού, ακούστε, έχουµε πολλούς τέτοιους µη νοµίµους ξένους πολίτες στην Ελλάδα. Γεννάνε παιδιά,
αυτοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε µία παρανοµία, αλλά αυτά
τα παιδιά και µε δεδοµένη τη συµπεριφορά της ελληνικής πολιτείας -ορθή συµπεριφορά κατά τούτο- εγγράφονται στο σχολείο,
παρακολουθούν τη στοιχειώδη, τη µέση εκπαίδευση, έχουν το
βάρος της µη νοµιµότητας των γονιών, αλλά το δικαίωµα αυτών
των παιδιών να πολιτογραφηθούν και να διεκδικήσουν την ιθαγένεια δεν εξασφαλίζεται, διότι εξαρτάται αυτό το δικαίωµα από
τη µη νοµιµότητα των γονέων. Αυτό δεν το θέλει ούτε θεός, ούτε
διάβολος, δεν πρέπει να το θέλουν ούτε και εκείνοι που οµνύουν
στο όνοµα κάποιου ιδιότυπου, όσο και επικίνδυνου εθνικισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν διαταράσσεται η κοινωνική
συνοχή, από την ώρα που θα δώσεις το δικαίωµα, το πολιτικό δικαίωµα στον ξένο πολίτη, να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται, λέµε εµείς.
Είχα χθες τη δυνατότητα να σας πω ότι, αυτό το δικαίωµα το
θέλει από το 2001 πανηγυρικά και ο συντακτικός νοµοθέτης, το
θέλει το Σύνταγµα. Και δεν διαπίστωσα το 2001, όταν συζητούσαµε την Αναθεώρηση του Συντάγµατος και ειδικότερα τη ρύθµιση του άρθρου 102 του Συντάγµατος, να υπάρχουν διαφωνίες.
Τι είναι αυτό που σήµερα ανασύρεται;
Ακούστε επιχείρηµα: «Με δεδοµένη, λέει, την οικονοµική κρίση
έρχεται ένα νοµοθέτηµα να τινάξει στον αέρα, τη συναίνεση, την
κοινωνική και πολιτική συνοχή». Τι επικίνδυνα επιχειρήµατα είναι
αυτά; Η κοινωνική συνοχή διαµορφώνεται πάντοτε, ιστορικά αποδεδειγµένα, από το δικαίωµα που παρέχει σε εκείνον που µετέχει της κοινωνικής πραγµατικότητας να έχει δικαιώµατα
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–συµπληρώνω-και υποχρεώσεις.
Αντίθετα µε τα όσα ισχυρίζεστε, όσοι αντιπαλεύετε αυτή τη
ρύθµιση, η ιθαγένεια -όπως ελλειµµατικά προσδιορίζεται- η πολιτογράφηση -όπως και αυτή ελλειµµατικά κατά τη γνώµη µας
προσδιορίζεται- όπως και το δικαίωµα του παιδιού που γεννιέται
εδώ -όπως και αυτό ελλειµµατικά προβλέπεται και προωθείταιθα υπηρετήσει και την κοινωνική συνοχή αλλά και την ενδυνάµωση µίας κοινωνίας, η οποία πια συγκροτείται από πολίτες. ∆εν
συγκροτείται µόνο από εκείνους που έχουν ελληνικό αίµα στις
φλέβες τους, αλλά και από εκείνους που αποκτούν συνείδηση
συµµετοχής στην ελληνική πραγµατικότητα.
Γι’ αυτούς του λόγους εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
παρά τις αντιρρήσεις µας, ψηφίζουµε το σχέδιο νόµου επί της
αρχής, γιατί επαναλαµβάνω, θεωρούµε ότι αποτελεί ένα πρώτο
βήµα και ελπίζουµε να µην είναι µετέωρο για να επακολουθήσουν
και άλλα βήµατα που, επιτέλους, θα διαµορφώνουν τον κώδικα
και τις ρυθµίσεις συνολικά της ιθαγένειας, µε έναν τρόπο που θα
ανταποκρίνεται απόλυτα, όχι γενικά και αόριστα, σε κάποιον ανθρωπισµό, όχι γενικά και αόριστα σε κάποια ανθρώπινη αλληλεγγύη, αλλά θα ανταποκρίνεται στην πολιτική ουσία του δεσµού
του πολίτη µε το κράτος, γιατί αυτός ο δεσµός είναι η ιθαγένεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτιρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Κάτω Κλειτορίας, Αχαΐας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από
τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της Αίθουσας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτιρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και
τέσσερις συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο ∆άφνης, Καλαβρύτων, Αχαΐας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Σοφία Γιαννακά έχει το λόγο.
Κυρία Γιαννακά, έχετε έξι λεπτά µετά την απόφαση του Σώµατος. Θα έλεγα, να είµαστε λίγο ακριβείς µε το χρόνο για να
προλάβουν όλοι οι συνάδελφοι.
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί
απόδειξη ότι το ελληνικό Κράτος, έπειτα από µία µεγάλη περίοδο
αναποφασιστικότητας και διστακτικότητας, αντιµετωπίζει αν µη
τι άλλο, µε ρεαλισµό και ευθύνη τα νέα παγκόσµια και εθνικά δεδοµένα.
Το δικαίωµα της ψήφου των µεταναστών -και αυτό δεν µπορεί
να το αρνηθεί κανείς- παραπέµπει στη σύγχρονη αντίληψη της
συγκρότησης των εθνών και στις αξίες της ισονοµίας, της ισοπολιτείας και της ελευθερίας της βούλησης.
Ο άξονας γύρω από τον οποίο κινούνται κάποιες αντιλήψεις,
σε αυτή την Αίθουσα, αφορά την καταστολή των πιέσεων που δέχεται η χώρα από τα µεταναστευτικά κύµατα. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όµως, αυτό είναι µία άλλη συζήτηση, αφορά το
θέµα της λαθροµετανάστευσης, για αυτό ας µην κάνουµε και σήµερα λάθος συζήτηση.
Η δική µας αντίληψη, η αντίληψη της Κυβέρνησης, αφορά στην
υλοποίηση ενός σχεδίου ανθρωποκεντρικής πολιτικής. Μίας πολιτικής που στόχο έχει, την όσο το δυνατόν οµαλότερη ένταξη
των νοµίµων οικονοµικών µεταναστών σε όλες τις διαδικασίες
του κράτους. Μίας πολιτικής, δηλαδή, που παράλληλα θα απορροφήσει όλους τους κραδασµούς που µπορεί να προκαλέσουν οι
αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την περίοδο που το παρόν σχέ-
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διο νόµου τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση αναπτύχθηκαν ορισµένες αρνητικές αντιδράσεις, µερικές µάλιστα βίαιες, πολύ
σφοδρές.
Συγκεκριµένα δύο είναι τα κύρια επιχειρήµατα που εναντιώνονται στην απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.
Στο µεν πρώτο επιχείρηµα αναπτύσσεται η θεωρία ότι η νέα
ρύθµιση θα προσελκύσει κύµατα µεταναστών. Μετανάστες που
θα εκµεταλλευτούν τις επωφελείς, για αυτούς, νέες διατάξεις
όπως για παράδειγµα να γεννήσουν τα παιδιά τους εδώ αντί σε
κάποια άλλη δυτική χώρα.
Στο δε δεύτερο επιχείρηµα αναπτύσσεται η θεωρία ότι υπονοµεύεται η εθνική µας οµοιογένεια, µέσω της αλλοίωσης της
εθνικής µας ταυτότητας. Η περιβόητη «ελληνική καθαρότητα»
για την οποία συζητάµε στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες. Οι απόψεις µας όµως, δεν ταυτίζονται.
Ας είµαστε, λοιπόν, ειλικρινής και ας αφήσουµε στο περιθώριο ακραίες πολιτικές εκφράσεις, εκφράσεις δηλαδή που αντιµετωπίζουν µε τρόπο φοβικό και δηµαγωγικό το θέµα της
µετανάστευσης.
Είναι βέβαιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο ρυθµός και ο
όγκος της µετανάστευσης, δεν θα επηρεαστούν από την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε αυτούς που µόνιµα διαµένουν
στη χώρα. Ούτε πάλι όσοι µεταναστεύουν προς την Ελλάδα, θα
το κάνουν επειδή κάποτε όταν κριθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου θα αποκτήσουν το δικαίωµα να ψηφίσουν το δήµαρχο κάποιας ελληνικής πόλης. Αυτό δεν αποτελεί κίνητρο.
Η µετανάστευση προς την Ελλάδα και διά µέσου της Ελλάδας,
ας µην υποκρινόµαστε, µπορεί να αυξηθεί έτσι και αλλιώς. Μπορεί να αυξηθεί λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας µας,
λόγω των προβληµάτων επιβίωσης και της διεύρυνσης του χάσµατος πλουσίων και φτωχών στον κοντινό µας τρίτο κόσµο,
Αφρική και Ασία. Αυτό όµως είναι ένα άλλο θέµα που πρέπει ως
χώρα να το αντιµετωπίσουµε.
Όσον αφορά το επιχείρηµα περί αλλοίωσης της εθνικής ταυτότητας, αυτό είναι αν µη τι άλλο, άτοπο. Τουλάχιστον, δεν είναι
ένα θέµα που µπορούµε να συζητάµε εδώ και όλοι γνωρίζουµε ακόµα και όσοι δεν το οµολογούν- την ιστορική ετερογένεια των
Ελλήνων πολιτών και το πολυσύνθετο περιεχόµενο της εθνικής
µας ταυτότητας.
Μεταξύ των Ελλήνων πολιτών ανέκαθεν υπήρχαν µειονότητες
αλλόγλωσσων και αλλόθρησκων. Η Ελλάδα δεν µπορεί επ’ άπειρον να κλείνει τα µάτια και να βαδίζει απερίσκεπτα. Μπορεί εύκολα να αναλογιστεί κανείς τις συνέπειες που µπορεί να έχει η
παράταση της σηµερινής κατάστασης στις ζωές όλων αυτών των
ανθρώπων που µένουν στη χώρα µας, αυτών δηλαδή που συµβιώνουν νόµιµα, έντιµα και µακροχρόνια µαζί µας, συµβάλλοντας
στη γενική ευηµερία του τόπου.
Η απουσία ελπίδας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ένα καλύτερο αύριο αυτών των ανθρώπων µοιραία τους περιχαρακώνει
σε άκαµπτες και εν δυνάµει επικίνδυνες αντιδράσεις, που όλοι
θέλουµε να αποφύγουµε. Ακόµη χειρότερα, όπως αποδεικνύεται διεθνώς όσοι παρακολουθούµε τα διεθνή γεγονότα και εξελίξεις, η έλλειψη ελπίδας αφήνει στα παιδιά τους ένα κενό. Είναι
θέµα χρόνου πότε θα µετατραπεί σε πικρία και οργή γι’ αυτούς
που τους στέρησαν τις ελπίδες.
Ήρθε ο καιρός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σταθούµε
απέναντι στην ξενοφοβία και στο ρατσισµό, όπως στάθηκαν πολλές χώρες στην Ευρώπη µε γνωστά θετικά αποτελέσµατα. Όλα
έχουν µια σειρά και µια λογική. Απαιτούνται διακριτές πολιτικές
και µέτρα για τη µετανάστευση. Ειδικά µέτρα για τους µη νόµιµους µετανάστες. ∆ιαφορετική επιλογή για το πολιτικό άσυλο
και πολύπλευρος σχεδιασµός για την αντιµετώπιση των λαθροµεταναστών.
Όλα αυτά τα ζητήµατα δεν έχουν µόνο ελλαδική διάσταση, δεν
τα συζητάµε µόνο στην Ελλάδα, δεν ανακαλύπτουµε κάθε φορά
εδώ την πυρίτιδα. Έχουν µια διεθνή, ευρωπαϊκή και παγκόσµια
διάσταση. Η ευηµερία και η ασφάλεια που εγγυόταν η συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τέλος του Ψυχρού Πολέµου επεφύλασσαν στη χώρα την εµπειρία της µετανάστευσης
από µια πρωτόγνωρη οπτική γωνία: Αυτή της χώρας µαζικής
υποδοχής µεταναστών. Οι µετανάστες όµως αναζητούν την ελ-
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πίδα για µια καλύτερη ζωή. Και σίγουρα έχουν το δικαίωµα αυτό
και στη χώρα µας: Το δικαίωµα στη ζωή και την ελπίδα.
Με αυτήν την έννοια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν µπορούν να µπουν σε δηµοψήφισµα.
Θα αντιµετωπίσουµε το φόβο και όσους επιχειρήσουν να τον εκµεταλλευθούν ποικιλοτρόπως. Και πιστεύω ακράδαντα ότι το
σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης του κ. Παπανδρέου θα το αντιµετωπίσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
την κ. Γιαννακά.
Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ.
Αλέξης Τσίπρας, έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε µεγάλη προσοχή πριν τον κ. Φώτη
Κουβέλη, ο οποίος προσπάθησε να αποδείξει µε επιχειρήµατα
ότι όλοι όσοι προσπάθησαν αυτές τις ηµέρες να επιβάλουν ένα
κλίµα φόβου και τρόµου προς τον ελληνικό λαό για το επικείµενο
νοµοσχέδιο, στερούνται σοβαρότητας. Και βεβαίως διαπίστωσα
ότι ο κ. Φώτης Κουβέλης χειροκροτήθηκε όχι µονάχα από τους
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά και
από µερίδα Βουλευτών της Πλειοψηφίας. Ευχάριστο αυτό, θα
µου πείτε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Καλά στέφανα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχάριστο
αυτό, θα µου πείτε. Τι αναδεικνύει; Αναδεικνύει, κατά τη γνώµη
µου, την αµηχανία που επικρατεί στους Βουλευτές της Πλειοψηφίας, όταν βλέπουν επί ένα τετράµηνο ως συγκυβερνήτες
τους Βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ. και τον κ. Καρατζαφέρη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το «ΛΑΟΣ» δεν σας αρέσει;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): «ΛΑΟΣ»,
κύριε Ροντούλη. ∆εν θα σας πούµε ποτέ «ΛΑΟΣ». Ο ελληνικός
λαός δεν θα σας πει ποτέ «ΛΑΟ». Όπως το «Χρήστο» δεν θα τον
πει ποτέ «Χριστό», όπως το «Σταύρο» δεν θα τον πει ποτέ
«Σταυρό», έτσι κι εσάς δεν θα σας πούµε ποτέ «ΛΑΟ».
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κι εγώ τότε θα λέω …
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θέλετε να
σας λέµε «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ», να σας θυµίζουµε και τους προγόνους
σας; «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ», λοιπόν. Αλλά µην προσπαθείτε µε κουτοπονηριές να ταυτιστείτε µε το λαό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: ∆ικαίωµα αυτοπροσδιορισµού.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και αυτοδιάθεσης.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Αφήστε τα
αυτά.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, βρίσκεστε σε µιαν αµηχανία, διότι δεν είστε σε θέση να υπερασπιστείτε µε σθένος ένα νοµοσχέδιο, το οποίο θα µπορούσε να φέρει µία ριζική τοµή στην
ελληνική κοινωνία. Σας είπαµε όµως από την προηγούµενη συνεδρίαση, από τη συζήτηση της προ ηµερησίας διατάξεως, ότι
θα το πάρουµε εµείς στην πλάτη µας, εάν δεν µπορείτε εσείς.
Είστε µπροστά σε µιαν ιστορική ευκαιρία. Την έχετε ακόµα αυτή
την ευκαιρία: Να σπάσετε τη µονοκρατορία του ∆ικαίου του Αίµατος, να δώσετε την ευκαιρία να συνυπάρξει µε το ∆ίκαιο του
Εδάφους. Σας δίνεται η ευκαιρία να σπάσετε τον αποκλεισµό.
Σας δίνεται η ευκαιρία, αντί να καταστέλλετε το διαφορετικό, να
το ενσωµατώσετε στον κοινωνικό ιστό. Να σπάσετε όλα τα ρατσιστικά στερεότυπα που δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία.
Μια κοινωνία που κοντεύει να ξεχάσει µε αυτές τις κορώνες της
µισαλλοδοξίας ότι οι παππούδες µας ήταν πρόσφυγες και οι πατεράδες µας µετανάστες.
∆υστυχώς όµως, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, φαίνεται
να υποχωρείτε στην πίεση των «εθνικοφρόνων πατριωτών». Το
λέω αυτό γιατί είναι το µόνο θέµα, στο οποίο έχετε υποχωρήσει
πέντε µήνες τώρα. Αυτή την υποχώρηση, αυτά τα βήµατα πίσω
που κάνετε. Είναι το µόνο θέµα. Άκαµπτοι είσαστε στην άδικη και
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αντικοινωνική πολιτική που εφαρµόζετε. Άκαµπτοι στη διάλυση
των εργασιακών σχέσεων. Άκαµπτοι στη διάλυση του ασφαλιστικού συστήµατος. Άκαµπτοι στην κατάργηση του δέκατου τέταρτου µισθού. Σε όλα άκαµπτοι. Στο µόνο που υποχωρείτε, που
κάνετε βήµατα πίσω, είναι στο θέµα της ιθαγένειας και των πολιτικών δικαιωµάτων των µεταναστών. Εκεί σας είναι εύκολο να
κάνετε βήµατα πίσω, πίσω από την πίεση που δεχθήκατε από
ακροδεξιές φωνές και βεβαίως εξαιτίας και των φοβικών συνδρόµων που και εσείς καλλιεργείτε µε την πολιτική σας και τη
φρασεολογία, στην οποία έχετε προσχωρήσει. Μιλάτε διαρκώς
για λαθροµετανάστες και µετά θέλετε να ανοίξετε ένα νοµοσχέδιο–τοµή για την ιθαγένεια, λες και υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι. Μιλάτε για λαθροµετανάστες.
Όταν όµως, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αναγορεύετε
σε επίσηµο συνοµιλητή σας, σε επίσηµο υποστηρικτή σας τον κ.
Καρατζαφέρη, όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός σε αυτό εδώ το
Βήµα της Βουλής και του δίνει συγχαρητήρια και εύσηµα, διότι
κρατάει υπεύθυνη στάση απέναντι στο µεγάλο εθνικό θέµα της
οικονοµικής κρίσης, τότε να µη δυσανασχετείτε, όταν δηµιουργείται και όσµωση ιδεών µεταξύ σας. Και όπως σας προειδοποίησα, δεν είναι το ΛΑΟΣ και ο κ. Καρατζαφέρης που έχουν
προσχωρήσει στο σοσιαλισµό. Είναι η δική σας πολιτική που υιοθετεί τη βαρβαρότητα.
Να τους χαίρεστε, λοιπόν, αυτούς τους υποστηρικτές σας.
Τους ακούσατε χθες και τους καµαρώνατε καθ’ όλη τη διάρκεια
της συζήτησης στη Βουλή. Να χαίρεστε όµως και τους συντρόφους σας στην Α’ Νοµαρχιακή Θεσσαλονίκης, κύριε Ραγκούση,
τη Νοµαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, που έβγαλε ανακοίνωση
και µεταξύ άλλων λέει: «Η ιθαγένεια θα πρέπει να απονέµεται σε
αλλογενείς αλλοδαπούς µε φειδώ και κατ’ εξαίρεση δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αλλοίωση του χαρακτήρα του κράτους. Η
ψήφος των αλλοδαπών στις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
εκτός του ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε το Σύνταγµα, πλήττει την εθνική µας κυριαρχία, διότι παραχωρείται το δικαίωµα
ψήφου σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι οφείλουν πίστη στα
Συντάγµατα των χωρών προέλευσης και υπάρχει κίνδυνος εξυπηρέτησης ξένων συµφερόντων στις παραµεθόριες περιοχές».
Αυτά λέει η νοµαρχιακή σας επιτροπή.
Και βεβαίως άκουσα –δεν ήµουν στην Αίθουσα- ότι τα υπερασπίστηκε πλήρως και ο κ. Καρατζαφέρης. Να, λοιπόν, γιατί κάποιοι εκ των Βουλευτών σας, ποιον θα χειροκροτήσουν; Τον κ.
Φώτη Κουβέλη θα χειροκροτήσουν. Και να γιατί είναι υποκριτικό.
Και αναρωτιέµαι: Πολλοί από δηµοσιογραφικούς και πολιτικούς
κύκλους ζητάνε –και ευλόγως- να υπάρξει στη Θεσσαλονίκη ένα
δηµοκρατικό µέτωπο που θα έρθει σε αντιπαράθεση µε την κυριαρχία της συντηρητικής, υπερσυντηρητικής τριπλέτας Άνθιµου-Ψωµιάδη-Παπαγεωργόπουλου. Με ποιους; Ποιο δηµοκρατικό µέτωπο ζητάτε; Με την Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ που
βγάζει τέτοιες ανακοινώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτές τις απόψεις και στο
εσωτερικό σας είναι προφανές ότι δεν µπορείτε να σηκώσετε το
βάρος υπεράσπισης ενός νοµοσχεδίου που υπόσχεται προοδευτική τοµή στο θέµα της ιθαγένειας.
Και λέω υπόσχεται, διότι έχουν γίνει σηµαντικές οπισθοχωρήσεις. Και θα πω: δεν είναι δυνατόν να σηκώσετε αυτό το βάρος,
ούτε είναι δυνατόν να απαντήσετε επί της ουσίας και στην πίεση
που δέχονται οι Βουλευτές σας και οι δικοί µας Βουλευτές, πίεση
µέσω απειλητικών µηνυµάτων, πίεση µέσω φοβικών συνθηµάτων
και παραθέτω εδώ στη Βουλή ένα e mail που διαδίδεται και έχει
φορτώσει όλα τα ηλεκτρονικά ταχυδροµεία των Βουλευτών και
της πλειοψηφίας και του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο λέει: «Βουλευτή η
υπερψήφιση νοµοσχεδίου, σύµφωνα µε το οποίο θα αποδίδεται
η ελληνική ιθαγένεια και τα πολιτικά δικαιώµατα του Έλληνα πολίτη στους αλλοεθνείς µετανάστες και στα τέκνα αυτών, είναι
πράξη εσχάτης προδοσίας κατά της ελληνικής κοινωνίας, της
οποίας η ποινή είναι ο θάνατος. Εάν συντελέσεις στην πράξη
αυτή θα εκτελεστείς, αργά ή γρήγορα, όπου και αν καταφύγεις».
Ορίστε, αυτές οι απειλές.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµή-
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µατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να αντιπαρατεθείτε σε αυτές τις
απειλές µε τα «ναι µεν αλλά». ∆ιότι εδώ όταν έχεις ένα θέµα έντονης κοινωνικής πόλωσης, διαλέγεις πλευρά, δεν λες «ναι µεν
αλλά», να κάνουµε και δυο βήµατα πίσω µην τυχόν και χαλάσει το
προξενιό µε τον συγκυβερνήτη κ. Καρατζαφέρη.
Και βέβαια, τα αγαπηµένα παιδιά των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, οι κύριοι συνάδελφοι του ΛΑΟΣ, έχουν πάρει φόρα συστηµικής δύναµης και µε αέρα ξεσαλώνουν και µέσα στη Βουλή
και έξω από αυτήν. Και καλούν τους πατριώτες να βγουν στους
δρόµους, τους Έλληνες, γιατί η πατρίδα κινδυνεύει από τους αλλοεθνείς, την ίδια ώρα που έρχεται εδώ ο κ. Καρατζαφέρης, σε
αυτό το Βήµα και ειρωνεύεται, την προηγούµενη Παρασκευή,
τους διαδηλωτές που απεργούν, που βρίσκονται έξω από το Κοινοβούλιο, λέγοντας ότι είναι δύο, τρεις χιλιάδες, ενώ ήταν εκατόν πενήντα χιλιάδες αυτοί που έσπευσαν να πάρουν το dvd της
κ. Αλεξανδράτου. Αυτό είναι το επίπεδό σας. Μην γελάτε, αυτό
είναι το επίπεδό σας.
Την ίδια στιγµή που ειρωνεύεστε τους Έλληνες πολίτες που
διαδηλώνουν γιατί τους παίρνουν τον δέκατο τέταρτο µισθό,
τους ζητάτε να βγουν στο δρόµο, γιατί η πατρίδα κινδυνεύει. ∆εν
κινδυνεύει η πατρίδα από τη λαίλαπα της νεοφιλελλεύθερης πολιτικής, από την αφαίρεση µισθών, δικαιωµάτων, κοινωνικής
ασφάλισης, συντάξεων, αλλά κινδυνεύει από τους µετανάστες.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τον κ. Παναγόπουλο τον στείλατε
στο νοσοκοµείο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς) : Αφήστε τα
αυτά, κύριε Ροντούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι άσχετα µεταξύ τους τα
θέµατα της ιθαγένειας και της οικονοµικής πολιτικής και τα κοινωνικά θέµατα µε ένα µείζον θέµα που απασχολεί την ελληνική
κοινωνία, όπως το µεταναστευτικό και κυρίως µε το θέµα της
ιθαγένειας. Είναι άρρηκτα συνδεδεµένο το θέµα της µετανάστευσης µε τη νεοφιλελεύθερη πολιτική και το οικονοµικό σύστηµα που κυριάρχησε, βάζοντας τον άνθρωπο κάτω από τα
κέρδη, αυτό που σήµερα ευθύνεται για την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Το υπηρετείτε, βέβαια, πιστά αυτό το σύστηµα, βυθίζοντας την ελληνική οικονοµία σε ύφεση.
Αλλά δεν µπορώ να αποφύγω τον πειρασµό κάποιων σχολίων
για τις γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. ∆ιότι
βλέπω µετά την επίσκεψη του κ. Όλι Ρεν ότι µετά το παραµύθι µε
το δράκο της χρεοκοπίας, για το οποίο έπρεπε να θυσιάσουµε
την Ιφιγένεια, να δώσουµε κοινωνικές κατακτήσεις και δικαιώµατα δεκαετιών, τώρα έχουµε ένα άλλο παραµύθι. Τώρα ο δράκος δεν είναι η χρεοκοπία, είναι η ανταγωνιστικότητα, στο όνοµα
της οποίας ήσαστε έτοιµοι να πάρετε δέκατο τέταρτο και δέκατο
τρίτο µισθό από τον ιδιωτικό τοµέα, να διαλύσετε εργασιακές
σχέσεις. Στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας είσαστε έτοιµοι να
διαλύσετε το ασφαλιστικό σύστηµα, είσαστε έτοιµοι να άρετε
κοινωνικές κατακτήσεις.
Αλλά, βέβαια, θα µου πείτε τι να τον κάνουµε τον δέκατο τέταρτο µισθό, τι να το κάνουµε το ασφαλιστικό σύστηµα, τι να τις
κάνουµε τις κοινωνικές παροχές όταν θα έχουµε τη δυνατότητα
να πηγαίνουµε χωρίς βίζα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Μεγάλη επιτυχία! Είναι δυνατόν να διαµαρτύρεται ο Έλληνας εργαζόµενος, που του παίρνουν τον δέκατο τέταρτο µισθό,
αφού θα µπορεί να πάει χωρίς βίζα στη Νέα Υόρκη; Πανηγύριζαν
χτες όλα τα µέσα ενηµέρωσης για την ψήφο εµπιστοσύνη.
∆εν αµφιβάλλαµε ποτέ ότι θα πάρετε ψήφο εµπιστοσύνης από
την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών. Γι’ αυτό το οποίο αµφιβάλλουµε πλέον µετά τις πολιτικές σας επιλογές της προηγούµενης εβδοµάδας είναι εάν έχετε την ψήφο εµπιστοσύνης
της ελληνικής κοινωνίας. Πολύ αµφιβάλουµε. ∆ιότι µε άλλο πρόγραµµα εκλεγήκατε άλλη πολιτική να εφαρµόσετε, τα εντελώς
αντίθετα κάνετε και µας βυθίζετε σε µια βαθιά ύφεση, σε µια
ύφεση από την οποία δεν θα µπορέσουµε να βγούµε και το ξέρετε πολύ καλά. Όσες µονάδες λέτε ότι θα µειώσετε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, άλλες τόσες θα µειώσετε και την ανάπτυξη
και το εθνικό εισόδηµα του Έλληνα πολίτη. Μη χαίρεστε, λοιπόν,

4785

µε τη βίζα και µε την ψήφο εµπιστοσύνης του κ. Οµπάµα.
Ζητάτε τη στήριξη από το εξωτερικό, ακριβώς γιατί γνωρίζετε
ότι δεν µπορείτε να έχετε καµµία στήριξη σε κοινωνικές δυνάµεις από το εσωτερικό. Και µη βγάζετε κορώνες για τον κ. Παναγόπουλο, διότι ο κ. Παναγόπουλος βρέθηκε και θα βρεθεί
ελπίζω σε αγώνες και κινητοποιήσεις ενάντια στην πολιτική σας.
∆ιότι είναι εύκολο να βγαίνει κανείς να προσπαθεί να κρύψει το
δάσος µπροστά σε ένα δέντρο. Οι αγώνες των εργαζόµενων
είναι η απάντηση και θα την δείτε την απάντηση. Θα δείτε αύριο
πόσο νοιάζεται η ελληνική κοινωνία για την ψήφο εµπιστοσύνης
που σας έδωσε ο κ. Οµπάµα και για τη βίζα για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
∆ιότι µπορεί να πήρατε ψήφο εµπιστοσύνης από τον κ.
Οµπάµα, αλλά αύριο οι εργαζόµενοι θα καταθέσουν τη δική τους
πρόταση, η οποία θα είναι η πρόταση δυσπιστίας στην πολιτική
σας και στα µέτρα που πήρατε. Και νοµίζω, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι οι συµµαχίες µε την ακροδεξιά δεν θα σας σώσουν σε
αυτές τις εξελίξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην προ ηµερησίας διατάξεως
συζήτηση, που έγινε στη Βουλή, δεσµευτήκαµε ότι θα πάρουµε
πάνω µας την υπόθεση της υπεράσπισης µιας αναγκαίας τοµής
στην ελληνική κοινωνία. Και θα προσπαθήσουµε όσο µπορούµε
να πιέσουµε την Κυβέρνηση να µην οπισθοχωρήσει. Και, βεβαίως, απαντήσαµε και µε την κατάθεση συγκεκριµένων τροπολογιών που επιδιώκουν το αυτονόητο. Για την απάλειψη της
διάταξης περί συστατικών επιστολών, για την απάλειψη της προϋπόθεσης τη νοµιµότητας των δύο γονέων και την απόκτηση της
ιθαγένειας από ένα παιδί που γεννήθηκε στην Ελλάδα, πήγε σχολεία στην Ελλάδα, δεν γνωρίζει άλλη γλώσσα και άλλη πατρίδα
από την ελληνική. Για το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Για την αλλαγή διατάξεων στις οποίες δεν µπορούν να
αντεπεξέλθουν, όχι οι µετανάστες, αµφιβάλλω εάν κανείς απ’ αυτούς εκεί που συγκεντρώνετε έξω και πηγαίνετε και στις συγκεντρώσεις τους, που γράφουν στα πανό: «Έλληνας γενιέσαι» µε
ένα «ν», οι «ελληνάρες» αυτοί, αν θα µπορούσαν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις διατάξεις που βάζετε για τους µετανάστες.
∆εν παραγνωρίζουµε πως είναι δύσκολο µια κοινωνία που
µέχρι πριν µερικές δεκαετίες είχε παράδοση στην αφαίρεση της
ιθαγένειας, να προχωρήσει έτσι εύκολα στην παραχώρηση της
ιθαγένειας σε όσα παιδιά γεννήθηκαν ή µεγάλωσαν εδώ και το
επιθυµούν. ∆εν παραγνωρίζουµε πως η δύναµη, ιδίως σε περιόδους κρίσης, όσων επενδύουν σε φοβικά σύνδροµα και επιχειρηµατολογούν µε όπλο την πατριδοκαπηλία, δεν είναι αµελητέα.
Έχουµε όµως την πεποίθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία,
προοδευτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας πιστεύει ότι είµαστε έτοιµοι για µια µεγάλη τοµή. Και το σύνθηµα το οποίο πριν
από τέσσερις µέρες, την προηγούµενη Παρασκευή, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να βγάλει έξω στο περιστύλιο του Κοινοβουλίου λέγοντας τι; Λέγοντας: Όποια και αν
είναι η ερώτηση, άνθρωπος είναι η απάντηση. Και µας εµπόδισαν οι δυνάµεις της φρουράς της Βουλής διότι, λέει, ατιµάσαµε
το Κοινοβούλιο και την ελληνική δηµοκρατία µε αυτό το σύνθηµα. Μπράβο! Μπράβο τους για την πράξη τους.
Αυτό, λοιπόν, το σύνθηµα είναι που αρµόζει ως κατακλείδα σε
µια τέτοια συζήτηση. Βεβαίως ξέρουµε ότι όταν κυριαρχούν τα
πολιτικά παιχνίδια η ανθρωπιά πάει περίπατο. Και, κύριοι του
ΛΑΟΣ, µη στεναχωριέστε. ∆εν σας κατηγορούµε ότι έχετε έλλειµµα ανθρωπιάς. Λέµε ότι είστε πολιτικοί απατεώνες. Κοιτάξτε,
καταθέτω στη Βουλή: Ο κ. Καρατζαφέρης σε συνέντευξή του στα
«ΝΕΑ» το 2007 είχε πει ότι πρέπει επιτέλους τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα να νοµιµοποιούνται, να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιος Τσίπρας
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επί δυόµισι χρόνια κουβέντα δεν είπατε γι’ αυτό. Συµφωνούσατε;
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, οι δρόµοι είναι δύο: Ή επιλέγετε τα συντηρητικά αντανακλαστικά και τους φόβους του πο-
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λιτικού κόστους και ταυτίζεστε µε ΛΑΟΣ και Νέα ∆ηµοκρατία ή
επανέρχεστε στην αρχική διαβούλευση ταυτιζόµενοι µε τις προοδευτικές δυνάµεις. Ή θα γυρίσουµε πίσω κι από τα πρώτα Συντάγµατα και επαναστατικά διατάγµατα αυτής της χώρας ή θα
πάµε επιτέλους µπροστά για µία άλλη κοινωνία, όπου στο επίκεντρο θα είναι οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους, όπου θα πρυτανεύσει η κοινωνική αλληλεγγύη ιδιαίτερα σε µία περίοδο κρίσης.
Αυτό είναι το δίλληµα.
Αυτό είναι το πραγµατικό δίλληµα: σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα; Όχι τα ψευδεπίγραφα που θέτατε προεκλογικά για να τα
αλλάξετε µετά τις εκλογές.
Εµείς, λοιπόν, θα τη δώσουµε αυτήν τη µάχη, η µάχη αυτή
τώρα αρχίζει στην ελληνική κοινωνία. Θα ψηφίσουµε επί της
αρχής «ναι» και θα καταψηφίσουµε τα άρθρα εκείνα του νοµοσχεδίου µε τα οποία έχουµε πλήρη αντίθεση. Και σας καλούµε να
επανέλθετε στις αρχικές σας προτάσεις και θα συνεχίσουµε τη
µάχη και µετά τη ψηφοφορία στη Βουλή, διότι στην κοινωνία κερδίζονται τα µεγάλα βήµατα προς τα εµπρός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ένα λεπτό κοινοβουλευτικής τάξεως,
παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μάλιστα, κύριε Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, για λόγους κοινοβουλευτικής τάξεως ήθελα να πω ότι χθες εγώ, όπως και άλλοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, χειροκροτήσαµε τον ειδικό αγορητή του
ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσούκαλη. Χειροκρότησα και σήµερα τον κ. Κουβέλη.
Ο λόγος είναι γιατί σ’ αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να τιµούνται η πολιτική ευπρέπεια, το ήθος, η ποιότητα της επιχειρηµατολογίας και να τιµώνται, όχι, µόνο µε παραταξιακή λογική αλλά
µε την αίσθηση ότι µετέχουµε σ’ ένα Κοινοβούλιο που καταλήγει
µέσα απ’ αυτήν τη σύνθεση των ιδεών σε αποτελέσµατα.
Με τροµάζει ότι ενόχλησε τόσο τον κ. Τσίπρα που χειροκροτήσαµε τον κ. Τσούκαλη και τον κ. Κουβέλη.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: ∆εν είπαµε αυτό.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Με τροµάζει ότι θεωρεί ότι δεν έπρεπε
να χειροκροτηθούν αυτοί οι δύο κοινοβουλευτικοί άντρες. Και
λέω ότι δεν µπορώ να ξέρω ποιοι λόγοι τον ενοχλούν όταν επιδοκιµάζονται στελέχη του κόµµατός του, αλλά, ούτως ή άλλως,
αν υπάρχει πίσω απ’ αυτό πολιτική επιχειρηµατολογία, δεν είναι
επιπέδου Βουλής των Ελλήνων, είναι επιπέδου δεκαπενταµελούς
σχολικού συµβουλίου. Το να εξάγονται πολιτικά συµπεράσµατα,
όπως αυτά που ακούστηκαν -διότι η στοιχειώδης ανάγκη αληθείας επιβάλλει να υπενθυµιστεί ότι υπάρχει µία κοινοβουλευτική
πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, η οποία φέρνει αυτό το νόµο, που
προς τιµήν τους ο κ. Τσούκαλης και ο κ. Κουβέλης έδωσαν και
αποχρώσεις και διαστάσεις στηρίζοντας, όµως τον κεντρικό
κορµό µίας πολιτικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ.
Γι’ αυτό, επαναλαµβάνω, θα έπρεπε αυτό να χαιρετιστεί και
όχι να αποδοκιµαστεί.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: ∆εν αποδοκιµάστηκε τίποτα. ∆εν καταλάβατε καλά.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Άκουσα πολλά για το ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Τσίπρα, η αλαζονεία και η ύβρις είναι κακοί σύµβουλοι
για όλους. Τους είχε το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, βλέπω ότι µε µεγάλη δύναµη τις επωµίζεστε σήµερα στη συµπεριφορά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτική Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μισό
λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Για την τάξη, έχει ζητήσει το λόγο ο τέως Πρόεδρος της Βουλής, έχει ζητήσει το
λόγο ο Υπουργός.
Φαντάζοµαι επί προσωπικού θέλετε να µιλήσετε, κύριε Τσίπρα.
Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτική Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε,
είναι προφανές σε όσους ακούσανε την τοποθέτησή µου ότι δεν
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υπήρξε καµµία ενόχληση, χαρά υπήρξε. Αυτό που ενόχλησε τον
κ. Ευθυµίου είναι προφανές. Είναι το γεγονός πως πολλοί Βουλευτές της πλειοψηφίας, σ’ ένα τόσο κρίσιµο θέµα, επιλέγουν να
χειροκροτήσουν τον αγορητή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, και γιατί σας ενοχλεί τόσο πολύ; Προφανώς σας ενοχλεί τόσο πολύ, διότι τα διδάγµατα περί δεκαπενταµελούς συµβουλίου να τα πείτε, κύριε Ευθυµίου, όχι σε εµάς, να τα πείτε
αυτά τα διδάγµατα…
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Συνεχίζετε το τέχνασµα δεκαπενταµελούς. Εγώ σας είπα ότι χειροκρότησα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτική Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): ∆εν σας τιµά,
κύριε Ευθυµίου, να µε διακόπτετε ούτε να κάνετε εδώ συστάσεις
περί επιπέδου δεκαπενταµελούς συµβουλίου. Το επίπεδο δεκαπενταµελούς συµβουλίου φαίνεται είναι ιδιαίτερα υψηλό και δεν
µπορείτε να το παρακολουθήσετε, δεν σας τιµά να µε διακόπτετε. Ακούστε, λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω.
Έχω να σας πω ότι κατανοώ την ενόχλησή σας και κατανοώ
την ενόχλησή σας, διότι αυτά τα πρωτοφανή που βλέπουµε τούτες τις µέρες στα κοινοβουλευτικά έδρανα, ο Κοινοβουλευτικός
σας Εκπρόσωπος να επιτίθεται µε δριµύτητα σε έναν Υπουργό,
φανερώνουν τη σύγχυση στην οποία βρίσκεστε. Τη σύγχυση για
την οποία ευθύνεται προφανώς η πολιτική που ακολουθείτε.
Και ένα τελευταίο. Όχι σε εµάς µαθήµατα ήθους. Όλοι όσοι
υπήρξαν στη θέση που βρίσκοµαι εγώ, έχουν δώσει διδάγµατα
ήθους. Είναι δύσκολος ο δρόµος που ακολουθώ, είναι δύσκολο
να τους φτάσω, αλλά, κύριε Ευθυµίου, διδάγµατα ήθους στους
Υπουργούς σας, σ’ αυτούς που έρχονται εδώ και αλαζονικά περιφρονούν τον ελληνικό λαό και τις κατακτήσεις τους, όχι σε
εµάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ένα λεπτό επί προσωπικού, κύριε
πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ένα λεπτό να µιλήσει
ο Υπουργός και αµέσως µετά θα µιλήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Αν είναι επί προσωπικού, δεν έχω αντίρρηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Λοιπόν, θα παρακαλούσα να µην παρακάµπτουµε τη διαδικασία του Κανονισµού επί
προσωπικού. Ξέρετε ότι το Σώµα πήρε µία απόφαση να µειώσουµε το χρόνο των συναδέλφων Βουλευτών, αν µε τη διαδικασία του προσωπικού κάθε φορά παρακάµπτουµε τον Κανονισµό,
θα είναι εις βάρος των οµιλητών.
Να ακούσουµε το προσωπικό, κύριε Πλεύρη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για µένα είναι προσωπικός χαρακτηρισµός ο «πολιτικός απατεώνας» και από τη
στιγµή που δεν προστατεύτηκε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού από εσάς, πρέπει να πάρουµε
το λόγο.
Κύριε Τσίπρα, κατ’ αρχάς ο ανθρωπισµός σας και το να προασπίζετε τα δικαιώµατα, πρέπει να είναι συνολικά. Εσείς υπερασπίζεστε το δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού για τον καθένα και δεν
υπερασπίζεστε το δικαίωµα στην Κοινοβουλευτική µας Οµάδα
και το κόµµα µας να ονοµαζόµαστε όπως θέλουµε. Λέτε εγώ θα
σας λέω ΛΆΟΣ.
Εσείς, λοιπόν, υπερασπίζεστε όλων το δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού και ο καθένας επειδή ξύπνησε ένα πρωί, µπορεί να πει
ότι είναι Έλληνας και πρέπει να είναι Έλληνας και δεν αποδέχεστε αυτό σε εµάς.
Μιλήσατε για πολιτικούς απατεώνες. Κύριε Τσίπρα, αναφέρεστε σε µία συνέντευξη που είναι το 2007, όπως πολύ σωστά είπατε. Η Νέα ∆ηµοκρατία µε το ν.3731 του 2008 -δεν ήσασταν
τότε Βουλευτής- φρόντισε και στα κωλύµατα που υπάρχουν, για
όσους εισέρχονται στη χώρα και έβγαλε την παράνοµη είσοδο.
Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού µιλούσε µόνο
για όσους έχουν µπει νόµιµα στη χώρα. Και πραγµατικά σας το
λέω, όσοι µπήκαν νόµιµα στη χώρα, να δείτε πόσοι είναι και να
δείτε ότι δεν έχουµε κανένα πρόβληµα µε τα παιδιά τους. Φρόντισε η Νέα ∆ηµοκρατία µε το ν.3731 του 2008, µε τη στήριξη
του ΠΑΣΟΚ και µε τη στήριξη τη δική σας να βγει το κώλυµα της
παράνοµης εισόδου µε αποτέλεσµα πλέον να απευθυνόµαστε σε

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΑ’ - 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες κόσµου που είναι οι νόµιµοι και σε ενάµισι εκατοµµύριο κόσµου που είναι οι παράνοµοι.
Και «ναι», εµείς υπερασπιζόµαστε το εθνικό κράτος και είναι τιµή
γι’ αυτό ό,τι λέτε για εµάς και «όχι» προσβολή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός για την παρέµβασή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ακούγοντας κι
εγώ µε προσοχή τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ειλικρινά νοµίζω ότι
δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη ευκαιρία αυτή για να οικοδοµηθεί
µία επιχειρηµατολογία ειδικά πάνω σ’ ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
έχουµε πάρει την πρωτοβουλία ως Κυβέρνηση να φέρουµε στον
ελληνικό λαό, στο ελληνικό Κοινοβούλιο και το οποίο προς τιµήν
σας, κύριε Τσίπρα, εσείς και το κόµµα σας, επί της αρχής στηρίζετε.
Θέλω να γνωρίζετε όµως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι όπως
είπε και ο κ. Ευθυµίου είναι αυτή η βάση του χειροκροτήµατος.
Και επίσης σας παρακαλώ να γνωρίζετε, ότι από τη συζήτηση
που κάναµε στη ∆ιαρκή Επιτροπή, εµείς κάθε λογικό και κάθε
ορθό επιχείρηµα, βεβαίως και χωρίς να αισθανόµαστε ούτε ότι
υπαναχωρούµε, ούτε ότι συµβιβαζόµαστε, που προήλθε και από
το δικό σας τον εκπρόσωπο, το υιοθετήσαµε.
Μάλιστα, αυτές οι αναφορές που κάνατε προηγουµένως, ήταν
ακριβώς αναφορές που αποδεικνύουν αυτό το οποίο µόλις τώρα
ισχυρίζοµαι. Έναν ισχυρισµό σας, µία πρόταση, δεν είχαµε ποτέ,
όµως, ούτε στο αρχικό σχέδιο υιοθετήσει. Τον ισχυρισµό, την
πρόταση, την άποψη ότι θα πρέπει να δίνεται η ιθαγένεια σε
όποιο παιδί γεννιέται στην Ελλάδα. Και εξηγήσαµε τους λόγους.
Αυτό πραγµατικά είναι µία άποψη που δεν µπορεί να, την αντέξει η χώρα, αφορά και οδηγεί εκ των πραγµάτων στο φαινόµενο
του τουρισµού της ιθαγένειας. Η Ελλάδα, όπως και πάρα πολλές χώρες πολύ περισσότερες, πολύ µεγαλύτερες και πολύ πιο
ισχυρές από την Ελλάδα και δεν µπορούν αυτό να το αντέξουν,
γι’ αυτό και έχουµε συνδέσει τη νοµιµότητα των γονιών, της παραµονής των γονιών εδώ, µε την ιθαγένεια του παιδιού που ζητούν να αποκτήσει αυτή την ιθαγένεια.
Άρα, λοιπόν, σε σχέση µε το αρχικό σχέδιο και σε σχέση µε το
τελικό που υπάρχει σήµερα κ. Τσίπρα, οι διαφορές είναι απειροελάχιστες και όσες υπάρχουν, καλώς κατά τη γνώµη µας υπάρχουν γιατί υπακούουν σε λογικά επιχειρήµατα.
Τέλος, επειδή διαλέξατε αυτό το νοµοσχέδιο είναι θεµιτό και
λογικό και συνηθισµένο να κάνετε ευρύτερες αναφορές. Η
άποψη της Κυβέρνησης, κύριε Τσίπρα, είναι η εξής: Αυτά τα επώδυνα µέτρα, τα οποία δικαιολογηµένα προκαλούν την αντίδραση
των εργαζοµένων ήταν η µόνη λύση που είχαν ο Πρωθυπουργός
και η Κυβέρνηση στα χέρια τους για να αντιµετωπίσουν αυτόν
τον τεράστιο κίνδυνο που έχει η χώρα µπροστά της, δηλαδή, να
µην µπορεί να βρει όσα της χρειάζονται στο πλαίσιο του ετήσιου
δανεισµού της -50.000.000.000 ευρώ µέχρι το Μάιο, περίπου- για
να πληρώσει, κύριε Τσίπρα, µισθούς, συντάξεις, για να εξακολουθήσουν να λειτουργούν τα νοσοκοµεία, για να εξακολουθούν
να λειτουργούν απρόσκοπτα τα σχολεία της χώρας.
Όποιος και όσο επιµένει να µη δίνει απάντηση, πώς αλλιώς θα
µπορούσε η Ελλάδα να εξακολουθεί να λειτουργεί τα σχολειά
και τα νοσοκοµεία της, να µπορέσει να πληρώνει µισθούς και συντάξεις, από τη στιγµή που έχει ανάγκη 50.000.000.000 ευρώ, βεβαίως, έχει τη δυνατότητα µιας εύκολης αντιπολίτευσης, έχει τη
δυνατότητα εύκολων ισχυρισµών, όταν όµως, είναι πολιτική δύναµη πρέπει να γνωρίζει ότι αυτοί οι ισχυρισµοί δεν οδηγούν πουθενά, γιατί τα µέτρα είναι επώδυνα, τα µέτρα πολλές φορές είναι
άδικα όταν αναγκάζεται να τα πάρει κανείς –και το οµολόγησε
και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός- τα µέτρα όµως, αυτά είναι η µόνη
λύση. Το µόνο που παραµένει βεβαίως, είναι η δικαιολογηµένη
αντίδραση των εργαζοµένων. Οι πολιτικές δυνάµεις, όµως, οφείλουν να πάνε και ένα βήµα παραπάνω και να υποδείξουν την
εναλλακτική λύση. ∆υστυχώς, αυτό δεν υπάρχει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. ∆ηµήτριος Σι-
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ούφας.
Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε, για τη διευκόλυνση.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να µε
ευχαριστείτε γιατί ο ζωντανός διάλογος είναι στοιχείο αυτής της
Αίθουσας και έτσι πρέπει να τον αντιµετωπίζετε όταν προεδρεύετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Συµµετείχαµε και εµείς οι Βουλευτές.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρία Μερεντίτη, ξέρετε ότι µε τις
τροποποιήσεις το Κανονισµού, που έγιναν επί θητείας µου, έγιναν πάρα πολλά προς την κατεύθυνση να έχετε τη δυνατότητα
να µιλάτε και µε περισσότερο χρόνο - για παράδειγµα στις επίκαιρες ερωτήσεις, που αυξήθηκε ο χρόνος οµιλίας των Βουλευτών- αλλά και συντµήθηκαν και οι χρόνοι όλων εκείνων που
θεσµικά έχουν τη δυνατότητα να παρεµβαίνουν όποτε θέλουν,
έτσι ώστε να µπορούν να µιλούν περισσότεροι συνάδελφοι.
Θα έρθω στο προκείµενο, παρά το γεγονός ότι η συζήτηση
αυτή θα ήταν περισσότερο ενδιαφέρουσα σήµερα, αν συζητούσαµε για άλλα, ιδιαίτερης σηµασίας και περισσότερο επείγοντα
προβλήµατα που απασχολούν τη χώρα και τον ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνω µια προσέγγιση στο
θέµα του σηµερινού νοµοσχεδίου καταθέτοντας την άποψη µου.
Η χώρα µας, η Ελλάδα, αντιµετωπίζει ως ποσοστό του πληθυσµού της το σοβαρότερο µεταναστευτικό πρόβληµα απ’ όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κατεύθυνση και η σύνθεση των µέτρων θα καθορίσουν και
την πορεία της χώρας, αλλά και την πορεία του ελληνικού
έθνους. Ακριβώς, λόγω αυτής της σοβαρότητας του προβλήµατος για το παρόν και το µέλλον της χώρας, δεν έχουν θέση ούτε
προχειρότητες ούτε ερασιτεχνισµοί ούτε ανευθυνότητες, όσον
αφορά τα µέτρα και το νοµοθετικό πλαίσιο που θα τα ορίσει.
Το πρόβληµα της χώρας, ως χώρα υποδοχής µεταναστών,
είναι σχετικά νεότερο από ανάλογα προβλήµατα άλλων χωρών,
όπως της Γερµανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας. Μια λογική προσέγγιση του προβλήµατος
θα ήταν η υιοθέτηση άριστων, δοκιµασµένων πρακτικών, χωρών
µε ανάλογα προβλήµατα και σχετικά συγγενές κοινωνικοοικονοµικό προφίλ µε την Ελλάδα.
Κάτι ανάλογο πρότεινε ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας ο
κ. Αντώνης Σαµαράς. Η καταγραφή αυτών των πρακτικών που
πέτυχαν και ιδιαίτερα εκείνων που απέτυχαν θα έπρεπε να είχε
προηγηθεί του σχεδιασµού των προτεινοµένων από την Κυβέρνηση µέτρων, κύριε Υπουργέ.
Αυτή τη διαδικασία επανέρχοµαι και σήµερα να τη ζητήσω από
την Κυβέρνηση και απ’ όλες τις πολιτικές δυνάµεις και θα µπορούσε να ολοκληρωθεί σε διάστηµα τριών έως έξι µηνών, ύστερα
από συνεννοήσεις και µε εκπροσώπους των χωρών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά µε συνεννοήσεις και προεργασίες µε
όλες τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας.
Η γνώση αλλά και η κατανόηση της ευρωπαϊκής εµπειρίας
είναι στοιχειώδης όρος πριν από κάθε πρωτοβουλία για τόσο µεγάλα και σοβαρά θέµατα. Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν το πράξατε.
∆εν αρκεί το θέµα της διαβούλευσης ορισµένων ηµερών ή και
µηνών για τόσο κορυφαίο θέµα. Και η υιοθέτηση άριστων πρακτικών είναι ουσιώδες στοιχείο πρόνοιας, όπως και η αποφυγή
επανάληψης αποτυχηµένων πειραµάτων.
∆εν µπορώ να καταλάβω, γιατί σε αυτήν εδώ τη χώρα εµείς
προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τον τροχό και την πυρίτιδα και
µετά, εκ των υστέρων, ως επιµηθείς, ερχόµαστε για να το µετανιώσουµε και να το µετανιώσουµε πικρά.
Κύριε Υπουργέ –και απευθύνοµαι και στην κοινοβουλευτική
Πλειοψηφία που πρέπει να παίρνει τα µηνύµατα των απλών πολιτών- µην επιµένετε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου, γιατί την
ώρα της µεγάλης κρίσης έχετε ανοίξει µία σειρά από αλληλένδετα θέµατα και µε αυτό το οποίο συζητούµε σήµερα, όπως ανοίξατε τη συζήτηση µε τον εκλογικό νόµο, για τη διοικητική
µεταρρύθµιση και µε την απόδοση της ιθαγένειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας και κύριε
Υπουργέ, το πρόβληµα της χώρας είναι το αν θα ψηφίσουν στις
προσεχείς δηµοτικές εκλογές διακόσιες πενήντα χιλιάδες µετανάστες και αφιερώνετε πέντε άρθρα; Έχω την αίσθηση ότι πάρα
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πολλοί –και φοβούµαι µήπως όλοι- δεν αντιληφθήκαµε το µήνυµα
της κοινωνίας, τόσο από τις ευρωεκλογές όσο και από τις εθνικές εκλογές, ότι τρία εκατοµµύρια Έλληνες πολίτες δεν προσήλθαν για να ψηφίσουν, που αυτό ήταν ένα πολύ ισχυρό µήνυµα
προς όλον τον πολιτικό κόσµο. Και τώρα νοιαζόµαστε και αφιερώνουµε πολύτιµο χρόνο για να ψηφίσουν στις δηµοτικές εκλογές διακόσιες πενήντα χιλιάδες µετανάστες; Φοβούµαι ότι δεν
έχετε βγάλει τα κατάλληλα συµπεράσµατα και απορώ γιατί βιάζεστε τόσο πολύ. Αυτή είναι η προτεραιότητά σας, που όλη σας
η έννοια θα έπρεπε να είναι η αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης, η αναµόρφωση της φορολογίας, τα θέµατα της παιδείας, η
υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, η ψήφος των Ελλήνων της διασποράς, η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, η έξοδος από
το πάγωµα της χρηµατοδότησης εν εξελίξει επενδυτικών προγραµµάτων και συγχρόνως από κοινού να φτιάξουµε µια κοινή
µεταναστευτική πολιτική; Τι θέλουµε;
Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ σε δύο σηµεία. Μην προχωρήσετε στην ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ.
∆ιαφορετικά ο θεός της Ελλάδας να σας βοηθήσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρόεδρο.
Το λόγο έχει ζητήσει τώρα ο κ. Πλεύρης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Κύριε Πλεύρη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι από τα
νοµοσχέδια που αναφέρονται σε µία έντονη ιδεολογική συζήτηση. Και η ιδεολογική συζήτηση κατά την άποψη µας πρέπει να
γίνει µε επιχειρήµατα και όχι µε χαρακτηρισµούς. Στο κάτω-κάτω,
εδώ είµαστε για µία ανταλλαγή απόψεων για να δούµε εάν υπάρχει λογική σε κάτι που λέµε, ανάλογα ο καθένας από τη δική του
ιδεολογική πλευρά.
Αυτή τη στιγµή, αυτό το οποίο εµείς θέτουµε ως διακύβευµα
και κυρίαρχο θέµα είναι, τι κοινωνία θέλουµε: Θέλουµε την εθνική
κοινωνία όπως την γνωρίζαµε µε κυρίαρχο στοιχείο τις αξίες και
τις αρχές του ελληνικού έθνους και του ελληνικού πολιτισµού ή
θέλουµε µία πολυπολιτισµική κοινωνία; Θέλουµε δηλαδή, µία
Αθήνα που θα κυκλοφορούν οι γυναίκες µε τις µπούργκες, που
θα υπάρχουν παντού τζαµιά, µιναρέδες τεράστιοι, που θα
ακούµε διαφορετικές γλώσσες να συζητιούνται ή θέλουµε µία
κοινωνία, όπως τη γνωρίσαµε, µε ένα κυρίαρχο έθνος που έχει
αναφορά στην Ιστορία, στο οµότροπο, στο οµόγλωσσο και σε
αυτό που λέει και ο Ηρόδοτος –και τόσο σας ενοχλεί- στο
όµαιµο;
Αυτό για εµάς είναι το διακύβευµα και από κει και πέρα, όλους
τους άλλους χαρακτηρισµούς τους αφήνουµε για εσάς. Όµως,
δεν µπορείτε να πείτε ότι ένα καθεστώς το οποίο υπερασπιζόταν
η ελληνική κοινωνία από την Απελευθέρωση µέχρι σήµερα, το δίκαιο του αίµατος –γιατί αυτό υπερασπίζεται η κοινωνία εκατόν
ογδόντα χρόνια- ξαφνικά είναι ρατσιστικό, είναι ξενοφοβικό και
ανακαλύψαµε το δίκαιο του εδάφους. Όχι, κύριοι. Υπερασπιζόµαστε αυτό που υπερασπίστηκαν όλες οι κυβερνήσεις µέχρι
αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται.
Το είπαµε πριν, την κερκόπορτα την έχει ανοίξει η Νέα ∆ηµοκρατία, διότι ο κώδικας περί ιθαγένειας είχε ένα βασικό κριτήριο
που προστάτευε όλη αυτή τη διαδικασία, που έλεγε: «Εάν πληρούνται µία σειρά από προϋποθέσεις και κάποιος έχει εισέλθει
νόµιµα στη χώρα, άρα υπάρχει ο έλεγχος της πολιτείας που τον
άφησε να µπει µέσα, θα µπει στη διαδικασία να πολιτογραφηθεί». Έβγαλε µε τον 3731/2008 αυτό το κώλυµα, µε αποτέλεσµα
όσοι νοµιµοποιήθηκαν στην ελληνική κοινωνία, επειδή η ελληνική
κοινωνία δεν µπόρεσε να τους επαναπροωθήσει, να θέτουν θέµα
πολιτογράφησης.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, έχει δύο βασικές
τοµές, αρνητικές και οι δύο. Πρώτον, αυτοµάτως µε τη γέννηση
εάν υπάρχει νοµιµότητα στους γονείς, γίνεται κάποιος Έλληνας
πολίτης. Και δεύτερον, εάν έχει φοιτήσει έξι χρόνια στο σχολείο
και είναι νόµιµος ο ίδιος, τότε γίνεται πάλι Έλληνας. Ακούστε
ποιο είναι το πρόβληµά σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, θα ακολουθήσετε τη λογική
του ΣΥΡΙΖΑ; ∆ιότι όλη η επιχειρηµατολογία σας λέει για τα καηµένα παιδιά που γεννιούνται, που πάνε σχολείο, που φτάνουν δεκαοχτώ χρονών εδώ, και δεν έχουν ιθαγένεια. Αυτό ισχύει µόνο
για τα παιδιά που είναι νόµιµα εδώ; ∆εν ισχύει για τα παιδιά που
είναι παράνοµα;
Εάν, λοιπόν, µπείτε στη λογική να υποστηρίξετε αυτό το νοµοσχέδιο θα πάτε και στους παρανόµους. Και αυτή είναι η σύνδεση που λέµε. ∆εν λέµε, κύριε Υπουργέ, ότι µε αυτό δίνετε
στους παρανόµους, αλλά θα το αντιµετωπίσετε. ∆ιότι, σύµφωνα
µε τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και το άρθρο 28,
όλα τα παιδιά που βρίσκονται εδώ πάνε σχολείο. Θα πηγαίνει
σχολείο το παιδάκι, που είναι από το Πακιστάν και έτυχε ο πατέρας του να έρθει πριν το 2004 εδώ και έχει νοµιµοποιητικά έγγραφα, µε το άλλο που ήρθε ο πατέρας του το 2005 και δεν έχει
νοµιµοποιητικά έγγραφα. Εσείς λέτε ότι ο ένας είναι Έλληνας
πολίτης και ο άλλος δεν είναι. ∆εν καταλαβαίνετε ότι είναι προβληµατικά όλα αυτά; ∆εν το βλέπετε ότι αργά ή γρήγορα θα µεταφέρετε όλο αυτό το καθεστώς σε οποιονδήποτε γεννιέται εδώ
πέρα;
Εµείς, λοιπόν, ερχόµαστε και λέµε κύριε Υπουργέ, συνολική
ρύθµιση του µεταναστευτικού. Και εµείς για τη συνολική ρύθµιση
του µεταναστευτικού έχουµε συγκεκριµένες αρχές. Πρώτον,
ασφαλή φύλαξη των συνόρων. ∆εύτερον, καταγραφή των µεταναστών που είναι εδώ. Τρίτον, πολιτική κινήτρων και αντικινήτρων. Αυτός που είναι παράνοµα εδώ δε θα µπορεί να βρει
εργασία, δε θα µπορεί να νοικιάσει σπίτι και θα έχει τα απολύτως απαραίτητα για να ζει, για να υποχρεωθεί να φύγει. Εδώ ακολουθείτε την πολιτική των κινήτρων. «Ελάτε εδώ και στην
χειρότερη περίπτωση, θα βρεθείτε σε µια πλατεία του Αγίου Παντελεήµονα».
Στη συνέχεια, ποσόστωση. Θα δούµε τι δυνατότητες απορρόφησης έχει η ελληνική κοινωνία. Και µόλις γίνει αυτή η ποσόστωση και µόλις καταλήξουµε σε έναν αριθµό και µόλις έχουµε
επαναπροωθήσει όλους τους παρανόµους, τότε θα δούµε ποιες
είναι οι διαδικασίες πολιτογράφησης. ∆εν µπορείτε όµως να ξεκινάτε από το µείζον, που είναι η ιθαγένεια, να δηµιουργείτε µειονοτικές διαδικασίες εδώ πέρα και να µην ξεκινάτε από τον
έλεγχο και τη συνολική ρύθµιση του µεταναστευτικού.
Και θα ολοκληρώσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, για να µην κάνω
κατάχρηση του χρόνου από τους συναδέλφους που περιµένουν
να µιλήσουν.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, αναφέρεστε στη δυνατότητα αφοµοίωσης. Σας λέω συγκεκριµένα: Γαλλία. Όλοι οι µετανάστες ήταν
από αποικίες, µιλούσαν τη γαλλική γλώσσα, ξέρανε τη γαλλική
διοίκηση. Αγγλία. Όλοι οι µετανάστες ήταν απ’ την Ινδία, τρεισήµισι αιώνες αποικία της Αγγλίας κι όµως δεν µπόρεσαν να ενσωµατωθούν. Το σκληρό ισλαµικό, µουσουλµανικό στοιχείο δεν
αφοµοιώνεται από την ελληνική κοινωνία. Έρχεται επιθετικά, έρχεται επεκτατικά και πιο πιθανό είναι να επιβληθεί στις αρχές του
δυτικού πολιτισµού, παρά να τις αφοµοιώσει.
Εµείς µέχρι την τελευταία στιγµή θα υπερασπιζόµαστε το
έθνος-κράτος, τις αξίες και τις παραδόσεις του ελληνισµού,
όπως τις µάθαµε από τους γονείς µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Σερρών κ. Μιχαήλ Τζελέπης.
Ήρθε η σειρά σας, κύριε Τζελέπη.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε, προφανώς ενοχλεί πολλούς, που
διεκδικούν τη φιλοπατρία σαν κληρονοµικό δικαίωµα, θαρρείς
και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες επιβουλευόµαστε και καταστρατηγούµε τα εθνικά µας συµφέροντα.
Τι άλλο µπορώ να πω, απαντώντας στα απειλητικά και εξόχως
κακόγουστα e-mail που φτάνουν καθηµερινά στα γραφεία µας;
Υποθέτω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως ακριβώς τα ίδια διχαστικά και φανατικά µηνύµατα φτάνουν και στα δικά σας γραφεία. Πόσο µάλλον, αν σκεφτείτε πως αυτοί οι όψιµοι τιµητές του
Έθνους συµβαίνει να ζουν σε µια χώρα που σχεδόν ο άλλος
µισός πληθυσµός της είναι µετανάστες στα πέρατα της γης.
Όχι, δεν πρέπει να ενδίδουµε σε τέτοιες φωνές. ∆εν πρέπει
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ένα τόσο σοβαρό θέµα, που άπτεται των βασικών ανθρώπινων
δικαιωµάτων, να γίνεται βορά εθνικής ξενοφοβίας. Το ζήτηµα των
µεταναστών δεν υπήρχε και δεν υπάρχει; Τώρα το ανακάλυψε η
Κυβέρνηση αυτή; Τώρα το ανοίγει; Γιατί θέλουµε να εθελοτυφλούµε, να αδρανούµε, να στρουθοκαµηλίζουµε, να µην αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα;
Το ίδιο έγινε και µε την οικονοµία επί πεντέµισι χρόνια κρύβοντας το πρόβληµα κάτω από το χαλί και σήµερα γίνεται ένας
αγώνας δρόµου για να σωθεί η χώρα.
Ακούστηκε εδώ ότι αυτό δεν είναι πρόβληµα για να το συζητήσουµε τώρα, υπάρχουν άλλα πιο ενδιαφέροντα. Μα, το πρόβληµα των παράνοµων µεταναστών είναι ένα πρόβληµα
κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό, γιατί ο παράνοµος είναι θύµα
παράνοµης εκµετάλλευσης, µε εξευτελιστικά µεροκάµατα, ανασφάλιστους. Αυτό δηµιουργεί µεγάλο ζήτηµα, τόσο στην αγορά
εργασίας όσο και στα ασφαλιστικά ταµεία.
Το µεταναστευτικό είναι ένα διεθνές και σύνθετο πρόβληµα.
Οι λόγοι είναι πολλοί. Σήµερα έχουµε από πολιτικούς µετανάστες µέχρι οικονοµικούς µετανάστες και πολύ φοβάµαι πως σύντοµα θα έχουµε και µετανάστες λόγω έντονων περιβαλλοντικών
αλλαγών. Αυτή η πραγµατικότητα µας αγγίζει ιδιαίτερα ως χώρα,
γιατί, λόγω της γεωγραφικής µας θέσης, οδηγεί πολλούς παράνοµους µετανάστες στα σύνορά µας.
Πριν από είκοσι χρόνια ήρθαν οι πρώτοι µετανάστες στη χώρα
µας µαζικά, χωρίς τον ανάλογο πολιτικό σχεδιασµό, χωρίς καµµία προστασία συνόρων. Αλήθεια, ποιος είχε τότε την ιστορική
ευθύνη, όταν άνοιγε διάπλατα και σχεδόν αφύλακτα τα σύνορά
µας; Ερωτώ τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Όλα όµως τα µετέπειτα χρόνια οι αντιδράσεις της πολιτείας
ήταν σπασµωδικές, χωρίς συγκεκριµένη στρατηγική πολιτικής
ένταξης και ενσωµάτωσης όλων όσων εισέρχονταν νόµιµα ή παράνοµα στη χώρα µας. Έτσι σήµερα, µαζί µε τους διακόσιους
πενήντα χιλιάδες οµογενείς µας, ζουν και εργάζονται µόνιµα και
νόµιµα στη χώρα µας πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες µετανάστες.
Οι περισσότεροι από αυτούς οφείλουν την άδεια παραµονής
τους σε κάποια από τις πολλές νοµιµοποιήσεις που έγιναν κατά
καιρούς στο παρελθόν. Όλοι όµως αυτοί σήµερα εργάζονται,
πληρώνουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά τους βάρη, προκόβουν, αποκτούν ιδιοκτησίες, δηµιουργούν οικογένειες, παιδιά τα
οποία στέλνουν στο ελληνικό σχολείο µαζί µε τα δικά µας παιδιά. Έχουν ριζώσει στη χώρα που για πολλούς από αυτούς έγινε
η δεύτερη πατρίδα και για τα παιδιά τους η πρώτη και µοναδική
πατρίδα. Αυτούς τους νόµιµους µετανάστες αφορά σήµερα το
νοµοσχέδιο που είναι προς ψήφιση για να πάψει, επιτέλους, η
σκόπιµη παραπληροφόρηση, η διαστρέβλωση και η παραποίηση
της αλήθειας για ένα τόσο σηµαντικό θέµα το οποίο και θα κριθεί σύντοµα στην πράξη.
Αυτό που σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
επιθυµεί να διευθετήσει µε το παρόν νοµοσχέδιο είναι αυτό που
αρµόζει σε ένα σύγχρονο και δηµοκρατικό κράτος δικαίου. ∆ηλαδή, το αυτονόητο. Η αποκατάσταση της ευνοµίας και η πάταξη
της αυθαιρεσίας. Να βάλει επιτέλους κανόνες ενάντια στην έλλειψη παντελούς τήρησης βασικών αξιών και αρχών, εξασφαλίζοντας έτσι κοινωνική ειρήνη και συνοχή. Γιατί είναι εθνική,
οικονοµική και κοινωνική ανάγκη η ένταξη των νόµιµων µεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
Έρχοµαι τώρα, στο σχετικό αίτηµα που ακούγεται για δηµοψήφισµα. Μα, κύριοι συνάδελφοι το ΠΑΣΟΚ, και το 2007 και το
2009 εξέθεσε τις προγραµµατικές του θέσεις ενώπιον του ελληνικού λαού και για το θέµα της ιθαγένειας, της πολιτογράφησης
και γενικότερα το µεταναστευτικό. Και µάλιστα το έπραξε λεπτοµερώς και µε σαφήνεια, καταθέτοντας και τις ανάλογες προτάσεις και στην ελληνική Βουλή. Οι θέσεις αυτές δεν ήταν
κρυφές από τον ελληνικό λαό, ο οποίος µάλιστα µας δέσµευσε
να τις υλοποιήσουµε µε µεγάλη πλειοψηφία στις 4 του Οκτώβρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός των άλλων, το νοµοσχέδιο αυτό κλείνει µία σοβαρή εκκρεµότητα που από ατολµία
άφησε η προηγούµενη Κυβέρνηση και αναφέροµαι στη συµµετοχή των νόµιµων µεταναστών στα κοινά. ∆ηλαδή, το δικαίωµα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές εκλογές. Γιατί δεν
µπορούµε να κρατάµε τους ανθρώπους αυτούς για πάντα χωρίς
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φωνή, χωρίς συµµετοχή σε αποφάσεις που τους αφορούν, αφού
πια νόµιµα ζουν και εργάζονται στη χώρα µας. ∆εν µπορούµε να
τους κρατάµε για πάντα ξένους. ∆εν µπορούµε να αρνούµαστε
το δικαίωµά τους να είναι συµµέτοχοι στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η
άρνηση οδηγεί στην αποµόνωση, στην ανοµία, στη γκετοποίηση.
Εδώ πρέπει να σας θυµίσω πως αυτές ήταν και προγραµµατικές δεσµεύσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και τοποθέτηση γι’ αυτό
υπάρχει και στο συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ του αρµοδίου Υπουργού,
τότε, της Νέας ∆ηµοκρατίας και µάλιστα ζητούσαν ψήφο όχι
µόνο στον πρώτο βαθµό, αλλά και στο δεύτερο βαθµό. Τι τελικά
άλλαξε τόσο γρήγορα και συνέβαλε ούτως ώστε να αλλάξει η
στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί εξήντα πέντε χιλιάδες, περίπου, µετανάστες -ένα λεπτό
κύριε Πρόεδρε- που θα έχουν τη δυνατότητα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι και βρίσκονται διασκορπισµένοι σε όλη την περιφέρεια, δεν είναι προσπάθεια αλλοίωσης του αποτελέσµατος των
δηµοτικών εκλογών, όπως θέλουν να παραπληροφορήσουν σκόπιµα κάποιοι, αλλά, θεσπίζεται µε το νοµοσχέδιο αυτό ό,τι ισχύει
και για τους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και εάν υπήρξε µεγάλη αποχή από τις τελευταίες εκλογές, δεν
ευθύνεται ούτε το µεταναστευτικό, ούτε κάτι άλλο. Ευθύνονται οι
πολιτικές της απερχόµενης Κυβέρνησης τα τελευταία πεντέµισι
χρόνια. Προς τι οι φωνές που τροµάζουν τους συµπολίτες µας µε
φαντάσµατα κάποιας επερχόµενης αλλοίωσης του ελληνικού
έθνους; Μα, τόσο λίγο πιστεύουµε, κύριοι συνάδελφοι, στη δύναµη της Ελλάδος, του Ελληνισµού, των αξιών µας; Ο Ελληνισµός ποτέ δεν σκέφθηκε µε κριτήρια Αρίας Φυλής, γιατί
διαχρονικά στην ιστορία του Ελληνισµού η απάντηση είναι
σαφής: «Έλληνας και γεννιέσαι και γίνεσαι».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
είναι τοµή για µία κοινωνία ειρήνης και ασφάλειας. Μας δίνει την
ευκαιρία να σχεδιάσουµε ένα µέλλον οµαλότητας και κοινωνικής
συνοχής σε ένα κράτος δικαίου. Γι’ αυτό και το ψηφίζω.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν
στην Έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριάντα µαθητές και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους, της πρώτης οµάδας από το 4ο Γυµνάσιο Αιγίου Αχαΐας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής.)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δύσκολη περίοδος στην οποία διέρχεται η χώρα θα έπρεπε να µας
έχει κάνει να µιλάµε µε µεγαλύτερη νηφαλιότητα και να µας διακρίνει µεγαλύτερη αυτογνωσία.
Θεωρώ ότι οι στιγµές όπου είχαµε ησυχάσει µέσα στην αυτάρκειά µας και λειτουργούσαµε ως µία περίκλειστη κοινωνία,
ιδεολογικά αυτάρκης, υποστηρίζοντας τη φυλετική της καθαρότητα, έχουν περάσει. Σήµερα, θα πρέπει να καταλάβουµε ότι
ένας από τους λόγους που φτάσαµε µέχρι σήµερα, εδώ είναι
ακριβώς επειδή δεν ενσωµατώσαµε µέσα στη λειτουργία του
κράτους, µέσα στη λειτουργία της κοινωνίας, αρχές και αξίες
ενός σύγχρονου και δηµοκρατικού κράτους. Είχαµε εφυσηχαστεί. Ζούσαµε µε τους ζωτικούς µύθους ότι είµαστε το ανάδελφο
έθνος, ο περιούσιος λαός, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη από κανένα πολιτιστικό ή άλλο µπόλιασµα.
Και φτάσαµε σε ένα σηµείο όπου σήµερα, από πάρα πολλά
µέρη της γης εµπαιζόµαστε γιατί εµφανιζόµαστε ως µία κοινωνία
άνοµη, µία κοινωνία χωρίς αξίες και αρχές.
Και η απάντηση σε όλα αυτά, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ποια είναι; Την ακούσαµε την εκδοχή της Νέας ∆ηµοκρατίας τόσο από τον Αρχηγό της, όσο και από τον πρώην
Πρόεδρο της Βουλής: «Βιάζεστε, πάρτε τα πίσω». Συνταγή Καραµανλή. Πεντέµισι χρόνια ακινησίας. Πεντέµισι χρόνια έλλειψης
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κάθε παρέµβασης. Πεντέµισι χρόνια απορρύθµισης και µας προτρέπουν να κάνουµε το ίδιο. Και µας λένε: «∆εν βλέπετε ότι τρία
εκατοµµύρια συµπολίτες µας δεν ήρθαν να ψηφίσουν;» Το βλέπουµε. Γι’ αυτό δεν ακολουθούµε τον ίδιο δρόµο. Το βλέπουµε!
Αυτά τα τρία εκατοµµύρια συµπολιτών µας, δεν πάµε να τα καλύψουµε µε τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες µεταναστών ή οµογενών που θα ψηφίσουν. Πάµε να τα καλύψουµε µε τις
παρεµβάσεις και τα µέτρα πολιτικής που παίρνουµε τώρα, που
τους λέµε ότι ακούσαµε τη φωνή σας, ότι δεν µπορεί αυτή η κοινωνία να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς κανόνες, ότι δεν µπορεί
αυτή η κοινωνία να συνεχίσει να λειτουργεί αυθαίρετα µε τρόπο
που ο καθένας δεν θα ξέρει ποια είναι η θέση του, ποια είναι τα
δικαιώµατά του.
Γι’ αυτό, λοιπόν, λέµε το εξής απλό «Τους µετανάστες τους
έχουµε εδώ. Ο τρόπος που µπήκαν είναι γνωστός. Ζουν δίπλα
µας, κινούµαστε, εργαζόµαστε µαζί». ∆εν είµαστε η χώρα που
περιέγραψε ο κ. Πλεύρης. Η τελευταία χώρα που ήταν έτσι ήταν
η Αλβανία του Ενβέρ Χότζα. Καµµία άλλη χώρα δεν υπάρχει,
όπως την περιέγραψε.
Σήµερα το φαινόµενο είναι εδώ και έχουµε αργήσει. Έχουµε
αργήσει πάρα πολύ να πάρουµε µέτρα. Αυτές οι οµαδικές και εξ
απροόπτου νοµιµοποιήσεις, οδηγούν ακριβώς σε αυτό που καταγγείλατε ότι θα οδηγήσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Στο ότι
ξαφνικά, όταν το πρόβληµα γιγαντώνεται, «τραβάς» µια νοµιµοποίηση και από εκεί και πέρα, τους αφήνεις να αισθάνονται ότι
ανά πάσα στιγµή αυτή η νοµιµοποίηση είναι επισφαλής, όταν περάσουν κάποια χρόνια και ότι το µέλλον τους εδώ στην Ελλάδα
δεν είναι κατοχυρωµένο µε κανέναν τρόπο.
Εµείς, τι ερχόµαστε και κάνουµε αυτή τη στιγµή; Και γιατί δεν
θα υπάρξει ο κίνδυνος που είπατε όπως στις αποικιοκρατικές
χώρες, Γαλλία και λοιπές; ∆ιότι η Ελλάδα ποτέ δεν ανέχθηκε και
δεν υιοθέτησε τα γκέτο. Στη Γαλλία και στις άλλες χώρες, οι άνθρωποι αυτοί, εξαναγκασµένοι από την φιλοσοφία και τις αντιλήψεις αυτών των κοινωνιών οδηγήθηκαν εκεί από την πρώτη
στιγµή, στα γκέτο, στις παρυφές των πόλεων. Όµως, οι µετανάστες σήµερα ζουν µέσα στις πόλεις µας, ζουν στα χωριά, ζουν
δίπλα µας. Η Ελλάδα ποτέ δεν υιοθέτησε τα γκέτο. Όταν όµως
ζουν δίπλα µας και εργάζονται µαζί µας, θα πρέπει να ξέρουν,
θα πρέπει να τους διασφαλίσουµε τα δικαιώµατά τους, εφόσον
έχουν τις προϋποθέσεις, να συµµετέχουν και αυτοί στο πολιτικό
γίγνεσθαι της χώρας, να αποφασίσουν σε πρώτη φάση για τα
της τοπικής κοινωνίας τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνεισφέρουν στην τοπική κοινωνία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζουν,
εάν θέλετε, την καθηµερινή µας ζωή. Είναι δυνατόν, όταν έχουν
τις νόµιµες προϋποθέσεις, να µην αποκτήσουν το δικαίωµα να
καταθέτουν την άποψή τους, αλλά και να εκπροσωπούν τους συµπολίτες τους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ακούστηκαν διάφορες υπερβολές για τη δυνατότητα αυτών
των ανθρώπων να ξέρουν τη γλώσσα σωστά. Όλα όµως αυτά τα
κατοχυρώνει το νοµοσχέδιο.
∆εν γίνεται τίποτα το υπερβολικό και τίποτα το παράτυπο. Υιοθετήθηκαν ακριβώς οι καλές πρακτικές, όπως µας προέτρεψε
ο κ. Σιούφας. Οι καλές πρακτικές ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού
κεκτηµένου έχουν υιοθετηθεί από αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυτή η ρύθµιση που περνάει σήµερα, θα ρυθµίσει επιτέλους
εκκρεµότητες ετών. Και αυτοί οι άνθρωποι και κυρίως τα νέα παιδιά που έχουν τα νόµιµα προσόντα, θα σταµατήσουν επιτέλους
να γίνονται πρωταγωνιστές πρωινάδικων και τηλεοπτικών εκποµπών, για το αν πρέπει και µπορούν να κρατήσουν την ελληνική
σηµαία και θα µπορέσουν κάποια στιγµή, αυτό που πιστεύουν
και αυτό που νιώθουν, δηλαδή ότι είναι Έλληνες, να έχει επισηµοποιηθεί από την ελληνική πολιτεία.
Σταµατήστε, λοιπόν, να διχάζετε τον ελληνικό λαό, µην δηµιουργείτε µπαµπούλες και µην τροµάζετε τους Έλληνες πολίτες.
Η κοινωνία µας έχει ανάγκη από συνοχή, έχει ανάγκη από νηφαλιότητα και η Βουλή έχει ανάγκη από ένα γόνιµο, σύγχρονο και
νηφάλιο πολιτικό διάλογο. Αυτόν εγκαινίασε το ΠΑΣΟΚ, αυτόν
θα διατηρήσουµε. Το νοµοσχέδιο αυτό είναι προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νοµού Ροδόπης κ. Αχµέτ Χατζηοσµάν.
Ορίστε, κύριε Χατζηοσµάν έχετε το λόγο.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Ιανουάριο που µας πέρασε
-λίγες µέρες µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς- οι τοπικές κοινωνίες της Θράκης παρακολουθούσαν
έντροµες το Θρακικό Πέλαγος, να εκβράζει σε διάφορες ακτές
πτώµατα. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις πρόκειται για θύµατα νεαρών
παράνοµων µεταναστών, δεκαεπτά συνολικά στον αριθµό, όλοι
άτοµα νεαρής ηλικίας, ανάµεσά τους και ένα αγοράκι δύο ετών.
Και ρωτάω όλους όσους βλέπουν τη µετανάστευση ως απειλή
της πατρίδας και της εθνικής µας υπόστασης, αυτά τα φαινόµενα θα τα αφήσουµε να συνεχιστούν; Θα συνεχίσουµε να είµαστε συνένοχοι σε αυτά τα αποτρόπαια εγκλήµατα κατά της
ανθρωπότητας; Το περιστατικό που, µόλις, σας ανέφερα, αποτελεί µία µόνο πτυχή του µεγάλου κεφαλαίου που ονοµάζεται µετανάστευση.
Σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που έρχεται να βάλει τάξη
σε µία σειρά από ζητήµατα µεταναστών, οι οποίοι ζουν στις κοινωνίες µας, είναι οι γείτονές µας, οι συµµαθητές των παιδιών
µας, οι υπάλληλοι µας στις δουλειές και πάει λέγοντας. Είναι άνθρωποι µε τους οποίους ζούµε στις ίδιες γειτονιές, έχουµε τις
ίδιες ανάγκες, τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια όνειρα.
Από την άλλη πλευρά είναι άνθρωποι αόρατοι, άνθρωποι τους
οποίους µέχρι σήµερα δεν καταφέραµε να ενσωµατώσουµε στις
κοινωνίες µας. Και εδώ έχουµε όλοι µερίδιο ευθύνης. Είµαστε
όλοι υπεύθυνοι για το κάθε παιδί που γεννιέται από γονείς µετανάστες στην Ελλάδα, το οποίο µετέχει της ελληνικής παιδείας,
µορφώνεται στα σχολεία µας και από την άλλη δεν µπορούµε να
του διασφαλίσουµε ούτε τα στοιχειώδη δικαιώµατά του.
Οι αντιδράσεις και οι φοβίες που ήλθαν στην επιφάνεια µε
αφορµή το παρόν νοµοσχέδιο, είναι πρωτοφανείς. Μάλλον όσοι
τις εκφράζουν και τις υιοθετούν, δεν έχουν κατανοήσει για τι
ακριβώς µιλάµε, όπως επίσης, δεν έχουν κατανοήσει την προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να βάλει µία
τάξη στην αναρχία που επικρατούσε επί τόσα χρόνια σε αυτά τα
θέµατα.
Η πατρίδα µου, η Ελλάδα, είναι ένα κράτος δικαίου και ως κράτος δικαίου οφείλουµε να σεβόµαστε τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές συµβάσεις είτε αυτό αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Είναι
υποχρέωσή µας να διασφαλίσουµε τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα σε κάθε κάτοικο αυτής της χώρας, ο οποίος διαθέτει
νόµιµα έγγραφα για την, εδώ, διαµονή του.
∆ιασφαλίζουµε τα δικαιώµατά τους, τους ενηµερώνουµε για
τις υποχρεώσεις τους, τους κάνουµε ενεργά µέλη των τοπικών
κοινωνιών. Έτσι, λειτουργούν τα δηµοκρατικά πολιτεύµατα και
όχι µε αποκλεισµούς, διαχωρισµούς και διακρίσεις. Έχω να προτείνω σε αυτούς που αντιδρούν στο παρόν νοµοσχέδιο να κοιτάξουν βαθιά µέσα τους, στους εαυτούς τους, γιατί στην ουσία
ο φόβος είναι µέσα τους και όχι στους διπλανούς τους.
Για το ΠΑΣΟΚ, η ρύθµιση θεµάτων, όπως αυτό που εισηγείται
το σηµερινό νοµοσχέδιο, είναι βασικά θέµατα αρχής και ιδεολογικής κατεύθυνσης. Ζούµε σε κοινωνίες πολυπολιτισµικές. Η φυσιογνωµία της συνοικίας, της γειτονιάς, αλλάζει. Αν δεν
προσαρµοστούµε µε τα νέα δεδοµένα, τότε θα χάσουµε το στοίχηµα. Μάλιστα η πληθυσµιακή πολυµορφία µόνο θετικά µπορεί
να αποφέρει, αρκεί να έχουµε ανοικτά µάτια και ανοικτά µυαλά.
Εµείς στη Θράκη βλέπετε, ότι είµαστε πρωτοπόροι σε αυτό,
γιατί οι κοινωνίες µας ήταν ανέκαθεν πολυπολιτισµικές. Η παρουσία της µειονότητας προσέδιδε ανέκαθεν στη Θράκη ένα χαρακτήρα πολυπολιτισµικό. Όσες φορές το ανθρώπινο δυναµικό
της περιοχής χρησιµοποιήθηκε µε αυτόν τον τρόπο, µόνο θετικά
είδαµε.
Και µια και αναφέρθηκα στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, τη Θράκη,
θέλω δράττοντας τής ευκαιρίας τής συζήτησης που γίνεται σήµερα για το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια, να εκφράσω και ένα
αίτηµα το οποίο σχετίζεται µε θέµατα ιθαγένειας και αφορά τη
µειονότητα της Θράκης, την οποία έχω την τιµή να εκπροσωπώ
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στο Κοινοβούλιο.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µίλησα για κράτος δικαίου, για ανθρώπινα δικαιώµατα, για ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές συµβάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να εκφράσω το
αίτηµα για οριστική επίλυση του προβλήµατος των ανιθαγενών
της µειονότητας. Λίγο-πολύ όλοι γνωρίζετε την ιστορία του άρθρου 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, το οποίο καταργήθηκε από το 1998 επί ΠΑΣΟΚ και µε προσωπική παρέµβαση του
Πρωθυπουργού µας Γιώργου Παπανδρέου. Πρέπει να δοθεί οριστική λύση στο πρόβληµα αυτό, µέσω της ανάκλησης των αποφάσεων αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας από τα µέλη της
µειονότητας. Πρέπει να απαλλαγούµε οριστικά από τα φαντάσµατα του παρελθόντος.
Επιστρέφω στο νοµοσχέδιο. Θεωρώ ότι µε αυτό το σχέδιο
νόµου, η Κυβέρνηση επιχειρεί να αγγίξει και να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου µε την κοινωνία, σχετικά µε το µεταναστευτικό.
Συγχρόνως, διαµορφώνει µία σύγχρονη µεταναστευτική πολιτική. Θεωρώ ότι αυτές οι επιλογές είναι µονόδροµος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Ιωάννης Βλατής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ του Νοµού Κοζάνης.
Ορίστε, κύριε Βλατή έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι οι κρίσιµες ώρες που
περνάει η πατρίδα µας δεν χωρούν διχαστικά µηνύµατα και διχαστικά διλήµµατα. Στους συναδέλφους, λοιπόν, που πριν από
λίγο µίλησαν για βαθιά ιδεολογικά ζητήµατα θα τους θυµίσω τη
χθεσινοβραδινή οµιλία συναδέλφου τους. Πέρα, λοιπόν, από τις
προσωπικές προσβολές -γιατί ήµουν εδώ την ώρα που εκφωνούσε την οµιλία του- σε όλους µας, τις οποίες τις αντιπαρέρχοµαι, γιατί η χώρα µας είναι µια σταλιά χώρα και όλοι
γνωριζόµαστε µεταξύ µας, το παρελθόν µας, το παρόν µας, νοµίζω ότι έσπειραν το διχασµό σε αυτήν την Αίθουσα και ο διχασµός σε αυτήν την Αίθουσα δεν χωράει. Ας είµαστε πιο νηφάλιοι,
ας έχουµε µεγαλύτερο αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους πολίτες που µας βλέπουν και που υποχρεώνονται να ζήσουν σκληρά
προβλήµατα.
Θέλω επίσης, να πω µε λύπη µου σαν Βουλευτής προς τον
ηγέτη του σχηµατισµού -ο οποίος αποτελείται από δεκατρείς συνιστώσες, δεν ξέρω πόσες- ο οποίος ξενίστηκε γιατί χειροκροτήσαµε και εγώ προσωπικά χειροκρότησα τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο, τον κ. Κουβέλη, γιατί σε αυτήν την Αίθουσα δεν
µπορούµε να χειροκροτούµε -ακόµα και διαφωνούντες- έναν οµιλητή.
Απορώ. Αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισµός µας σήµερα;
Μπαίνω, λοιπόν, στο θέµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι
νοµίζω προφανές ότι από το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου -και
απ’ όσα ειπώθηκαν στην επιτροπή τις προηγούµενες µέρες που
το συζητούσαµε- ότι η µετανάστευση, ο ρυθµός της, ο όγκος της
δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τις ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου. Είναι αστείο και να συζητούµε ακόµη ότι θα αυξηθούν τα µεταναστευτικά ρεύµατα στη χώρα µας, επειδή το
άρθρο 14 τους δίνει το δικαίωµα, εφόσον πληρούν σειρά προϋποθέσεων, να εκλέξουν δήµαρχο.
Εξυπακούεται ότι το ίδιο ισχύει και για το θέµα της ιθαγένειας
ή της υπηκοότητας. Κάποιοι έχουν ψυχολογικό θέµα, ψυχολογικό ζήτηµα. Νοµικά είναι το ίδιο πράγµα. Ας το λένε «υπηκοότητα», αν δεν τους αρέσει η «ιθαγένεια». Λογικό είναι.
Όσο περήφανοι και αν είµαστε όλοι µας που είµαστε Έλληνες, πιστέψτε µε ότι η ελληνική ιθαγένεια δεν είναι λόγος συρροής τόσων µεταναστών στην Ελλάδα. Στη χώρα µας οι
µετανάστες έρχονται κάθε χρόνο κατά χιλιάδες και θα συνεχίσουν να έρχονται, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Στις περισσότερες, δε, φορές ούτε καν είναι στις προθέσεις τους να
µείνουν στη χώρα µας. Είναι ο τρόπος για να περάσουν σε πιο
ανεπτυγµένες χώρες, σε πιο πλούσιες της Κεντρικής και ∆υτικής
Ευρώπης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εµµονή της ελληνικής υπηκοότητας ή ιθαγένειας στον ανελαστικό κανόνα του αίµατος δεν
είναι µόνο αναχρονιστική, αλλά και άδικη. Θα φέρω ένα απλό κα-
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θηµερινό παράδειγµα. ∆εχόµαστε ασυζητητί και δικαίως –δεν
αντιλέγω- ως Έλληνες, όσους απογόνους Ελλήνων έχουν αποκοπεί από τη χώρα µας, όσες γενιές εθελούσιας αποξένωσης και
αν έχουν µεσολαβήσει, εξαιτίας του κανόνα του αίµατος. Αντιθέτως, αρνούµαστε να «παραχωρήσουµε» την ελληνική ιθαγένεια σε ανθρώπους που γεννήθηκαν, µορφώθηκαν, εργάστηκαν,
προσέφεραν, έζησαν στη χώρα µας για τον ίδιο λόγο. Είµαστε
περήφανοι που υπάρχουν Έλληνες εκτός των συνόρων της
χώρας µας - και ας µην µιλούν τη γλώσσα µας και ας µην ξέρουν
πολλοί από αυτούς που βρίσκεται η χώρα µας- γυρίζουµε,
ωστόσο, την πλάτη σε µετανάστες δεύτερης γενιάς που άλλη πατρίδα από την Ελλάδα δεν γνώρισαν, που άλλη γλώσσα δεν έµαθαν να µιλούν, που µε περηφάνια σήκωσαν την ελληνική σηµαία
στις µαθητικές παρελάσεις.
Η αλήθεια είναι µία. Τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου, από
το 1992, πλήθη µεταναστών εντάχθηκαν στον, οικονοµικά,
ενεργό πληθυσµό της Ελλάδας. Μεγάλος αριθµός αλλοδαπών
εργατών καλλιέργησε χιλιάδες στρέµµατα ελληνικής γης, έκτισε
χιλιάδες ελληνικά σπίτια, ασφαλτόστρωσε χιλιόµετρα και χιλιόµετρα ελληνικών αυτοκινητόδροµων. Τα παιδιά αυτών των αλλοδαπών λαµβάνουν ελληνική παιδεία, µορφώνονται στα ελληνικά
σχολεία, σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήµια, µιλούν τις περισσότερες φορές µόνο την ελληνική γλώσσα και γνωρίζουν τις
περισσότερες φορές µόνο µία πατρίδα. Στις, δε, περιπτώσεις
των επαναπατριζόµενων οµογενών υπηρέτησαν και την Ελλάδα
εντασσόµενοι στον ελληνικό στρατό.
Όλοι αυτοί οι µετανάστες, παρά τα όσα λέγονται και γράφονται κατά καιρούς, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν
στη χώρα µας. Συνεπώς, προκύπτει ένα ζήτηµα δικαιοσύνης, ισονοµίας και ισοτιµίας. Ως Έλληνες, είµαστε περήφανοι, κυρίως,
για την ιστορία µας, για την παράδοσή µας, για τις δηµοκρατικές
αρχές που διέπουν την κοινωνία µας.
Στη δηµοκρατία µας, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
χωρούν, δεν επιτρέπονται, δεν γίνονται δεκτοί οι παράλογοι αποκλεισµοί. ∆εν είναι δυνατόν να παρατείνουµε το διχασµό της κοινωνίας. ∆εν πρέπει να γίνεται αποδεκτό ότι κάποιοι από εµάς
έχουν όλα τα δικαιώµατα και κάποιοι άλλοι έχουν µόνο υποχρεώσεις και κανένα δικαίωµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκοπός του νοµοσχεδίου είναι
η αποκατάσταση των αδικιών και η οµαλή ενσωµάτωση των µεταναστών στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήταν ένα κακόγουστο αστείο, αν δεν ήταν τόσο τραγικό να
κλείνουµε τα µάτια στη σύσταση της σηµερινής ελληνικής κοινωνίας, τραγικό για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και για µας
που θέλουµε να αποκαλούµαστε σύγχρονο και ευνοµούµενο
κράτος.
Σε ό,τι, λοιπόν, αφορά τους µετανάστες που είτε γεννήθηκαν
εδώ είτε διαµένουν εδώ για περισσότερο από πέντε χρόνια, πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν νοµοσχέδιο και επιθυµούν να πάρουν την ελληνική υπηκοότητα ή να είναι ενεργά
µέλη των τοπικών κοινωνιών, συµµετέχοντας στις τοπικές εκλογές, ας µην είµαστε καχύποπτοι. ∆εν αλλοιώνουν αυτοί την ελληνική κοινωνία. Αυτοί εργάζονται σκληρά. Ας είµαστε
καχύποπτοι µε κάποιους άλλους, οι οποίοι εξαιτίας της ελληνικής
τους µαγκιάς ή πονηριάς ή κουτοπονηριάς ζουν σε βάρος της
ελληνικής κοινωνίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Παύλος Μαρκάκης,
Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, έχει το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πραγµατικά, κυρία Υπουργέ, να απορεί κανείς πώς κατορθώσατε µέσα σε πέντε µήνες να κάνετε τους οικονοµικούς
µετανάστες, δηλαδή τους λαθροµετανάστες, ιθαγενείς και τους
πραγµατικά Έλληνες ιθαγενείς να τους καταντήσετε χειρότερους και από οικονοµικούς µετανάστες. Αυτό είναι ένα θαύµα
του ΠΑΣΟΚ που θα µείνει στην ιστορία.
Πριν µερικές µέρες, προσκεκληµένος της οµογένειας της
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Νέας Υόρκης, επισκέφθηκα -µε δικά µου, φυσικά, έξοδα- τα
αδέλφια µας, τους οµογενείς µας που ζουν στις Ηνωµένες Πολιτείες. Αυτοί οι άνθρωποι που πραγµατικά πονάνε την πατρίδα,
µε παρακάλεσαν να µεταφέρω τα συναισθήµατά τους.
∆εν φτάνει, λοιπόν, που είναι πικραµένοι από την οικονοµική
κατάσταση που φθάσατε την Ελλάδα, δεν φτάνει που είναι στεναχωρηµένοι που δεν τους επιτρέπεται να γιορτάσουν στις πρεσβείες τους την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, είναι και
οργισµένοι από τη σπουδή σας, να ψηφίσετε ένα νοµοσχέδιο,
χαρίζοντας σε εκατοντάδες χιλιάδες µετανάστες την ελληνική
ιθαγένεια. Εκτιµούν -και δικαίως- ότι η µαζική χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας θα επιδράσει αρνητικά και καταλυτικά, µε
απρόβλεπτες συνέπειες και ίσως µη αναστρέψιµες, το ελληνικό
έθνος. Αναρωτιούνται -και δικαίως- γιατί αν ήθελε το ελληνικό
κράτος πραγµατικά να τακτοποιήσει εκκρεµότητες, δεν φρόντισε
µε την ίδια σπουδή να ικανοποιήσει το πάγιο αίτηµα της Ελληνικής ∆ιασποράς, να χορηγήσει δικαίωµα ψήφου στις χώρες που
κατοικούν και να ψηφίζουν εκεί οι οµογενείς µας. Τουλάχιστον,
αυτοί θα ψήφιζαν µε αποκλειστικό γνώµονα το εθνικό συµφέρον
και την προοπτική του ελληνικού έθνους. Κατά τα λοιπά, ζητάµε
πάλι από τους οµογενείς να «βάλουν» το χέρι στην τσέπη και να
βοηθήσουν το λογαριασµό αλληλεγγύης και το δηµόσιο χρέος
της χώρας µας. Είναι σοβαρή και υπεύθυνη αυτή η αντιµετώπιση
της οµογένειας από την ελληνική πολιτεία;
Κύριε Υπουργέ, έχω την αίσθηση ότι έχετε χάσει την επαφή µε
την πραγµατικότητα. Έχετε χάσει την επαφή µε την πραγµατική
επιθυµία των πολιτών. Η ελληνική κοινωνία αντιδρά στο νοµοσχέδιό σας και εσείς αναλαµβάνετε την ιστορική ευθύνη να πάτε
κόντρα στην πραγµατική θέληση του λαού, κόντρα στο λαϊκό αίσθηµα. Πολύ σύντοµα, όµως, θα αντιληφθείτε τις αντιδράσεις
του. Θα κερδίσετε ενδεχοµένως την ψήφο των µεταναστών, θα
χάσετε, όµως, σίγουρα την ψήφο των Ελλήνων.
Και κάνετε ένα µεγάλο βασικό λάθος. Θέλετε να µετατρέψετε
ένα ανθρώπινο πρόβληµα, για το οποίο πραγµατικά οι Έλληνες
έδειξαν και δείχνουν µεγάλη κοινωνική ευαισθησία, σε πρόβληµα
για το έθνος µας.
Σήµερα στην Ελλάδα βρίσκονται τετρακόσιοι πενήντα χιλιάδες
µετανάστες µε άδεια εργασίας, µε άδεια παραµονής και απροσδιόριστος αριθµός παρανόµων µεταναστών που καθηµερινά αυξάνεται και υπολογίζεται σε πεντακόσιες έως εφτακόσιες
χιλιάδες. ∆ηλαδή, έχουµε συνολικά ένα σύνολο ατόµων που αντιστοιχεί στο 12% του ελληνικού πληθυσµού.
Τη χρονική, λοιπόν, στιγµή που η χώρα µας αντιµετωπίζει τεράστιο δηµόσιο χρέος, µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, θέµα µε
το ασφαλιστικό, µεγάλο θέµα µε την ανεργία, είναι δυνατόν να
προωθεί η Κυβέρνησή σας, σαν θέµα άµεσης προτεραιότητας,
τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε µεγάλο αριθµό µεταναστών;
Οι µετανάστες στην Ελλάδα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι οικονοµικοί µετανάστες, το ξέρετε. Ήρθαν για να δουλέψουν, να κάνουν ένα µικρό ή µεγάλο κοµπόδεµα ανάλογα µε
την εργασία τους και να επιστρέψουν στη χώρα τους. ∆εν ήρθαν
για να εποικίσουν στη χώρα µας.
Σήµερα µε την οικονοµική ύφεση που µαστίζει τη χώρα µας
και την κατακόρυφη πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας
πώς περιµένετε να συµπεριφερθούν; Πώς περιµένετε να προσπαθήσει να επιβιώσει ένα µεγάλο κοµµάτι των λαθροµεταναστών; Είναι τυχαία η αύξηση της εγκληµατικότητας το τελευταίο
διάστηµα;
Η Ελλάδα δεν είναι µια άδεια χώρα, ούτε έχει πλουτοπαραγωγικούς πόρους για να συντηρήσει ένα αυξηµένο πληθυσµό µεταναστών. Η Ελλάδα δεν είναι Ηνωµένες Πολιτείες, χώρες που
έµεναν άδειες µετά την εξόντωση των ιθαγενών και δηµιουργήθηκαν από αλλεπάλληλα κύµατα µεταναστών.
Ο πληθυσµός των Ηνωµένων Πολιτειών αποτελεί ένα λαό αλλά
όχι ένα έθνος. Η Ελλάδα είναι κράτος-έθνος, µια εθνότητα, µια
γλώσσα, µια θρησκεία, ένας πολιτισµός. Εποµένως δεν είναι δυνατόν να θέλετε να έχουµε τα ίδια κριτήρια στην µεταναστευτική
σας πολιτική, ούτε να λύσετε το µεταναστευτικό µε την αθρόα
χορήγηση ιθαγένειας.
Η πρόθεση να χορηγήσετε την ιθαγένεια στα παιδιά των µε-
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ταναστών δηµιουργεί µέσα στην ελληνική κοινωνία µειονότητες,
που θα µεγαλώνουν συνεχώς και οι περισσότερες από αυτές
είναι µουσουλµανικές. Έτσι η Ελλάδα θα µετατραπεί σε πολυφυλετική, πολυθρησκευτική, πολυπολιτισµική χώρα και θα χάσει
µε άλλα λόγια την εθνική της ταυτότητα.
Θα ήθελα να επισηµάνω ένα γεγονός. Οι ίδιοι πολιτικοί, τα ίδια
πρόσωπα που σήµερα υποστηρίζουν την χορήγηση ιθαγένειας
και ψήφου στους λαθροµετανάστες, το 2004 στήριζαν το Σχέδιο
Ανάν, που διέλυε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Σήµερα στηρίζουν
την καταστροφική, για τα εθνικά µας συµφέροντα, ευρωπαϊκή
πορεία της Τουρκίας και υποστήριξαν και το βιβλίο της κ. Ρεπούση, που ήταν προσπάθεια αποδόµησης της ελληνικής ιστορίας.
Είναι τυχαία όλα αυτά; Κυρία Υπουργέ, αν θέλετε, πραγµατικά,
να ανταποκριθείτε στο λαϊκό αίσθηµα, αν θέλετε να µην γραφτείτε µε µελανά χρώµατα στην ιστορία του έθνους µας, αποσύρετε το επαίσχυντο αυτό νοµοσχέδιο και προχωρήστε στην
πρότασή µας. Κάντε δηµοψήφισµα και σεβαστείτε τη βούληση
του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Τρικάλων, έχει το λόγο.
Ορίστε, κυρία Μερεντίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα έχει προξενήσει αρκετές αντιδράσεις στην κοινωνία. Έχει
γίνει προϊόν ιδεολογικής αντιπαράθεσης και είναι λογικό, γιατί ο
καθένας εκφράζει τη γνώµη του, ανάλογα µε την πολιτική του
τοποθέτηση. Όµως, επειδή ακούστηκαν αρκετές ακρότητες εδώ
µέσα πρέπει να πω δυο-τρία πράγµατα.
Κατ’ αρχάς θεωρώ ότι ακόµη και εδώ µέσα, ελάχιστοι υπάρχουν, αν υπάρχουν, που δεν έχουν ένα συγγενή µακρινό ή κοντινό µετανάστη, είτε στην Ευρώπη είτε σε άλλες χώρες του
πλανήτη. Γιατί αυτή ήταν η µοίρα της Ελλάδας το ’60 µέχρι και
το ’70. Έφευγαν τα νιάτα, σπρωγµένα από την εγκατάλειψη της
υπαίθρου, από την αναδουλειά, από τον εµφύλιο και αναζητούσαν καλύτερη ζωή σε ξένες χώρες.
∆εν θέλω να ακούσω την εύκολη απάντηση, ότι εµείς ήµασταν
καλοί και ότι εµείς ήµασταν νοικοκυραίοι και προκόψαµε, ότι οι
δικοί µας δεν κάνανε τέτοια εκεί που πήγαιναν, µόνο δουλεύανε
και ότι χρειαζόµασταν χαρτιά και πηγαίναµε νόµιµα. Εάν ανατρέξουµε στα αστυνοµικά δελτία των χωρών, κάτι θα βρούµε. Και
τα κρείττω και τα χείρω.
Επίσης όσον αφορά τα χαρτιά και τις προϋποθέσεις, ήθελα να
πω στον Πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας, που ήρθε πριν από
λίγο εδώ, ότι το ’90 ήταν Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης,
τότε, της Νέας ∆ηµοκρατίας και κάλεσε όλα τα αδέλφια µας από
την Βόρειο Ήπειρο, να έρθουν στην αγκαλιά της πατρίδας.
Ήρθαν τα αδέλφια, ήρθαν τα ξαδέλφια, ήρθαν και κάποιοι που
εµπλέκονταν, άσωτοι υιοί, τρόφιµοι φυλακών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Μην το λέτε αυτό, γιατί απαντήθηκε µέσα
στη Βουλή.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Θα σας απαντήσω γιατί µου έκανε
εντύπωση ότι ο Αρχηγός σας όταν ήρθε σήµερα εδώ είπε: Θα το
αλλάξουµε το νοµοσχέδιο.
Αναρωτιέµαι πότε, διότι πριν από ελάχιστους µήνες φύγατε,
δραπετεύσατε και σήµερα, χθες, ελπίζω όχι και αύριο, οι πρώην
Υπουργοί σας ζητούν συγγνώµη για πολλά ή λίγα προσωπικά ή
γενικά αλλά αφήστε πρώτα να εξαντλήσετε τις συγγνώµες που
ζητάτε, και µετά να ζητάτε, αν ζητάτε, ξανά, να επανέλθετε στη
διακυβέρνηση της χώρας, γιατί όλοι θυµόµαστε και θυµάται και
ο ελληνικός λαός.
Είναι αµετροέπεια, λοιπόν, να ασκείτε κριτική στην Κυβέρνησή
µας, που επιτέλους επιχειρεί να βάλει τάξη στην µετανάστευση
και να συµπεριφερθεί δίκαια σε όσους από τους µετανάστες
έχουν αποδείξει ότι αξίζουν να γίνουν Έλληνες υπήκοοι.
Και είναι το λιγότερο αναλγησία να λέµε στα παιδιά που γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα και δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα
από την Ελλάδα, ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι ανύπαρκτοι ενώπιον του κράτους. Και εγώ θεωρώ ότι είναι µικρόψυχο

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΑ’ - 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

για µια πολιτισµένη χώρα να µην δέχεται να δώσει χείρα βοηθείας σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Είναι µικρόψυχο και δεν
τιµά τον πολιτισµό µας.
Στο κάτω-κάτω της γραφής εµείς καµαρώνουµε για Έλληνες,
παιδιά, εγγόνια που έφυγαν ξυπόλητοι οι πρόγονοί τους από την
Ελλάδα και διακρίνονται στο εξωτερικό και δεν κατανοώ γιατί αρνούµαστε µια τέτοια ευκαιρία στα παιδιά των µεταναστών που
ζουν στην Ελλάδα.
Τέλος, θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει µεγαλύτερο ψέµα από
αυτό που λέµε ότι µας πήραν τις δουλειές. Ξέρουµε όλοι εδώ
µέσα, όλοι οι Έλληνες, ότι παίρνουν τις δουλειές που αρνούνται
να κάνουν οι Έλληνες. Είτε φροντίζουν τα παιδιά µας είτε τους
ηλικιωµένους είτε τα σπίτια µας είτε τα χωράφια µας είτε τα ζώα
µας, αυτό κάνουν.
Αν τώρα, κάποιοι από αυτούς διακρίνονται, καταφέρνουν να
κάνουνε µια δική τους επιχείρηση, να πάρουν εργολαβίες, να
σπουδάσουν τα παιδιά τους γιατί πρέπει να µας ενοχλεί αυτό;
Αυτό σηµαίνει πρόοδο για την κοινωνία µας συνολικά.
Όσο για τις απόψεις που ακούστηκαν εδώ ότι θα αλλοιωθούν
τα στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας και κατ’ επέκταση του ελληνικού έθνους, θέλω πρώτα να πω ότι αν ανατρέξουµε στην
ιστορία θα δούµε ότι και η Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο ήκµασαν και εξασφάλισαν τη συνέχειά τους χάρη στις επιµειξίες.
∆εύτερον, δεν δείχνει αυτοπεποίθηση εθνική και ότι ασπαζόµαστε και πιστεύουµε στο µεγαλείο του έθνους µας, όταν λέµε
ότι κινδυνεύει από κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα δεν κινδύνεψε τετρακόσια χρόνια, οι Έλληνες, η ελληνική συνείδηση στα τετρακόσια
χρόνια της τουρκοκρατίας. Θα κινδυνεύσει από κάποιους χιλιάδες ανθρώπους που δουλεύουν στη χώρα µας και θα τους νοµιµοποιήσουµε;
Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εικοσαετία η Ελλάδα βίωσε
µια πραγµατικότητα, έγινε αίφνης και χωρίς προετοιµασία, από
χώρα εξαγωγής µεταναστών, χώρα υποδοχής µεταναστών. Ήταν
λογικό να υπάρξουν δυσκολίες στην αρχή να γίνουν λάθη, παραλείψεις και πιθανότατα και η ελληνική κοινωνία δεν ήταν προετοιµασµένη να δεχθεί εύκολα αυτήν την πραγµατικότητα.
Οι Έλληνες πολίτες καλούνται να ζήσουν πια σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία -και αυτό το τονίζω και εγώ είµαι υπερήφανηγιατί άκουσα και τον κ. Νάκο, όταν µιλούσε πώς χαρακτήριζε την
πολυπολιτισµική κοινωνία. Είµαι υπερήφανη που προσπαθούµε
να την χτίσουµε σταθερά αυτήν την πολυπολιτισµική κοινωνία και
δεν πρέπει να ξενίζει κανένας µας.
Είναι χρέος µιας πολιτείας που θέλει να λέγεται προηγµένη να
βάλει τέλος σε αυτό το πλαίσιο και να πάµε σε µια νέα πραγµατικότητα. Και πρέπει να προσπαθήσει να εκµεταλλευτεί, µε τον
πλέον δυναµικό και παραγωγικό τρόπο αυτό το ανθρώπινο δυναµικό. Είναι ο µόνος τρόπος για το µέλλον, γιατί ο δρόµος της
περιχαράκωσης και οι κορώνες περί εθνικής καθαρότητας µόνο
προβλήµατα και αποµόνωση δηµιουργούν.
Σαφώς δεν είναι εύκολο να πειστεί η κοινωνία και µάλιστα στις
σηµερινές συνθήκες µε την ανασφάλεια που υπάρχει, που δηµιουργεί η οικονοµική κρίση. Γι’ αυτό και είναι ευθύνη της Κυβέρνησης και αυτό κάνει, αλλά όλων και ηµών, που είµαστε ταγοί
της κοινωνίας, να καθοδηγήσουµε την κοινωνία εκεί που πρέπει
για την πρόοδο τού σήµερα και κυρίως του αύριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να γίνει κατανοητό από την µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν σκοπεύουµε να
πολιτογραφήσουµε ως Έλληνες παραβατικά στοιχεία -το είπε
και η Υπουργός πριν από λίγο- ούτε φυσικά ανθρώπους που δεν
µετέχουν και δεν συµµερίζονται τις επιταγές του ελληνικού συντάγµατος και τις θεµελιώδεις αρχές του ελληνικού δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Εµείς απευθυνόµαστε σε άτοµα ή οικογένειες που εργάζονται
νόµιµα και σε παιδιά που πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία, που
έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα -θα τους δώσουµε ευκαιρίες- που
αξίζει να δηµιουργήσουν ένα µέλλον γι’ αυτούς και τα παιδιά
τους, ένα µέλλον οµαλότητας ασφάλειας γιατί αυτή γνώρισαν
σαν πατρίδα –ειδικά τα παιδιά τους- και ίσως σαν µόνη πατρίδα
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την Ελλάδα.
Γι’ αυτό πιστεύω ότι έχουµε χρέος να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Να ξεπεράσουµε τις ακρότητες, να δούµε µε ρεαλισµό το µέλλον της Ελλάδας, το οποίο εξαρτάται κατά πολύ και
από όσους συνέβαλαν και συµβάλουν µε το µόχθο τους στην
εθνική µας οικονοµία και ας µην έχουν το ίδιο αίµα µε εµάς.
Η προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι µια προσπάθεια ουσίας
που πάει τη χώρα µπροστά και αυτό πρέπει να το στηρίξουµε
όλοι.
Πρέπει να αναγνωρίσουµε δικαιώµατα και υποχρεώσεις, να
βάλουµε συµβιβασµούς και οριοθετήσεις, αλλά χωρίς αποκλεισµούς και κυρίως να τολµήσουµε αυτό που δικαιούµαστε και που
επιβάλλεται για το µέλλον της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής από το Νοµό Σάµου του
ΠΑΣΟΚ κ. Πυθαγόρας Βαρδίκος.
Θα πιάσουµε πέλαγος τώρα.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡ∆ΙΚΟΣ: Κακοποιήσαµε και την ιστορία δυο
µέρες τώρα σ’ αυτή την Αίθουσα. Αυτό γίνεται κάθε φορά που
κάποιος την επικαλείται για να υπηρετήσει πολιτικές σκοπιµότητες.
Ό,τι έγινε τις µέρες µας µε όλους τους λόγους που το δηµιούργησαν και που υποχρέωσαν αυτούς που σήµερα λέµε Αλβανούς κυρίως, να έρθουν στην Ελλάδα το ίδιο έγινε και το 1300 και
το 1600 για τους τότε λόγους και υποχρέωσε αυτούς που τότε
και σήµερα λέµε Αρβανίτες, να έρθουν επίσης στα µέρη µας.
Η µόνη ουσιαστική ίσως, υπερεκτιµηµένη διαφορά είναι ότι
τότε τις προηγούµενες εκατονταετίες κυριαρχούσε το ορθόδοξο
Βυζάντιο και έτσι αυτοί που µας ήρθαν τότε ήταν οι περισσότεροι χριστιανοί, ενώ τώρα τις προηγούµενες εκατονταετίες κυριαρχούσαν οι µουσουλµάνοι Οθωµανοί και έτσι πολλοί από
αυτούς που τώρα µας ήρθαν είναι µουσουλµάνοι. Ξένοι ήταν και
στην αρχή οι Αρβανίτες. Σε τίποτα, όµως, δεν εµπόδισε αργότερα µεταξύ των απογόνων τους πολλοί να γίνουν ήρωες του ελληνικού έθνους και κάποιοι από αυτούς πρωθυπουργοί και
πρόεδροι της δηµοκρατίας. Ανδρέας Μιαούλης, Μάρκος Μπότσαρης, Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα, Κίτσος Τζαβέλας, Παύλος
Κουντουριώτης, ναι, ο ναύαρχος που όταν άρχισε την επίθεσή
του µε το «Αβέρωφ» στη Λήµνο και στο Μούνδρο έστειλε το φοβερό τηλεγράφηµα: «Πλέω µεθ’ ορµής ακαθέκτου και µε την πεποίθηση της νίκης κατά των προαιώνιων εχθρών του γένους».
Η ιστορία λέµε επαναλαµβάνεται. Σήµερα δεν έχουµε στοιχεία
µπορούµε, όµως, να φανταστούµε για το τι έλεγαν και έπρατταν
όσοι –τηρουµένων των αναλογιών- είχαν τότε τα µυαλά που
έχουν σήµερα, όσοι ασπάζονται τις θέσεις του ΛΑΟΣ και τις σηµερινές της Νέας ∆ηµοκρατίας. Λέω τις σηµερινές γιατί χθες είχε
άλλες και ίσως αύριο πάλι να τις αλλάξει.
Στους επόµενους, όµως, αιώνες σε αντίστοιχες περιπτώσεις
που θα υπάρξουν, γιατί πάντα υπάρχουν, θα είναι στη διάθεση
των ενδιαφεροµένων όλα όσα λέτε και πράττετε, κύριοι και κυρίες του ΛΑΟΣ και της Νέας ∆ηµοκρατίας. Έτσι γινόταν, έτσι γίνεται και έτσι θα γίνεται.
Κυρίες και κύριοι, που αντιδράτε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο είστε
και εσείς, όπως και εµείς, παιδιά µεταναστών και εγγόνια προσφύγων. Χιλιάδες χρόνια έτσι είµαστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Που τους έλεγαν οι ντόπιοι
όταν ήρθαν τουρκόσπορους, µην το ξεχνάς.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡ∆ΙΚΟΣ: ∆εν το ξεχνάµε.
Σαν ανέκδοτο χρησιµοποιούµε στο νησί µου την ερώτηση ποια
είναι η µεγαλύτερη πόλη της Σάµου. Η απάντηση δεν είναι η πρωτεύουσα το Βαθύ µε επτά οκτώ χιλιάδες, αλλά η Μελβούρνη µε
δεκατέσσερις χιλιάδες.
Είναι υποκρισία να αρνείσαι στους άλλους αυτό που θεωρείς
δικαίωµα για τον εαυτό σου. Είναι καπηλεία να ταυτίζεις τη φιλοπατρία µε τις πολιτικές σου θέσεις και είναι παραπλανητικό να
µπερδεύεις τους πεντακόσιους χιλιάδες νόµιµους µε το ενάµισι
εκατοµµύριο τους παράνοµους. Όπως παραπλανητικό είναι να
ταυτίζεις τη µεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων µε τους
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λίγους, µεταξύ τους, κακοποιούς. Το νοµοσχέδιο δεν αναφέρεται σε αυτούς. Για αυτούς άλλωστε έχουµε και Αστυνοµία και δικαστήρια και φυλακές.
Αναφέρεται σε αυτούς που έχουν για χρόνια -και πολλοί ακόµα
και σήµερα- δουλέψει σαν φθηνό εργατικό δυναµικό, έχουν φροντίσει και φροντίζουν ανήµπορους, έχουν γεννήσει και γεννούν
παιδιά και τα στέλνουν στο σχολείο. Όλοι αυτοί µε τον ιδρώτα
τους κέρδισαν δικαιώµατα, οφείλουµε να τους το αναγνωρίσουµε. Γιατί µόνο έτσι θα µπορέσουµε να απαιτήσουµε από αυτούς να έχουν και υποχρεώσεις.
Βέβαια, αυτοί που γεννήθηκαν έξω θυµούνται µε νοσταλγία
την όµορφη πατρίδα τους. Όλες οι πατρίδες είναι όµορφες, αλλά
τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα δεν έχουν άλλη πατρίδα,
έχουν την Ελλάδα για πατρίδα. ∆εν έχουν τίποτα σήµερα να µοιράσουν µε συµµαθητές τους τα ελληνόπουλα, δεν θα έχουν τίποτα να µοιράσουν αύριο µε τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες.
Θα είναι και αυτοί, εάν το θελήσουν, Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι εκπαιδευτικός. Πριν από
πέντε µήνες µπαινόβγαινα διδάσκοντας σε τάξεις γεµάτες από
ελληνόπουλα και παιδιά οικονοµικών µεταναστών. Σας διαβεβαιώ
ότι δεν είχαν απολύτως καµµία διαφορά. Τα ίδια έξυπνα πρόσωπα, τα ίδια µαλλιά και σκουλαρίκια, το ίδιο ντύσιµο, οι ίδιες
µουσικές προτιµήσεις, δίπλα-δίπλα οι σελίδες τους στο facebook, τσακώνονται, διασκεδάζουν, ερωτεύονται. Είναι ίδιοι, να
είσαστε σίγουροι. Μην επιµένουν κάποιοι ότι είναι διαφορετικοί.
Σωστό και πατριωτικό το νοµοσχέδιο και γι’ αυτό θα το ψηφίσω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της
Βουλής των Ελλήνων, και στην αίθουσα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και
µαθήτριες και δυο εκπαιδευτικοί-συνοδοί η δεύτερη οµάδα από
το Γυµνάσιο Αχαΐας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επί διήµερο παρακολουθώ τη συζήτηση και η αλήθεια είναι ότι
έχουµε ακούσει ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός µια σειρά
προσβλητικών χαρακτηρισµών, τους οποίους χαρακτηρισµούς
έχουµε υποµείνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς να τους
αντιστρέψουµε, χωρίς να τους επιστρέψουµε, χωρίς να αρχίσουµε εµείς να µιλάµε µειωτικά για αυτούς που υποστηρίζουν
αυτό το νοµοσχέδιο.
∆ιαφωνούµε και διαφωνούµε σφοδρώς. Έχουµε άλλη οπτική.
Πιστεύουµε, πράγµατι, ότι αυτό θα είναι ένα καταστροφικό νοµοσχέδιο για την Ελλάδα. Και πάρα ταύτα δεν σας αποδώσαµε
χαρακτηρισµούς, ούτε στο παραµικρό! Και ακόµη, κάποια στιγµή
νοµίζω ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει η ιδεολογική ηγεµονία κάποιου, ούτε οφείλουµε να δίνουµε λογαριασµό σε κάποιον για τις απόψεις µας, για τις αντιλήψεις µας, για
τις πεποιθήσεις µας πέραν του απολύτως θεµιτού ελέγχου στο
επίπεδο του ορθολογισµού ή αν θέλετε ακόµα και στο επίπεδο
της αξιακής αντιπαράθεσης.
Αλλά γιατί θα πρέπει να ακούµε ύβρεις γιατί υπερασπιζόµαστε, παραδείγµατος χάριν, την εθνική κοινωνία; Γιατί πρέπει να
υβριζόµεθα γι’ αυτό; Ναι, υπερασπιζόµαστε την εθνική κοινωνία.
∆εν πιστεύουµε στην πολυπολιτισµική κοινωνία, πιστεύουµε σε
εθνικό κράτος. ∆εν πιστεύουµε σε ένα συνταγµατικό κράτος το
οποίο δεν έχει περιεχόµενο. Και γι’ αυτό θα πρέπει να είµαστε
νεοναζί; Και γι’ αυτό είµαστε φασίστες και ρατσιστές; Με αυτές
τις αντιλήψεις και µε αυτή τη λογική θέλετε να πολιτευτείτε µέσα
στην κοινωνία; Τα ακούω τόσες µέρες και τόσες ώρες αυτά
χωρίς να ακούω τα βασικά επιχειρήµατα.
Επιτρέψτε µου να πω ότι υπάρχουν δυο ψεύδη στα οποία αναφέρεται η επιχειρηµατολογία του ΠΑΣΟΚ. Πρώτο ψεύδος: αυτό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το νοµοσχέδιο δεν έχει καµµία σχέση µε τους παράνοµους µετανάστες. Βεβαίως, υπό την έννοια ότι δεν ρυθµίζει ζητήµατα παράνοµης µετανάστευσης δεν έχει σχέση. Όταν αύριο θα γίνει η
δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη νοµιµοποίηση θα αξιοποιηθούν από
τους νοµιµοποιηθέντες οι διατάξεις του νοµοσχεδίου αυτού, ναι
ή όχι;
Άρα, αυτό δεν είναι ένα νοµοσχέδιο για τους µετανάστες; Όχι
µόνο για τους πεντακόσιους τριάντα τέσσερις χιλιάδες νοµιµοποιηθέντες, αλλά και για όσους τυχόν νοµιµοποιηθούν στο µέλλον.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Πού είναι το ψεύδος, λοιπόν, σε αυτό που λέµε εµείς; Το ψεύδος είναι αντίθετα σε αυτό που επικαλείται η Κυβέρνηση, η
οποία παριστάνει ότι δεν ρυθµίζει θέµατα µεταναστευτικά που
δεν θα έχουν συνέπεια αύριο, παρά µόνο το συγκεκριµένο, λες
και θα παγώσει ο χρόνος εδώ. Το επιχείρηµα το οποίο ήδη
ακούµε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, µα τι θα γίνει µε όλους αυτούς που είναι παράνοµοι, που γεννήθηκαν και είναι παράνοµοι
εδώ, το ίδιο επιχείρηµα µε το οποίο έγιναν οι διαδοχικές νοµιµοποιήσεις στο παρελθόν, ακριβώς το ίδιο θα χρησιµοποιήσετε για
να κάνετε στο µέλλον. «Τι να τους κάνουµε; Είναι πάρα πολλοί.
∆εν µπορούµε να το ελέγξουµε.» Με αυτό το επιχείρηµα θα έρθει
µια κυβέρνηση, δεν λέω η παρούσα, δεν λέω του χρόνου, δεν
λέω του παραχρόνου, σε δύο ή σε τρία χρόνια, µε αυτό το επιχείρηµα θα έρθει και θα κάνει µια καινούργια νοµιµοποίηση.
Αυτοί δεν θα αξιοποιούν το συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο;
Άρα, πώς θα αποσυνδεθεί το ένα από το άλλο, όταν λέµε ότι
βεβαίως και πρέπει να ελέγξετε πρώτα τις παράνοµες ροές, να
τακτοποιήσετε το ζήτηµα της παράνοµης µετανάστευσης και
µετά να ρυθµίσετε τα θέµατα αυτά, τι λέµε; Κάτι τόσο τροµερό;
Πάµε στο επόµενο, το δεύτερο µεγάλο ψεύδος: ∆ιευκολύνει
την ενσωµάτωση. Σας παραθέσαµε εξαντλητικά πια επιχειρήµατα σε αυτό, µόνο τυφλός δεν τα βλέπει. Άκουσα τον τελευταίο
οµιλητή µε όλο τον σεβασµό -και εκπαιδευτικός είναι ο συνάδελφος- να λέει: Τα παιδιά, κάθονται δίπλα-δίπλα στο σχολείο.
Ακούστε, επειδή τελειώνουν τα λογικά επιχειρήµατα µετά πηγαίνουν στο συναισθηµατικό. Τα συναισθηµατικά επιχειρήµατα είναι
ό,τι χειρότερο µπορεί να υπάρξει σε µία νηφάλια συζήτηση. Ο
ορθός λόγος µας κατευθύνει. Κάθονται, λέει, τα παιδιά δίπλαδίπλα, το ίδιο είναι. Και φυσικά ερωτεύονται, και φυσικά τσακώνονται και φυσικά µαθαίνουν. Ποιος τα αµφισβητεί όλα αυτά;
Αυτό είναι το ζήτηµα; Το ζήτηµα είναι το εξής: η εθνικότητα δεν
έχει σηµασία; Ισχυριστείτε το, κύριοι συνάδελφοι, πείτε το: Η
εθνικότητα δεν έχει σηµασία, δεν έχει σηµασία για την ιθαγένεια,
δεν έχει σηµασία για τη συµβίωση, δεν έχει σηµασία για την κοινωνική συγκρότηση, δεν έχει σηµασία για την ταυτότητα, δεν
έχει σηµασία τελικώς για την ίδια τη συγκρότηση του εαυτού.
Ο τελευταίος που έχει διαβάσει µισή σελίδα από τη φιλοσοφία
της γλώσσας θα σας πει το εξής: «Συγκροτούµε τον εαυτό µας
µέσα από λέξεις, οι λέξεις είναι γλώσσα, η γλώσσα είναι πολιτισµός, ο πολιτισµός είναι εθνική ταυτότητα». Ξαφνικά την βγάλατε από την εικόνα, λες και δεν έχει σηµασία.
Γιατί δεν ενσωµατώθηκαν, κύριε Πρόεδρε, οι Άραβες στο Παρίσι; Γιατί δεν ενσωµατώθηκαν µετά από τόσα χρόνια οι Τούρκοι
στην Γερµανία; Γιατί δεν ενσωµατώθηκαν οι Μουσουλµάνοι στην
Ολλανδία, οι οποίοι µάλιστα προβαίνουν σήµερα που µιλάµε σε
φόνους εκδικητικότητας λόγω της θρησκείας; Πολίτες, πλέον
γιατί δεν ενσωµατώθηκαν; Μα, η απάντηση είναι απλή. Γιατί για
ακόµη µία φορά η Κυβέρνηση λέει ψέµατα.
∆εν έχει σχέση η ενσωµάτωση µε το θέµα της χορήγησης ιθαγένειας. Αντιστρόφως, για να χορηγηθεί η ιθαγένεια προϋποτίθεται η ενσωµάτωση. Αντιστρόφως, τελείως ανάποδα, δεν
ενσωµατώνεται αυτός που θα του δοθεί η ιθαγένεια. Ίσα – ίσα,
αποκτά κίνητρο µη ενσωµατώσεως, διότι αυτό που επιθυµεί, του
δίδεται χωρίς προϋποθέσεις.
Άρα, λοιπόν, εγώ σας λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτι
απλό. Αυτή την στιγµή η πλειοψηφία, µε την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ,
θα ψηφίσει κάτι το οποίο θα το βρούµε µπροστά µας τα επόµενα
χρόνια, ως καταστροφή της εθνικής κοινωνίας. Και όχι µόνο
αυτό, ως αδυναµία συγκροτήσεως αρµονικών προϋποθέσεων
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συνυπάρξεως διαφορετικών κοινοτήτων.
Αυτό κάνετε σήµερα εδώ, αυτό θα το βρούµε µπροστά µας
στο µέλλον και η ανατροπή των αποτελεσµάτων της παρούσας
ψήφου, θα συµβεί από τις ίδιες τις κοινωνικές αναγκαιότητες,
µόνο που θα είναι εξαιρετικά επώδυνη και επαχθής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Βορίδη από το ΛΑΟΣ.
Ο κ. Οδυσσέας Βουδούρης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τη
Μεσσηνία, έχει το λόγο για έξι λεπτά.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέµα για το οποίο
µιλάµε σήµερα έχει δύο πτυχές. Η πρώτη πτυχή έχει να κάνει µε
τις αξίες της αλληλεγγύης και του ανθρωπισµού. Η δεύτερη
πτυχή έχει να κάνει µε την έννοια του εθνικού συµφέροντος. Για
το πρώτο βέβαια, όλοι εδώ πέρα δηλώνουµε ότι ασπαζόµαστε
τις αξίες της αλληλεγγύης και του ανθρωπισµού. Η Αντιπολίτευση της ∆εξιάς, όµως, ισχυρίζεται ότι στην προκειµένη περίπτωση αυτές οι αξίες έρχονται σε αντίφαση µε το εθνικό
συµφέρον.
Γιατί αποτελεί αυτό το νοµοσχέδιο απειλή για το εθνικό συµφέρον; Προσπάθησα να συνοψίσω τα επιχειρήµατα και πιστεύω
ότι ειπώθηκαν τέσσερα επιχειρήµατα.
Το πρώτο είναι η αλλοίωση της ελληνικής ταυτότητας. Το δεύτερο είναι η αρνητική επίπτωση στην οικονοµία. Το τρίτο είναι η
αύξηση της εγκληµατικότητας. Και το τέταρτο είναι η ενίσχυση
του µεταναστευτικού ρεύµατος.
Η άποψη µου είναι ότι, όχι µόνο, κανένα από αυτά τα επιχειρήµατα δεν ευσταθεί, αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Το νοµοσχέδιο προφυλάσσει την ελληνική ταυτότητα, το νοµοσχέδιο
θα βοηθήσει την οικονοµία, θα δράσει κατά της εγκληµατικότητας και βέβαια, δεν θα έχει απολύτως καµµία επίπτωση στο µεταναστευτικό ρεύµα.
Πρώτον, για το θέµα της ελληνικής ταυτότητας. Υπάρχουν, βέβαια, εδώ πέρα δύο αντιλήψεις. Η πρώτη είναι η γονιδιακή θεωρία, θα λέγαµε, που αναπτύχθηκε ευρέως τον 19 αιώνα, άκµασε
µε την θεωρία της Αρείας Φυλής και κατέρρευσε, βέβαια µε την
συντριβή του Ναζισµού. Και ας το πούµε ξεκάθαρα. ∆εν ταυτιζόµαστε γονιδιακά µε τους Αρχαίους Έλληνες, ούτε οι Άγγλοι µε
τους Κέλτες, ούτε οι Γάλλοι µε τους Γαλάτες, ούτε οι Ιταλοί µε
τους Ρωµαίους.
Σήµερα καθαρές φυλές, είναι µόνο φυλές σε αποµόνωση, σε
παρακµή και υπό εξαφάνιση. Η θεωρία του δικαιώµατος του αίµατος, είναι κάτι το οποίο ιστορικά είναι ανυπόστατο, δεν έχει
λειτουργήσει, δεν λειτουργεί και δεν θα λειτουργήσει ποτέ.
Βέβαια, πρέπει να θέσουµε το ερώτηµα αν υπάρχει, λοιπόν,
συνέχεια της ελληνικότητας. Η απάντηση είναι ότι προφανώς
υπάρχει συνέχεια της ελληνικότητας. Είναι η άλλη αντίληψη. Η
αντίληψη που λέει ότι η ελληνικότητα, από τους αρχαίους χρόνους, συνδέεται µε αυτόν τον τόπο, µε την ιστορία του και µε τις
αξίες, οι οποίες γεννήθηκαν και ανδρόθηκαν σε αυτήν την χώρα.
Νοµίζω ότι κανείς σοβαρά δεν µπορεί να αµφισβητήσει αυτήν
την αλήθεια και για αυτό το λόγο η Αντιπολίτευση της ∆εξιάς διαστρεβλώνει, παραποιεί, χονδροειδώς, τις προτάσεις µας. Αντί να
απαντάει στις προτάσεις που κάνουµε, αναπτύσσει φόβους, µιλάει συνεχώς για λαθροµετανάστες, για το νόµο της σαρίας.
Άκουσα για τους µιναρέδες. Και εδώ πρέπει να κάνουµε µια
µικρή παρένθεση και να κρατήσουµε λίγο το µέτρο. Οι µιναρέδες
απειλούν την ταυτότητα των πόλεων µας; Εµείς δεν έχουµε καταστρέψει µε αυτόν τον καταραµένο νόµο της αντιπαροχής την
Αθήνα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εµείς δεν έχουµε καταστρέψει όλες τις όµορφες πόλεις που
γκρεµίζοντας τα σπίτια και φτιάχνοντας φτηνιάρικες πολυκατοικίες; Οι µιναρέδες µας απειλούν;
Το πραγµατικό δίληµµα είναι άλλο. Το πραγµατικό δίληµµα
είναι απλό. ‘Η κάνουµε ένα βήµα µετρηµένο µε συγκεκριµένους
όρους για µία καλύτερη ενσωµάτωση κοινοτήτων -το τονίζω και
απαντώ σε αυτό στον κ. Βορίδη- που έτσι και αλλιώς µένουν
και θα µείνουν δίπλα µας ή θα τους σπρώξουµε στη γκετοποί-
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ηση, όπως έγινε σε πρώην αποικιοκρατικές χώρες, όπως έγινε
στην Γαλλία, όπως έγινε στην Αγγλία. Και βέβαια, στο ερώτηµα
τι από αυτά τα δύο είναι πιο επικίνδυνο, νοµίζω ότι η απάντηση
είναι αυτονόητη.
∆εύτερο επιχείρηµα. Αυτό το νοµοσχέδιο θα βλάψει την οικονοµία. Το πιο µεγάλο ψέµα και εδώ. Απλώς µιλούν οι αριθµοί. Εάν
διώχναµε τους µετανάστες το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της
χώρας µας, θα µειωνόταν σταδιακά κατά 2% έως 5%. Θα χάνονταν περίπου εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας για Έλληνες και
ταυτόχρονα, θα υπήρχε µεγάλο πρόβληµα για να καλυφθούν θέσεις εργασίας στην επαρχία, όπου οι επαρχίες θα ερηµωνόντουσαν. Χωρίς, λοιπόν, τους ξένους η οικονοµία µας θα
βούλιαζε αυτή την στιγµή και αυτή είναι η µόνη αλήθεια.
Τρίτο επιχείρηµα, η εγκληµατικότητα. Με την κατάρρευση του
ψευδοεπιστηµονικού θεωρήµατος του γονιδίου της εγκληµατικότητας -ήταν κάτι το οποίο άνθισε πριν κάποιες δεκαετίες- νοµίζω ότι πλέον ξέρουµε όλοι ότι η παραβατικότητα σχετίζεται
πρωτίστως µε τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και σχετίζεται
κυρίως µε την περιθωριοποίηση ορισµένων οµάδων. Όσο µειώνουµε την περιθωριοποίηση τόσο µειώνουµε την εγκληµατικότητα και προς αυτήν την κατεύθυνση ακριβώς κινείται το
νοµοσχέδιο.
Τέταρτο επιχείρηµα. Θα ακούσει για το νοµοσχέδιο ο κάθε δυστυχής στις µακρινές χώρες και θα τρέξει εδώ στην Ελλάδα. Το
επιχείρηµα αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ανυπόσπαστο και
όποιος το υποστηρίζει δεν έχει ζήσει τις καταστάσεις αυτές. Εγώ
έχει τύχει, ως εθελοντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, να έχω
ζήσει αυτές τις καταστάσεις και µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι
το τελευταίο µέληµα του ανθρώπου που µπαίνει στο σαπιοκάραβο και παίζει την τύχη του κορώνα γράµµατα είναι ποια είναι
η νοµοθεσία της χώρας προορισµού του.
Θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής: Κανείς εδώ δεν έχει το µονοπώλιο του πατριωτισµού. Προσωπικά λυπάµαι που η Αντιπολίτευση της ∆εξιάς αντί να αντιµετωπίσει το νοµοσχέδιο επί της
ουσίας προσπαθεί να παραπληροφορήσει και να φοβίσει τους
Έλληνες για µικροκοµµατικά οφέλη. Χαίροµαι όµως που αυτή η
συζήτηση κατέρριψε το µύθο ότι δεν υπάρχει πλέον ιδεολογία,
ότι δεν υπάρχει πολιτική και ότι το µόνο που µας διαχωρίζει µε τη
∆εξιά είναι η διαχείριση.
Βλέπουµε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εδώ διαφοροποιείται ο δηµοκρατικός χώρος, διαφοροποιείται ο δηµοκρατικός
αριστερός χώρος από τη συντήρηση και το λαϊκισµό.
Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας το εξής: Ήµουν και εγώ από αυτούς που χειροκρότησαν τον κ. Κουβέλη. Άκουσα µετά τον κ. Τσίπρα και οµολογώ ότι µπερδεύτηκα διότι δυσκολεύτηκα να
κατανοήσω ότι αυτοί οι δύο οµιλητές ανήκουν στο ίδιο κόµµα.
Άκουσα τον κ. Κουβέλη, ο οποίος έχοντας µια κριτική στάση προσπάθησε να αφήσει τα πράγµατα προς την κατεύθυνση την
οποία πιστεύει ο ίδιος σωστή και το σέβοµαι αυτό. Άκουσα προσεκτικά τον κ. Τσίπρα και µέχρι να πει την τελευταία φράση
ένιωσα ότι θα απέρριπτε αυτό το νοµοσχέδιο και οµολογώ ότι
όταν είπε ότι θα το ψηφίσει ένιωσα µία έκπληξη, διότι όλα αυτά,
τα οποία είχε πει, δεν καταλήγουν στο συµπέρασµα το οποίο
έβγαλε.
Εν πάση περιπτώσει, εάν ο κ. Τσίπρας ψηφίσει, το χειροκροτώ
και αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ και σας πληροφορώ ότι σας χειροκρότησε ο συνάδελφος
και φίλος από την Α’ Πειραιά κ. ∆ρίτσας για τον πολιτικό πολιτισµό της θεµατολογίας µας.
Ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ του νοµού
Πιερίας έχει το λόγο για έξι λεπτά.
Για το DNA σαν γιατροί θα ήθελα να κουβεντιάσουµε κατ’ ιδίαν
µέχρι να δώσω το λόγο, γιατί στους Ετρούσκους βρήκανε Τρώες,
όπως και Έλληνες στην Τασκένδη.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφίβολα η µετανάστευση
αποτελεί ένα από τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει στις
µέρες µας η παγκόσµια κοινωνία. ∆ίπλα στην φτώχεια του τρίτου κόσµου, στην εκτεταµένη φτώχεια, δίπλα στην καταστροφή
του περιβάλλοντος, δίπλα σε άλλα µεγάλα προβλήµατα, νοµίζω
ότι η µετανάστευση αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα.
Φυσικά, δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι µελέτες υπολογίζουν ότι
µέχρι το 2020 θα αντιµετωπίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες τις ορδές
των πολιτών από τον τρίτο κόσµο ή τις υποανάπτυκτες χώρες, οι
οποίες θα επιχειρούν να φτάσουν στον «παράδεισο» της Ευρώπης. ∆εν είναι τυχαίο για αυτούς ιδιαίτερα που έχουν επισκεφθεί
την Ασία, ότι το κέντρο του κόσµου πληθυσµιακά τώρα πια είναι
η Ασία. Μία από αυτές τις χώρες για παράδειγµα, το Μπαγκλαντές, πληθυσµιακά είναι όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι λαοί
δεν έχουν διέξοδο για τη ζωή τους και µε κάθε τρόπο θα επιχειρήσουν να βρουν τους παράδεισους.
Υπό αυτήν την έννοια, το πρόβληµα της µετανάστευσης είναι
πολύ πιο σύνθετο. Υπό αυτήν την έννοια το πρόβληµα χρειάζεται
και µελέτη και παρακολούθηση. Υπό αυτήν την έννοια το πρόβληµα είναι η φύλαξη των συνόρων, η επαναπροώθηση και όλα
τα στοιχεία τα οποία πρέπει να διαφυλάξουν τη χώρα µας από
τον υπερπληθυσµό, πρέπει να προφυλάξουν τη χώρα µας από
πιθανούς κινδύνους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ασία είναι το κέντρο του κόσµου. Στα 6,5 δισεκατοµµύρια, τα 4,5 δισεκατοµµύρια κατοικούν
στην Ασία. Αυτό είναι ένα µεγάλο, επαναλαµβάνω, πρόβληµα
αλλά δεν είναι όµως του παρόντος να το συζητήσουµε γιατί σήµερα συζητάµε για µιας άλλης τάξης µεγέθους πρόβληµα, γι’ αυτούς που βρίσκονται εδώ. Συζητάµε γι’ αυτούς που έχουν
εγκατασταθεί και ζουν τη χώρα µας, γι’ αυτούς οι οποίοι πρέπει
ή δεν πρέπει να αποκτήσουν ιθαγένεια, γι’ αυτούς που πρέπει να
αποκτήσουν δικαιώµατα συµµετοχής.
Πριν πάω όµως σε αυτό καθ’ αυτό το νοµοσχέδιο, αγαπητές
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια απλή διαπίστωση. Οι Έλληνες πάντα ήταν κοσµοπολίτες. Έχω διαβάσει και
διάφορες συγκριτικές µελέτες, όπως συνέκριναν τους Βούλγαρους, την Βουλγαρία που ήταν µία κλειστή, µία αγροτική κοινωνία, σε αντίθεση µε τους Έλληνες που ήταν του ταξιδιού, ήταν
της φυγής. Αυτό µας έκανε σήµερα η µισή Ελλάδα να βρίσκεται
εκτός συνόρων. Μήπως δεν ξέρουµε ότι µέχρι πριν από λίγα χρόνια η τέταρτη πόλη της Ελλάδος ήταν η Αστόρια; Μήπως δεν ξέραµε ότι στη Μελβούρνη κατοικούν επτακόσιες ή οκτακόσιες
χιλιάδες Έλληνες της τελευταίας γενιάς του ’68; Μήπως οι Έλληνες δεν έχουν ζήσει στη Σουηδία, στη Γερµανία, τα προβλήµατα του ρατσισµού, του αποκλεισµού και ότι σε αυτές τις πιο
προηγµένες χώρες δόθηκαν δυνατότητες να ενσωµατωθούν,
τους δόθηκαν δικαιώµατα, τους δόθηκαν ευκαιρίες;
Εµείς, λοιπόν, µε αυτές τις ιστορικές παρακαταθήκες, µε αυτά
τα ιδιώµατα θα έπρεπε να είµαστε πιο ανοικτοί σε ζητήµατα που
αφορούν τους πολίτες, οι οποίοι ζουν χρόνια και χρόνια σε αυτόν
τον τόπο. ∆υστυχώς, όµως, δεν είµαστε, είµαστε φοβικοί. ∆εν
λέω ότι είµαστε ρατσιστές. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω καµµιά παράταξη, κανένα κόµµα. Είµαστε όµως φοβικοί. Θα έλεγε
κανένας να πάµε στη Σουηδία ή στη Γερµανία του 1960 ή του
1970, όπου χιλιάδες άνθρωποι από τη βόρεια Ελλάδα ιδιαίτερα,
που εµείς το ζήσαµε πιο έντονα, από κάθε χωριό έφευγαν τριάντα, σαράντα και πήγαιναν µε τα πλοία στη Γερµανία, µε το «ΠΑΤΡΙΣ», µε το «ΕΛΛΗΝΙΣ» στην Αυστραλία. Τι θα λέγαµε σε αυτούς
τους ανθρώπους που δοκιµάστηκαν; Θα έπρεπε -πηγαίνοντας
πάλι στο παρελθόν- αυτούς τους ανθρώπους να τους ξεπετάξουν στη θάλασσα; Θα έπρεπε να τους κρατήσουν στο περιθώριο; Θα έπρεπε να γκετοποιηθούν; Όχι ότι απεφεύχθησαν τα
φαινόµενα του γκέτο και για τους Έλληνες σε αυτές τις χώρες.
Είναι ένα δίληµµα ιστορικό που νοµίζω πρέπει εµάς τουλάχιστον τους Έλληνες να µας κάνει πιο σοφούς, πιο ανοικτούς, τηρώντας και την παράδοση των ανοικτών οριζόντων, τηρώντας και
την παράδοση ενός λαού ο οποίος έχει ανοικτά µάτια και ανοικτά
µυαλά και είναι του φευγιού, είναι της παγκοσµιοποίησης και δεν
είναι ένας λαός κλειστός.
Το νοµοσχέδιο –επανέρχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι-
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αναφέρεται στην ιθαγένεια που πρέπει να δοθεί σε συγκεκριµένους πολίτες. Το νοµοσχέδιο αναφέρεται επαναλαµβάνω στη δυνατότητα να συµµετέχουν στα δηµόσια πράγµατα αυτοί οι
πολίτες. Και φυσικά, µε όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν και είναι
και δικές µου σκέψεις και τις κατέθεσα, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να µη συµφωνούµε ο καθένας από εµάς έχει µια τραγική
εµπειρία. Εγώ έχω µια εµπειρία ενός γιατρού ο οποίος διακονεί
το σύστηµα υγείας χρόνια τώρα και δεν έχει τη δυνατότητα να
είναι Έλληνας. Τα παιδιά του είναι στην ουσία Ελληνόπουλα και
ως προς την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή,
αλλά όσον αφορά το γεγονός ότι έχουν µυηθεί στον ελληνικό πολιτισµό είναι Ελληνόπαιδες. Είναι δυνατόν να κάνουµε ότι δεν
αντιλαµβανόµαστε αυτά τα φαινόµενα;
Και βέβαια, έχουµε µια διαφωνία µε τον κ. Βορίδη. Η πολιτική
κατά τη γνώµη µου δεν είναι µόνο οικονοµία και µεγέθη, είναι και
συναίσθηµα, κύριε Βορίδη. Η πολιτική είναι ιδέες µε συναίσθηµα.
∆εν µπορεί λοιπόν, να βλέπουµε δίπλα µας δεκάδες ανθρώπους, νέα παιδιά τα οποία ζουν µαζί µε τα δικά µας παιδιά και εργάζονται, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να έχουµε τους
πολίτες εκ Φιλιππινών τριάντα χρόνια στα σπίτια µας, να γηροκοµούν τους γέρους, να µεγαλώνουν τα παιδιά µας, να είναι άνθρωποι φιλήσυχοι και να κάνουµε ότι δεν καταλαβαίνουµε ότι
αυτοί οι άνθρωποι έχουν και δικαιώµατα και δεν πρέπει να ζουν
στα µπουντρούµια και να τους µεταχειριζόµαστε σαν ανδράποδα
ή να τους δώσουµε δικαίωµα συµµετοχής.
Μα, είναι συναίσθηµα. Αν αφαιρέσουµε από την πολιτική το
συναίσθηµα, τότε δεν νοµίζω ότι µπορεί να αποδώσει η πολιτική
µας.Και φυσικά, δεν µπορούµε να αρνούµαστε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σε αυτά τα παιδιά τα όνειρα, την πατρίδα, γιατί αυτή
είναι η πατρίδα τους.
Θεωρώ λοιπόν, ότι πρέπει να αποβάλουµε αυτή τη φοβικότητα. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα µεγάλο βήµα. Να προσχωρήσω και στην άποψη ότι είναι ατελές; Ωραία, να το δούµε στην
πράξη. Η Βουλή δεν µπορεί να παράγει νόµους που είναι αποστεωµένοι στο διηνεκές. Σε ένα χρόνο, αν δούµε ότι κάπου κάτι
δεν λειτουργεί σωστά ή λειτουργεί σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας, εδώ είµαστε για να το διορθώσουµε. Πού είναι το πρόβληµά µας; Εδώ διορθώνουµε, καθηµερινά, νόµους. Έχει γίνει
η Βουλή βιοµηχανία παραγωγής νοµοσχεδίων, που πολλές
φορές δεν εφαρµόζονται. ∆εν είναι κοινή διαπίστωση αυτό; ∆εν
το λέµε όλοι µας;
Άρα, λοιπόν, νοµίζω ότι πρέπει να αποβάλουµε τους φόβους,
να αποφύγουµε, κατά τη γνώµη µου, τις αντιπαραθέσεις αυτές
που δεν αποδίδουν, γιατί το πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο και δεν
είναι µόνο το πρόβληµα της ιθαγένειας και της δυνατότητας που
δίνει αυτό το νοµοσχέδιο για συµµετοχή των ανθρώπων που ζουν
τόσα χρόνια στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε,
κύριε Παπαγεωργίου.
Θα σας δηλώσω ότι συµφωνώ απολύτως µαζί σας για το ότι η
πολιτική είναι και συναίσθηµα, απολύτως όµως .
Το λόγο τώρα έχει η κυρία Ηρώ ∆ιώτη από το ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτής του Νοµού Λαρίσης.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψετε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας διαβάσω ένα µικρό ποίηµα από έναν ανήλικο κρατούµενο της Παγανής, του Κέντρου Κράτησης που έκλεισε µετά από
κινητοποιήσεις ελληνικών και ξένων αντιρατσιτικών οργανώσεων
και κινηµάτων, το καλοκαίρι του 2009, στη Λέσβο.
Λέει, λοιπόν, ο µικρός: «Όλοι οι άνθρωποι είναι σαν ένα σώµα
και ίδιο. Αν µια µέρα πονέσει ένα µέλος δεν µπορούν να αντέξουν τα άλλα µέλη. Εσύ αν δεν µπορείς να καταλάβεις τι πόνο
έχουν οι άλλοι άνθρωποι, δεν µπορείς να λέγεσαι άνθρωπος».
Μερικές µόνο λέξεις µας µεταφέρουν αµέσως από την πραγµατικότητα των αριθµών και των νοµικών όρων στην πραγµατικότητα των ανθρώπων. Στην ανάγκη των ανήλικων κρατουµένων
να περιγράψουν πώς νιώθουν πίσω από τα κάγκελα της κράτησης, µια χώρας στην οποία ήρθαν από ανάγκη και µε πολλές ελ-
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πίδες για να αντιµετωπίσουν στο τέλος µια φυλακή µε τις χειρότερες δυνατές συνθήκες.
Μετά και την πρόσφατη επίσκεψή µας στο Κέντρο Κράτησης
της Βένα στην Κοµοτηνή, στη συνάντηση που είχαµε ως ΣΥΡΙΖΑ
µε τον Υφυπουργό κ. Βούγια, ζητήσαµε να κλείσουν αµέσως τα
κέντρα της ντροπής των παράνοµων επαναπροωθήσεων και των
άθλιων συνθηκών που εξευτελίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Του θυµίζω σήµερα –αν και δεν είναι στην Αίθουσα- την υπόσχεσή του για κλείσιµο του αντίστοιχου κέντρου στο Τυχερό και
για το θέµα της Βένας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µετανάστευση είναι φαινόµενο που υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που εξαναγκάζονται να µετατραπούν σε πρόσφυγες για
να γλιτώσουν από πολέµους, καταστροφές και διώξεις. Είναι και
αυτοί που µεταναστεύουν για οικονοµικούς λόγους, για µια καλύτερη ζωή. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ξέρουν καλά από προσφυγιά γιατί τη γνώρισαν από πρώτο χέρι στο πρόσφατο
παρελθόν. Είναι της άποψης ότι η κίνηση των ανθρώπων είναι τελικά και αναπόφευκτη αλλά είναι και δικαίωµα, δεν είναι µια
πράξη παράνοµη άσχετα αν έτσι επιχειρούν να την εµφανίσουν
όσοι δεν ανέχονται το διαφορετικό, όσοι δεν έχουν τίποτα να δώσουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που έχουν προβλήµατα. Είναι αυτοί που επιµένουν να αποκαλούν τους ανθρώπους
«λαθροµετανάστες».
Η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει τον όρο «λαθροµετανάστες» απαξιωτικό, γιατί εξοµοιώνει τον ανθρώπινο
πόνο µε εµπορεύµατα. Άρα, θα έπρεπε να εξαλειφθεί από το λεξιλόγιο. Ωστόσο σήµερα αποκαλούνται «λαθροµετανάστες» οι
υπήκοοι τρίτων χωρών που καταφεύγουν χωρίς νόµιµες διαδικασίες στη χώρα µας, ρισκάροντας πολλές φορές τη ζωή τους ή
δίνοντας το υστέρηµά τους σε εµπόρους ανθρώπων και µάλιστα
αδιακρίτως. Αυτό διότι πολλοί απ’ αυτούς προέρχονται από
εµπόλεµες ζώνες και είναι πολιτικοί πρόσφυγες.
Γι’ αυτό το λόγο σας καλώ να σκεφθούµε το θέµα από την
πλευρά των δικαιωµάτων και όχι της καταστολής. Εξάλλου καµµία καταστολή δεν µπορεί να σταµατήσει τη µετακίνηση των ανθρώπων που ζητούν µια καλύτερη ζωή. ∆εν µπορούµε, λένε
ορισµένοι, να αντιµετωπίσουµε τόσο µεγάλη ροή µετανάστευσης. Ας σκεφθούµε, όµως, γιατί η καλοζωισµένη δύση ή µάλλον
ο καλοζωισµένος βοράς γι’ αυτούς, είναι προορισµός τόσων χιλιάδων µεταναστών.
Και απαντώ: ∆ιότι η ∆ύση ή ο Βοράς έχει φροντίσει να καταστρέψει τις χώρες τους και τις υποδοµές τους µε την αποικιοκρατία παλαιότερα, πιο πρόσφατα µε πολέµους, επεµβάσεις,
καταλήστευση των φυσικών τους πόρων, εξαναγκασµό σε φτώχεια. Αυτό δεν σηµαίνει αυτόµατα πως οι άνθρωποι θα µετακινηθούν για να επιβιώσουν. Να είστε σίγουροι, δε, πως η κλιµατική
αλλαγή για την οποία επίσης ευθύνεται η «ανορθολογική πολιτική της ανάπτυξης», που θυσιάζει ανερυθρίαστα κάθε φυσικό
πόρο, κάθε δάσος, κάθε ελεύθερο χώρο, θα δηµιουργήσει νέα
κύµατα µετανάστευσης. Και αυτό διότι σ’ αυτή την «ανάπτυξη»
τα κέρδη προηγούνται και οι άνθρωποι έπονται.
Η κλιµατική καταστροφή έχει ήδη αρχίσει και σύντοµα µεγάλες
περιοχές θα γίνουν αβίωτες. ∆εν θα µπορούν να κρατήσουν τους
ανθρώπους τους και αυτοί θα µεταναστεύουν.
Με λίγα λόγια χρειάζεται µια άλλη αντιµετώπιση του ζητήµατος της µετανάστευσης. Πιο ολιστική, πιο φιλοσοφική και τελικά
πιο αποτελεσµατική. Η αντίληψη που λέει να κλείσουµε τα σύνορα ή να δεχόµαστε µόνο όσους χρειάζεται η οικονοµία, δηλαδή όσους θέλουµε να ξεζουµίσουµε, είναι τουλάχιστον µια
εσφαλµένη αλλά και αποτελεσµατική αντίληψη, για να µην πούµε
κυνική, απάνθρωπη και λαϊκίστικη.
Αν πρέπει να µοιραστούµε µε την υπόλοιπη Ευρώπη έναν προβληµατισµό, το πώς δηλαδή θα υποδέχονται οι χώρες τους µετανάστες, ας το κάνουµε. Να είστε σίγουροι, όµως, ότι τίποτα
δεν θα λυθεί µε τη λογική του να κλείσουµε τα σύνορα εισόδου
ή εξόδου. Εδώ θα ήθελα να πω σε όσους κραυγάζουν για γειτονιές της Αθήνας που υποβαθµίζονται λόγω της παρουσίας µεταναστών και επιµένουν να διασπείρουν µε αυτή την προπαγάνδα
το µίσος και τη βία, αντιτάσσουµε ότι οι γειτονιές αυτές είναι
εγκαταλελειµµένες από την πολιτεία. Γι’ αυτό είναι υποβαθµι-
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σµένες, όχι γιατί τα παιδιά των µεταναστών πηγαίνουν στην παιδική χαρά για να παίξουν. Αλλά γιατί είναι σκοπίµως αφηµένες
στην υποβάθµιση των σχολείων, της καθαριότητας, του πρασίνου, των ελεύθερων χώρων. Γι’ αυτό είναι αβίωτες. Αν υπήρχε
αυτή και µόνο η φροντίδα θα υπήρχε η υποδοµή, ο τρόπος και ο
πολιτισµός να λυθούν τελικά ζητήµατα και να ζουν όλοι µαζί µε
αξιοπρέπεια.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο που συζητούµε κατ’ εµάς εξυπηρετεί
το αυτονόητο. Την αναγνώριση δικαιωµάτων στους ανθρώπους
που ζουν και προσφέρουν σ’ αυτή τη χώρα, την αναγνώριση ότι
υπάρχουν και πρέπει να συµµετέχουν µε κάθε ισότιµο τρόπο
στην κοινωνία. Τα δικαιώµατα της δεύτερης γενιάς αποτέλεσαν
αντικείµενο πολύχρονων αγώνων των κοινωνικών οργανώσεων,
του µεταναστευτικού κινήµατος και της Αριστεράς.
Η δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας που θα
δοθεί σε ένα µικρό, κατά τη γνώµη µας, µέρος παιδιών των µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα και η δυνατότητα και το δικαίωµα συµµετοχής στις εκλογές είναι µια παραδοχή για το
αυτονόητο: Το δικαίωµα συµµετοχής του καθενός στις κοινωνικές διαδικασίες, στον τόπο που ζει.
Βέβαια, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις επειδή εξαρτούν τις διαδικασίες αναγνώρισης της ιθαγένειας από τη νόµιµη παραµονή
των γονιών και του ίδιου του δικαιούχου, εξαιρούν από τις διαδικασίες δεκάδες χιλιάδες παιδιά και εκατοντάδες χιλιάδες µετανάστες. Επειδή αυτοί δεν κατόρθωσαν να έχουν πρόσβαση στις
διαδικασίες νοµιµοποίησης ή επειδή εξαιρέθηκαν απ’ αυτές, γιατί
χάθηκαν µέσα στη γραφειοκρατία των ελέγχων και της ανανέωσης της άδειας παραµονής. ∆ηλαδή χωρίς δική τους ευθύνη.
Είναι µια άδικη ρύθµιση και είναι βέβαιο ότι κανένα µέτρο δεν
µπορεί να αποδώσει και καµµία ρύθµιση δεν µπορεί να είναι ουσιαστική αν δεν γίνει διόρθωση των λαθών του παρελθόντος και
των αδικιών του συστήµατος που όσο δεν δροµολογείται θα ακυρώνονται οι όποιες προθέσεις και θα εξακολουθεί να επιβεβαιώνεται αυτή η περίεργη κατάσταση που χωρίζει τους κατοίκους
της χώρας σε πολίτες µε ή χωρίς δικαιώµατα.
Από το σύνολο των προσφάτων σχετικών επιστηµονικών ερευνών και µελετών προκύπτει ένα αδιαµφισβήτητο συµπέρασµα. Η
βασικότερη αιτία µη νοµιµότητας του καθεστώτος διαµονής των
αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι οι παράλογες και, εν πολλοίς, παράνοµες απαιτήσεις του θεσµικού πλαισίου, του πλαισίου για την
ανανέωση των αδειών διαµονής από το 1998 µέχρι σήµερα, που
σηµαίνει υψηλό κόστος, γραφειοκρατία, διαφθορά.
Σήµερα τα αιτήµατα που τίθενται κυρίαρχα είναι αυτά για µια
νέα διαδικασία νοµιµοποίησης και για άσυλο στους πρόσφυγες.
Αυτές οι ενέργειες θα απεγκλωβίσουν χιλιάδες ανθρώπους από
την αγωνία της επόµενης ηµέρας ενάντια στην ποινικοποίηση της
µετανάστευσης, στη στρατιωτικοποίηση των συνόρων και ενάντια στο ρατσισµό.
Ψηφίζουµε επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο όσο ατελές και
όσο άτολµο και αν είναι γιατί κατά τη γνώµη µας επιτέλους σπάει
αυτό το άδικο δίκαιο του αίµατος και εισάγει το δίκαιο του εδάφους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. Ηρώ ∆ιώτη.
Ο κ. Σίµος Κεδίκογλου, Βουλευτής του Νοµού Ευβοίας της
Νέας ∆ηµοκρατίας έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Κεδίκογλου, έχετε έξι λεπτά από τη θέση σας.
ΣΙΜΟΣ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από την πρώτη στιγµή που ήρθε αυτό το νοµοσχέδιο στη
Βουλή τρεις λέξεις κυριαρχούν στο µυαλό µου: Η συγκυρία, η
σπουδή και η σκοπιµότητα. Σε µια τέτοια συγκυρία, σε µια Ελλάδα που βρίσκεται στη δίνη µιας πρωτοφανούς κρίσης µε µεγάλες κοινωνικές αναταραχές, δίνεται προτεραιότητα µε την
εισαγωγή αυτού του νοµοσχεδίου µε ιδιαίτερη σπουδή και µε
αδιευκρίνιστη σκοπιµότητα.
Είναι ένα σοβαρότατο πρόβληµα, το πρόβληµα των µεταναστών στην Ελλάδα και θα έπρεπε να έχουµε προετοιµαστεί καλύτερα. Πρώτα απ’ όλα θα έπρεπε να ξέρουµε τις διαστάσεις του
προβλήµατος και να ξέρουµε ότι από εδώ και πέρα δεν θα εξελιχθεί αλλιώς. ∆ηλαδή θα έπρεπε να είµαστε σίγουροι ότι υπάρ-
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χει µία στοιχειώδης θωράκιση των συνόρων και δεν κινδυνεύουµε µέσα στους επόµενους µήνες από νέα αλλεπάλληλα κύµατα µεταναστών.
∆εν έχει υπάρξει όµως και καµµία µελέτη των συνεπειών. Και
τι εννοώ: Πόσους θα ενσωµατώσουµε και αν έχει υπολογισθεί η
διαφορετική δυναµική γεννητικότητας. Γιατί η νέα ελληνική οικογένεια δεν κάνει κατά µέσο όρο πάνω από δυο παιδιά, ενώ οι
περισσότερες οικογένειες µεταναστών έχουν πολλαπλάσιους
ρυθµούς. Θέλω να αναφέρω τα παραδείγµατα του Κοσσόβου,
των Σκοπίων, χώρες που άλλαξε η πληθυσµιακή τους σύνθεση
ταχύτατα λόγω της διαφορετικής δυναµικής της γενετικότητας
των λαών που συγκατοικούσαν εκεί.
Θα έπρεπε να εξεταστούν και τα άλλα, προηγούµενα παραδείγµατα και τελευταίο ήταν αυτό της Ισπανίας. Εκεί πριν τρία
χρόνια αν δεν κάνω λάθος, νοµιµοποιήθηκαν περίπου εξακόσιες
χιλιάδες µετανάστες σε µια χώρα µε πολλαπλάσιο πληθυσµό από
µας. Υπήρξαν και ακόµα υπάρχουν οι συνέπειες.
Ήµασταν στις Βρυξέλλες µια οµάδα Βουλευτών την προηγούµενη εβδοµάδα και συζητώντας εκεί µε τις επιτροπές συζητώντας στις Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου αναφέραµε αυτό
το νοµοσχέδιο. ∆εν σας κρύβω ότι θορυβήθηκαν ιδιαιτέρως οι
εταίροι µας αφ’ ενός µας είπαν: «Μα, καλά δεν είδατε τι έγινε
στην Ισπανία;» και αφ’ ετέρου σκέφθηκαν το ενδεχόµενο ότι µε
διαβατήρια πλέον θα έχουν µια αθρόα είσοδο µεταναστών από
την Ελλάδα στις χώρες τους, κάτι που δεν επιθυµούν καθόλου.
Εδώ έρχοµαι και λέω ότι χρειάζεται σωστή ιεράρχηση. Πρέπει
να το δούµε διαφορετικά, αρχίζοντας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. ∆εν έχουµε αξιοποιήσει τα µέσα που µας δίδονται. ∆υστυχώς, τα κονδύλια για την επαναπροώθηση µεταναστών που
διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυβέρνηση δεν τα έχει αξιοποιήσει.
Επίσης, θα έπρεπε να υπάρξει µια διεκδίκηση, γιατί τα ελληνικά νησιά και τα παράλια –τα παράλια της ιδιαίτερης πατρίδας
µου της Εύβοιας- είναι που δέχονται τον κύριο όγκο λαθροµεταναστών για όλη την Ευρώπη. ∆ικαιούµαστε ενίσχυση και δικαιούµαστε µια βοήθεια των εταίρων µας. Έχει γίνει αρχή µε τη
FRONTEX επί της κυβερνήσεώς µας και θα ήθελα η σηµερινή Κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερο βάρος σ’ αυτό το όργανο γιατί τα
νέα που µας έρχονται είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς.
Και µιλώντας για σωστή ιεράρχιση και για προτεραιότητα πρίν
συζητήσουµε για τους ξένους στην Ελλάδα έχουµε µια τεράστια
ηθική υποχρέωση στους οµογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, µιλάµε για ανθρώπους που υπέφεραν για να διατηρήσουν
την ελληνικότητα τους, που υπέστησαν διωγµούς, που τους µεταφέρανε στη Σιβηρία µονό και µόνο γιατί θέλανε να κρατήσουνε
την ταυτότητα τους. Για αυτή την λέξη «ελληνική» στο διαβατήριο τους, υπέστησαν τα πάνδεινα. Έχουµε µια ηθική υποχρέωση
πρώτα απ’ όλα απέναντι τους.
Γιατί τόση σπουδή για αυτό το νοµοσχέδιο ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω. Γιατί ακούσαµε και προσωπικά και εγώ είµαι πολύ ευαίσθητος για τα δικαιώµατα των µεταναστών, αλλά εξ’ όσον
γνωρίζω έχουµε εφαρµόσει όλες τις Κοινοτικές Οδηγίες. Όλα τα
δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα. Αν σε ορισµένες περιπτώσεις
όπως στο κρατητήριο ανήλικων, που ανέφερε η βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, δεν εφαρµόζεται ο νόµος, φυσικά και πρέπει να εφαρµοστεί. Όµως δεν µπορώ να αντιληφθώ τη σκοπιµότητα τόσης
σπουδής.
Επειδή µας έρχεται στο νου το ενδεχόµενο των ∆ηµοτικών
Εκλογών. ∆εν µπορεί να έρθει, αναφέρθηκε από πολλούς οµιλητές, θα ήθελα να συστήσω στην Κυβέρνηση να προσέξει γιατί
µπορεί αυτό που θεωρεί ότι θα είναι βοήθηµα, να γυρίσει µπουµερανγκ. Ανοίγετε πληγές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, µε αυτή τη ρύθµιση. Ανοίγετε πληγές σε ευαίσθητες
ελληνικές κοινωνίες. Ανοίγετε πληγές στον ελληνικό λαό σε µια
στιγµή που τον θέλετε ενωµένο για να παλέψουµε όλοι µαζί τις
συνέπειες της κρίσης.
Άλλο είναι το επείγον, όχι οι µαζικές νοµιµοποιήσεις. Το επείγον είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές. Το ασφαλιστικό για παράδειγµα που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί. Έχουν αλλάξει ριζικά τα
δεδοµένα στην Ελλάδα. Σκέφτεστε ότι θα αντιµετωπιστεί. Πόσοι
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εργαζόµενοι µας λείπουνε; Να εισάγουµε µαζικά ξένους εργαζόµενους για να λύσουµε το πρόβληµα των ασφαλιστικών ταµείων. Αν είναι να µας το πείτε.
Καταλήγοντας θέλω να υπογραµµίσω, ότι πρώτα έρχεται η ενσωµάτωση και µετά η νοµιµοποίηση, µετά η ιθαγένεια. Το να κάνεις το αντίστροφο, πέραν του κινδύνου των γκετοποιήσεων και
των ευρύτερων κοινωνικών αναταραχών θα το πληρώσουµε
ακριβά στο µέλλον.
Θέλω να καλέσω την Κυβέρνηση και εγώ µε την σειρά µου να
αποσύρει το νοµοσχέδιο, έστω για λίγους µήνες, έστω σαν µία
χειρονοµία καλής θέλησης για τους καχύποπτους που πιστεύουν ότι µόνη σκοπιµότητα είναι οι επερχόµενες ∆ηµοτικές Εκλογές. Κύριοι της Κυβέρνησης, µε αυτές τις ρυθµίσεις σφραγίζεται
το µέλλον του τόπου και δεν είναι σωστό να το κάνετε αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Συµεών Κεδίκογλου.
Το λόγο έχει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το νοµό Μεσσηνίας,
κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, για έξι λεπτά. Από του Βήµατος
βλέπω και έχετε το λόγο, κ. Γιαννακοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σε µια συζήτηση για
ένα σχέδιο νόµου που ακόµη από το στάδιο των προθέσεων εκ
µέρους της Κυβέρνησης, επικρίθηκε όσο λίγα. Τι να πρωτοαναφέρω από όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν; Ευτυχώς προς το
παρόν µόνο εκτός των τειχών της Βουλής. Παραθέτω: «Τι αισθάνεται ένας Πακιστανός την 25η Μαρτίου;» «∆εν φτάνει που
παρασιτούν, τώρα θα διεκδικούν και δικαιώµατα». Μάλιστα εάν
κάποιος παρακολουθήσει την δηµόσια διαβούλευση θα αντιληφθεί το µέγεθος της παραπληροφόρησης και της λαϊκιστικής
προπαγάνδας που έχει δεχθεί τελευταία ο Έλληνας πολίτης.
Χαρακτηριστικά παραθέτω αυτούσιο το εξής από την δηµόσια
διαβούλευση, και να σας πληροφορήσω το εξής, πως δεν είναι
ένα µεµονωµένο παράδειγµα. Αναφέρω : «Έχετε ιδέα τι θα γίνει
αν θέσουν υποψηφιότητα Αλβανοί σε χωρία της Ηπείρου, Σκοποιανοί σε χωρία γύρω από την Φλώρινα και Τούρκοι σε χωρία
του Νοµού Έβρου;»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ σταµατήστε να δηµιουργείτε παραπλανητικά, φοβικά σύνδροµα στον Έλληνα πολίτη. Σταµατήστε να επενδύετε στον φόβο που είτε βρίσκεται
µέσα σας και τον εξωτερικεύετε είτε επενδύετε εσκεµµένα σε
αυτόν. Κυρίως, όταν, µε την προπαγάνδα σας, δηµιουργείτε θέµατα εκ των ων ουκ άνευ. Κυρίως όταν η προπαγάνδα σας, υποσυνείδητα και ασυνείδητα, δηµιουργεί ζητήµατα επικίνδυνα για
τον τόπο. Όταν προκειµένου να ικανοποιήσετε και να διευρύνετε
όπως νοµίζετε εγείρετε ανύπαρκτα ζητήµατα είτε Αλβανικής, είτε
Σκοπιανής, είτε Τουρκικής µειονότητας που δήθεν περιµένει την
πρώτη υποχώρηση για να µας κατατροπώσει.
Επί του νοµοσχεδίου, τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν
και δυστυχώς η συζήτηση αυτού του σχεδίου νόµου έχει µετατραπεί από πολλούς σε αρένα εντυπώσεων, για άλλη µια φορά,
στον βωµό του ανθρώπου είτε αυτός είναι Έλληνας είτε είναι µετανάστης. Κατ’ αρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό που
ανοίγει ένα θέµα το οποίο θα έπρεπε να είχε ανοιχθεί καιρό πριν.
Ζήτηµα το οποίο τόσο οι χώρες της Ευρώπης όσο και οι χώρες
του Ατλαντικού, έχουν διευθετήσει χρόνια τώρα προκειµένου να
προχωρήσουν στις διαδικασίες ενσωµάτωσης στις κοινωνίες
τους. Και όχι µόνο αυτό, αλλά καλούν µε το πρόγραµµα της
Στοκχόλµης το ∆εκέµβριο του 2009 για µια πιο ενεργητική πολιτική ενσωµάτωσης, µε στόχο την αναγνώριση δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων, αντίστοιχες µε εκείνες του Ευρωπαίου πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό δίνει λύση
για το ζήτηµα της ιθαγένειας ανθρώπων που ζούν πολλά χρόνια
στην χώρα µας. Αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα του ελληνικού
εργατικού δυναµικού, δηµιουργούν, οικοδοµούν την Ελλάδα του
σήµερα και τους αξίζει µια καλύτερη µεταχείριση ειδικά η δεύτερης γενιάς µετανάστες είναι άνθρωποι οι οποίοι µεγάλωσαν
εδώ. Πάνε σχολείο µε τα παιδιά µας. Έχουν αποκτήσει οικογένεια, στέγη και περιουσία. Παράγουν στη χώρα µας. Και µε τη
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βοήθεια της πολιτείας µπορούν να είναι ισότιµοι πολίτες, καθώς
πλέον έχουν ριζώσει στην Ελλάδα. ∆εν µπορεί η χώρα µας να
τους στερεί τη δυνατότητα να έχουν λόγο στις αποφάσεις που
τους αφορούν.
Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πραγµατική αλλοίωση του εκλογικού σώµατος, η µη συµµετοχή αυτών των ανθρώπων στα κοινά, στην απονοµή του δικαιώµατος του «εκλέγειν»
και του «εκλέγεσθαι», στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
για οµογενείς και για υπηκόους τρίτων χωρών που υπάγονται στο
καθεστώς των επί µακρών διαµενόντων και πληρούν µία σειρά
προϋποθέσεων. Έτσι, λοιπόν, τους θέτουµε συµµέτοχους στην
επίλυση των προβληµάτων των τοπικών κοινωνιών τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να δούµε αυτό το
νοµοσχέδιο λογικά, απαλλαγµένοι από παρωπίδες και από παρωχηµένες λογικές µίας ξενοφοβικής αυτοσυντήρησης. Με το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προωθείται στη χώρα µας ένα άλλο
νοµοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την ιθαγένεια. Μία άλλη νοοτροπία. Μέχρι πρότινος η ιθαγένεια αποτελούσε προνόµιο.
Πλέον χορηγούµε αυτόµατη ιθαγένεια στα παιδιά νοµίµων µεταναστών υπό προϋποθέσεις είτε της συµµετοχής τους στην ελληνική παιδεία είτε της γέννησής τους στη χώρα από µετανάστες
δεύτερης γενιάς. Έτσι τη µετατρέπουµε σε δικαίωµα γι’ αυτούς
οι οποίοι προσφέρουν, οι οποίοι ζουν, εργάζονται και συνεισφέρουν σε αυτόν τον τόπο. ∆εν πρέπει ακόµη να παραβλέψουµε
και παράπλευρες συνθήκες που είχε δηµιουργήσει η µέχρι πρότινος κατάσταση. ∆εν πρέπει να παραβλέψουµε καταστάσεις που
συντελούσαν στην αποδόµηση µίας ευνοµούµενης κοινωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όπως τα κυκλώµατα παροχής ελληνικής ιθαγένειας που είχαν
δηµιουργηθεί όταν η δωροδοκία και ο χρηµατισµός βασίλευαν
σε αυτή την διαδικασία. Είναι, εποµένως, ανάγκη να κοιτάξουµε
και το ζήτηµα κατάµατα.
Είναι εποµένως ανάγκη να κοιτάξουµε το ζήτηµα κατάµατα.
Και είναι ανάγκη να το εξετάσουµε υπό τις παρούσες συνθήκες,
καθώς επί των κυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν υπήρξε,
δυστυχώς, καµµία βελτίωση στο µεταναστευτικό, αφού το ισχύον
νοµικό πλαίσιο υποχρέωνε τους υπάρχοντες αλλοδαπούς µετανάστες να διαβιούν στο περιθώριο.
Όλη αυτή η κατάσταση εξελισσόταν επί χρόνια µπροστά στα
µάτια του Έλληνα πολίτη και η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν αντέδρασε παρά µονάχα το 2009, όταν -µε πρωτοβουλία κυρίως της Ιταλίας τότε- υπεγράφη συµφωνία µεταξύ
Ελλάδας-Ιταλίας-Κύπρου και Μάλτας για την ανακοπή του κύµατος της λαθροµετανάστευσης, µέσω συντονισµένης συνεργασίας και άσκησης πίεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και,
βεβαίως, δεν έγινε καµµία σοβαρή προσπάθεια για την τήρηση
του συµφώνου επανεισδοχής των µεταναστών µε την Τουρκία,
ελλείψει διαπραγµατευτικής ισχύος. Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν,
βρισκόµαστε στην κωµικοτραγική κατάσταση, ο θύτης να ξεσπά
στο θύµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελευταία πολύ παρουσιάζεται
µία εικόνα παραπλάνησης του κόσµου από την Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ. Τη στιγµή που το ΠΑΣΟΚ και που ο Πρωθυπουργός προσωπικά, είχαν δεσµευθεί προεκλογικά κατ’ επανάληψη γι’ αυτήν
τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία. Είχαν θέσει τότε σαφείς στόχους για τον περιορισµό της εκµετάλλευσης απελπισµένων ανθρώπων από κερδοφόρα δίκτυα διακίνησης
ανθρώπων, για την ενσωµάτωση των νοµιµοποιηµένων µεταναστών και των παιδιών τους µε ίσους όρους, ευκαιρίες και υποχρεώσεις, αποδεχόµενοι πλήρως και µε σαφήνεια ότι η
λαθροµετανάστευση αποτελεί µάστιγα, ότι όσο πρέπει να µπει
ένα τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων µεταναστών που ζουν στην
ελληνική επικράτεια, άλλο τόσο η Ελλάδα θα αποκλείσει και την
περαιτέρω είσοδο λαθροµεταναστών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να καταστεί σαφές, ότι
η χώρα µας προσφέρει ελπίδα και προοπτική. Την προσφέρει,
όµως, µόνο σε όσους ζουν εδώ νόµιµα. Και τον εθνικό στόχο της
καταπολέµησης της λαθροµετανάστευσης τον συµµερίζονται
απόλυτα και οι νόµιµοι µετανάστες στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη µία η ασφάλεια που εγ-
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γυάται η συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την
άλλη η γεωγραφική µας θέση, επεφύλασσαν στη χώρα την εµπειρία της µετανάστευσης από µία πρωτόγνωρη οπτική γωνία, από
αυτήν της χώρας της µαζικής υποδοχής µεταναστών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε κάνει συµφωνία να τηρείται ο χρόνος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Τελευταία πρόταση,
κύριε Πρόεδρε.
Όταν αντιληφθούµε µε ρεαλισµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη νέα κατάσταση θα µπορέσουµε να την αντιµετωπίσουµε
και αποτελεσµατικά. Όταν µπορέσουµε να κοιτάξουµε µπροστά,
θα προχωρήσουµε και µπροστά.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς την κ. Νάντια Γιαννακοπούλου.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Ευγενία Τσουµάνη-Σπέντζα, µε παράκληση τα έξι λεπτά να τηρηθούν ως συµφωνηθέντα απ’ όλους.
Ορίστε κυρία Τσουµάνη, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι και εγώ µεταξύ αυτών που υποστηρίζουν ότι πρέπει να
υπάρχει συναίσθηµα στην πολιτική, αλλά µόνο που το συναίσθηµα αυτό πρέπει να διατρέχει όλες τις πολιτικές µας πρωτοβουλίες. Και φοβάµαι ότι διανύουµε εποχές που δεν έχουµε αυτή
την µεγάλη πολυτέλεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση διεξάγεται σε µία
χώρα που σε ελάχιστο χρόνο βρέθηκε να έχει το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών στο σύνολο του πληθυσµού, από κάθε άλλο
ευρωπαϊκό κράτος. Ποσοστό δε ακόµη µεγαλύτερο σε επίπεδο
ενεργού πληθυσµού. Και, ταυτόχρονα, µια χώρα µε αυξηµένη ευθύνη αφού τα σύνορά της, αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέσα από τη χώρα µας δίδεται το δικαίωµα εισόδου και στο
έδαφος των άλλων κρατών-µελών. Είναι, συνεπώς, επιβεβληµένο
–όπως επισηµαίνεται και στο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη µετανάστευση και το άσυλο- η Ελλάδα να λαµβάνει υπ’ όψιν τα συµφέροντα των εταίρων της στη χάραξη των εθνικών πολιτικών για
τη µετανάστευση, την ενσωµάτωση και το άσυλο. Και η συµπεριφορά του κάθε κράτους µέλους, πρέπει να µη θίγει τα συµφέροντα των άλλων. Και αυτό πρέπει να το προσέχουµε, αγαπητοί
συνάδελφοι, ιδιαίτερα σε µία περίοδο που έχουµε ανάγκη τους
ευρωπαίους εταίρους µας.
Η οργάνωση της µετανάστευσης, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει
να λαµβάνει υπ’ όψιν την ικανότητα υποδοχής της Ευρώπης σε
επίπεδο αγοράς εργασίας, στέγασης, υγειονοµικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, όµως, να προστατεύει και τους µετανάστες από τον κίνδυνο της εκµετάλλευσης.
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, εάν µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο έχουν
ληφθεί υπ’ όψιν αυτές οι παράµετροι και αν έχουν γίνει αναγκαίες εκτιµήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλωστε, δεν νοµίζω
ότι είµαστε η µόνη χώρα που ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Η Κυβέρνηση εισάγει το παρόν νοµοσχέδιο σε µία συγκυρία
οικονοµικής κρίσης και ανεργίας, ανοίγοντας τις πύλες -ως πλέον
ελκυστική χώρα- σε ένα ανεξέλεγκτο αριθµό µεταναστών. Η
σπουδή µε την οποία προωθείται το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
καθιστά προφανή την στόχευσή του, η οποία σχετίζεται µε την
άµεση πρόσκτηση πολιτικού οφέλους στις προσεχείς δηµοτικές
εκλογές. Το αντίθετο θα µπορούσε να υποστηριχθεί µόνο εάν
αποσυνδέονταν τα πολιτικά δικαιώµατα των µεταναστών από τις
προσεχείς εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Και, βεβαίως, εδώ πρέπει να κάνουµε την εξαίρεση των οµογενών για τους οποίους έχει γίνει πολύς λόγος και µας δηµιουργεί ακόµη µεγάλα ερωτήµατα, η άρνηση του ΠΑΣΟΚ επί της
σχετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Η εµµονή της Κυβέρνησης να αποκτήσουν αυτόµατα τα παιδιά
των µεταναστών ιθαγένεια, ενώ είναι ανήλικα, σχετίζεται ευθέως
µε το δικαίωµα των γονιών τους να θεωρηθούν ως γονείς ηµε-

4800

δαπών. Εξάλλου, η µία από τις µικρότερες µεταξύ των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρονικές προϋποθέσεις για την κτήση
της ιθαγένειας -και µάλιστα µε κάποιες, ίσως, εσκεµµένες ασάφειες ως προς τον χρόνο έναρξης της µόνιµης και νόµιµης διαµονής των γονέων σε συνδυασµό µε την πληθώρα εξαιρέσεωνανοίγει έναν ασκό του Αιόλου για ποικίλες ερµηνείες και διακριτική µεταχείριση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενσωµάτωση των µεταναστών
δεν επιτυγχάνεται µε σπασµωδικές ενέργειες που στερούνται
στρατηγικού σχεδιασµού και είναι εκτός µιας συνολικής πολιτικής για τη διαχείριση του µεταναστευτικού φαινοµένου. Η µετανάστευση πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ευκαιρία για την
οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική σύγκλιση στο πνεύµα και
της στρατηγικής και της Λισαβόνας.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην Ελλάδα οι µετανάστες συνέβαλαν ουσιαστικά στην αύξηση του ΑΕΠ, δηµιούργησαν νέες θέσεις εργασίας, όπως άλλωστε είχε επισηµάνει και η σχετική
έκθεση της ∆ιακοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Μετανάστευση. Σηµειωτέον δε, ότι και η γυναικεία µετανάστευση διαρκώς αυξάνεται, αποτελεί σχεδόν το 54% του συνόλου των
µεταναστών. Και δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι πρόκειται για ευάλωτες οµάδες γυναικών που γίνονται θύµατα πολλαπλών διακρίσεων και λόγω της εθνικής τους καταγωγής και λόγω φύλου και,
βεβαίως, εδώ κατά µείζονα λόγω απαιτούνται στοχευµένες και
ειδικές πολιτικές.
Ενώ, λοιπόν, θα έπρεπε να προτάσσονται πολιτικές ένταξης
και ελέγχου, κυρίως, της παράνοµης µετανάστευσης –που αποτελεί και το µέγα θέµα της χώρας µας- ασχολούµεθα κυρίως µε
ψηφοθηρικούς στόχους. Τη σηµασία των πολιτικών ένταξης και
του ελέγχου της παράνοµης µετανάστευσης, έθεσε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας -κατά αντίθεση όσων υποστηρίχθηκαν από την προηγούµενη
οµιλήτρια- µε τη θεσµοθέτηση για πρώτη φορά πολιτικών ένταξης µέσω του ν.3386/2005, ρυθµίσεις σχετικές µε την ανάπτυξη
της προσωπικότητας, την ένταξή τους, τη συµµετοχή τους στην
οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας, αναπτύσσοντας και
ισχυρές συµβουλευτικές δοµές και διακρατικές συνεργασίες µε
έµφαση µάλιστα και στην ενσωµάτωση της διάστασης του
φύλου.
Να σηµειώσω ότι στο τρίτο παγκόσµιο φόρουµ για τη µετανάστευση τον περασµένο Νοέµβριο στην Αθήνα, παρά την προετοιµασία που είχε γίνει για τα θέµατα της γυναικείας µετανάστευσης, δυστυχώς σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας αγνοήθηκαν
παντελώς.
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η Κυβέρνηση όχι µόνο δεν επιδιώκει
τη συνέχιση της ενεργούς συµµετοχής της χώρας µας στην
εφαρµογή µιας ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής, αλλά
αντίθετα σπεύδει να ακυρώσει και όποια θετικά βήµατα είχαν
γίνει.
Καλώ, λοιπόν, και εγώ µε τη σειρά µου την Κυβέρνηση ακόµη
µία φορά να αποσύρει αυτό το νοµοσχέδιο µε στόχο την καλύτερη πρόοδο και την υποστήριξη των µεταναστών σε µεγαλύτερο βάθος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Τσουµάνη.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Μαυρίκος
Ορίστε κύριε Μαυρίκο, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, η χώρα βρίσκεται σε απεργιακό πυρετό.
Αύριο για τέταρτη φορά µέσα στους τελευταίους δυόµισι µήνες
θα νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς, όλα τα εργοστάσια και οι
επιχειρήσεις και θα ζωντανέψουν οι πλατείες, οι δρόµοι από εργαζόµενους οι οποίοι ανεξάρτητα από το τι κόµµα ψήφισαν στις
τελευταίες εκλογές και τι θεό πιστεύουν, θα διαδηλώσουν την
αντίθεσή τους σε µία βαθειά αντεργατική πολιτική. Μια πολιτική
που τους αφαιρεί, µειώνει τον µισθό, αφαιρεί εργασιακά δικαιώµατα, τους διαµορφώνει ένα αβέβαιο µέλλον ιδιαίτερα για την
νέα γενιά. Μαυρίζει την νέα γενιά και την προοπτική και το αύριο
για τους νέους ανθρώπους, για τα νέα αγόρια και κορίτσια της
πατρίδας µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα αντισταθεί η εργατική τάξη και το σύνολο των λαϊκών
στρωµάτων απέναντι σε µια πολιτική που δεν είναι προσωρινή, σε
µέτρα που δεν είναι προσωρινά, αλλά που είναι µόνιµα. Γιατί πρέπει να κατανοήσει ο καθένας ότι ό,τι παίρνετε τώρα, είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα παραµείνει σε βάρος του λαού και των
εργαζοµένων. Θα αντισταθεί ενάντια σε µέτρα που δεν αφορούν
µόνο τους δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά αφορά το σύνολο των
εργαζοµένων, ακόµη και τους φτωχούς αγρότες και τους αυτοαπασχολούµενους και τους επαγγελµατοβιοτέχνες.
Είναι µύθος ότι τα µέτρα αυτά που έχει εξαγγείλει και εφαρµόζει η Κυβέρνηση είναι δήθεν αναγκαία για το λαό και τη χώρα.
Είναι αναγκαία για τους βιοµήχανους, είναι αναγκαία για το µεγάλο κεφάλαιο, είναι αναγκαία για τις πολυεθνικές και τα µονοπώλια και όχι για τους εργαζόµενους. Όπως, επίσης, είναι µύθος
το ότι είναι δίκαια, γιατί λέει ότι γίνεται ισοµερώς καταµερισµός.
Σε τι φταίνε οι εργαζόµενοι; Σε τι φταίνε οι αγρότες; Σε τι
φταίνε οι κτηνοτρόφοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, σε τι φταίει ο
λαός για το κατάντηµα της σηµερινής οικονοµίας; ∆εν φταίνε οι
πολιτικές; ∆εν φταίνε οι κυβερνήσεις; ∆εν φταίει η σοσιαλδηµοκρατική και οι φιλελεύθερη εκδοχή των πολιτικών που εφαρµόστηκαν;
Να, λοιπόν, γιατί λέµε ότι αύριο πρέπει, πραγµατικά, σύσσωµος ο λαός να βγει στους δρόµους, να «βουλιάξουν» οι δρόµοι,
µαζί µε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, µαζί µε το ΚΚΕ, µε
τους στόχους που προβάλλει το ταξικό, συνδικαλιστικό κίνηµα.
Σ’ αυτήν την κινητοποίηση έχουν πολλαπλούς λόγους να συµµετέχουν και να πάρουν µέρος ενεργά µαζί µε τους Έλληνες εργαζόµενους, οι οικονοµικοί µετανάστες. Οι οικονοµικοί µετανάστες
είναι ανάγκη να δώσουν και αυτοί τη δική τους ταξική απάντηση
στον εµπαιγµό που επιχειρεί η Κυβέρνηση σε βάρος τους, µε το
διαχωρισµό σε νόµιµους και παράνοµους, µε τη διαµόρφωση
των κριτηρίων, όπως αυτά διαµορφώνονται στο νοµοσχέδιο, µε
την αναγωγή σε κυρίαρχων κριτηρίων τα ζητήµατα της λεγόµενης εθνικής ασφάλειας, µε τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων, µε την περιπτωσιολογία στις ρυθµίσεις, εν τέλει µε τη
διαµόρφωση πραγµατικά συνθηκών, όπου θα διατηρούν τη σηµερινή, πραγµατικά, απαράδεκτη και ρατσιστική στάση της ελληνικής πολιτείας, των ελληνικών κυβερνήσεων -και της Νέας
∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- απέναντι στους οικονοµικούς µετανάστες και απέναντι, βέβαια, στις αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν αυτό το κοινωνικό, ταξικό φαινόµενο.
Είπε ο κύριος Υπουργός -µιλώντας προηγούµενα- «καµµιά
ανοχή στους µετανάστες». Στα αυτιά µας, στα αυτιά του λαού,
αυτό θυµίζει το σλόγκαν: καµµιά παροχή στους αγρότες, καµµιά
αύξηση τους µισθωτούς, καµµιά αύξηση στους συνταξιούχους,
καµµιά εφαρµογή του νόµου που ψηφίστηκε πριν από λίγους
µήνες για τους οκτώ χιλιάδες απολυµένους της Ολυµπιακής,
τους οποίους έχετε και κοροϊδεύετε και υποκρίνεστε ότι δήθεν
θα αντιµετωπίσετε τα προβλήµατά τους.
Αυτή είναι η δέσµευση του κυρίου Υπουργού. Πιθανά γι’ αυτήν
την ωµή διαβεβαίωσή του σε βάρος των οικονοµικών µεταναστών, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δίνει απλόχερα τη στήριξή του στην Κυβέρνηση, στηρίζει αυτήν την πολιτική, έδωσε τα
συγχαρητήριά του στον κύριο Πρωθυπουργό για τα νέα καθήκοντα που αυτός ανέλαβε απέναντι στον αµερικάνικο ιµπεριαλισµό.
Όµως, το ΚΚΕ σε καµµία περίπτωση δεν θα γίνει κολυµβήθρα
του Σιλωάµ για να εφαρµοστούν ή να εξαγνιστούν τέτοιες πολιτικές. Από την πλευρά µας, θα συνεχίσουµε να υποστηρίζουµε
και να λέµε προς τους οικονοµικούς µετανάστες και ταυτόχρονα,
προς τους Έλληνες εργαζόµενους, ότι πρέπει να δουν την πραγµατικότητα κατάµατα, πίσω από τις κουρτίνες, πίσω από το παραβάν και να αντιληφθούν όλοι ότι οι αιτίες που γεννούν το
πρόβληµα και το κοινωνικό αυτό φαινόµενο της οικονοµικής µετανάστευσης είναι οι πόλεµοι, η ιµπεριαλιστική επιθετικότητα, η
εκµετάλλευση σε βάρος των χωρών του τρίτου κόσµου, η φτώχεια, η εκµετάλλευση σε βάρος της εργατικής τάξης σε παγκόσµιο επίπεδο, οι πολιτικές διώξεις που γεννούν τους πολιτικούς
πρόσφυγες, είναι όλα αυτά τα σύµφυτα φαινόµενα µε το ίδιο το
καπιταλιστικό, εκµεταλλευτικό σύστηµα.
Για εµάς, για τους κοµµουνιστές έχει σηµασία να κατανοήσει
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η εργατική τάξη στη χώρα µας, στο σύνολό της, ότι για την ανεργία στη Ζώνη στο Πέραµα, για την ανεργία στην Ελευσίνα, για
το ότι τα ναυπηγεία της χώρας έχουν λεηλατηθεί και βρίσκονται
µπροστά σε κλείσιµο, δεν φταίνε οι οικονοµικοί µετανάστες, αλλά
φταίνε οι κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φταίνε όλοι αυτοί
που χάραξαν στρατηγικές σε βάρος των ναυπηγείων και της προοπτικής τους.
Για τα βάσανα που έχουν οι εργαζόµενοι στη Νάουσα, στο Μαντούδι, στο Λαύριο, δεν φταίνε οι οικονοµικοί µετανάστες. Είναι
ψέµα και υποκρισία η προσπάθεια, τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο και της
Νέας ∆ηµοκρατίας, αλλά και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, να αποδώσουν ότι η αιτία βρίσκεται στην παρουσία των οικονοµικών µεταναστών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι πραγµατικές αιτίες βρίσκονται στις πολιτικές που εφάρµοσαν όλες οι µέχρι τώρα κυβερνήσεις. Όπως για τα βάσανα της
αγροτιάς, για την τιµή στο λάδι, για την τιµή των κτηνοτροφικών
προϊόντων, για την τιµή στα πορτοκάλια, δεν φταίνε οι οικονοµικοί µετανάστες. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
φταίνε τα µονοπώλια και οι πολυεθνικές.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, κλείνω λέγοντας ότι πρέπει
ο λαός µας να δει την αλήθεια σε όλο της το µέγεθος και σε όλο
της το µεγαλείο και να αντιληφθεί ότι η πραγµατική διέξοδος βρίσκεται στην πολιτική που προτείνει το ΚΚΕ για να ανατραπεί
αυτός ο δρόµος, αυτή η πορεία της χώρας που µέχρι τώρα ακολουθείται από το 1974 και να ακολουθήσει η πρόταση που έχει
καταθέσει, που δίνει στον ελληνικό λαό µια διαφορετική προοπτική, η πρόταση του ΚΚΕ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ τον κ.
Μαυρίκο.
Επί του καταλόγου η συνέχεια, η κ. Ελένη Τσιαούση, Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ.
Έχετε το λόγο για έξι λεπτά κι εσείς.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο του νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που συζητάµε σήµερα, συγκροτεί ένα συνεκτικό σώµα κανόνων, το περιεχόµενο των οποίων είναι απολύτως
ευθυγραµµισµένο µε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα
µας στον κρίσιµο και εξαιρετικά ευαίσθητο τοµέα του σύγχρονου φαινοµένου της µετανάστευσης. Είναι συµβατό, τόσο µε το
ευρωπαϊκό δίκαιο, όσο και µε τις παγκόσµιες αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που καλείται να υπηρετήσει σήµερα η Ελλάδα.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις είναι κανόνες κοινωνικά επιβεβληµένοι, δίκαιοι και πολιτικά εφικτοί, όπως επισηµαίνει και η ελληνική ένωση για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Είναι κοινωνικά
επιβεβληµένοι, καθώς το όλο κανονιστικό πλαίσιο κτήσης και
αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας, όπως αποτυπώνεται στον
εν ισχύ Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντανακλά ιστορικούς
όρους, οι οποίοι απλώς έχουν παρέλθει. Είναι δίκαιοι, διότι στον
κώδικα σήµερα επιβιώνουν διατάξεις που δύσκολα αντέχουν σε
µία αξιακή αναµέτρηση µε το κράτος δικαίου. Είναι πολιτικά εφικτοί, διότι δεν παρακάµπτουν την ιστορική πολιτική, παράδοση
πάνω στην οποία έχει δοµηθεί το ελληνικό δίκαιο ιθαγένειας στο
σύνολό του.
Με την υιοθέτηση του νέου κώδικα, η χώρα µας προχωράει
αποφασιστικά στην ουσιαστική ενσωµάτωση των νοµίµων µεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα για αρκετά χρόνια
και κυρίως των παιδιών τους που γεννήθηκαν ή µεγάλωσαν εδώ.
Συγχρόνως, διασφαλίζεται η συνοχή της κοινωνίας µας, προωθείται η ασφάλιση των συνόρων µας, ενισχύεται η ευηµερία των
πολιτών και κυρίως, η ελληνική πολιτεία θεσπίζει διαφανείς κανόνες απέναντι στην παράνοµη µετανάστευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν διάφορα όλο το
προηγούµενο διάστηµα, που δηµιούργησαν ένα κλίµα τροµοκρατίας στους Έλληνες πολίτες. Είµαι σίγουρη πως όταν θα γίνουν γνωστές οι προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής
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ιθαγένειας και του δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τους
νόµιµους µετανάστες, το περιεχόµενο, η αλήθεια, δηλαδή, αυτού
του νοµοσχεδίου, οι πολίτες αυτοί θα αλλάξουν άποψη.
Εύστοχα η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
επισηµαίνει ότι η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας είναι η κτήση
της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη. Η ιδιότητα του πολίτη σηµατοδοτεί το δεσµό ενός ατόµου µε ένα συγκεκριµένο κράτος. Ο
δεσµός αυτός βασίζεται στη βούληση του ατόµου να ανήκει σε
µια συγκεκριµένη συντεταγµένη πολιτεία, αποδεχόµενος τους
νόµους και τις αξίες της και συµµετέχοντας στην πολιτική κοινότητά της.
Η ιδιότητα του πολίτη, λοιπόν, δεν ταυτίζεται µε την πολιτισµική ή εθνοθρησκευτική ταυτότητά του. Η σπουδαιότητα του
νοµοσχεδίου πηγάζει από το γεγονός ότι η απόδοση ιθαγένειας
στους ανθρώπους που αποδεδειγµένα έχουν ισχυρούς και σταθερούς δεσµούς µε την Ελλάδα, παράγει µεγάλο όφελος για το
σύνολο των πολιτών της και παράλληλα για αυτούς που θα πολιτογραφηθούν.
Με την ψήφιση και υλοποίηση του νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας λύνουµε διαρκείς στρεβλώσεις που εµφανίζονται στο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό και πολιτικό πεδίο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
Η προώθηση της ισοπολιτείας και της ισονοµίας και η συνακόλουθη διεύρυνση της πολιτικής κοινότητάς µας αποτελεί για
όλους µας µια ευκαιρία να συγκρουστούµε µε φοβικά σύνδροµα,
µε µισαλλόδοξες νοοτροπίες, µε στάσεις ξενοφοβίας και ρατσισµού.
Η Ελλάδα, µια από τις µεγαλύτερες πλέον χώρες υποδοχής
µεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη, αντιµετωπίζει µια
πρωτόγνωρη πρόκληση που επιβάλλει τη χάραξη µιας σοβαρής
και αξιόπιστης πολιτικής ιθαγένειας και µετανάστευσης.
Το ζήτηµα έχει ποικίλες όψεις και διαστάσεις. Στις οικονοµικές, θα αναφέρω το γεγονός ότι οι µετανάστες αποτελούν πολύτιµο εργατικό δυναµικό, η συµβολή τους ωστόσο κάθε τι άλλο
παρά αναγνωρίζεται, καθώς ένα µεγάλο ποσοστό εξακολουθούν
να περιορίζονται στην ανεπίσηµη οικονοµία και σε µορφές επισφαλούς εργασίας, όπου συχνά υπόκεινται σε ακραίες µορφές
εκµετάλλευσης.
Στις κοινωνικές, οι επιπτώσεις που παράγονται αναφέρονται
στο γεγονός ότι οι µετανάστες στερούνται βασικών ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.
Στις πολιτισµικές, η µισαλλοδοξία και η ξενοφοβία δαιµονοποιούν τη διαφορετικότητα και διαλύουν τον πολιτιστικό πλούτο.
Στις πολιτικές διαστάσεις παρατηρείται το φαινόµενο του αποκλεισµού των µεταναστών από την ισότιµη συµµετοχή τους στη
λήψη των αποφάσεων για θέµατα που τους αφορούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εθνική, οικονοµική και κοινωνική ανάγκη η ένταξη των νοµίµων µεταναστών στην ελληνική
κοινωνία. Ο στόχος της Κυβέρνησης µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι
να διασφαλιστεί η ειρήνη, η ασφάλεια και η κοινωνική συνοχή
στη χώρα, να προστατευθούν τα ατοµικά δικαιώµατα των µεταναστών και να µπουν κανόνες διαφάνειας στο διάτρητο ισχύον
θεσµικό πλαίσιο.
Ασφαλώς και η απόκτηση ιθαγένειας για τους ντόπιους, για
τους νόµιµους µετανάστες δεν αποτελεί πανάκεια. Αποτελεί υπό
προϋποθέσεις ένα µηχανισµό συµπερίληψης στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών και από µόνη της δεν µπορεί να λύσει θεµελιώδη
ζητήµατα.
Από την άλλη πλευρά όµως, η απόδοση της ιθαγένειας σε παιδιά και ενήλικες που είναι άµεσα συνδεδεµένοι µε την ελληνική
κοινωνία θα τους απαλλάξει από το τεράστιο βάρος της αφάνειας απέναντι σε θεσµούς και ιδεολογίες και αυτό θα είναι ένα
σηµαντικότατο κέρδος.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι ο Έβρος παραµένει
παράλληλα µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία, έργα
και δράσεις πάταξης του τεράστιου προβλήµατος εισόδου παράνοµων µεταναστών από την Τουρκία. Πρόκειται για ένα θέµα
το οποίο έρχεται περιοδικά στην επικαιρότητα µε δραµατικό
τρόπο και στη συνέχεια η πολιτεία το ξεχνάει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

4802

λίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ώρα να υιοθετήσουµε πολιτικές και γι’ αυτό το µείζον
πρόβληµα. Στηρίζω αυτήν την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, περιµένοντας και εκείνες που θα δώσουν λύση στα προβλήµατα
λαθροµετανάστευσης στον τόπο µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Χρήστος Αηδόνης για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ∆ΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε σε µια χώρα, ζούµε σε
µία χώρα που έχει µια πλούσια παράδοση και ιστορία. Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι αυτή η χώρα έχει σηµαδευθεί από την υπόθεση
της µετανάστευσης.
Είναι πρόσφατα τα παραδείγµατα που ο καθένας από εµάς
έχει και µέσα στις οικογένειές του, όπου µέλη των οικογενειών
µας έχουν φύγει και έχουν πάει είτε στην Αµερική είτε στην Αυστραλία είτε στην Ευρώπη είτε παντού στον κόσµο. Αυτοί σήµερα, λοιπόν, οι πολίτες συγκροτούν τον απόδηµο ελληνισµό.
Είναι η δύναµη της Ελλάδας, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι
έχουν κατοχυρώσει νόµιµα δηµοκρατικά δικαιώµατα, είναι πολίτες µιας άλλης χώρας και είναι εκείνοι οι οποίοι ενεργούν και διαµορφώνουν και πολιτισµό και αξίες στις κοινωνίες στις οποίες
ζουν.
Άρα, λοιπόν, έχουµε µια πλούσια παράδοση η οποία µας µεταφέρει ένα πολύ συγκλονιστικό µήνυµα, ένα µήνυµα το οποίο
θα έπρεπε να έχουµε υιοθετήσει σε αυτήν τη χώρα εδώ και πάρα
πολλά χρόνια, για να µη µιλάµε σήµερα γι’ αυτό το θέµα το οποίο
φαίνεται ότι µας προβληµατίζει, µας ταλανίζει και µας κάνει να
διαφωνούµε.
∆ιαφωνούµε σε τι όµως; ∆ιαφωνούµε σε κάτι που πρέπει να
επιβληθεί από έναν πολιτισµό σαν το δικό µας; Είναι δυνατόν
αυτό σήµερα να είναι πολιτικό αντικείµενο αντιπαράθεσης µεταξύ των κοµµάτων για το αν και κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι θα
έχουν ή όχι δικαιώµατα στο µέλλον;
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, λοιπόν, είναι ένα νοµοσχέδιο κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας και είναι αποτέλεσµα µιας ανοιχτής ευρύτερης δηµοκρατικής διαβούλευσης και αποτελεί
δείγµα προόδου και αναβάθµισης του πολιτικού µας συστήµατος. Και είναι πολύ σηµαντικό που αυτό το νοµοσχέδιο τολµάει
αυτή η Κυβέρνηση να το καταθέσει σήµερα.
Σήµερα αυτή η πληθυσµιακή οµάδα των ηµεδαπών µεταναστών προσφύγων στη χώρα µας, στην απόλυτη πλειοψηφία τους,
αποτελούν αναµφισβήτητα αναπόσπαστο µέρος της πολυσύνθετης πολιτικής οικονοµικής κοινωνικής και πολιτισµικής µας
πραγµατικότητας, µιας πραγµατικότητας που υπόκειται στην νοµοτέλεια της κοινωνικής εξέλιξης στο χρόνο και το χώρο.
Οι πολίτες αυτοί στην απόλυτη πλειονότητά τους είναι υπεύθυνοι, συνεπείς και νοµοταγείς στις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από την κείµενη νοµοθεσία µας και συµβάλλουν
ποικιλοτρόπως στην αύξηση του παραγόµενου πλούτου της
χώρας µας.
Οι όποιες πολιτικές µετανάστευσης ασκήθηκαν κατά το παρελθόν, αποδείχθηκαν εκ των πραγµάτων αποσπασµατικές, ηµιτελείς και αναποτελεσµατικές. Ήταν ευκαιριακές και κυρίως
επικοινωνιακού χαρακτήρα, καθώς θεσπίζονταν από την πίεση
της επικαιρότητας, της έκτακτης ανάγκης και δεν αντιµετώπιζαν
το ζήτηµα ολοκληρωµένα στο σύνολό του.
Θα πρέπει να παραδεχθούµε πως οι πολιτικές µας διαχρονικά
απέτυχαν να διαχειριστούν ένα τόσο σηµαντικό κεφάλαιο το
οποίο µε τη συστηµατική ανοχή και την αναβλητικότητα έλαβε
εκρηκτικές διαστάσεις στο βαθµό που απειλεί σήµερα τοµείς του
κοιωνικού οικονοµικού µας συστήµατος.
Επιτακτική, λοιπόν, είναι η ανάγκη, το χάσµα που έχει δηµιουργηθεί, υπεύθυνα και αποφασιστικά να το ρυθµίσουµε, να
άρουµε τα λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος. Η χάραξη
εθνικής µεταναστευτικής πολιτικής είναι επιβεβληµένη, καθώς
στις µέρες µας το παγκόσµιο φαινόµενο της µετανάστευσης
είναι πολυσύνθετο. Λαµβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, µάλιστα
σε βαθµό που απειλεί τις υπάρχουσες διακρατικές και διεθνείς
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συµµαχίες και ισορροπίες.
Για το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα αποτελεί το σύµβολο της παγκόσµιας
δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων αξιών και ίσων δικαιωµάτων. Είµαστε πολίτες αυτού του κόσµου και οφείλουµε να το αποδεικνύουµε κάθε στιγµή µε τη στάση µας. Καλούµαστε σήµερα υπό
το βάρος της ανεξέλεγκτης κατάστασης της µετανάστευσης,
όπως έχει αυτή διαµορφωθεί, υπό την πίεση χρόνιων δισεπίλυτων προβληµάτων, να ρυθµίσουµε τα δικαιώµατα τους που απόκτησαν από την µακροχρόνια νόµιµη διαµονή τους και να
εντείνουµε τις προσπάθειες για µια σθεναρότερη συνοχή και αλληλεγγύη της κοινωνίας µας.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, µε ανθρώπινη ευαισθησία, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ηγείται αυτής της προσπάθειας για τη χάραξη
µιας ουσιαστικής µεταναστευτικής πολιτικής που αγκαλιάζει
τους µετανάστες που θέλουν και επιθυµούν, που επιλέγουν µάλιστα να κάνουν τη χώρα µας πατρίδα τους.
Η προτεινόµενη από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ νοµιµοποίηση
των µεταναστών, ασφαλώς υπό όρους και προϋποθέσεις, θέτοντας αναγκαίες δικλίδες ασφαλείας οδηγεί στην πλήρη ενσωµάτωσή τους στο πολιτικό, κοινωνικό σύστηµά µας, άρει τις
συσσωρευµένες αδικίες του παρελθόντος και προτείνει ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική πραγµάτωσης ιδιαίτερα των ονείρων
των παιδιών των νοµίµων και έντιµων µεταναστών.
Σε αυτήν την κατεύθυνση προτάσσουµε πολιτικές οι οποίες
σήµερα δίνουν διέξοδο και προοπτική στους στερηµένους από
δηµοκρατικά δικαιώµατα νέους συµπολίτες µας. Ο πολιτικός µας
πολιτισµός απαιτεί να επιδείξουµε πολιτική ωριµότητα και να
σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων που σηµαίνει ότι πρέπει
να προτάξουµε και να προασπίσουµε τα δικαιώµατα των παιδιών
και των εφήβων που γεννήθηκαν εδώ, αλλά οι γονείς τους έτυχε
να έχουν έναν άλλο τόπο καταγωγής.
Θα πρέπει ως πολιτεία, µακριά από προκαταλήψεις, φοβικά
σύνδροµα, µεγαλοϊδεατισµούς να επιβραβεύσουµε την προσπάθεια που καταβάλλουν όλα αυτά τα παιδιά των µεταναστών της
δεύτερης και τρίτης γενιάς που συµµετέχουν µέσω του εκπαιδευτικού µας συστήµατος στην αφοµοίωση των πολιτισµικών
µας αξιών.
Έχω εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, έναν πίνακα, µιας και υπήρξα
καθηγητής του 60ου Γυµνασίου-Λυκείου και θα τον καταθέσω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Αηδόνης καταθέτει
για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το 1997-1998, λοιπόν, στο 60ο Γυµνάσιο Κυψέλης –ξέρετε
όσοι είστε από την Αθήνα, ότι η Κυψέλη αποτελούσε το κέντρο
της αστικής κοινωνίας- το ποσοστό των µεταναστών ήταν 20%.
Σήµερα σε αυτό το γυµνάσιο είναι 80% και καθόµαστε εδώ και µιλάµε σοβαρά σήµερα, αν θα νοµιµοποιήσουµε τα δικαιώµατα
τους; Νοµίζω ότι αυτή η κουβέντα είναι εξαντληµένη, γιατί ο κόσµος έχει αντιληφθεί ότι αυτό το κοµµάτι αποτελεί ένα κοµµάτι
µιας πραγµατικότητας και όσο κλείνουµε τα µάτια και δεν το αντιµετωπίζουµε, δυστυχώς µέσα µας κρατάµε ένα πρόβληµα το
οποίο είναι τεράστιο.
Σήµερα πολύ καλά κάνει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και βάζει
µια µεγάλη τοµή και λέει «Τέλος, µέχρι εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι
έχουν δικαίωµα στη ζωή και στο όνειρο».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Αηδόνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, εξήντα µαθητές και µαθήτριες και
πέντε εκπαιδευτικοί από το 16ο Γυµνάσιο Πάτρας Αχαΐας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Χρήστος Ζώης για έξι λεπτά.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη διαπίστωση που κάνει κανείς εν όψει
αυτής της συζήτησης που διεξάγεται ήδη δύο µέρες, είναι ότι
παρατηρείται µία απίστευτη ανταλλαγή συνθηµάτων, µε πολύ
έντονη συναισθηµατική φόρτιση, που καταλήγει, τελικώς, ορισµένες φορές και σε προσβολές αλλήλων, µεταξύ συναδέλφων.
Και αναρωτιέται κανείς: Αυτό πρέπει να συµβαίνει µέσα στο Κοινοβούλιο;
Ποιος έχει ανάγκη, κύριε Πρόεδρε, σε µία συζήτηση για ένα
τόσο σπουδαίο θέµα, να κρύβεται πίσω από τέτοιου είδους χαρακτηρισµούς, όπως αυτοί που ακούστηκαν περί ρατσιστών,
περί ξενοφοβικών, υπέρ των διακρίσεων στην κοινωνία µας, περί
ακροτήτων; Κύριε Πρόεδρε, όσοι καταφεύγουν σε µία τέτοιου
είδους επιχειρηµατολογία, δύο πράγµατα µπορώ να υποθέσω
ότι τους χαρακτηρίζουν. Είτε ο φόβος της αντιπαράθεσης επί τη
βάσει πραγµατικών επιχειρηµάτων ή η άγνοια για το τι ακριβώς
συζητούµε. Και θα γίνω πιο σαφής.
Κάθε σχέδιο νόµου έρχεται να εξυπηρετήσει συγκεκριµένους
στόχους και να λύσει προβλήµατα. Εγώ, λοιπόν, ρωτάω ευθέως
και θέλω µε νηφαλιότητα να απαντήσουµε, για να νιώσουµε επιτέλους ότι εδώ δεν γίνεται διάλογος κωφών, δεν γίνονται παράλογοι µονόλογοι. Ποια προβλήµατα ακριβώς εξυπηρετεί το
συγκεκριµένο σχέδιο νόµου; Ποια λύνει και ποιοι οι στόχοι που
εξυπηρετούνται από την ψήφισή του;
Εγώ ισχυρίζοµαι, κύριε Πρόεδρε –και τα στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας είχαν την ευκαιρία να το επαναλάβουν και το έχουµε
κάνει και σε πολυσέλιδη απάντησή µας, τοποθέτησή µας προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, όταν ζήτησε τη θέση λεπτοµερώς και
επαρκώς της Νέας ∆ηµοκρατίας- ότι το παρόν σχέδιο νόµου δεν
αντιµετωπίζει πραγµατικά προβλήµατα. Για να τα δούµε ένα
προς ένα, στις βασικές τους πτυχές.
Πολιτογραφεί τους µετανάστες που διαµένουν νόµιµα στη
χώρα µας, εφόσον έχουν συµπληρώσει πέντε χρόνια ήδη εδώ,
νόµιµης διαµονής. Και εγώ αναρωτιέµαι: ∆ηλαδή, εάν από τα
δέκα που είναι σήµερα, πάµε στα πέντε, αντιµετωπίζεται κανένα,
πραγµατικά, πρόβληµα των µεταναστών; Αποκτούν µεγαλύτερα
δικαιώµατα στην πρόσβαση εργασίας; Αποκτούν µεγαλύτερα και
περισσότερα δικαιώµατα για να έχουν πρόσβαση στην υγεία,
στην εκπαίδευση; Αυτά είναι λελυµένα, κύριε Πρόεδρε, έχουν
λυθεί, έχουν αντιµετωπιστεί από την ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία δεν κινείται στο περιθώριο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και του ευρωπαϊκού πολιτισµού.
Ήδη, από το 2004 έχει ψηφιστεί Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας, ήδη έχουν ενσωµατωθεί όλες οι κοινοτικές οδηγίες –όλες
οι κοινοτικές οδηγίες, το επαναλαµβάνω και αν θέλει κανείς να
πει κάτι διαφορετικό, οφείλει να το αποδείξει- που αφορούν και
στους µετανάστες και στις συνθήκες διαβίωσης τους και στην
επανένωση της οικογένειας των µεταναστών. Προς τι, λοιπόν,
ένας διάλογος εδώ µε επιχειρήµατα µε τα οποία αυτοµαστιγώνεται ο ελληνικός λαός, το ελληνικό πολιτικό σύστηµα, ο ελληνικός νοµικός κόσµος και δίνουµε την αίσθηση σε όσους µας
παρακολουθούν ότι είµαστε µία τριτοκοσµική χώρα, η οποία έρχεται σήµερα να λύσει τα προβλήµατα ένταξης των µεταναστών
στην ελληνική κοινωνία;
Και ζητάω να µου πουν οι καλόπιστοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, που µπορεί να πάρουν το λόγο,
ένα µέτρο κοινωνικής ένταξης των µεταναστών µ’ αυτό το σχέδιο
νόµου! Εκτός και αν πούµε ότι η απόδοση της ιθαγένειας αυτοµάτως δίνει το δικαίωµα στους µετανάστες να ενταχθούν. Εγώ
λέω ότι η απόδοση της ιθαγένειας είναι ο τελευταίος κρίκος, το
τελευταίο µέτρο που λαµβάνει µία πολιτεία, αφού όλα τα άλλα
έχουν συντελεσθεί.
Γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σήµερα µε το
θεσµό των «επί µακρώς διαµενόντων» στη χώρα µας, άνθρωποι
που έχουν πέντε χρόνια νόµιµη διαµονή στην Ελλάδα, ήδη έχουν
πρόσβαση µε την εγγύηση ενός ευρέως πλέγµατος διατάξεων
σε όλες τις οικονοµικές, πολιτικές, πολιτισµικές, κοινωνικές,
ασφαλιστικές εκφάνσεις του βίου µας;
Εάν είναι ακραίο να ισχυρίζεται κανείς –γιατί αυτό λέει η Νέα
∆ηµοκρατία- ότι χρειάζονται δέκα χρόνια, λαµβανοµένων των ιδιαιτεροτήτων που έχει η χώρα µας, για να µπορεί κανείς να απο-
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κτά δικαίωµα πολιτογράφησης, τότε δεν είναι ακραίο, κύριε Πρόεδρε, να έρχεται µία νοµοθετική διάταξη µε την οποία σε πέντε
χρόνια κάποιος, σε µία χώρα σαν την Ελλάδα µπορεί να ζητάει
την πολιτογράφησή του ως Έλληνα; Και είµαστε η εξαίρεση στην
Ευρώπη; Είµαστε η εξαίρεση, λαµβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν την
ιδιαιτερότητα ότι η χώρα µας είναι το σταυροδρόµι µεταναστευτικών ροών και ρευµάτων; Εκτός και αν δεν µας ενδιαφέρει αυτή
η ιδιαιτερότητα, εάν την απαξιώνουµε, εάν τη βάζουµε σε δεύτερη µοίρα.
Το δεύτερο, που έχει να κάνει µε τα παιδιά και είναι πάρα πολύ
σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε. Τι λέει η Νέα ∆ηµοκρατία; Γεννήθηκαν εδώ, παρακολούθησαν εννέα χρόνια την υποχρεωτική εκπαίδευση και στα δεκαοκτώ τους µε µία απλή δήλωση να
πολιτογραφούνται Έλληνες, να παίρνουν την ελληνική υπηκοότητα; Και ακούσαµε τους φορείς. Επιχείρηµα µόνο των φορέων
ήταν ότι τα παιδιά που παρακολουθούν το ελληνικό σύστηµα εκπαίδευσης, για λόγους ψυχολογικούς, πρέπει να νιώθουν Ελληνόπουλα, ενταγµένα κ.λπ., κ.λπ.
Και εγώ ρωτάω, κύριε Πρόεδρε: Εάν αυτό είναι το επιχείρηµα
µε το οποίο σπεύδουµε να δώσουµε, άµα τη γεννήση, µε έναν
τρόπο αυτόµατο στα παιδιά την ελληνική ιθαγένεια, τότε αυτό
να ισχύσει ως γενική αρχή στην ελληνική πολιτεία. Όποιο παιδί
περνάει την πόρτα του ελληνικού σχολείου, αυτόµατα να παίρνει
και την ιθαγένεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µόνο ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): ∆εν υπάρχουν περιθώρια για λεπτά, µόνο για δευτερόλεπτα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Μισό λεπτό, για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε.
∆εν είναι επιχειρήµατα αυτά, κυρία Υπουργέ, να µας λέτε ότι
πρέπει ένα παιδί, επειδή είναι στο ελληνικό σχολείο, για να µην
νιώθει µειονεκτικά να παίρνει και την ιθαγένειά του και αυτά τα
επιχειρήµατα να τα υιοθετείτε και εσείς.
Και το τρίτο, σε σχέση µε τη συµµετοχή των µεταναστών ως
προς την απόκτηση του δικαιώµατος του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κοιτάξτε, εκεί πέρα και
η θεωρία περί του Συνταγµατικού ∆ικαίου δεν έχει καταλήξει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ας µην επεκταθούµε,
κύριε Ζώη. Σας παρακαλώ, κλείστε, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: ∆εν θα µπω στη θεωρία, θα µπω στην πράξη.
Είναι σαφές ότι χώρες µε έντονη µεταναστευτική παρουσία και
µε µεγάλη εµπειρία, σαν τη Γερµανία και τη Γαλλία, έχουν απορρίψει τη συµµετοχή των µεταναστών στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εµείς τι περισσότερο ξέρουµε απ’ αυτές τις χώρες; Τι
µελέτες έχουµε στη διάθεσή µας; Ποια είναι η εµπειρία µας που
µπορεί να µας οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός άλλου µοντέλου;
∆εν το γνωρίζουµε.
Θα επανέλθουµε, ελπίζω ότι θα έχουµε το δικαίωµα, κύριε
Πρόεδρε, να µιλήσουµε επαρκώς στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Καταθέτω µόνο τη δυσαρέσκειά µου, γιατί ένα τόσο µεγάλο νοµοσχέδιο έρχεται µ’ αυτόν το ρυθµό για συζήτηση στη Βουλή και
µάλιστα στο περιθώριο άλλων εξελίξεων που έχουν να κάνουν
µε την οικονοµία και µε τα ταξίδια του Πρωθυπουργού, απόντος
του Πρωθυπουργού, για τον οποίο λέω ότι χάρη των δικών του...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Ζώη, σας παρακαλώ τελειώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: ...προχωρούµε µε αυτήν τη σπουδή σε αυτήν
τη ρύθµιση για ζητήµατα µεταναστών.
Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριοι συνάδελφοι,
δεν µπορεί να υπερβαίνουµε από ένα και δύο λεπτά κάθε οµιλητής, γιατί στο τέλος θα ξεπεράσουµε τα µεσάνυχτα. Έχουµε
συµφωνήσει τα έξι λεπτά αυστηρώς να τηρούνται. ∆εν χρειάζεται να χτυπά συνεχώς το κουδούνι και να κάνουµε εκκλήσεις.
Φροντίστε να οργανώνετε έτσι τις οµιλίες σας, ώστε να µη χρειάζεται να γίνεται αυτή η παράταση.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Αναστάσιος Κουράκης για έξι λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι το σχέδιο νόµου µας βρίσκει επί
της αρχής σύµφωνους, καθ’ ότι πηγαίνει προς την κατεύθυνση –
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και θα το πούµε πολύ ωµά, θα διαµαρτυρηθεί βέβαια ο λαός- να
αλλάξει αυτό που είναι ο ελληνικός λαός. Προφανώς, κάνει αυτό.
Η διαδικασία της πολιτογράφησης και της απόδοσης ιθαγένειας, ουσιαστικά αλλάζει το τι είναι λαός και το τι είναι ελληνικός λαός. Και ακόµη ότι στο συµβολικό ιδεολογικό επίπεδο για
πρώτη φορά φέρνει στην ελληνική πολιτική συζήτηση το θέµα
της ιδιότητας του πολίτη.
Εάν δεν κάνω λάθος, κύριε Πλεύρη –άκουσα την οµιλία σαςείπατε σε ένα σηµείο, νοµίζω για το Θουκυδίδη και το οµόαιµο.
Στα σοβαρά µπορεί κανένας σήµερα να ισχυριστεί ότι το αίµα –
και όταν λέµε αίµα φαντάζοµαι εννοεί ο καθένας όχι βέβαια το
αίµα ως ιστός...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Την καταγωγή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Λέω, δεν εννοείτε προφανώς µόνο
το αίµα, αλλά και το DNA.
Γιατί έχουν επέλθει τόσες πολλές επιµειξίες, άρα δεν µπορεί
κανένας να πει κάτι. Βεβαίως, έχει κάθε λόγο ο ελληνικός λαός
να επαίρεται για τον πολιτισµό του, αλλά προφανώς, ευτυχώς
και στη χώρα µας -όχι σε όλες τις άλλες χώρες- έχει καταρριφθεί πια η διάκριση σε ανώτερες και κατώτερες φυλές. Πρέπει
να σας πω όµως ότι σ’ ένα άρθρο που είχα γράψει σε µια εφηµερίδα -το είχα κάνει για να προκαλέσω περισσότερο- αναφερόµενος στο ζήτηµα της εξέλιξης του ανθρώπου, ο τίτλος του
άρθρου ήταν «ο Αδάµ ήταν µαύρος», καταθέτοντας το επιστηµονικό επιχείρηµα και τη γνώση βεβαίως -δεν αµφισβητείται- ότι
η κοιτίδα στην οποία εµφανίστηκε –τα ξέρει και ο συνάδελφος ο
κ. Αποστολάτος αυτά βεβαίως- ο σύγχρονος άνθρωπος, ο homo
sapiens sapiens, ήταν πριν από διακόσιες περίπου χιλιάδες χρόνια στην υποσαχάρια Αφρική. Με την έννοια της τοποθεσίας
είπα, λοιπόν, ότι ο Αδάµ ήταν µαύρος. Προφανώς δεν ήταν ένα
πρόσωπο, ήταν µία κοινότητα δέκα χιλιάδων ατόµων από την
οποία άρχισε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Είµαι περίεργος να µάθω ποιος
επιστήµων το λέει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Τολµάτε, κύριε συνάδελφε, να κάνετε αυτήν την ερώτηση; Ποιος επιστήµονας το λέει; Σας πληροφορώ ότι διδάσκω το µάθηµα της εξέλιξης του ανθρώπου στο
πανεπιστήµιο, έχω πλήρη βιβλιογραφία, διδάσκεται σε όλα τα
πανεπιστήµια του κόσµου! Όχι µόνο οι παλαιολιθικές έρευνες
αλλά και οι έρευνες του DNA το έχουν δείξει. Θα σας προσκοµίσω όλη τη βιβλιογραφία και θα σας καλέσω µετά να δώσετε
και εξετάσεις και ελπίζω να τις περάσετε τις εξετάσεις. Είναι σήµερα γνωστό ότι ο homo sapiens sapiens εµφανίστηκε στην υποσαχάρια Αφρική πριν περίπου από διακόσιες χιλιάδες χρόνια.
Κύριε Κιλτίδη, δεν περίµενα τέτοια ερώτηση. ∆εν το λέει ένας
επιστήµονας, ο κάποιος επιστήµονας. Μιλάµε ότι σε όλα τα text
book όλων των πανεπιστηµίων του κόσµου…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Για τον Αδάµ ρώτησε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Βέβαια.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Για τον Αδάµ; Καταλαβαίνετε ότι
είναι ένα ευφυολόγηµα, θέλοντας να δείξω ότι ο άνθρωπος που
ήταν σε εκείνη την περιοχή ήταν µαύρος. Με αυτήν την έννοια
το είπα. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι η ανάλογη εργασία που
µιλάει για τη µελέτη του µιτοχονδριακού DNA που ανακαλύφθηκε, λέει ότι η Εύα, η βιβλική Εύα, εµφανίστηκε σε εκείνη την
περιοχή. Προφανώς δεν ήταν ένα άτοµο γιατί δεν θα µπορούσε
να επιβιώσει, ήταν µια κοινότητα όπως είπα και προηγουµένως.
Συνεχίζω, λοιπόν, στο χρόνο που µου µένει, λέγοντας ότι είναι
µία πείρα µε πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτήν τη στιγµή συζητούµε
πώς µπορεί κάποιος να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά του Έλληνα πολίτη και επικεντρώνω κατ’ ευθείαν, γιατί δεν έχω χρόνο,
στο ζήτηµα των παιδιών των µεταναστών της δεύτερης γενιάς,
όπως λέγεται. ∆εν µπορώ να καταλάβω κάτι και αναφέροµαι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Το επιχείρηµα το οποίο καταθέτει ο ΛΑΟΣ και
οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι, γιατί σε κάποια παιδιά
να αποδίδεται η ελληνική ιθαγένεια όταν οι γονείς τους είναι νόµιµοι και όχι σε άλλα. Πολύ εύλογο το ερώτηµα του ΛΑΟΣ. Τι διαφέρουν δηλαδή; Εµείς λέµε ότι, πραγµατικά, δεν υπάρχει
απολύτως καµιά διάκριση. Όταν υπάρχουν ορισµένες minimum
προϋποθέσεις, ότι είναι οι γονείς τους εδώ -µπορούµε να το συζητήσουµε- νόµιµοι ή παράνοµοι, τα παιδιά τους πάνε στο σχο-
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λείο -και ορθώς πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο- δεν
έχουµε κανένα λόγο να τους αρνηθούµε το δικαίωµα στην ιθαγένεια.
Ξέρουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η ιστορία δεν είναι
ποτέ στατική. Το πρόσωπο του άλλου κάθε φορά αλλάζει. Κάποτε οι «άλλοι» ήταν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, σε κάποια άλλη ιστορική περίοδο ήταν οι γυναίκες, οι κοµµουνιστές, οι
οµοφυλόφιλοι, οι αναρχικοί. Τώρα οι «άλλοι» της ελληνικής κοινωνίας είναι οι µετανάστες.
Στην Ελλάδα, καλό θα ήταν να θυµηθούµε -το γράφει και ο ιός
της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ»- το απόσπασµα άρθρου του Γεωργίου
Βλάχου το 1928 που αναφερόταν στους πρόσφυγες του 1922
και έλεγε: «δεν τους θέλουµε ούτε ως ψηφοφόρους, ούτε ως
εκλογείς, ούτε ως εκλέξιµους, ούτε ως πολίτες δικαιωµένους να
κυβερνούν την Ελλάδα» κ.λπ., κ.λπ..
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το νοµοσχέδιο έχει εξαιρετικές παλινωδίες. ∆ιαφέρει προφανώς επί τα χείρω από το προηγούµενο νοµοσχέδιο που είχατε φέρει. Υπάρχει µία αντίφαση,
κύριε Υπουργέ. Από τη µία έχουµε τη δήλωση του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης µε τις ακραίες εκφράσεις του που υιοθετήθηκε και
χειροκροτήθηκε από τους Βουλευτές του ΛΑΟΣ και από την
άλλη, έχετε την εξαιρετική ενέργεια για την επαναπρόσληψη της
∆ιευθύντριας του 132ου δηµοτικού σχολείου, της κ. Πρωτονοτάριου, επειδή έχει επιδείξει µία εξαιρετική συµπεριφορά στο ζήτηµα της εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας στους γονείς των
µεταναστών και τη µητρική στα παιδιά, που χρειάζεται να µάθουν
τη µητρική τους γλώσσα, γιατί έτσι αναπτύσσεται καλύτερα η
νοηµοσύνη τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆εν έχω χρόνο να επεκταθώ περισσότερο. Θα επιµείνουµε
στις βελτιώσεις που εµείς προτείνουµε, κατά τη δική µας αντίληψη, στα επί µέρους άρθρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κλείνετε, παρακαλώ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Και θα δούµε στο τέλος τη στάση
µας, αλλά σας λέω ότι επί της αρχής τοποθετούµαστε θετικά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Βαΐτσης
Αποστολάτος, για έξι λεπτά.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα πάρα πολλά να πω στον αγαπητό συνάδελφο, τον κ.
Κουράκη. Πρώτα απ’ όλα ότι δεν έχω κανένα πρόβληµα για τον
Αδάµ αν ήταν από την Αφρική, που είναι σαφώς Αφρικανός, όπως
αν θέλετε είµαστε όλοι. Ο Πρωθυπουργός µας µιλάει µε τον κ.
Οµπάµα αυτήν την ώρα για να σας πω ότι η παρωδικότητα το impermanence που λέτε στα πράγµατα, είναι αυτό που χαρακτηρίζει την εξέλιξη την οποία διδάσκετε. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι
µπορούµε να πάµε παραπάνω από την πρόκληση που θέλετε να
προκαλέσετε, όπως αυτός που είχε µιλήσει για τη µαύρη Αθηνά
κάποτε, η οποία προφανώς και αυτή από την κάτω Σαχάρα θα
µας είχε φθάσει.
Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι είδα χθες τον Κακογιάννη σε αυτό το κοµµάτι από τον Ρωµαίο και την Τζουλιέτα.
Με αφορµή αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας να ξεκινήσω και να πάρω
τα λόγια της Ιουλιέττας την ώρα που λέει «O, Romeo, Romeo,
what’s in a name”. Έγινε µεγάλη κουβέντα για το όνοµά µας.
Είπα στα τρισύλλαβα τα δικά σας, είναι ΣΎΡΙΖΑ, ΣΥΡΊΖΑ, ΣΥΡΙΖΆ
κατά το Αριστερά όπου ο τόνος πάει εκεί. Σε εµάς είναι «ΛΑΟΣ.»
γιατί είναι «Συναγερµός» στο τέλος. Επιθυµούµε να είναι έτσι και
φαντάζοµαι ότι εσείς που είστε υπερασπιστές των δικαιωµάτων,
του κάθε δικαιώµατος -και καλά κάνετε και σε αυτό συµφωνώ
απολύτως µαζί σας- δεν θα έπρεπε να σας χαρακτηρίζει αυτό το
grasping, το άδραγµα που έρχεται στο να λέγεται ο άλλος ΣΎΡΙΖΑ, ΣΥΡΊΖΑ ή ΣΥΡΙΖΆ.
Πάω στο νοµοσχέδιο για το οποίο µιλάµε και ειδικά σε αυτά
που ειπώθηκαν, σχετικά µε την ιθαγένεια. Θα ξεκινήσω και θα πω

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΑ’ - 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

από αυτά που έχω σηµειώσει ότι άκουσα το «δεν πρέπει να φοβίζετε εσείς του Ορθόδοξου Λαϊκού Συναγερµού τον κόσµο, επικαλούµενοι ρατσιστικά και ξενοφοβικά επιχειρήµατα». Εγώ σε
φονταµενταλιστές ρασοφόρους και ακροδεξιούς οµολογώ ότι
δεν θα τολµούσα καν να τους µιλήσω σε προστατική, γιατί αναρωτιέµαι αν υπάρχει κάτι περισσότερο ρατσιστικό και αντιδηµοκρατικό από τον αυθαίρετο και αβάσιµο χαρακτηρισµό των
απόψεων µιας παράταξης και της ελεύθερης έκθεσής του, πόσω
µάλλον δε όταν αυτό γίνεται στο πλαίσιο των κανόνων της δηµοκρατίας και των θεσµών της.
Επί του νοµοσχεδίου ξανά. Άκουσα ότι το σχέδιο νόµου αυτό
δίνει τη δυνατότητα επιλογής, όπως είπε ο κ. Ευθυµίου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Έχω να πω ότι τη µεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής για εµάς τη δίνει κυριολεκτικά το δηµοψήφισµα. Άκουσα από την πλευρά της Κυβέρνησης ότι µε αυτό το
νοµοσχέδιο ζητάει την προαγωγή της πολιτικής κοινότητας. Μήπως όµως µε αυτήν την προαγωγή ακολουθεί το κράτος την
αντίστροφη της πεπατηµένης πορείας, παραµερίζοντας τη γνώµη
του ελληνικού λαού για µία απόφαση που θα επηρεάσει καταλυτικά τη διακριτή ελληνική, αν θέλετε, διάρκεια;
Άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει ότι τα αποτελέσµατα της
εφαρµογής θα φανούν σε δύο χρόνια και όχι τώρα. Σε δύο χρόνια, λοιπόν, θα αποδειχθεί για άλλη µια φορά, αυτό που η ίδια η
πείρα έχει αποδείξει ότι κάθε νοµιµοποίηση τροφοδότησε το
επόµενο µεταναστευτικό κύµα, κάθε είδους, ενισχύοντας την
εντύπωση ότι κάποιος µπαίνει στην Ελλάδα και παρανόµως και
δεν διώχνεται και τελικά κάποια στιγµή νοµιµοποιείται. Αντί, λοιπόν, να δηµιουργήσουµε αντικίνητρα για να συρρικνώσουµε τον
αριθµό των λαθροµεταναστών για να φυλάξουµε επαρκέστερα
τα σύνορα, για να θέσουµε το όριο ποσόστωσης σε αυτούς που
µπορούµε να αντέξουµε ως πολιτεία, το ίδιο το κράτος, η Κυβέρνηση, διευκολύνει µε την απόδοση ιθαγένειας, γεγονός που
εκ των πραγµάτων θα λειτουργήσει ως κίνητρο για ενίσχυση των
µεταναστευτικών ροών. ∆ιάβαζα χθες ένα λαϊκό απόφθεγµα, να
γλιτώσουµε τώρα τον κάβο για να συζητήσουµε µετά για τη φύση
των αγγέλων.
Θέλω να πω ότι σε µια Ελλάδα που βιώνει στην παρούσα δύσκολη συγκυρία του χρέους, των σκληρών µέτρων, των spread,
όλα αυτά τα κακά, στην Ελλάδα του ενός εκατοµµυρίου ανέργων, που έχει να λύσει µείζονα εθνικά θέµατα, η Κυβέρνηση αποποιείται στην ουσία την υποχρέωσή της να ασκήσει σοβαρή
µεταναστευτική πολιτική και υπεύθυνη και τρέπει µία χύδην σκοπιµότητα σε νοµοσχέδιο, τη στιγµή που πρέπει να υπερασπίζει
και να προστατεύει τον ελληνικό λαό, την εθνική ταυτότητα, το
µέλλον στα νόµιµα σύνορα της επικράτειας.
Το Σύνταγµα είναι εκείνο που δίνει από µόνο του την απάντηση
-την αρνητική ψήφο δηλαδή- στο παρόν νοµοσχέδιο, έχοντας
προβλέψει και εντάξει στα βασικά του άρθρα ότι η τήρησή του
επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων, που δικαιούνται και
υποχρεούνται να αντιστέκονται µε κάθε τρόπο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει βιαίως. Γιατί η λογική του «Πας
µη Έλλην, Έλλην» που έρχεται να καθιερώσει η παρούσα ρύθµιση, απέχει µακράν της ανθρωπιστικής πολιτικής, της παράδοσης που έχουµε, που διατηρούµε αναλλοίωτη σαν κληρονοµιά
του Ξένιου ∆ία..
Πρόκειται για µια τεκµηριωµένη µεταναστευτική πολιτική, σχεδόν ανύπαρκτη δε, όταν δεν γνωρίζουµε καλά-καλά, πόσοι είναι
αυτοί οι άνθρωποι, πού βρίσκονται, αν και πού εργάζονται και αν
τα στοιχεία που προσκοµίζουν είναι αληθινά ή ψεύτικα. Ε, τότε
δεν είναι δυνατόν να τους κάνουµε Έλληνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όταν δηλαδή δεν υπάρχουν τεκµηριωµένες αναλύσεις για τα
δηµογραφικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτισµικά χαρακτηριστικά των µεταναστών στο πλαίσιο της καθηµερινότητας, για τις
προσλήψεις τους, για τις νέες κοινωνικές γεωγραφίες, τη µεταναστευτική πολιτική µε την απονοµή ιθαγένειας, κάνουµε ένα µείζον πολιτικό λάθος και πρώτα απ’ όλα ιστορικό. Και γι’ αυτό δεν
φταίνε οι µετανάστες.
Σ’ αυτήν τη λογική, θα σας έλεγα ότι το θέµα της ιθαγένειας
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δεν νοµίζω ότι µπορεί να το λύσει κανείς, αν δεν καταλάβει ότι
πρέπει να αποφασίζουν οι πάντες, οι Πανέλληνες σύµφωνα µε
το Jus sanguinis και το Jus soli, αίµατος και εδάφους, όχι µε την
έννοια του DNA, κύριε συνάδελφε, αλλά για να αποφασίσουν
αυτοί που έχουν ελληνική animus ή anima, που θα πει ελληνική
ψυχή. Για εµάς η ιθαγένεια δεν χαρίζεται. Κατακτάται ή κερδίζεται, γιατί το δικαίωµα στη ζωή και στο όνειρο κυριολεκτικά το
έχουµε, το έχουν όλοι. Και οι άλλοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Άννα Νταλάρα, για έξι λεπτά.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειπώθηκαν όλα σχεδόν στο υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο και σ’ ένα σηµείο φαίνεται ότι συµφωνούν
και οι δύο πλευρές, ότι πρόκειται για µία σηµαντική τοµή, σ’ ένα
σοβαρό θέµα που χρονίζει και ότι είναι η αρχή της αντιµετώπισης
ενός µεγάλου ζητήµατος. Αυτό το λέω µετά λόγου γνώσης.
Με αυτό το νοµοσχέδιο, βάζουµε ένα από τα αναγκαία θεµέλια για το πολύπλοκο, επίπονο, πολυδαίδαλο µεταναστευτικό ζήτηµα. Για εµάς είναι δεδοµένο ότι µε αυτήν την πρωτοβουλία, όχι
µόνο δεν θέλουµε να διαταράξουµε κάποια ισορροπία στον τόπο
µας, µια ισορροπία εικονική έτσι και αλλιώς, που µόνο ένας αγοραίος εθνικισµός, χωρίς όρια, αναγνωρίζει ότι υπάρχει αυτήν τη
στιγµή, αλλά προσπαθούµε να εξασφαλίσουµε την ειρήνη, την
ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, να προστατεύσουµε τα ατοµικά δικαιώµατα των µεταναστών και των προσφύγων και να βάλουµε κανόνες διαφάνειας σ’ ένα θολό θεσµικό πλαίσιο που
ισχύει µέχρι τώρα.
Ένα άλλο νόηµα του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου είναι το
µήνυµα ότι η σύγχρονη ελληνική κοινωνία δεν διακατέχεται από
φοβικά σύνδροµα. Η ελληνική ιστορία από µόνη της αποδεικνύει
ότι η λογική της αποµόνωσης, του κλειστού φρουρίου, δεν ταίριαζε ποτέ στον ελληνισµό, ο οποίος µε ανοικτούς ορίζοντες διασφάλιζε την ευηµερία και την ταυτότητά του.
Έλεγαν οι πρόσφυγες το ’22 «Πατρίδα µάνα µ’ έδωσε άµον
καταραµένος, στα ξένα είµαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος».
Ποιος τους πίκρανε; Ο εθνικισµός που στο ανιστόρητο παραλήρηµά του, δεν κάνει διακρίσεις ανάµεσα σε µαύρους και Αλβανούς, τουρκόσπορους ακόµα και δήθεν µε το χιούµορ και τα
ανέκδοτα Ποντίους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτο µέληµα είναι να αγκαλιάσουµε τα παιδιά των µεταναστών που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στην Ελλάδα και σπούδασαν στα ελληνικά σχολειά.
∆ίνουµε µε σύνεση στους γονείς τους τη δυνατότητα απόκτησης
ιθαγένειας µε πολιτογράφηση, καθιερώνουµε προϋποθέσεις µε
αυστηρό έλεγχο που διασφαλίζουν την οµαλή κοινή συµβίωση.
Γιατί, όπως πολύ σωστά τέθηκε και στην αρµόδια επιτροπή,
είναι θέµα ιδεολογίας και ιστορίας, θα πρόσθετα εγώ. Σε καµµία
περίπτωση δεν µπορούµε αυτόν που έχει τα εχέγγυα της νοµιµότητας να τον αποκλείσουµε απ’ το να στοιχίζεται πίσω από την
ελληνική σηµαία, αν το θέλει, να µετέχει της ελληνικής παιδείας,
να ασπάζεται και να αποδέχεται ήθη και παραδόσεις και ιστορία.
Πώς θα του στερήσουµε το δικαίωµα πολιτογράφησης;
Ο Ελληνισµός ανέκαθεν χαρακτηριζόταν από ένα πνεύµα οικουµενισµού. Η Μικρά Ασία, η Αλεξάνδρεια, ο Πόντος. Και µετά
η Ρωµιοσύνη που διαδέχθηκε τον Ελληνισµό στο Βυζάντιο είχε το
χαρακτηριστικό της αφοµοιωτικής ικανότητας. ∆εν το λέω εγώ,
το λέει ο Σβορώνος και ο Ψυρούκης. Αυτή είναι η απάντησή µας
στο κλίµα φοβίας, στην τάχα αλλοίωση του έθνους, στη συντέλεια του Ελληνισµού.
Ο Ελληνισµός δεν ανήκει ούτε στη Ρηγίλλης, ούτε στην Καλλιρρόης ούτε καν στην Αθήνα, για να µη νοµίζετε ότι έχω µε κανέναν προηγούµενα. Ανήκει στην οικουµένη, στον οικουµενικό
ελληνισµό. Οι άνθρωποι τους οποίους φοβάστε, ζουν και µοχθούν ανάµεσά µας, έχουν πρόσωπο, ελπίδες, όνειρα και φόβους, είναι καλοί και κακοί, νοµοταγείς και παραβατικοί, όπως
όλοι οι άνθρωποι. Εργάζονται, πληρώνουν φόρους, αποκτούν
ιδιοκτησίες και στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολειό. ∆εν µπορούµε να τους αρνούµαστε την τυπική συµµετοχή στο κοινωνικό
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γίγνεσθαι. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν απορροφηθεί
στην πόλη και στις αγροτικές δουλειές.
Οι Έλληνες σε µεγάλο βαθµό έδειξαν από µόνοι τους την ικανότητα για ωριµότητα. Αναζωογόνησαν τις δυνάµεις, τις δυνάµεις µας, είτε από επήλυδες, είτε από πρόσφυγες. Έτσι γινόταν
πάντα. Ας γίνουµε πιο ρεαλιστές. ∆εν υπάρχει νοµοθεσία για την
«απόδοση της Ιφιγένειας».
Πολλοί ρωτούν τι θα γίνει µε τους µη νοµίµους, τους οποίους
βέβαια τους αποκαλούν αλλιώς. Η απάντηση είναι τώρα τί κάνουµε; Εµείς δεν κάνουµε τίποτε άλλο από το να εξορθολογίζουµε τη διαδικασία, βάζοντας τέλος στην αδιαφάνεια και την
πλήρη απουσία νοµοθεσίας, που ισχύει µε το σηµερινό καθεστώς. Οι κανόνες -αν και κατά την άποψή µου είναι λίγο διστακτικοί- δεν παύουν να είναι καλύτεροι από το χάος και την
αναβλητικότητα. Αυτή είναι και η ελπίδα µας να ζητήσουµε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθεια για το µεταναστευτικό. Με το νέο
πλαίσιο µπορούµε να διαπραγµατευτούµε µε τους εταίρους µας,
χωρίς να αντιµετωπίζουµε καθηµερινά αιτιάσεις για παραβίαση
ανθρώπινων δικαιωµάτων και προσβλητικά ποσοστά ασύλου.
Έχοντας τακτοποιηµένα τα του οίκου µας, βάζοντας τάξη στην
αταξία, µπορούµε να ζητήσουµε και συνδροµή, αλλά και να παλέψουµε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να στηριχθούν
χώρες που η κλιµατική αλλαγή, η νεοαποικιοκρατία, η στυγερή
εκµετάλλευση, οι πόλεµοι για τους οποίους είµαστε συνυπεύθυνοι ως Ευρώπη, η αφαίµαξη πρώτων υλών τρίτων χωρών για να
πλουτίζουν οι προηγµένες, οδηγούν πολίτες στην προσφυγιά.
Παράλληλα γίνονται και άλλες κινήσεις στην προσπάθεια φύλαξης των συνόρων, εξάρθρωσης κυκλωµάτων διακίνησης και πλαστογράφων. Συζητήθηκαν αναλυτικά από συναδέλφους, να µην
τα επαναλάβω.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι
πανάκεια. Το δηλώσαµε κατ’ επανάληψη. Είναι ένας πρώτος κρίκος για την αντιµετώπιση του µεγάλου προβλήµατος των µεταναστευτικών ρευµάτων. Αποµένουν να γίνουν πολλά, κυρίως
στον τοµέα καταπολέµησης των αιτίων της µετανάστευσης. Ευτυχώς, πολλοί από εµάς συνεννοούµαστε, χωρίς να κοιταχτούµε
καν στα µάτια. Οι πρόσφυγες πολιτικοί ή οικονοµικοί, δεν εγκαταλείπουν τις εστίες τους ούτε για τα ωραία νησιά µας, ούτε για
το φλογερό µεσογειακό µας ταπεραµέντο. Γιατί όπως έλεγε ο
δικός µας, ο δικός σας, ο οικουµενικός Ευριπίδης το 431 π.Χ.
«∆εν υπάρχει µεγαλύτερος πόνος πάνω στη γη από το να χάνει
κανείς την πατρίδα του».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, γιατί τηρήσατε και επ’ ακριβώς το χρόνο.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Χάιδος για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΪ∆ΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µετανάστες είτε ως σκλάβοι
είτε ως πρόσφυγες είτε ως Μπάαντερ είτε ως IMMIGRE είτε ως
µέτοικοι ήταν πάντα ξένοι και εντάσσονταν µε δυσκολία στο νέο
περιβάλλον.
Τα τελευταία χρόνια όµως, ζούµε µια έξαρση της µετακίνησης
των ανθρώπων από τις πτωχές και υποανάπτυκτες χώρες του
τρίτου κόσµου, στις προηγµένες και πλούσιες χώρες του πλανήτη µας.
Η πατρίδα µας, η Ελλάδα είναι ίσως η µοναδική χώρα στον
κόσµο που µέσα σε µισό αιώνα µετατράπηκε από χώρα αποστολής µεταναστών, σε χώρα υποδοχής. Περίπου ένα εκατοµµύριο
Έλληνες έφυγε µέσα σε µία δεκαετία και πάνω από ένα εκατοµµύριο εισήλθε στη χώρα µας την τελευταία δεκαετία.
Και από εκεί που ο µέσος Έλληνας άκουγε µε συγκίνηση «το
πουλάκι ξένο», σιγοτραγουδούσε µε παράπονο το λερωµένο από
την ξενιτιά µαντίλι του Γιάννη και ριγούσε µε την παράκληση του
ξενιτεµένου να στείλει ένα πουλί να πάει στη µάνα υποµονή», σήµερα γίνεται µάρτυρας διαφορετικών απόψεων για τις αντιδράσεις, τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από την παρουσία των
ξένων στην κοινωνία.
Συµµετέχει µε ενδιαφέρον στον αυξανόµενο προβληµατισµό
για την αντιµετώπιση του διαρκώς διογκούµενου φαινοµένου της
σύγχρονης µετανάστευσης και των συνεπειών της. Γιατί εκτός
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από τα οφέλη από την παρουσία των µεταναστών στην πατρίδα
µας, όπως η αύξηση του ΑΕΠ και η αναζωογόνηση του γηράσκοντος πληθυσµού κ.λπ., παρουσιάζονται και προβλήµατα που
έχουν σχέση µε τη λειτουργία των υπαρχουσών κοινωνικών
δοµών και της αγοράς εργασίας.
Ταυτόχρονα ελοχεύει ο κίνδυνος της περιθωριοποίησης, του
αποκλεισµού των µεταναστών και της όξυνσης των κοινωνικών
αντιθέσεων και των ανισοτήτων. Τελευταίες µελέτες στις Ηνωµένες Πολιτείες έδειξαν ότι Ισπανόφωνοι µετανάστες ζουν επικοινωνούν και εργάζονται και συναλλάσσονται µόνο µεταξύ τους
χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα, αφού µπορούν να τα καταφέρουν και έτσι. ∆ηµιουργούν δηλαδή γκέτο µέσα στις µεγαλουπόλεις, τα οποία είναι αποµονωµένα και αποκλεισµένα από την
υπόλοιπη κοινωνία µε την οποία διαρκώς αναπτύσσεται µια διογκούµενη αντίθεση, η οποία δυσχεραίνει και την όποια προσαρµογή και απώτερη ένταξή τους.
Σε χώρες της Ευρώπης και το έδειξαν εξάλλου τα γεγονότα
της Γαλλίας, και στη Γερµανία και στην Ολλανδία η ένταξη αποδείχθηκε δυσκολότερη στις δεύτερες γενιές γιατί αυτοί αισθάνονται περισσότερο αδικηµένοι από τους γονείς τους.
Κύριοι συνάδελφοι, σήµερα πήρα το λόγο για να επισηµάνω
τον κίνδυνο της ξενοφοβίας και του ρατσισµού που ελοχεύει
στην κοινωνία µας και ο οποίος δυστυχώς πολλές φορές τρέφεται από τα υπαρκτά προβλήµατα που δεν αντιµετωπίζονται, αλλά
υποδαυλίζεται από φωνές που εκφέρονται στο όνοµα της ιστορίας µας και τροφοδοτείται από κάποιες άλλες που ακούγονται
στο όνοµα της παράδοσής µας.
Οι γνωρίζοντες όµως την ελληνική ιστορία ξέρουν ότι ο κλασικός αρχαιοελληνικός πολιτισµός µεγαλούργησε µε ελεύθερη
σκέψη, µε ανοικτούς ορίζοντες, µε διαπολιτισµική συνεργασία
µε τους άλλους λαούς και µε το σεβασµό και την αποδοχή των
ξένων. Η φιλοξενία και η περίθαλψη των ξένων δεν καθορίζονταν
από θεσµοθετηµένους κανόνες αλλά αποτελούσε ιερή υποχρέωση όλων, αφού προστάτης των ξένων ήταν ο µεγαλύτερος θεός
∆ίας, ο οποίος επονοµαζόταν και Ξένιος ∆ίας.
Αλλά και η ορθόδοξη πίστη στηρίζεται στην αγάπη, στην αλληλεγγύη, στη µεγαλοσύνη και στην οικουµενικότητα και επιτάσσει τη βοήθεια προς τους ξένους και τους αναξιοπαθούντες.
Ανεπανάληπτο εγκώµιο για τους ξένους είναι το απόσπασµα από
τις γραφές όπου ο Βουλευτής Ιωσήφ ο από Αριµαθαίας, απευθυνόµενος στον Πιλάτο ζητώντας το σώµα του Ιησού, αναφωνεί:
«∆ός µοι τούτον τον ξένον, τον εκ βρέφους ως ξένον ξενοθέντα
εν κόσµω. ∆ός µοι τούτον τον ξένον όστις οίδεν ξενίζειν τους
πτωχούς τε και ξένους». Και καταλήγει «δός µοι τούτον τον ξένον
ίνα κρύψω εν τάφω ος ως ξένος ουκ έχει πού την κεφαλήν κλίναι».
Αυτούς, λοιπόν, τους φτωχούς και ξένους που δεν έχουν πού
την κεφαλήν κλίναι, ας τους αντιµετωπίσουµε διεπόµενοι από τα
αληθινά, παντοτινά και πανανθρώπινα διδάγµατα της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς και της ορθόδοξης πίστης µας, έτσι όπως
συµβολίστηκαν µε τον Ξένιο ∆ία και µε τον «Ξένο Ιησού». Ξεπερνώντας τις ξενοφοβικές απόψεις που παραποιούν την ιστορία,
αποµονώνοντας τις µισαλλόδοξες φωνές που παρανοούν την ορθόδοξη παράδοσή µας, πρέπει να θεσπίσουµε ένα σύγχρονο, δηµοκρατικό και εφαρµόσιµο πλαίσιο για το µεταναστευτικό
φαινόµενο. Να θεσπίσουµε σταθερούς και δίκαιους κανόνες εισόδου, παραµονής εργασίας και δραστηριοποίησης όλων των
µεταναστών στην πατρίδα µας, εναρµονισµένους µε τους αντίστοιχους των χωρών της Ευρώπης. Γνωρίζοντας ότι δεν µπορούµε να δεχθούµε όσους επιθυµούν να εισέλθουν στη χώρα
µας πρέπει να αντιµετωπίσουµε και µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεσµατικά την αυξανόµενη λαθροµετανάστευση και αντιµετωπίζοντας ανθρώπινα όσους συλλαµβάνονται
να επαναπροωθούµε γρήγορα στις χώρες προέλευσης το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό.
Αλλά και για εκείνους τους µετανάστες νόµιµα και µακροχρόνια στην Ελλάδα, πρέπει να τους βοηθήσουµε να ενταχθούν σταδιακά στην κοινωνία. ∆υστυχώς, το ισχύον σύστηµα το οποίο
είναι και θολό τους υποχρεώνει πολλές φορές να καταφύγουν
σε κυκλώµατα για να µπορέσουν να πετύχουν κάτι που ήταν δικαίωµά τους.
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Χρειάζονται, δηλαδή, σταθεροί κανόνες, αντικειµενικά κριτήρια έτσι ώστε να υπάρξει διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα και δικαιοσύνη. Έτσι θα διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο και ένα
περιβάλλον στο οποίο θα ζούµε όλοι µαζί και θα είµαστε ίσοι
αλλά και ταυτόχρονα διαφορετικοί. Πρέπει να σεβόµαστε και τη
διαφορετικότητα έτσι όπως είπε και ο Αλέν Ντορέν. Το σχέδιο
που συζητούµε σήµερα κινείται προς την παραπάνω σωστή κατεύθυνση και το υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. ∆ηµήτριος Παπουτσής για έξι λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές, τη δεύτερη
µέρα αυτής της συζήτησης επί της αρχής του σχεδίου νόµου, ότι
έχουν διατυπωθεί ήδη στην Αίθουσα οι βασικές θέσεις και των
κοµµάτων αλλά και των συναδέλφων γύρω από το συζητούµενο
σχέδιο νόµου. Οι πολίτες της χώρας επίσης διαπιστώνουν πως
αυτό το ζήτηµα της µετανάστευσης δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ούτε µε ξόρκια αλλά ούτε και µε πυροτεχνήµατα ή και φόβητρα αντισυνταγµατικότητας. ∆εν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε
αφορισµούς και φοβικά σύνδροµα, έτσι όπως στην επίκληση
αυτών εναλλάσσονται σε αντίστοιχους ρόλους τόσο η πλευρά
της Νέας ∆ηµοκρατίας όσο και η πλευρά του ΛΑΟΣ.
Κατά την µακραίωνη ιστορία της Ελλάδος η περιχαράκωση, η
µεµψιµοιρία όταν αντιτάχθηκαν στην οικουµενικότητα του ελληνικού πολιτισµού, του Ελληνισµού των αξιών και της ανθρωπιστικής παιδείας, αποτέλεσαν συνταγές εθνικής ήττας και εθνικών
υποχωρήσεων. Με το παρόν σχέδιο νόµου, λοιπόν, η Κυβέρνηση
µε πίστη και συνέπεια και στις προεκλογικές της δεσµεύσεις άλλωστε, δίνει συνολική και αξιόπιστη απάντηση σε ένα τόσο σηµαντικό πρόβληµα.
Το παρόν σχέδιο νόµου απαντά µεταξύ άλλων αποφασιστικά
σ’ ένα καθεστώς µιας, πράγµατι, δαιδαλώδους πολυνοµίας που
χαρακτηρίζει στις µέρες µας γενικότερα το δίκαιο των αλλοδαπών, το οποίο πρέπει να πούµε πως διογκώθηκε ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία µε µια διαρκή συσσώρευση επάλληλων και
εξειδικευµένων πολλές φορές νοµοθετικών ρυθµίσεων, που είναι
γεγονός ότι δυσκόλευαν τη ζωή του µετανάστη παρά τον διευκόλυναν στην προσπάθειά του για µια νόµιµη και δηµιουργική
ζωή στην πατρίδα µας.
Για πρώτη φορά µε το παρόν σχέδιο νόµου αντιµετωπίζεται το
ζήτηµα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό µε απλό
νοµικά και ουσιαστικά αλλά και έντιµο και ηθικό τρόπο, χωρίς
αδικαιολόγητα εµπόδια, προσχήµατα ή άλλες νοµικές ή νοµιµοφανείς γραφειοκρατικές διατυπώσεις και υποκρισίες που δυστυχώς χαρακτήρισαν τις διάφορες πρακτικές του ελληνικού
κράτους για αυτό το ζήτηµα τα προηγούµενα χρόνια.
Το σχέδιο νόµου στο σύνολό του έχει προοδευτικό χαρακτήρα, είναι προφανώς προσανατολισµένο στην παραπέρα δηµοκρατική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αλλά και της
ελληνικής πολιτείας. Με την προσπάθεια πολιτικής ένταξης σε
αυτήν µεγάλου µέρους των σύγχρονων µετοίκων, όπως είναι οι
οικονοµικοί µετανάστες που διαµένουν νόµιµα –και το τονίζω
αυτό γιατί έχει γίνει αρκετή προσπάθεια παραπληροφόρησης
στην Αίθουσα αυτή- εδώ και χρόνια στην πατρίδα µας. ∆ηλαδή
όλων αυτών των µεταναστών που παρ’ ότι εργάζονται, προσφέρουν στην ελληνική κοινωνική και οικονοµική ζωή, δεν έχουν ως
τώρα ανάλογη πολιτική συµµετοχή και αντιπροσώπευση.
Το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου κινείται προφανώς και στη διευθέτηση τριών παραλλήλων ζητηµάτων. Πρώτον, σε αυτό που
αφορά στην παροχή δυνατότητας στη λεγόµενη δεύτερη γενιά
µεταναστών, δηλαδή στα παιδιά των νοµίµων µεταναστών που
έχουν συµπληρώσει ένα ελάχιστο απαιτούµενο χρονικό διάστηµα
νόµιµης παρουσίας στη χώρα µας, να πολιτογραφηθούν σαν Έλληνες µε αίτηση των γονιών τους.
∆εύτερον, είναι το θέµα της διαδικασίας πολιτογράφησης στη
χώρα µας µε συγκεκριµένες αλλαγές που αφορούν στον Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας.
Και τρίτο µεγάλο ζήτηµα είναι αυτό που σχετίζεται µε την πα-
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ροχή του δικαιώµατος του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι» και
στους οµογενείς αλλά και στους νόµιµους οικονοµικούς µετανάστες στον Α’ Βαθµό Αυτοδιοίκησης. ∆ικαίωµα απαραίτητο και
δείγµα ωριµότητας µιας σύγχρονης δηµοκρατικής αλλά και µε
συλλογική αυτοπεποίθηση κοινωνίας, όπως –φαντάζοµαι πως
συµφωνείτε- είναι η δική µας κοινωνία.
Γιατί εν τέλει, η πολιτική συµµετοχή ως εκδήλωση της ανάγκης
αλλά και του δικαιώµατος πολιτικού αυτοπροσδιορισµού είναι,
πράγµατι, κορύφωση και ταυτόχρονα επικύρωση της ιδιότητας
του να είναι κάποιος πλήρες µέλος µιας πολιτικά οργανωµένης,
σύγχρονης και δηµοκρατικής κοινωνίας, όπως η δική µας.
Και σήµερα για εµάς στο ΠΑΣΟΚ το να µην εξαιρείται ένα µεγάλο µέρος της κοινωνίας µας από την πολιτική διαδικασία, όπως
φυσικά και για την ίδια την Κυβέρνηση, αποτελεί πολύ σηµαντική
προϋπόθεση για την οικοδόµηση µιας κοινωνίας ασφάλειας, ειρήνης και δηµοκρατίας.
Από την άλλη πλευρά οι εκφρασθείσες επιφυλάξεις και µέσα
από τη δηµόσια διαβούλευση, αλλά και στην Αίθουσα αυτή, στο
µέτρο που συνιστούν µία καλοπροαίρετη προσέγγιση και έναν
προβληµατισµό για την αντιµετώπιση του όλου ζητήµατος,
ασφαλώς και έχουν θετική συνεισφορά στην επιτυχία αυτής της
νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Θεωρώ καθήκον µου σε αυτήν την περίπτωση να συγκαταλέξω
την θέση που διατυπώνει στην Αίθουσα αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα
∆ηµοκρατία και ο ΛΑΟΣ µας ζητούν γι’ άλλη µία φορά την απόσυρση ενός ακόµη νοµοσχεδίου, µε τις γνωστές αναλήθειες και
αντιδράσεις. Εγώ, πρέπει να επικαλεστώ, πως στις πυκνές νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης σε αυτήν την Αίθουσα,
δεν θυµάµαι παρά µόνο την µονότονη αυτή αντίδραση απόσυρσης σχεδόν όλων των νοµοσχεδίων που έγιναν νόµοι µέχρι σήµερα το τελευταίο πεντάµηνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλώ τους υποψηφίους αιρετούς των αυτοδιοικητικών εκλογών του Νοέµβρη του 2010, τους
υποψηφίους των δηµοτικών εκλογών ειδικότερα, να µη διστάσουν µπροστά στην προοπτική να συµπεριληφθούν στα ψηφοδέλτιά τους και µετανάστες. Και να στηρίξουν στην πράξη το
σχέδιο νόµου, αυριανό νόµο, και σε αυτήν την σηµαντική αναφορά.
Καλώ και εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τα µάτια
στραµµένα στο µέλλον, µε την αναγκαία ατοµική και συλλογική
αυτοπεποίθηση να υπερψηφίσετε το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπουτσή.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Βαγιωνάς, για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσγειωνόµαστε στη σκληρή πραγµατικότητα.
Καλός είναι ο Ευρυπίδης της κ. Νταλάρα, του αγαπητού µου
Χρήστου Χάιδου, ο Ιησούς Χριστός και ο ενταφιασµός Του και
τα λεγόµενα του κ. Παπουτσή.
Αλλά από την µακροχρόνια εµπειρία µου στην ιατρική, µία δεκαπενταετία από το 1988 έως το 2003, ήµουν ένας από τους δύο
γιατρούς της Μακεδονίας που έβλεπαν µετανάστες για την Αυστραλία και για τον Καναδά. Για να συµπληρώσεις έναν φάκελο
των ανθρώπων αυτών, χρειαζόταν ένας έµπειρος κλινικός, κύριε
Πρόεδρε, τουλάχιστον τρεις ώρες, µε προϋποθέσεις και αρχές
που θέσπιζαν οι πρεσβείες των χωρών αυτών και όχι η ελληνική
πραγµατικότητα. Κληρονοµικό, ατοµικό και οικογενειακό, πλήρης κλινικοεργαστηριακή εξέταση, µεταδιδόµενα νοσήµατα και
ψυχικά νοσήµατα. Είδατε τέτοιον µετανάστη στην Ελλάδα;
Εγώ σέβοµαι τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης και µάλιστα µερικοί, αν θυµάµαι καλά, ο κ. Ασπραδάκης και άλλοι, ανέφεραν και ονόµατα µεγάλων Ελλήνων του κ. Στεφανόπουλου και
του κ. Κάρολου Παπούλια. Ναι αλλά οι συνθήκες είναι εντελώς
διαφορετικές και η πραγµατικότητα είναι αυτή.
Η δεύτερη εµπειρία µου είναι τα τελευταία είκοσι χρόνια από
τότε που άνοιξαν τα σύνορα, µπήκαν οι Βαλκάνιοι και ιδιαίτερα οι
Αλβανοί, οµογενείς και µη, από τις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού. Φούντωσε η ηπατίτιδα και η φυµατίωση. Αυτή είναι η
σκληρή πραγµατικότητα! Και µία διετία ως επιστήµων µετανάστης, µετά από υποτροφία του ΙΚΥ στο Λονδίνο.
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Ο ξένος είναι πάντα ξένος. Τρία είναι τα γνωρίσµατα. Πρώτον,
η δυσχέρεια της γλώσσας. ‘Οσο µεγαλύτερη είναι η δυσχέρεια,
τόσο η προσαρµογή είναι δυσκολότερη, για να µην πω ανέφικτη.
∆εύτερον, το γεγονός ότι από αυτούς που βλέπω την τελευταία
εικοσαετία ως γιατρός και ως πολιτικός, είναι οι γιατροί ή γιατρέσσες, µηχανικοί, δικηγόροι που θέλουν να γίνουν νοσηλευτές
ή αποκλειστικές σε γερόντισσες ανήµπορες ή γέροντες, για να
µάθουν την γλώσσα. ∆εν µπορούν να εκφραστούν και να πουν
τα δικά τους ακαδηµαϊκά προσόντα. Από την άλλη πλευρά είναι
η κοινωνικοοικονοµική πολιτική κατάστασή τους και η πολιτισµική. ∆εν έχουµε τα ίδια χούγια, τις ίδιες συνήθειες εµείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι µε µωαµεθανούς. Υπάρχει µεγάλη διαφορά.
Λέτε, λοιπόν, όλοι κύριοι της Συµπολίτευσης ότι δεν υπάρχει
µεταναστευτική πολιτική. Ναι, µέχρι το 2004 δεν υπήρχε. Θα
κάνω χρήση των γραπτών µου γιατί η Νέα ∆ηµοκρατία το 2004
έφερε ένα σύγχρονο Κώδικα Ιθαγένειας µε το ν.3284. Στη συνέχεια, το 2005 και το 2007, µε άλλους δύο νόµους τον 3386 και τον
3536, η χώρα απέκτησε σχεδόν πλήρη µεταναστευτική πολιτική.
Με το ν.3731 του 2008 θεωρήθηκαν νόµιµα τα παιδιά των µεταναστών των οποίων ο ένας τουλάχιστον εκ των γονέων είχε νόµιµη εγκατάσταση.
Τι λέει, λοιπόν, ο νόµος αυτός; Όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν
και γίνουν δεκαοχτάρηδες, αφού πάρουν τη βασική παιδεία την
εννιάχρονη, µπορούν αυτόµατα να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον το θελήσουν, αλλά θα αποποιηθούν την ιθαγένεια
των γονέων τους.
Τούτη τη στιγµή όµως εσείς κάνατε κάτι άλλο. Από την ιθαγένεια που θα πάρει το παιδί, θέλει να την κληρονοµήσει και ο γονιός. Έ, αυτό σε κανένα µέρος του κόσµου δεν γίνεται. Και κάτι
ακόµη. Για δείτε τι κάνουν οι Γερµανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί.
Εφεύραν την βρετανικότητα, την γαλλικότητα, την γερµανότητα,
την ισπανικότητα και δίνουν µε το σταγονόµετρο ιθαγένειες.
Εµείς, µπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά µη δίνετε.
∆εν γίνεται έτσι η µεταναστευτική πολιτική. Μάλιστα, πρέπει
να είναι ακόµη πιο αυστηρός ο νόµος για την απόκτηση της ιθαγένειας. ∆εν είναι προνόµιο των Ελλήνων. Είναι προνόµιο όλων
των χωρών που σέβονται τον εαυτό τους.
Ο νόµος πάντως, έρχεται στην πλέον ακατάλληλη στιγµή. Πριν
από λίγες ηµέρες ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος είπε:
«∆εν φθάνει το νοµοσχέδιο των µέτρων, θέλουµε νόµο φορολογικό, θέλουµε νόµο αναπτυξιακό», το µεταναστευτικό χωρίς να το
έχετε πει ποτέ. ∆εν το είπατε προεκλογικά ότι θα φέρνατε νόµο
για τους µετανάστες που θα αποκτήσουν ιθαγένεια, ή θα χρησιµοποιήσουν την υποψηφιότητά τους σε δηµοτικές εκλογές ως
όχηµα για να αποκτήσουν ένα κεκτηµένο, για να πάρουν την ιθαγένεια.
Άρα, λοιπόν, το νοµοσχέδιο που φέρνετε µε την παροχή δικαιώµατος ψήφου στους µετανάστες, µε την εγγραφή τους
στους εκλογικούς καταλόγους µέχρι τις 30.8.2010, είναι κάτι παραπάνω από πονηρό.
Και δεύτερον, µε διάταξη που θεωρεί τη συµµετοχή των µεταναστών στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως αποδεικτικό
στοιχείο κοινωνικής ενσωµάτωσης, κατά συνέπεια θετική προϋπόθεση για την κτίση της ελληνικής ιθαγένειας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κλείνετε εδώ, κύριε
Βαγιωνά, γιατί έχει περάσει ο χρόνος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: ∆ύο λέξεις, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω.
Ήµουν ευρωσκεπτικιστής και χαίροµαι τον Πρωθυπουργό που
οργώνει την Ευρώπη και την Αµερική. Αν είναι ευρωσκεπτικιστής
και ο Πρωθυπουργός και θέλει, όχι οικονοµική στήριξη αλλά πολιτική, να δηλώσει ευθαρσώς ότι τα επιτόκια, τα σπρεντ -που
λέµε- των Γερµανών, των Γάλλων να είναι ίδια µε τα ελληνικά.
Και κάτι ακόµα. ∆ύο πράγµατα δεν κατάλαβα καλά. Έχουµε
αµυντικούς εξοπλισµούς διπλάσιους από τη µεγαλύτερη χώρα
της Ευρώπης. ∆ώστε µας τους εξοπλισµούς που χρειάζονται,
γιατί τα σύνορα της Ευρώπης είναι τα σύνορα της Ελλάδας και
δεν θέλουµε καµµία βοήθεια. Και Ευρωπαίοι, δώστε και αρκετά
χρήµατα, να φυλάξουµε τα Αιγαίο που µπαίνουν διακόσιες χιλιάδες λαθροµετανάστες.
Θα ήθελα να συνεχίσω, αλλά ο χρόνος δεν µου το επιτρέπει.
Καταψηφίζω το νοµοσχέδιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης.
Παρακαλώ και πάλι να τηρείται ο χρόνος για να µην καθόµαστε να δίνουµε αυτή τη µάχη το Προεδρείο µε τους οµιλητές.
Ορίστε, κύριε ΑΪβαλιώτη, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑϊΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆ύσκολα µπορεί κανείς να βρει νοµοσχέδιο στην τριανταεξάχρονη µεταπολιτευτική πορεία του τόπου, που να είναι τόσο επικίνδυνα ακραίο και να περιλαµβάνει τόσο εξωφρενικούς
ισχυρισµούς.
Απέτυχαν, λοιπόν, τα δύο παλιά κόµµατα να ελέγξουν τα σύνορά µας στο Αιγαίο προς τέρψη φυσικά των εξτρεµιστών εθνικιστών Τούρκων και Αλβανών. Απέτυχαν να κινητοποιήσουν την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέτυχαν να προστατεύσουν τους ταλαίπωρους Έλληνες πολίτες. Απέτυχαν να εφαρµόσουν στοιχειωδώς
τις συµφωνίες επανεισδοχής.
Πέτυχαν, όµως, κάτι άλλο, να δηµιουργήσουν στους Έλληνες,
σ’ έναν ταλαιπωρούµενο και χειµαζόµενο λαό µε δυόµισι εκατοµµύρια φτωχούς, το σύµπλεγµα ότι είναι δήθεν ρατσιστές. Τα
παπαγαλάκια, δηλαδή, του Σόρος της θολοκουλτούρας, της
νέας τάξης πραγµάτων, συνασπισµένα µεταξύ τους, παπαγαλίζουν το γνωστό παραµύθι ότι δήθεν οι Έλληνες είναι ακραίοι και
ας έχει η Ελλάδα το 20% της ευρωπαϊκής µετανάστευσης και ας
παίρνει λιγότερο από 1 ευρώ το χρόνο ανά λαθροµετανάστη από
τα κοινοτικά ταµεία. Αυτά κατέθεσε η προηγούµενη κυβέρνηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ας παίζουµε, λοιπόν, το ρόλο του προφυλακτήρα, άκοπα για
τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για τους πλούσιους Βέλγους που
έχουν την ησυχία τους στις Βρυξέλλες, για τους πλούσιους ∆ανούς που έχουν την ησυχία τους στην Κοπενγχάγη, για τους
πλούσιους Φινλανδούς του κ. Ρεν στο Ελσίνκι.
Κατά τα άλλα ο ελληνικός λαός συκοφαντείται από τα παπαγαλάκια του Σόρος και της νέας τάξης πραγµάτων -συνασπισµένα µεταξύ τους- ότι είναι δήθεν ρατσιστής. Όλα επιστρατεύονται για να δικαιολογήσετε το νοµοσχέδιό σας. Και τους
Έλληνες τους ηρωικούς µετανάστες της Αµερικής τσουβαλιάσατε µε τους λαθροµετανάστες και τους ξεριζωµένους προγόνους µας τους Αίβαλιώτες, τους Σµυρνιούς, τους Ποντίους, τους
ξεριζωµένους Έλληνες της Τουρκίας παροµοιάζετε µε τους λαθροµετανάστες, αυτούς που έσπρωξε η Τουρκία µε τους δουλεµπόρους, βγάζοντας χιλιάδες δολάρια ανά κεφάλι. Μέχρι και τον
εµφύλιο και το παιδοµάζωµα µπλέξατε και επιστρατεύσατε στους
σκοπούς σας.
Εν τω µεταξύ, βέβαια, επαναλαµβάνετε το γνωστό τροπάρι ότι
το πρόβληµα άρχισε το 1992 επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, λες
και δεν ήσαστε έντεκα χρόνια σερί κυβέρνηση από το 1993 έως
το 2004 και δεν γέµισε η Ελλάδα τότε λαθροµετανάστες. Ο Μητσοτάκης σας έφταιγε!
Η διαστρέβλωση, λοιπόν, και η ακρότητα πάει σύννεφο. Πρωτοφανές είναι και το µπλέξιµο που κάνετε µεταξύ ιθαγένειας και
υπηκοότητας.
Εµείς, λοιπόν, που ήµασταν µετανάστες, κυρία Υπουργέ, στο
Βέλγιο ούτε ιθαγένεια είδαµε, ούτε δικαίωµα ψήφου είδαµε, ούτε
υποψήφιοι σε δηµοτικές εκλογές ήµασταν στο Βέλγιο, παρ’ ότι
ήµασταν κοινοτικοί υπήκοοι γιατί οι Βέλγοι απλώς δεν δίνουν
απλόχερα όσα δίνετε εσείς σήµερα σε Πακιστανούς, Τούρκους
και δεν ξέρω και σε ποιους άλλους.
Φτιάχνετε, λοιπόν, τεχνητά «Έλληνες του σωλήνα», αδιαφορώντας για τους εθνικούς κινδύνους που δηµιουργείτε µε την ενθάρρυνση εξτρεµιστών που καλοβλέπουν τη δυνατότητα,
πατώντας στις σηµερινές ρυθµίσεις, να γεµίσουν αυτά τα µπροστινά έδρανα εδώ δεξιά ή εκεί, µε εξήντα µουσουλµάνους Βουλευτές. Εκεί θα πατήσουν στα δικά σας και θα γεµίσουµε εδώ µε
εξήντα εξτρεµιστές µουσουλµάνους Βουλευτές. Αυτό θέλετε;
Αυτό επιδιώκετε µ’ αυτόν το νόµο που φέρατε;
Αδιαφορείτε φυσικά για το έξτρα κόστος που συνεπάγεται η
ακραία ρύθµισή σας. Αδιαφορείτε και για συνταγµατολόγους του
χώρου σας. Ο ∆ηµήτρης Τσάτσος, διαπρεπής συνταγµατολόγος
και Ευρωβουλευτής σας επί σειρά ετών γράφει στο Συνταγµα-
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τικό ∆ίκαιο «η αναγνώριση χρειάζεται συνταγµατική µεταβολή, η
οποία δεν συντελέστηκε». Αυτά αναφέρονται στο βιβλίο του. Και
δεν µας λέτε, το υπόλοιπο ενάµισι εκατοµµύριο που δεν νοµιµοποιείται, τι θα το κάνετε; Θα το απελάσετε; Θα το νοµιµοποιήσετε; Θα το βάλετε σε καράβι και θα το βουλιάξετε; Θα το
κλείσετε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης;
Και ο νόµος της ιθαγένειας που ψηφίσατε από κοινού Νέα ∆ηµοκρατία και ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο ν.3384/2004, τι ήταν; Τι ήσαστε τότε,
ρατσιστές όταν τον ψηφίζατε; Γιατί µας µιλούσατε τότε για το
δικαίωµα του αίµατος; Ήσαστε ρατσιστές τότε; Πριν από πέντε
χρόνια τον ψηφίσατε.
Εσείς, λοιπόν, η ευρωλάγνοι, που κάθεστε σούζα σε όσα επιτάσσει η αµόλυντη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µάθατε ότι η χορήγηση ιθαγένειας σε πολίτες τρίτων χωρών αφορά και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στο άρθρο 9 της συνθήκης «πολίτης
της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους-µέλους».
Είσαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσετε προσφυγή στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο; Το είπε ο κ. Κοραντής. Είστε έτοιµοι να αντιµετωπίσετε και ευρωπρόστιµα; Γι’αυτά είµαστε τώρα µε αυτά τα χάλια
που έχει η οικονοµία;
Τρίβουν τα χέρια τους, λοιπόν, οι εθνικιστές της Άγκυρας και
βλέπουν φυσικά τους ακραίους της µειονότητας να βρίσκουν
στήριγµα σε όσους ακραίους µουσουλµάνους ελληνοποιείτε.
Αυτή είναι η Ελλάδα. Η χώρα που οι Έλληνες δεν παίρνουν επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά εδώ οι δενδρίτες και οι σκηνίτες –διατύπωση του Υπουργείου Οικονοµικών, είναι δική σας
διατύπωση, το καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής- µένουν στη
νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου αριθµός 0 και παίρνουν 800
ευρώ επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτή είναι η Ελλάδα που
φτιάξατε.
Οι Βορειοηπειρώτες είναι χρόνια στο περιθώριο, αλλά οι Πακιστανοί γίνονται Έλληνες. Στη χώρα δεν υπάρχει σάλιο, αλλά
το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, κυρία Υπουργέ –και
θα σας καταθέσω στα Πρακτικά την απάντηση του κ. Ραγκούση
σε ερώτηση που έκανα στη Βουλή, για να δούµε γιατί υπάρχει η
µεταναστολαγνεία- επιδοτείται για το 2009 µε 3.000.000 ευρώ
περίπου και φέτος θα του δώσετε 2.500.000 ευρώ. Για πείτε µου,
τι κάνει αυτό το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής;
Και για πείτε µου εσείς τώρα, κυρία Υπουργέ, -απάντηση του
Υφυπουργού κ. Γεώργιου Ντόλιου σε µια άλλη ερώτηση που
έκανα στη Βουλή- για ποιο λόγο ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει πιστωτική κάρτα, η οποία χρησιµοποιήθηκε πέρυσι και έφθασε το ύψος της στις 30.842 ευρώ;
Και αυτό το καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής.
Όπως θα καταθέσω και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και τη
φόρµα για το δηµοψήφισµα. Εδώ είναι, κυρία Υπουργέ. Και το
καταθέτω στα Πρακτικά για να θυµηθούν όσοι θα έλθουν µετά
από εµάς, ποιοι ήταν αυτοί που συντάχθηκαν άθελά τους έστω
µε τους εθνικιστές της Άγκυρας, µε τον Σόρος και τη νέα τάξη
πραγµάτων και ποιοι πάλεψαν για να σωθεί η Ελλάδα από την
προσωποποίηση και να ξαναγίνει µια ήσυχη, ειρηνική χώρα,
χωρίς περιττές εντάσεις και ρατσισµούς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Τζάκρη.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Μία σύντοµη απάντηση θα ήθελα να δώσω, κύριε Πρόεδρε, στον κ. Αϊβαλιώτη.
Κατ’ αρχάς, κύριε Αϊβαλιώτη, πόσα χρόνια ήσαστε στο Βέλγιο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: ∆εκατέσσερα χρόνια.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Θα µπορούσατε
από τα τρία χρόνια που έχετε ζήσει εκεί και εσείς και η σύζυγός
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σας, να έχετε αποκτήσει τη βελγική ιθαγένεια. Το παιδί σας, αν
έχετε παιδί, θα µπορούσε πριν από την ηλικία των δώδεκα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Σας ακούν οι Έλληνες µετανάστες του Βελγίου.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Σας διαβάζω τη
βελγική νοµοθεσία, όπως µου την κατέθεσε η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς επίσης…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Στις δηµοτικές εκλογές ψηφίζουν;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ µη
διακόπτετε.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Επιτρέπεται η
διπλή ιθαγένεια. Θα µπορούσατε να κρατήσετε και τη δική σας
και τα παιδιά της τρίτης γενιάς έχουν αυτοµάτως τη βελγική ιθαγένεια.
Θα σας απαντήσω σε λιγάκι αν έχουν το δικαίωµα ψήφου στις
δηµοτικές εκλογές. Το Βέλγιο δίνει επίσης, τη δυνατότητα συµµετοχής. Την ευρωπαϊκή νοµοθεσία σας διαβάζω. Επειδή εσείς
δεν την θέλατε, φαίνεται, γι’ αυτό δεν την πήρατε.
Επίσης, θα σας πω ότι αρµόδια για απαντήσεις για τα θέµατα
που βάλατε για το ΙΜΕΠΟ, είναι η προηγούµενη ηγεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο κ. Παυλόπουλος µπορεί να σας απαντήσει µε πόσα χρήµατα
επιδοτήθηκε το ΙΜΕΠΟ στη διάρκεια του 2009, καθώς επίσης και
για ποιους λόγους ο Πρόεδρος του ΙΜΕΠΟ ο κ. Αλέξανδρος
Ζαβός, διατηρούσε ο ίδιος προσωπικά πιστωτική κάρτα, την
οποία -όπως λέτε και ο ίδιος- χρέωσε µε το ποσό των 30.000
ευρώ. Ρωτήσετε τον κ. Παυλόπουλο να σας απαντήσει ο ίδιος,
γιατί εµείς σε κάθε περίπτωση δεν έχουµε επιχορηγήσει το
ΙΜΕΠΟ. Επίσης, να ρωτήσετε τον κ. Παυλόπουλο ποιο είναι το
έργο που παρουσίασε το ΙΜΕΠΟ και ο εκλεκτός του ο κ. Αλέξανδρος Ζαβός µέχρι το τέλος του 2009.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης.
Ορίστε, κύριε Κιλτίδη, έχετε το λόγο για έξι λεπτά και µη µου
πείτε ότι σας αδικώ αν κτυπάω το κουδούνι, εφόσον υπερβείτε το
χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι αυτές τις ηµέρες ζούµε
πάλι µια στρεβλή έκφραση της θέλησης των πολιτών µέσα στο
Κοινοβούλιο. ∆εν απαξιώθηκε η πολιτική ζωή του τόπου τυχαία.
Ένα από τα µείζονα αίτια έχει να κάνει µε τη γνήσια αντιπροσώπευση κατά την αντιπροσωπευτικότητα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Ποια είναι, δηλαδή, η βούληση, η θέληση του ψηφοφόρου πολίτη προφανώς προς τα κόµµατα του ελληνικού Κοινοβουλίου
και τι εκφράζεται µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Εκτιµώ ότι οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ κατ’ εξοχήν, θα έχουν
γίνει οι κοινωνοί αυτής της θέλησης των Ελλήνων πολιτών που
επέλεξαν…
∆υστυχώς, απουσιάζει και η κυρία Υφυπουργός.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: ∆υστυχώς, δεν υπάρχουν εκπρόσωποι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Είναι ένα µεγάλο θέµα αυτό,
κύριε Πρόεδρε. Όχι µε µικροψυχία, ούτε µε µιζέρια. Είναι δυνατόν να µην έρχονται δύο τουλάχιστον εκπρόσωποι της κυβερνήσεως;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Έχετε δίκιο, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Επειδή χρηµατίσαµε και µέλη της
εκτελεστικής εξουσίας ξέραµε ότι αυτό ήταν εκ των ων ουκ άνευ,
ότι αυτό δεν καταπατάται επ’ ουδενί λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ας δείξουµε λίγη κατανόηση, κύριε Κιλτίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Και δεν έχω καµµία µαταιότητα
περί του προσώπου µου, βεβαίως, αλλά για την τάξη των πραγµάτων το αναφέρω.
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Έτσι πιστεύω ότι η αντιπροσωπευτικότητα, πάλι κατά έναν
τρόπο, στρεβλά, έρχεται και καταγράφεται µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα άλλο µείζον θέµα γενικότερο,
όµως, κοινωνικό, όχι µόνο της πολιτικής µας ζωής, έχει να κάνει
µε το περιεχόµενο των λέξεων και των εννοιών. Εµείς, οι λίγο µεγαλύτεροι, µάθαµε την ελληνική γραµµατική, µάθαµε τα ελληνικά γράµµατα και, αν και προερχόµενοι από την ακριτική
ύπαιθρο, καταβάλαµε προσπάθεια να αποδίδουµε το νόηµα των
λέξεων και των εννοιών, έτσι όπως η ελληνική γραµµατεία επιτάσσει.
∆υστυχώς, σήµερα ακούγονται εδώ έννοιες µε διαστροφικό
περιεχόµενο ως καταγραφή. Είναι συνώνυµο η υπηκοότητα της
ιθαγενείας; Είναι συνώνυµο η νοµιµότης της ιθαγενείας;
Και εγκαλούµεθα ότι κάποιοι άραγε αντιδρούµε για την απόδοση της ιθαγενείας, µη βλέποντας ότι θέλουµε νοµίµους ανθρώπους πολίτες, ανεξαρτήτως καταγωγής µέσα στην πατρίδα
µας, στη χώρα µας; Και προφανώς, η νοµιµότης πρέπει να επιβληθεί.
Όσοι αυτό ισχυριζόµαστε ή έχουµε αιτιάσεις για την απόδοση
της ιθαγενείας, όπως το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί, πάνω απ’ όλα εµείς
είµαστε οι κήρυκες της νοµιµότητας που πρέπει να υπάρχει για
οποιονδήποτε πολίτη µέσα σε αυτήν τη χώρα.
Και -όπως είπα- άλλο η υπηκοότης, άλλο η πολιτογράφηση και
άλλο η ιθαγένεια. Ανοίξτε όποιο λεξικό θέλετε της ελληνικής
γλώσσας, οποιασδήποτε δηµοκρατικής απόχρωσης και τότε θα
δείτε το περιεχόµενο της λέξεως «ιθαγένεια».
Ακούστηκαν και άλλα ανιστόρητα. Και προφανώς, ως ιστορική
καταγραφή, µπορεί να έχουν την αξία τους και να αποδίδουν
ορθώς την ιστορία εκείνης της εποχής, για τη Μικρασιατική Καταστροφή και τους πρόσφυγες προγόνους µας. ∆εν είναι ό,τι καλύτερο επειδή κάποιοι είπαν ό,τι είπαν γι’ αυτούς τους
ανθρώπους, ότι αυτό ήταν το ζητούµενο της εθνικής –εάν το θέλετε- συνειδήσεως όλων των οµογενών, όλων των Ελλήνων,
όπου γης. Και δεν µπορούµε να το επικαλούµαστε αυτό.
Εγώ γνώρισα µία γιαγιά που ήλθε από τον ευρύτερο καππαδοκικό Πόντο, µου έµαθε ότι ένα όνειρο και ένα περιεχόµενο
είχαν στη ζωή τους, το Θεό και την πατρίδα. Και προφανώς, εννοούσαν την Ελλάδα. ∆εν είχαν τίποτα διαφορετικό. Και πώς αυτούς τους ανθρώπους, ερχόµαστε εµείς σήµερα να ατιµάσουµε
τη µνήµη τους; Και οι γονείς µου ήταν µετανάστες. Πώς ατιµάζετε εσείς τους γονείς µας; Έτσι πήγαν στο εξωτερικό; Ήταν οι
Έλληνες γονείς µας, άνθρωποι που έφυγαν και θέλησαν να καταπατήσουν αρχές και αξίες άλλων λαών και άλλου κράτους;
Στη δυτική Γερµανία τότε πήγαν µε εξετάσεις, όπως είπε ο κ.
Βαγιωνάς, ταπεινωτικές πολλές φορές, µε πρόσκληση στη χειρότερη των περιπτώσεων, µε συγκεκριµένο συµβόλαιο στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και εκεί έζησαν. Και σήµερα είναι
προσβολή, είναι ντροπή να εξοµοιώνετε εσείς τους προγόνους
µας, που θυσίασαν δύο γενιές γι’ αυτήν την πατρίδα και τους γονείς µας που έζησαν ως µετανάστες, µε το σηµερινό καθεστώς
που θέλετε εσείς να δώσετε οποιαδήποτε λύση.
Απεµπολείτε το κυριαρχικό δικαίωµα της χώρας. Το είπε και ο
Συνήγορος του Πολίτη. Η ιθαγένεια είναι κυριαρχικό δικαίωµα
της χώρας. Ετεροπροσδιορίζετε ανθρώπους. Τους ρωτήσατε
άραγε αυτούς που γεννιούνται; Εσείς, οι οποίοι έχετε και µία έκφραση οµολογώ ανθρωπιστικότερη, µε την ελευθεριότητα, πιθανώς, πολλές φορές που µπορεί να υπάρχει, γύρω από τον
προσδιορισµό των ανθρώπων και των προσώπων. Πώς προσδιορίζετε, όποιος γεννιέται κατ’ αυτόν τον τρόπο –προσέξτε- κατά
την ιθαγένεια; Τον ρωτήσατε;
Όσον αφορά την έννοια του έθνους, αγαπητοί µου φίλοι, είµαστε ο µοναδικός λαός στον κόσµο που δώσαµε περιεχόµενο
πολιτισµικό. Ουδείς λαός, από υπάρξεως ανθρωπίνων οργανωµένων κοινωνιών, απέδωσε την εθνική έννοια µε πολιτισµικό περιεχόµενο, όπως ο ελληνικός από την αρχαιότητα. Και όσα
αυταρχικά καθεστώτα ή διεθνιστικά προσπάθησαν να το ακυρώσουν, όπως η Πρωσία, η Γιουγκοσλαβία, η Σοβιετική Ένωση,
γρήγορα επανήλθαν και αναζήτησαν αυτοί οι λαοί την εθνική
τους ταυτότητα. Και δεν νοµίζω ότι κανένας µπορεί να µε διαψεύσει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το ζήτηµα είναι πανάρχαιο. Απασχόλησε και τον Αριστοτέλη
και τον Πλάτωνα. Πλάνητες εις την Αττική υπήρχαν και τότε, έτσι
τους ονόµαζαν όσοι περιφέρονταν και θέλησαν να τους εντάξουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ολοκληρώστε, κύριε
Κιλτίδη, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία
παρακαταθήκη ενός σοφού σύγχρονου πολιτικού που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, του κ. Πεπονή, ο οποίος σε µία τελευταία του
συνέντευξη, αναζητώντας τα αίτια του εκφυλισµού της εθνικής
µας ζωής, έθεσε ένα ερώτηµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ας αφήσουµε τον κ.
Πεπονή γιατί δεν έχουµε περιθώριο, κύριε Κιλτίδη, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: «Πρέπει να ξαναβρούµε, εάν θέλουµε εθνική ζωή και τότε µπορούµε να έχουµε εθνική συνεννόηση».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας για έξι λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχία για να ακούγεται ο
οµιλητής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάγκη προστασίας της εθνικής ταυτότητας και της κοινωνικής συνοχής έχει γίνει συνείδηση
στις χώρες της Ευρώπης, γι’ αυτό και έχουν πάρει σκληρά µέτρα,
µέτρα που πολλές φορές µας βρίσκουν αντίθετους.
Ωστόσο, σήµερα η Κυβέρνηση κινείται στην ακριβώς αντίθετη
κατεύθυνση από όλους τους εταίρους µας. Αντί να θεσπίζει
µέτρα ελέγχου των παράνοµων µεταναστών, ανοίγει την κερκόπορτα για την ιστορία ακόµα περισσοτέρων. ∆ηµιουργεί σε εκατοντάδες χιλιάδες απελπισµένους ανθρώπους την προσδοκία ότι
εάν καταφέρουν και µπουν στην Ελλάδα, θα είναι εύκολη η συνέχεια γι’ αυτούς να αποκτήσουν ευρωπαϊκό διαβατήριο.
Η βιασύνη της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να φέρει το νοµοσχέδιο στη Βουλή, γεννά εύλογα ερωτήµατα. Προς τι τέτοια
σπουδή; Ποία η σκοπιµότητα.
Και θα πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, να
βρείτε σοβαρά επιχειρήµατα, να πείσετε τους πολίτες, να πείσετε τους ψηφοφόρους σας για τις καλές σας προθέσεις. Γιατί
σε αυτήν την Αίθουσα απεδείχθη περίτρανα ότι φέρνετε αυτόν το
νόµο, προκειµένου να αυξήσετε την πολιτική σας πελατεία, αδιαφορώντας για την αλλοίωση του εκλογικού σώµατος.
Και η συναλλαγή που επιχειρείτε, αποδεικνύεται από την αλληλουχία των διατάξεων του νόµου. Πρώτα αποδίδετε εύκολα την
ελληνική ιθαγένεια σε παιδιά µεταναστών. Στη συνέχεια, δίνετε δικαίωµα ψήφου στους γονείς στις εκλογές της πρωτοβάθµιας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και ο κύκλος κλείνει µε τις ουσιαστικές
προϋποθέσεις πολιτογράφησης, όπως λέει το νοµοσχέδιο, για
τους ενήλικες µετανάστες, µία από τις οποίες είναι η συµµετοχή
στις δηµοτικές εκλογές, που σηµαίνει ότι θα ψηφίσουν όλοι όσοι
έχουν τις προϋποθέσεις, περισσότεροι από πεντακόσιες χιλιάδες.
Εάν συνυπολογίσουµε την αποχή, αντιλαµβάνεται εύκολα ο καθένας από εµάς, πόσο αυτός ο αριθµός θα επηρεάσει το εκλογικό
αποτέλεσµα.
Ιδού, λοιπόν, η απάντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ, γιατί τρέχετε. Τρέχετε να προλάβετε, ώστε µέχρι τις
επόµενες δηµοτικές εκλογές να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και να ψηφίσουν οι µετανάστες.
Έτσι βιαστήκατε και το 2000, όταν ελληνοποιήσατε παράνοµα
εκατοντάδες, χιλιάδες αλλοδαπούς. Τους δώσατε σπίτια και αυτοκίνητα, τους δώσατε µόρια για πρόσληψη στο δηµόσιο σε
βάρος των Ελλήνων και των Ελληνίδων.
∆ώσατε προνόµια, που κανένας Έλληνας σήµερα δεν απολαµβάνει και αν επρόκειτο, βεβαίως, για µετανάστες ελληνικής
καταγωγής, δεν θα ετίθετο θέµα. Όπως αποδείχθηκε αργότερα
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δεν επρόκειτο για αδέλφια µας πρόσφυγες, οι περισσότεροι
ήταν ξένοι που έγιναν Έλληνες µε πλαστά διαβατήρια και αυτό
αποδείχθηκε αργότερα, όταν αποκαλύφθηκε ότι σε µικρές κοινότητες της χώρας µας είχαν ελληνοποιηθεί εκατοντάδες ξένοι.
Απεδείχθη, όταν συνελήφθησαν Ρώσοι κακοποιοί να έχουν στα
χέρια τους νόµιµα ελληνικά διαβατήρια. Με την ανοχή σας στήθηκε ολόκληρη βιοµηχανία ελληνοποιήσεων µε πλαστά στοιχεία
και ταυτότητες και χαρίσατε απλόχερα σε σεσηµασµένους ό,τι
αρνηθήκατε στους Έλληνες οµογενείς πριν από λίγους µήνες.
Φαίνεται ότι η οµογένεια έχει πολιτικό προσανατολισµό που
δεν είναι της αρεσκείας σας, δεν εξηγείται αλλιώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ σήµερα, όπως και
τότε αποδεικνύετε ότι βάζετε το µικροκοµµατικό σας συµφέρον
πάνω από το εθνικό. Και για να υπηρετήσετε αυτό το συµφέρον
χρησιµοποιείτε, ως δούρειο ίππο την αθώα παιδική ύπαρξη. Καπηλεύεστε την ευαισθησία του Έλληνα και κάθε ανθρώπου για
το παιδί για να πετύχετε τους µικροπολιτικούς σας στόχους.
Εκδηλώνετε την ψεύτικη και υποκριτική ευαισθησία σας µόνο
για το παιδί του µετανάστη που θα έχει δικαίωµα ψήφου ο γονιός του και δεν ενδιαφέρεσθε για το παιδί του παράνοµου µετανάστη που ζει και κινείται στο ίδιο σχολείο, στην ίδια τάξη, στο
ίδιο θρανίο. Αυτή είναι η ωµή αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Η ελληνική κοινωνία όµως αντιδρά. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
είναι υπεύθυνη γι’ αυτές τις αντιδράσεις, για όσες θα δούµε στο
µέλλον. Γιατί οι αυτόµατες ελληνοποιήσεις δεν εξασφαλίζουν την
αποδοχή, την ένταξη και την κοινωνική συνοχή. ∆εν λύνουν το
πρόβληµα ούτε των µεταναστών ούτε της ελληνικής κοινωνίας.
∆εν εµπεδώνουν το αίσθηµα ασφάλειας στους Έλληνες.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν κάνει τίποτα για να ελέγξει τη
νοµιµότητα στη µετανάστευση. ∆εν δηµιουργεί υποδοµές υποδοχής και φιλοξενίας για τους µετανάστες, αλλά, κυρίως, δεν
κάνει τίποτα για να συνδέσει το µετανάστη µε την ελληνική κοινωνία, τον πολιτισµό, τους θεσµούς, την πολιτική κουλτούρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµε την Κυβέρνηση να
πάρει πίσω αυτό το νοµοσχέδιο. Ένα νοµοσχέδιο που δεν υπηρετεί τον άνθρωπο, τον Έλληνα, τον µετανάστη, παρά µόνο τα µικροπολιτικά και µικροκοµµατικά συµφέροντα αυτής της
Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Γρηγόρης Ψαριανός για έξι λεπτά.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να µε συγχωρέσετε και εσείς και οι συνάδελφοι γιατί για
πρώτη φορά σήµερα δεν φοράω γραβάτα και κουστούµι και
ήρθα µε ξεκούµπωτο πουκάµισο γιατί έχω ένα µπλουζάκι που
λέει “New York”.
∆εν είµαι φίλος των Αµερικανών, ξέρετε, ούτε πράκτορας του
Σόρος. ∆εν είµαι καθόλου φίλος των Αµερικανών, αλλά στη Νέα
Υόρκη δεν υπάρχει ούτε ένας Αµερικανός διότι η καθιστή αρκούδα πέθανε, δολοφονήθηκε. Ο άγριος βούβαλος απαλλοτριώθηκε, δεν υπάρχει Αµερικανός στη Νέα Υόρκη και σε όλη την
Αµερική. Είναι Έλληνες, Πορτορικάνοι, Ιταλοί, Πολωνοί, Τούρκοι, Αλβανοί, µπερδεµένοι, αγνώστου πατρός και µητρός, Αφρικανοί, Ουζµπέκοι, Αζέριοι και είναι Αµερικανοί πολίτες.
Με υπερηφάνεια κουνάνε την αµερικανική σηµαία και οι άλλοι
Αµερικανοί, οι άλλοι ξένοι Αµερικανοί τους χειροκροτούν. Και
εδώ δεν αφήνουµε τα Ελληνόπουλα, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και που πάνε στα ελληνικά σχολεία, να µιλήσουν τη µόνη
γλώσσα που ξέρουν και τους αρνούµαστε τη σηµαία, τη µόνη
που έχουν. Γιατί αν πάνε στην Κένυα, στην Τανζανία ή στη Ζανζιβάρη δεν υπάρχουν εκεί αλλά δεν υπάρχουν ούτε εδώ, δεν
υπάρχουν πουθενά, δεν ζουν. ∆εν υπάρχουν, είναι µη υπαρκτά
άτοµα και έχουν φθάσει µέχρι το πανεπιστήµιο. Μπορεί να διδάξουν και στα ελληνικά πανεπιστήµια και να µην έχουν ακόµη χαρτιά.
Είναι ντροπή να µιλάµε για τα αυτονόητα. Να έχουµε αντεγκλήσεις και διαξιφισµούς για πράγµατα που, στην κοινή λογική
του ανθρώπου, του ανθρώπινου ζώου έχουν λυθεί εξ ορισµού,
από κτίσεως κόσµου.
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Και όσοι αρέσκονται στα ελληνοπρεπή, στις «δηθενιές» και στα
ελληνικά «παραµυθάκια» να ξέρουν ότι ο πολιούχος τους είναι ο
Αίσωπος, ο εθνικός µας παραµυθάς που ήταν ξένος. Εκβράστηκε
από τη Βόρειο Αφρική ο Αίσωπος. Ήταν µετανάστης, λαθροµετανάστης, λαθροάνθρωπος, λαθροπαραµυθάς, λαθροέλληνας ο
Αίσωπος, κύριοι παραµυθάδες.
Αυτή η λογική και αυτή η ιδεολογία, τα παιδιά της οποίας και
τα εγγόνια της οποίας έρχονται πάλι σήµερα εδώ να αρνηθούν
το αυτονόητο δικαίωµα είναι οι ίδιοι, τα παιδιά και τα εγγόνια
αυτών που αρνήθηκαν το αυτονόητο δικαίωµα στις γυναίκες,
στους νέους, στους µικρασιάτες, στους πρόσφυγες της Βορείου
Ηπείρου, στους πρόσφυγες της Σοβιετίας, σε όλους τους ανθρώπους που µαζεύτηκαν εδώ. Και µπορούµε να προχωρήσουµε
σε ελληνοποιήσεις ακαριαία σε ένα βράδυ εάν παίρνουν χρυσά
µετάλλια µόνο, αν είναι Ολυµπιονίκες, αν είναι πρωταθλητές και
ας µην ξέρουν, «γρι» ελληνικά και ας µην έχουν καµµία σχέση µε
την Ελλάδα, σε ένα βράδυ τους βγάζουµε όλα τα χαρτιά και
πλήρη δικαιώµατα.
Θα έπρεπε να ντρεπόµαστε γι’ αυτές τις τραγικές αντιφάσεις.
Και στυλοβάτες αυτής της σπέκουλας και της προπαγάνδας της
άθλιας νεοδεξιάς, νεοχιτλερικής, νεοφασίζουσας, που ακούµε
και ανατριχιάζουµε, είναι άνθρωποι που είναι θαυµαστές των
Γερµανών βασιλέων της Ελλάδας. Αυτοί που έφεραν τον Όθωνα
και τον στήριξαν, τους Γλίξµπουργκ, τους Γεώργιους, τους Κωνσταντίνους, τους Αλέξανδρους, τις Φρειδερίκες και τις ΆννεςΜαρίες που ήταν όλοι ξένοι και έµαθαν ελληνικά µε πενήντα
δασκάλους και εντατικά προγράµµατα για να τους κάνουµε βασιλιάδες και να καµαρώνουµε γι’ αυτούς.
Ξέρετε, εµένα οι προπαππούδες µου, ο ένας παππούς µου
ήταν βασιλόφρονας, ήταν ακραίος βασιλικός. Βέβαια, βρέθηκε
στον ΕΛΑΣ µε τα φυσεκλίκια, γιατί άλλοι βασιλόφρονες την είχαν
κάνει για άλλες χώρες και για το Κάιρο και έκαναν την πάπια. Και
ο βασιλόφρονας παππούς µου ήταν βασιλόφρονας ελασίτης και
πολέµησε τους Γερµανούς κατακτητές όταν οι ιδεολόγοι και οι
στυλοβάτες αυτού του παραληρήµατος και της ιδεοληψίας συνεργάζονταν µε τους Τσολάκογλου, τους Μανιαδάκηδες, τους
Ράλληδες και τους ταγµατασφαλίτες όταν οι προπαππούδες
τους ήταν συνεργάτες των Τούρκων και των κοτζαµπάσηδων και
οι οποίοι ελληνοποιήθηκαν ακαριαία, αν ήταν αυτό που έπρεπε
για την εξουσία και για την κρατούσα τάξη και ασφάλεια. Και έγιναν και διοικητές µονάδων και έγιναν και καπετάνιοι σε πλοία και
έγιναν και αρχιστρατιωτικοί και ας ήταν Αρβανίτες, ας ήταν τουρκόσποροι.
Ο άλλος ο παππούς µου ήταν τουρκόσπορος. Ήρθε από τη
Σµύρνη, από την Τένεδο, εκβράστηκε στην Ελλάδα. Ξέρετε τι
έγραφαν οι εφηµερίδες «οι καθηµερινές» και «οι ακρόπολες»
τότε; Έγραφαν: «Να φύγει από εδώ η ξυποληταρία, οι τουρκόσποροι και οι παστρικιές, οι Σµυρνιές» να µην πω τα υπόλοιπα.
Αυτά είναι όλα γραµµένα, είναι η ίδια ιδεολογία που πέταγε
τους πρόσφυγες που έχασαν τις περιουσίες και την παιδεία τους,
τα ωδεία τους, τα γαλλικά τους, τη βαθιά τους ελληνική παιδεία,
την έχασαν και εκβράστηκαν στη θάλασσα. Όπως τώρα φουκαράδες οι οποίοι δεν είναι αποβράσµατα, είναι φυγάδες γιατί δεν
αντέχουν εκεί που είναι ή γιατί εκεί που είναι, είναι κόλαση. ∆εν
έχουν στον ήλιο µοίρα.
Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτήν τη χώρα που αγωνίστηκαν για
δικαιώµατα στους νέους, στις γυναίκες, στους πρόσφυγες και
τώρα θα αγωνιστούν για το δικαίωµα το αυτονόητο των παιδιών
που γεννιούνται στην Ελλάδα και που είναι Ελληνόπουλα και είναι
ντροπή να ψάχνουµε να βρούµε αν οι γονείς τους είναι νόµιµοι ή
παράνοµοι.
Οι παππούδες µας ήταν πρόσφυγες, οι γονείς µας ήταν λαθροµετανάστες. Στα τρένα, στα καράβια, στις βάρκες κρύβονταν
για να πάνε στην Αµερική. Στο Ellis Island τους είχαν και τους
έκαναν εξετάσεις.
Το «Αµέρικα Αµέρικα» του Ηλία Καζάν, να δείτε τις ταινίες, να
διαβάσετε ιστορία, είστε ανιστόρητοι.
Οι συγγενείς µου στην Αµερική ήταν µετανάστες λαθραίοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, κύριε Κιλτίδη.
Και εσείς, κύριε Ψαριανέ, κλείνετε.
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Οι συγγενείς µου στην Αµερική ήταν
µετανάστες λαθραίοι, ήταν λαθραίοι άνθρωποι. Και στην Αυστραλία και στη Μελβούρνη και στο Βέλγιο. ∆εν υπάρχει Βέλγιο,
δεν υπάρχει Βέλγος, είναι Μολούκοι, Φλαµανδοί, Βαλόνοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ.
∆εν υπάρχει Βέλγος, δεν υπάρχει Αµερικανός. Έλληνες υπάρχουν και θα υπάρξουν και άλλοι και όσοι θα είναι θα µετέχουν
της ηµέτερης παιδείας…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ποιας παιδείας;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: …αγαπητοί κύριοι σύντροφοι. Και
αφήστε τα ιδεολογήµατα και τις µπούρδες γιατί η ιστορία πάει
µπροστά, δεν γυρίζει πίσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Ψαριανέ, σας
παρακαλώ να κλείσετε εδώ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Χώρα
και πολιτισµός µε βάθος δεν φοβάται κανέναν ξένο. Μόνο τον
εαυτό της να φοβάται όταν είναι «βλαµµένος».
Ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Τι είναι αυτά που λες τώρα; Επιστρέφονται οι χαρακτηρισµοί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ! Κύριε
Κιλτίδη, δεν έχετε κανένα λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Ακούσατε
αυτά που είπε ο συνάδελφος για µπούρδες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): ∆εν έχετε κανένα
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Να διαγραφούν αυτά που είπε.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Τι είναι αυτά που λέει
τώρα για τον πολιτισµό…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Είναι διαστροφικός και βλαµµένος ο συνάδελφος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. ∆εν είναι εκφράσεις που να λέγονται εδώ µέσα.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Μας προσβάλει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κυρία Βόζεµπεργκ,
τώρα µη συνηγορείτε και εσείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: …το «βλαµµένος», κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ να µη
χρησιµοποιούνται τέτοιες εκφράσεις εδώ µέσα. το ξέρουµε όλοι
παρά πολύ καλά. Και να µη γίνεται τέτοια αντιπαράθεση αυτού
του είδους.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Μόσιαλος για έξι λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
…είναι ενδιαφέρον το τι συµβαίνει αυτήν τη στιγµή στο Κοινοβούλιο. Και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί η παράταξη που υπό
την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή στην δεκαετία
του ’70 οδήγησε τη χώρα µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην
όσµωση του ελληνικού πολιτικού, πολιτισµού µε τις ευρωπαϊκές
αξίες και τον ευρωπαϊκό πολιτισµό, που αντλούν τις αξίες τους
και από τη δική µας χώρα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό.
Αυτή η παράταξη, το ρετιρέ της πολυκατοικίας ολισθαίνει στο
υπόγειο της πολυκατοικίας και στο µικροδιαµέρισµα του ΛΑΟΣ,
στις φοβικές και εθνικιστικές απόψεις, που οδηγούν σε απόψεις
αποµόνωσης και αδιέξοδα του ελληνικού πολιτικού πολιτισµού.
Το σχέδιο νόµου για τις σύγχρονες διατάξεις και την ελληνική
ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή των οµογενών και νοµίµως
διαµενόντων µεταναστών αποσπά την ελληνική ιθαγένεια από
την αποκλειστική πρόσδεσή της µε το δίκαιο του αίµατος και διευρύνει τα όρια του πολιτικού και κοινωνικού µας πολιτισµού και
των πολιτικών και κοινωνικών µας δικαιωµάτων.
Η απόδοση ιθαγένειας θεσπίζει τις προϋποθέσεις για τη θεσµοθέτηση των δικαιωµάτων των νέων Ελλήνων πολιτών και τους
δίνει το δικαίωµα να έχουν δικαιώµατα. Όµως το δικαίωµα σε
συλλογικά καθορισµένα δικαιώµατα αποκτά ουσιαστική ουσία µε
την απόδοση πολιτικών δικαιωµάτων και την ισότιµη συµµετοχή
στις δηµοκρατικές, πολιτικές διαδικασίες. Με αυτήν την έννοια η
ιθαγένεια παρέχει το θεσµικό πλαίσιο της αλληλόδρασης µε
ίσους όρους στη ζωή της πολιτικής µας κοινότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ στο παρελθόν η οικοδό-
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µηση των σύγχρονων κρατών και η οικοδόµηση των κρατών ήταν
µια ταυτόχρονη διαδικασία, σήµερα υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα όταν επιχειρείται µια ταύτιση µεταξύ των δυο, του
έθνους και του κράτους. Σήµερα στον κόσµο υπάρχουν µεταξύ
πέντε και εννέα χιλιάδων εθνικών και πολιτιστικών οµάδων, ενώ
µόνο διακόσια κράτη, περισσότερο από το 90% των κρατών και
όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περισσότερες από µια εθνικές οµάδες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδος.
Για να παρακάµψουν αυτές τις διαφοροποιήσεις στο παρελθόν τα διάφορα κράτη και η δηµιουργία των κρατών µε βάση µια
εθνική οµάδα πολιτών περιελάµβανε η πολιτική γενοκτονίες, αναγκαστικές µαζικές ανταλλαγές πληθυσµών, αναγκαστικές αφοµοιώσεις πληθυσµών στην κυρίαρχη εθνική διάσταση και έλεγχο
των µειονοτήτων από την κυρίαρχη εθνική οµάδα. Τα περισσότερα κράτη διαµορφώθηκαν από πολέµους και επεκτάσεις συνόρων, µε αποτέλεσµα πολλοί πολίτες, που πριν αποτελούσαν
πλειοψηφία στις περιοχές που ζούσαν και που κατακτήθηκαν και
πολίτες που ανήκαν σε µειοψηφίες εθνικές, θρησκευτικές και
γλωσσικές, να υπέφεραν από εκτεταµένη καταπίεση και στέρηση
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Και αυτό αφορά και πολλούς Έλληνες πολίτες που κατακτήθηκαν.
Ευτυχώς σήµερα κανείς αξιόπιστος πατριώτης, µε την εξαίρεση του υπογείου της πολυκατοικίας, δεν υπερασπίζεται µεθόδους του παρελθόντος. οι σύγχρονοι πατριώτες υπερασπίζονται
τα δικαιώµατα των µειονοτήτων και των µεταναστών, µε την προϋπόθεση ότι όλοι σέβονται τον πολιτικό πολιτισµό της χώρας
µας, έχουν γνώση κι σέβονται την πολιτική µας ιστορία και τους
θεσµούς, οµιλούν τη γλώσσα µας και σέβονται και κατανοούν τις
πολιτισµικές συνήθειες και ευαισθησίες των Ελλήνων.
Με αυτήν την έννοια το νοµοσχέδιο που κατέθεσε ο Υπουργός
κ. Ραγκούσης για την ελληνική ιθαγένεια και η Κυβέρνησή µας
θεσπίζει τις διαδικασίες απόδοσης ιθαγένειας και πολιτικών δικαιωµάτων σε πολίτες της χώρας µας, που συµµετέχουν ενεργά
στις κοινωνικοπολιτικές διαδικασίες.
Και εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει µια απόλυτη σύγχυση
όταν πάει το υπόγειο της πολυκατοικίας. Συγχέει την παρουσία
του στο Βέλγιο µε τις διαδικασίες που υπάρχουν σε άλλες χώρες
µε τους µετανάστες που προέρχονται από τρίτες χώρες. Γιατί
στο Βέλγιο υπάρχουν τα δηµοκρατικά κατεκτηµένα δικαιώµατα
στα πλαίσια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν
έχει καµµία σχέση µε τους πολίτες που έρχονται από τρίτες
χώρες.
Και εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε υπερήφανοι
για την ενσωµάτωση των Ελλήνων µεταναστών σε χώρες πέρα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωµένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία και χαιρόµαστε όταν ελληνικής καταγωγής πολίτες εκλέγονται Βουλευτές σε αυτές τις χώρες και
συµµετέχουν στα κοινώς δρώµενα. Και χαιρόµαστε και συµµετέχουµε στις εθνικές τους εορτές και στις πορείες στο κέντρο
της Νέας Υόρκης, της Μελβούρνης και του Τόροντο.
Αλλά ορισµένοι δεν είναι έτοιµοι να δεχθούν πολύ πιο περιορισµένα δικαιώµατα στους µετανάστες της χώρας µας. Φανταστείτε τι θα γίνει εάν ποτέ υπάρξει κάποια πορεία εδώ. Και
ορισµένοι θέτουν και οικονοµικούς όρους, αγνοώντας ότι το
2030 θα είµαστε ακόµα έντεκα εκατοµµύρια, όπως είµαστε και
τώρα, δεν θα αυξηθεί ο πληθυσµός µε το 30% άνω των εξήντα
πέντε ετών, τη στιγµή που η γειτονική µας Τουρκία θα έχει εκατόν τέσσερα εκατοµµύρια και θα είναι η µεγαλύτερη χώρα της
Ευρώπης, µεγαλύτερη ακόµα και από τη Ρωσία τότε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία είναι αποτελεσµατική όταν οι διαφωνίες των πολιτών είναι οριζόντιες και όχι
κάθετες. Όταν κυριαρχούν οι κάθετες διαφοροποιήσεις και οι
αποκλεισµοί, όπως οι αποκλεισµοί των µεταναστών και οµάδων
πολιτών, τότε είναι δύσκολη η ενσωµάτωσή τους και η ένταξή
τους στο δηµοκρατικό πολιτικό ιστό και είναι αδύνατη η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης και περιεκτικής δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως ΠΑΣΟΚ –και το
ΠΑΣΟΚ και η δηµοκρατική παράταξη- ήµασταν πάντοτε στην
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πρωτοπορία της υπεράσπισης των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, πολλές φορές µαζί µε τα κόµµατα της Αριστεράς. Οι
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ κατοχύρωσαν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, τα δικαιώµατα των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, των πολιτικών προσφύγων, τα δικαιώµατα των γυναικών
πολύ πιο πριν αυτά κατοχυρωθούν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις δικές µας κυβερνήσεις.
Είµαστε και πάλι στην πρωτοπορία, κατοχυρώνουµε τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα των οµογενών και των νοµίµως
διαµενόντων µεταναστών και διευρύνουµε την έννοια των πολιτικών δικαιωµάτων και την ουσία της δηµοκρατίας µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, προσωπικά θα έλεγα ότι ποσώς µε ενδιαφέρει αυτή καθ’ εαυτή η
ρύθµιση, δηλαδή, εάν στα πέντε ή στα επτά ή στα δέκα χρόνια θα
µπορέσει κάποιος να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.
Εκείνο το οποίο µε απασχολεί είναι εάν η όποια ρύθµιση συµβάλλει στο να αµβλυνθεί αυτό το οποίο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και εµείς περισσότερο είχαµε χαρακτηρίσει
προεκλογικά ως µείζον εθνικό πρόβληµα. ∆ιότι θυµάµαι πράγµατι και τον ίδιο το σηµερινό Πρωθυπουργό όπου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου σε συνεντεύξεις του είπε ότι το
µεταναστευτικό είναι µείζον εθνικό πρόβληµα.
Εποµένως, οτιδήποτε γίνεται, οποιαδήποτε ρύθµιση ψηφίζεται θα πρέπει να την εντάσσουµε σε µια κατηγορία. Αµβλύνει ή
επιτείνει αυτό το εθνικό πρόβληµα; Και έτσι από αυτή τη σκοπιά
θα πρέπει να το βλέπουµε.
Ποιο είναι το µείζον πρόβληµα; Είναι απλά τα πράγµατα. Η
ανεξέλεγκτη παρουσία µη νοµίµων οικονοµικών µεταναστών στη
χώρα µας. Αυτό είναι το µείζον εθνικό πρόβληµα. Και πιστεύω
ότι ως χώρα, ως Ελλάδα έχουµε το µεγαλύτερο πρόβληµα απ’
όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί;
Πρώτον, διότι στατιστικά περίπου το 47% µε 50% από το σύνολο των εισερχοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχονται από
τα ελληνικά σύνορα.
∆εύτερον, έχουµε µια απίστευτη ιδιαιτερότητα. Και ποια είναι
αυτή η ιδιαιτερότητα; Ότι ενώ η χώρα µας, κατ’ αρχάς είναι χώρα
διέλευσης και όχι χώρα προορισµού, εν τέλει γίνεται χώρα προορισµού. Γιατί;
∆ιότι µε την υπογραφή άκριτα το 2003, από την Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ της Συνθήκης ∆ουβλίνο ΙΙ, όποιος λαθροµετανάστης,
όποιος µη νόµιµος µετανάστης, εισέρχεται στη χώρα µας, φεύγοντας µε οποιοδήποτε τρόπο από την Ελλάδα, όπου συλληφθεί,
θα τον επαναπατρίσουν στην Ελλάδα, ως χώρα από την οποία
ξεκίνησε. Η Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να τον διαχειριστεί.
Ένα δεύτερο πρόβληµα είναι ότι ενώ τα βόρεια σύνορα µπορούµε να τα φυλάξουµε -ενώ από τα βόρεια σύνορα είναι ευχερής ο επαναπατρισµός και το πρόβληµα αντιµετωπίζεται- από τα
ανατολικά σύνορα το πρόβληµα είναι τεράστιο. Όσο και αν λέει
ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι θα θωρακίσει τα σύνορα, όσο και αν λέει ότι µε το Λιµενικό ή µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο θα προσπαθήσει να αποκρούσει την εισβολή των εκατοντάδων χιλιάδων κατ’ έτος µη νοµίµων µεταναστών, αυτά είναι
όνειρα θερινής νυκτός.
Καµµία δύναµης, αγαπητοί συνάδελφοι, είτε λέγεται ευρωπαϊκή δύναµη, είτε λέγεται FRONTEX είτε λέγεται Λιµενικό ή Πολεµικό Ναυτικό µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. Γιατί; ∆ιότι
συµπλέκονται και συγκρούονται αρµοδιότητες και προστασίες
κυριαρχικών δικαιωµάτων που συγκρούονται µεταξύ τους. ∆ηλαδή, ο µόνος τρόπος ο οποίος θα µπορούσε ενδεχοµένως να
συµβάλει αποφασιστικά θα ήταν να γίνει ό,τι έκαναν και οι Ιταλοί, Αλλά εµείς δεν µπορούµε ούτε ως λαός ούτε µέσα στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών να κάνουµε αυτό το πράγµα.
Άρα, από την ώρα που δεν µπορούµε να στήσουµε στα όρια
των χωρικών µας υδάτων κανονιοφόρα πλοία ή οτιδήποτε άλλο
να αποκρούσουµε την εισβολή από κει και πέρα πέφτοντας στη
θάλασσα, είσαι υποχρεωµένος να τον µαζέψεις να τον βάλεις
στην Ελλάδα.
Αυτό είναι και το τεράστιο πρόβληµα το οποίο υπάρχει. Ει-
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σερχόµενος στην Ελλάδα, δεν µπορεί να φύγει και από κει και
πέρα εγώ ρωτώ. Όταν κάθε χρόνο, αγαπητοί συνάδελφοι,
έχουµε εκατοντάδες, χιλιάδες νέων µη νοµίµων µεταναστών -το
βίωσα στο Υπουργείο Εσωτερικών τον ένα χρόνο, τον οποίο υπηρέτησα- και δεν µπορούν να φύγουν, νοµίµως τουλάχιστον, τι θα
γίνει σε αυτόν τον τόπο; Πώς θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα;
Μα, είτε το ονοµάζουµε ανεργία είτε το ονοµάζουµε εγκληµατικότητα ή οτιδήποτε άλλο, πώς θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα;
Γι’ αυτό και ορθώς λέµε ότι το πρόβληµα είναι µείζον, είναι τεράστιο. Μέχρι το 2004 ουσιαστικά, δεν υπήρχε οποιαδήποτε µορφής πολιτική, η οποία θα έτεινε προς την κατεύθυνση της
απόκρουσης του προβλήµατος. Τι έγινε τα τελευταία χρόνια;
Επειδή στις χώρες από όπου προέρχονται αυτοί οι δυστυχισµένοι άνθρωποι, υπάρχει µια απίστευτη προπαγάνδα ότι σας πάµε
στη γη της επαγγελίας, προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε συνθήκες που να περάσει ένα µήνυµα προς τα έξω, ότι εκεί που σας
πάµε δεν είναι η γη της επαγγελίας, είναι η γη των προβληµάτων, η γη όπου µάλλον θα περάσετε ενδεχοµένως και χειρότερα
από ό,τι περνάτε εδώ σε αυτόν τον τόπο που είστε τώρα.
Γι’ αυτόν το λόγο και έγιναν τα κέντρα υποδοχής. Από την
Πάτρα, παραδείγµατος χάριν που ήταν τόσες χιλιάδες και προσπαθούσαν να φύγουν προς την Ιταλία συνελήφθηκαν όλοι, γι’
αυτό και από το κέντρο της Αθήνας εξεδιώχθησαν όλοι, γι’ αυτό
και δηµιουργούντο προβλήµατα για να περάσει αυτό το µήνυµα.
Είχαµε ξεκινήσει ένα πρόγραµµα επαναπατρισµού είτε εκουσίως είτε ακουσίως, παρά το γεγονός ότι δεν συνεργάζονται οι
πρεσβείες. Αλλά στο πλαίσιο µιας µεγάλης προσπάθειας είχε ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραµµα και σε συνδυασµό µε µια διαφήµιση στις χώρες, από τις οποίες προέρχονται, των αρνητικών και
όχι των θετικών, τα οποία εµφανίζονται σε αφίσες µε τη Μερσεντές και την ωραία κοπέλα, τον µετανάστη, δίπλα στο µετανάστη, αλλά των αρνητικών, τα οποία βλέπαµε όλοι στις διάφορες
πολυκατοικίες στις οποίες ζούσαν ή στα υπόγεια µήπως ανακόψουµε το πρόβληµα. Πράγµατι, το 2009 είχαµε µείωση της τάξεως του 50%. Και το ερώτηµα είναι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου. Αυτό το σχέδιο νόµου, κύριε
Υπουργέ, που δίδει την προοπτική και την ελπίδα, ερχόµενος ο
οποιοσδήποτε εδώ λαθροµετανάστης µε ψευδείς υποσχέσεις,
αλλά µε ένα σχέδιο νόµου το οποίο του δίνει την ελπίδα ότι κάποια στιγµή θα γίνει Έλληνας και διά της Ελλάδος θα πάει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση συµβάλει στο να αποκρουστεί όλο αυτό το
κύµα; Ασφαλώς «όχι».
Από την ώρα, λοιπόν, που δεν γίνεται αυτό το πράγµα πιστεύω
ότι κινείται το νοµοσχέδιο προς λάθος κατεύθυνση. Εγώ θα
έλεγα το εξής πράγµα: Μια προσπάθεια προς την Τουρκία στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να µην επιτρέπει τη διέλευση
από εκεί. Και δεύτερον, µια αλλαγή, µια αναθεώρηση της Συνθήκης «∆ουβλίνο II» θα µπορούσε ενδεχοµένως να λύσει κάπως
το πρόβληµα, να αµβλύνει το πρόβληµα. Τέτοιου είδους ρυθµίσεις κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει τώρα ο
κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα εθνικό θέµα το
οποίο υπερβαίνει κατά πολύ την ψήφιση ενός σχεδίου νόµου και
βέβαια απαιτεί συναίνεση µέσα και έξω από το Κοινοβούλιο.
Μπορεί -και θα συµφωνήσετε πιστεύω µαζί µου σε αυτό- η Κυβέρνηση να µη διαθέτει ολοκληρωµένη µεταναστευτική πολιτική.
Μπορεί επίσης να αξιολογεί αρνητικά τη δική µας µεταναστευτική πολιτική, για παράδειγµα τον Κώδικα Ιθαγένειας, το καθεστώς των επί µακρόν διαµενόντων, αλλά και τις πολιτικές
κοινωνικής ενσωµάτωσης που εφήρµοσε η κυβέρνησή µας. Μπορεί επίσης να µην αποδέχεται τις ασφαλιστικές δικλίδες που σήµερα εµείς προτείνουµε, δηλαδή, την προσαρµογή της
ευρωπαϊκής εµπειρίας στην ελληνική πραγµατικότητα.
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Εκείνο, όµως, που σίγουρα δεν µπορεί, είναι να συγχέει βάναυσα την έννοια της κοινωνικής ενσωµάτωσης µε την απόκτηση
ιθαγένειας και πολιτικών δικαιωµάτων. Και µάλιστα, µε τόσο προκλητικά πολιτικά κίνητρα, αλλά και τόσο ελαστικά δικονοµικά κριτήρια. Και πολύ περισσότερο, δεν µπορεί να βάζει ετικέτες
ξενοφοβίας και ρατσισµού σε κανέναν. Πολύ περισσότερο δεν
µπορεί να διεγείρει παραπλανητικά το ανθρωπιστικό συναίσθηµα
του Έλληνα.
Συγκρατώ µια φράση που ακούστηκε στη Βουλή. Είναι: «η ανέχεια και ο πόλεµος στέρησαν από τους ανθρώπους αυτούς την
πρώτη τους πατρίδα». Νοµίζω ότι αυτά παραπλανούν. ∆εν πρέπει να λειτουργήσουµε έτσι.
Αυτό το σχέδιο νόµου, κατά τη γνώµη µας, είναι ένα µεγάλο
ιστορικό λάθος που αν γίνει νόµος του κράτους, θα οξύνει και
δεν θα επιλύσει το πρόβληµα που υποτίθεται ότι επιλύει. Πού πάσχει το θέµα της χορήγησης ιθαγένειας;
Πρώτον, µπορεί να οδηγήσει στην αναδροµική απόδοση ιθαγένειας όλων των παιδιών αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί µετά
το 1989. Και αυτό γιατί λέει ότι µπορούν να αποκτηθούν η ιθαγένεια γονείς και τέκνα ακόµα και αν δεν πληρούνται οι νόµιµες
προϋποθέσεις κατά τη γέννησή τους.
∆εύτερον, δίνει ένα ισχυρότατο κίνητρο προσέλκυσης µεταναστών. Παράδειγµα, το κίνητρο εγκυµοσύνης ως µέσο πολιτογράφησης είναι ένας µαγνήτης για τη µαζική είσοδο και
αργότερα νοµιµοποίηση χιλιάδων νέων παρανόµων µεταναστών.
Τρίτον, σηµείο στο οποίο θα σταθώ λίγο παραπάνω. Η ψήφος
στις δηµοτικές εκλογές. Κατ’ αρχάς εδώ η ευρωπαϊκή εµπειρία
είναι αρνητική. Και σας µιλάει κάποιος που έχει ζήσει δεκαοκτώ
χρόνια στο εξωτερικό και έχει ψηφίσει σε δηµοτικές εκλογές στο
Βέλγιο. Στο παρελθόν έχει δοκιµαστεί, λοιπόν, αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απέτυχε και ήδη αναθεωρείται. Αυτήν την ευρωπαϊκή εµπειρία πιστεύουµε ότι δεν έχει διερευνήσει διεξοδικά
η Κυβέρνηση.
Επιπλέον, δηµιουργούνται πολίτες δύο ταχυτήτων. Κάποιους
που θα ψηφίζουν σε όλες τις εκλογές και κάποιους άλλους που
θα ψηφίζουν µόνο σε ορισµένες. Ή κάποιους που θα έχουν το
δικαίωµα του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι» και κάποιους άλλους που έχουν το δικαίωµα του «εκλέγειν» αλλά «όχι του «εκλέγεσθαι».
Πιστεύουµε επίσης, ότι θα οδηγήσει σε εντάσεις και αναταραχές στις τοπικές κοινωνίες. Κατ’ αρχάς, θα υπάρχει η καχυποψία σχετικά µε το διαφορετικό αποτέλεσµα που θα προέκυπτε
στις εκλογές αν δεν υπήρχε αυτός ο νόµος. Αλλά και µέσα στην
ίδια την κοινότητα των µεταναστών θα υπάρχουν προβλήµατα,
δεδοµένου ότι κάποιοι από αυτούς θα εκλέγονται δηµοτικοί σύµβουλοι, ενώ κάποιοι άλλοι θα αναλαµβάνουν αξιώµατα, έχοντας
λιγότερες ψήφους σε σχέση µε αυτούς.
Σας είπα κάποιους λόγους για τους οποίους πιστεύουµε ότι το
σχέδιο αυτό θα δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα κατά την
εφαρµογή του.
∆ύο στοιχεία ακόµα: Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι οι µετανάστες δεν ενσωµατώνονται όλοι µε τον ίδιο τρόπο. Αλλιώς ενσωµατώνονται όσοι προέρχονται από τις χώρες του πρώην
ανατολικού µπλοκ, αλλιώς οι µουσουλµάνοι από την Ασία, αλλιώς από την Αφρική. ∆εν είναι η ίδια διαδικασία και δεν πρόκειται για την ίδια µεθοδολογία.
∆εύτερη παρατήρηση. Χώρες ευρωπαϊκές που έχουν µεγάλη
εµπειρία δεκαετιών στη διαχείριση των µεταναστών παράνοµων
ή µη, έχουν προσαρµόσει κατάλληλα και τους διοικητικούς µηχανισµούς
Και επιπλέον έχουν µια κρίσιµη µάζα πληθυσµού πολύ µεγαλύτερη από τη δική µας που µπορεί να «χωνέψει» καλύτερα τους
µετανάστες, για παράδειγµα η Γαλλία και η Ιταλία είναι χώρες µε
πληθυσµό πάνω από εξήντα εκατοµµύρια.
Στη Χίο, στην εκλογική µου περιφέρεια έχουµε σηµαντικό
αριθµό µεταναστών που εισέρχεται παράνοµα. Εκεί πραγµατικά,
θα καλούσα τους συντάκτες του νοµοσχεδίου ή την οµάδα που
το επεξεργάστηκε να κάνει µια επίσκεψη και να δει επί τόπου
ποιες είναι οι πραγµατικές συνθήκες.
Έρχοµαι λίγο στα θέµατα της παράνοµης µετανάστευσης, της
λαθροµετανάστευσης. Υπάρχουν και άλλες χώρες που, επίσης
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δοκιµάζονται, π.χ. η Ισπανία και η Ιταλία. Η χώρα µας, όµως, έχει
κάποιες ιδιοµορφίες και, βεβαίως, δεν έχουµε επιλύσει άλλα ζητήµατα που προηγούνται σε σχέση µε αυτό το νοµοσχέδιο όπως
η παράνοµη µαζική είσοδος, η καταχρηστική άσκηση του ασύλου, η απέλαση κ.ο.κ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρωτοβουλία αυτή της Κυβέρνησης για άλλη µια φορά είναι πρόχειρη και αποσπασµατική.
Το νοµοσχέδιο κατά τη γνώµη µας συµβιβάζεται µε το χαµηλότερο ευρωπαϊκό παρανοµαστή, υιοθετώντας ρυθµίσεις που συναντά κανείς σήµερα, µόνο σε χώρες που έχουν αποικιακό
παρελθόν.
Επειδή συµβαίνουν όλα αυτά, επειδή θεωρούµε ότι δεν συνάδει µε το λαϊκό αίσθηµα και, βέβαια, δεν είναι ωφέλιµο για τη
χώρα, το καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Αναστάσιος Νεράντζης, Βουλευτής της Νέας
∆ηµοκρατίας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε ήδη κατέλθει η Κυβέρνηση
και άρχισα να προβληµατίζοµαι. Ευτυχώς επανήλθε στη θέση του
ο κύριος Υπουργός.
Λένε πως η ιστορία επαναλαµβάνεται ως φάρσα, αλλά κανείς
µέχρι τώρα δεν έχει πει ότι αυτή η φάρσα τείνει να εξελιχτεί σε
φαρσοκωµωδία, µια φαρσοκωµωδία απίστευτου βάθους, πλάτους, εντάσεως και εκτάσεως.
Οι κυβερνήσεις Σηµίτη κατ’ εξοχήν πίστευαν ότι µπορούσαν
να λύσουν το µεταναστευτικό πρόβληµα, δίνοντας άδειες παραµονής. Μοιάζει σαν εκείνη την εκδοχή που νοµίζει ότι απαλλασσόµαστε από τα αυθαίρετα, όταν δώσουµε αναστολή
κατεδαφίσεως. Στην ουσία όµως, δεν πρόκειται περί αυτού.
Εσείς τώρα τι κάνετε; ∆ίνετε ιθαγένεια, περιτυλίσσοντας αυτήν
τη ρύθµιση µε ένα πολύ ελκυστικό περιτύλιγµα, θα έλεγα αρωµατικό και πολυτελές. Λέτε ότι το επιχειρείτε για λόγους κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς. Μα αυτά τα θέµατα έλυσαν ήδη οι
κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας, όταν ενσωµάτωσαν όλες
τις ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες προέβλεπαν την εξασφάλιση,
όχι απλώς ενός µίνιµουµ, αλλά ενός πλήρους σηµαντικού status,
στην προσωπική και κοινωνική κατάσταση αυτών των προσώπων.
Επικαλείσθε επίσης ως λόγο παρεµβάσεως, και µάλιστα τέτοιας παρεµβάσεως, τη δήθεν πολυπολιτισµικότητα. Και ποιός
σας είπε ότι αυτή η δυνατότητα συνυπάρξεως των πολιτισµών
έχει σαν προϋπόθεση να δοθεί η ιθαγένεια; Σε ποιο άλλο κράτος
εξηρτήθη η συµβίωση ετερόκλητων ανθρώπων (από πλευράς
προελεύσεως, χρώµατος, θρησκείας ή δεν ξέρω τι άλλο) από την
κοινή ιθαγένεια;
∆εν είναι, λοιπόν, αυτός ο λόγος. Αυτό είναι το πρόσχηµα. Ο
λόγος είναι προφανής, φαίνεται ότι τον συνοµολογείτε, θα έλεγα
τον ανοµολογείτε, θεσπίζοντας ότι αυτοί θα ψηφίσουν στις δηµοτικές εκλογές. Θέλετε να πυκνώσετε τις στρατιές εκείνων οι
οποίοι θα σας στηρίξουν στις δηµοτικές εκλογές. ∆εν µπορώ να
σας κατηγορήσω για έλλειψη διορατικότητας. Φαίνεται ότι βλέπετε ότι η προοπτική σας αρχίζει να µη βαίνει στη σωστή ρότα.
∆ίνετε, λοιπόν, ιθαγένεια. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, έχετε αναλογιστεί τι θα πει ιθαγένεια; Εννοιολογικά, ετυµολογικά προέρχεται από τις λέξεις ιθύς, που σηµαίνει ευθύς, και γένος.
Ιθαγένεια έχει όποιος προέρχεται ευθέως από τη γενιά κάποιου
άλλου. Εγώ δεν νοµίζω ότι προέρχοµαι από τη γενιά κάποιου
βουδιστή, βραχµάνου, κίτρινου ή µαύρου, χωρίς να σηµαίνει πως
είµαι καλύτερος από αυτόν. Προς Θεού! Όποιος λέει τέτοια
πράγµατα του κολλάνε µια ρετσινιά, όχι εσείς προσωπικά γιατί
γνωρίζω το ήθος σας. Λένε ότι αυτός είναι ακροδεξιός (σε µένα
δεν κολλάνε αυτά) ή αυτός είναι συντηρητικός. Εµείς πάντως τοποθετούµε αλλού τη συντήρηση και την πρόοδο. Όχι εκεί.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι διαπράττει σοβαρό ολίσθηµα η Κυβέρνησή
σας, µε το να χορηγεί την ιθαγένεια. Αντί να θωρακίσετε την
απροστάτευτη ελληνική πολιτεία, απροστάτευτη, λόγω της ιδιοµορφίας και ποικιλοµορφίας του ανάγλυφου, απροστάτευτη
λόγω της νησιωτικής εκφάνσεως που έχουν τα όριά της –η Χίος
π.χ. του φίλου µου του κ. Μουσουρούλη και τα υπόλοιπα νησιά-
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αντί να την προστατεύσετε, δίνετε δέλεαρ. Αυτό κάνετε.
Με αυτόν τον τρόπο όµως, χωρίς να έχετε εξασφαλίσει τις
προϋποθέσεις, αυτοί οι άνθρωποι που θα έλθουν δεν θα είναι
σαν τους Ανατολικοευρωπαίους µετανάστες του 1990, οι οποίοι
πάλι δηµιούργησαν προβλήµατα αλλά είχαν κοινή πολιτισµική
ταυτότητα. Αυτοί κουβαλάνε µαζί τους και τα ήθη και τα έθιµά
τους και καλά κάνουν, τον τρόπο ζωής τους. Θα γίνει ένα «Chinatown» και εδώ ή θα γίνει κάτι άλλο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται γκέτο, µε αποτέλεσµα να ωθούνται στην ανεργία οι
Έλληνες, µε αποτέλεσµα οι ίδιοι αυτοί οι ξένοι οι ατυχείς να γίνονται αντικείµενο εκµεταλλεύσεως και να προσφέρουν µαύρη
εργασία και µε απώτερη συνέπεια να αναµένουµε ακόµη και ένα
ισλαµικό παραδείγµατος χάριν κόµµα ή µία διακήρυξη για τη
«µπούργκα».
Αυτά δεν είναι αναχρονισµοί. Αυτά είναι η ευθυτενής θεώρηση
των πραγµάτων. ∆εν µπορεί κανείς να τα παραβλέψει. Καταφέρατε και τεµαχίσατε ακόµη και τη δηµοκρατία. Η ψήφος και η δηµοκρατία είναι αδιαίρετα, τώρα έχουµε δύο ταχυτήτων ψηφοφόρους. Έχουµε ανθρώπους οι οποίοι ψηφίζουν στις δηµοτικές
εκλογές, αλλά δεν ψηφίζουν αλλού.
Με αυτόν τον τρόπο όµως, τεµαχίζοντας τη δηµοκρατία, διαιρείτε και τον λαό. Εξ ου και κάποιοι επιτήδειοι, ακραίοι ή και κάπηλοι, εκµεταλλεύονται αυτήν την κατάσταση και δηµιουργούν
στο λαό προβληµατισµούς, δηµιουργείται µια ξενοφοβία άκρατη,
την οποία εµείς δεν τη θέλουµε, δεν την υιοθετούµε και η οποία
δεν µας κολακεύει. Και όλα αυτά γιατί; Γιατί δεν ακολουθήσατε
αυτό που κάνει όλη η Ευρώπη. ∆εν σας συνιστώ τα σκληρά
µέτρα που έλαβε η Ιταλία και η Ισπανία. Θα περίµενα όµως έναν
ευρύτατο διάλογο, και όχι αυτό που αρχίσατε µέσω της ιστοσελίδας σας στις 29 ∆εκεµβρίου. Θα περίµενα έναν ευρύτατο διάλογο, ένα πλέγµα µέτρων αποθαρρύνσεως της προσελκύσεως
καινούργιων µεταναστών. Όλοι τώρα ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι
ένα ξέφραγο αµπέλι από αυτής της πλευράς. «Μπαίνουµε, δεν
µας διώχνουν, εισερχόµαστε ως διερχόµενοι «transit», αλλά τελικώς κάνουµε τόπο τελικού προορισµού µας το χώρο αυτό της
Ελλάδος και στο τέλος θα νοµιµοποιηθούµε». Αυτά συµβαίνουν
δυστυχώς. Προ αυτών εσείς σπεύδετε να πυκνώσετε τις κοµµατικές σας στρατιές.
Αρνούµεθα να συµπράξουµε σε αυτή σας την ενέργεια. Θεωρούµε ότι έχει απαξία, η οποία εάν ήταν απλώς θεωρητική, θα
ήταν αντικείµενο µόνο δικής µας αποδοκιµασίας. Θεωρούµε ότι
είναι και επικίνδυνη και ως τέτοια την αντιµετωπίζουµε και έστω
την υστάτη ώρα σας κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου.
Καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο ενσυνείδητα, για τους λόγους που πρόλαβα να πω και για µια πληθώρα άλλων που είπαν
οι συνάδελφοί µου ή θα µου δοθεί και εµένα η ευκαιρία να συµπληρώσω διά των άρθρων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο τώρα έχει η κ. Μάγια Τσόκλη Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
ΜΑΓΙΑ ΤΣΟΚΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω πάθει ένα µικρό πολιτισµικό σοκ αλλά παρ’ όλα αυτά να
συνεχίσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από χρόνια ταξίδευα στο
Πακιστάν στο Karakum Highway, ένα τεράστιο δρόµο χιλίων
τριακοσίων χιλιοµέτρων που διασχίζει τον Ινδοκαύκασο. Κάπου
χίλιοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί για να γίνει αυτός ο δρόµος που
ενώνει το Πακιστάν µε την Κίνα και αυτό γιατί υπάρχουν πάρα
πολλές κατολισθήσεις. Σε µια τέτοια, λοιπόν, πέσαµε και εµείς
και αναγκαστήκαµε να περιµένουµε να έρθουν οι τεχνικοί να
φτιάξουν το δρόµο. Κατέβηκα, λοιπόν, και έκανα µια βόλτα.
Ήρθε κοντά µου ένας Πακιστανός, ένας κανονικότατος Πακιστανός όπως µπορούµε να φανταστούµε τον Πακιστανό µε τα
τοπικά του ενδύµατα και µε το µελαψό του χρώµα και µε ρώτησε
από πού είµαι και του είπα Γιουνανιστάν. Κατενθουσιάστηκε και
µου λέει: Ελλάδα λοιπόν, Μέγας Αλέξανδρος, είµαστε αδέρφια.
Αυτήν την ιστορία την έχω πει πολλές φορές γιατί νοµίζω
πραγµατικά ότι καθρεφτίζει µια πραγµατικότητα που αγνοούµε
και που έχει να κάνει µε το πώς βλέπουν τη χώρα µας και εµάς
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του Έλληνες κάποιοι λαοί µε συγκεκριµένη ιστορία, που στήριξαν για χρόνια στις πλάτες και στα χέρια τους την οικονοµία µας
και που σήµερα µοιράζονται συχνά ως παρίες την καθηµερινότητα µας. Είναι σίγουρα τροφή για σοβαρή σκέψη.
Τελευταία παρατηρώ τον έντονο διάλογο γύρω από τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα των µεταναστών, να ταλαντεύεται
ανάµεσα σε ένα αβασάνιστο και απόλυτο ναι, και σε ένα αδιαπραγµάτευτο ξενοφοβικό όχι που θολώνει το τοπίο και την ουσία
του προβλήµατος που κουβεντιάζουµε. Παρατηρώ ένα διάλογο
εκτός θέµατος µε ακρότητες και αναχρονιστικούς χαρακτηρισµούς, ένα θλιβερό σύµπτωµα τελικά της παθογένειας του δηµοσίου διαλόγου στη χώρα µας.
Τελικά όλες οι συζητήσεις καταλήγουν στο στείρο δίληµµα
«Έλληνας γεννιέσαι ή γίνεσαι;» Για µένα είναι προφανές ότι Έλληνας µπορείς και να γίνεις. Πραγµατικά ώρες-ώρες αναρωτιέµαι
πόσοι απ’ όλους εµάς τους γηγενείς τιµούµε ή τουλάχιστον σεβόµαστε την περιβόητη ελληνική µας ιθαγένεια.
Μιλώντας περί ιθαγένειας στην Ελλάδα δεν έχουµε µόνο να
επιλύσουµε σηµαντικά πολιτικά και νοµικά προβλήµατα, αλλά και
να αντιµετωπίσουµε ζητήµατα ορολογίας που περιπλέκουν
ακόµα περισσότερο το διάλογο.
Γιατί στη γλώσσα µας οι όροι «ιθαγένεια, υπηκοότητα, ιδιότητα του πολίτη» έχουν στη συνείδησή µας ακριβώς την ίδια σηµασία. Το είπε και ο κ. Νεράντζης. Θα συµφωνήσουµε ότι η
χρήση του όρου «ιθαγένεια» είναι ετυµολογικά (από τη λέξη «ιθαρός» που σηµαίνει αγνός, καθαρός) και ιδεολογικά συνδεδεµένη
µε την έννοια του γένους. Ειδικά, λοιπόν, στα αυτιά των εραστών
της αρχαιοελληνικής γλώσσας, η λέξη «ιθαγένεια» δηλώνει το
γηγενή, αυτόν που δεν έχει φυλετικές προσµείξεις. Είναι µια λέξη
που φέρει το βάρος της ιστορίας της και φυσικά της ερµηνείας
που της δίνουµε.
∆εν είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαίο ότι µέχρι και σήµερα ήταν
εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να λάβει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. Και δεν είναι τυχαίες και οι όποιες ακραίες απόψεις.
Ακόµη και τώρα που πάµε να αλλάξουµε τα πράγµατα και να κάνουµε ένα βήµα µπροστά, µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε, δεν
διαθέτουµε ένα σωστό όρο, όπως ο αγγλικός «citizenship» που
να αποδίδει σωστά τον καθαρά νοµικό δεσµό που συνδέει έναν
άνθρωπο µε ένα κράτος, µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που περιλαµβάνει αυτός ο δεσµός. Ενδεχοµένως να έπρεπε
να δηµιουργήσουµε αυτόν τον όρο.
Όσο βολικό και εύκολο είναι να αντιµετωπίζουµε τους µετανάστες είτε ως «εξωτικούς φορείς» άλλης κουλτούρας είτε ως
φορείς εγκληµατικότητας και άλλων δεινών, δεν καλούµαστε σήµερα να επιλέξουµε ανάµεσα σε αυτές τις δυο αντιλήψεις, αλλά
να απαντήσουµε στο εξής ερώτηµα: εφόσον είµαστε ή τουλάχιστον επιθυµούµε να είµαστε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, δεν
οφείλουµε να αναλάβουµε τις ευθύνες µας απέναντι στους νόµιµους –το επαναλαµβάνω το «νόµιµους»- µετανάστες που ονειρεύτηκαν να κάνουν την Ελλάδα πατρίδα τους και µόχθησαν γι’
αυτό; ∆εν το οφείλουµε στα παιδιά τους που γεννήθηκαν σ’ αυτά
τα εδάφη, έµαθαν γράµµατα, δουλεύουν και πήραν καλώς ή
κακώς -εµείς θα το κρίνουµε κατά πόσο ευθυνόµαστε γι’ αυτό- τη
σύγχρονη ελληνική κουλτούρα;
Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών και η συµµετοχή τους στην πολιτική και κοινωνική ζωή που προτείνει το νοµοσχέδιο που συζητάµε, σηµαίνει ότι επιτέλους αλλάζει ο τρόπος
µε τον οποίον αντιλαµβανόµασταν µέχρι σήµερα τα δικαιώµατα
του πολίτη. Μέχρι σήµερα τα δικαιώµατα αυτά ήταν αποκλειστική
απόρροια της εθνικής ταυτότητας. Σήµερα οι ορίζοντές µας επιτέλους διευρύνονται. Γινόµαστε καλύτεροι άνθρωποι, αν µου επιτρέπετε, τιµώντας τα δικαιώµατα του ανθρώπου πια που έχει
αναπτύξει ενεργούς δεσµούς σε µια κοινωνία που πληρώνει φόρους, που συµµετέχει στο σύστηµα ασφάλισης.
Είναι δυνατόν σε ένα σύγχρονο κράτος η ιδιότητα του πολίτη
από την οποία –το τονίζω- απορρέουν τα κοινωνικά και πολιτικά
δικαιώµατα, αλλά και οι υποχρεώσεις να εξαρτάται αποκλειστικά
από το δίκαιο του αίµατος;
Πόσο µάλλον όταν τα δικαιώµατα των µεταναστών αποτελούν
πλέον κεκτηµένο του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού.
Πόσο µάλλον όταν, ως Ευρωπαίοι, βαδίζουµε προς την καθιέ-
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ρωση κοινής για όλους µας ευρωπαϊκής ιθαγένειας!
Όταν ως νοήµονες πολίτες του κόσµου έχουµε συνειδητοποιήσει ότι ο ανθρωπισµός του 21ου αιώνα είναι συνώνυµος της ισονοµίας και της ισοπολιτείας προς τους αποκλεισµένους της
εποχής µας που είναι οι µετανάστες.
Όταν γνωρίζουµε όλοι µας ότι η Ευρώπη του αύριο, όπως λέει
και ο Κλόντ Λεβί Στρος, θα είναι µιγάς, µιας και πέρασε ανεπιστρεπτί το όνειρο της φυλετικής καθαρότητας, της υπεροχής
του δυτικού αγέρωχου λευκού, δείγµατα του οποίου είµαστε
όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουµε ότι η συζήτηση για
τη θέση των µεταναστών δεν αφορά µόνο τους µετανάστες.
Αφορά θεµελιώδεις αρχές και έννοιες, όπως είναι η δηµοκρατία,
το κοινωνικό κράτος. Η παρουσία των µεταναστών µας προσκαλεί και µας προκαλεί να επανεξετάσουµε αυτές τις έννοιες και
να τους δώσουµε µια νέα διάσταση και ένα νέο νόηµα. Η συζήτηση αφορά όλους εµάς που δεν είµαστε µετανάστες. Και µας
αφορά, όχι µόνο λόγω του παρελθόντος µας που είναι µπολιασµένο µε τη µετανάστευση από την αρχαιότητα –µιας και τόσο
αρεσκόµαστε στο να ανατρέχουµε στην ασφαλή ιστορία µαςαλλά κυρίως για το παρόν και το µέλλον µας. Γιατί η δεδοµένη
παρουσία των µεταναστών, µας υποχρεώνει να δούµε την Ελλάδα σε βάθος χρόνου.
Σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή που η Ελλάδα έχει ανάγκη να
αξιοποιήσει όλες, µα όλες, τις διαθέσιµες δυνάµεις της για να
βγει από την κρίση, αν εµείς προτιµάµε να βλέπουµε βάρη και
απειλές εκεί που θα µπορούσαµε να δούµε πολύτιµες χείρες
βοηθείας, είµαστε άξιοι της µοίρας µας!
Οι παλιές αθώες µαυρόασπρες ελληνικές ταινίες πέρασαν ανεπιστρεπτί και η νοσταλγία δεν βγάζει πουθενά.
Η Ευρώπη και κατ’ επέκταση η Ελλάδα του µέλλοντός µας, θέλουµε δεν θέλουµε, θα είναι πολυπολιτισµική και πολυθρησκευτική. Η µετανάστευση είναι σαν ένα ποτάµι ψυχών. Μια λύση είναι
να αντισταθούµε, έστω και ηρωικά, στη ροή του, γνωρίζοντας ότι
στο τέλος θα µας πνίξει. Η άλλη είναι να το τιθασεύσουµε µε
σοφά φράγµατα και ρυάκια, να του φτιάξουµε παρακλάδια, να
του δώσουµε διεξόδους. Τότε όχι µόνο δεν θα µας πνίξει αυτό το
ποτάµι, αλλά θα ποτίσει και τη διψασµένη γη µας.
Ας µην εθελοτυφλούµε. Αντίθετα, ας πάρουµε γενναίες πρωτοβουλίες πριν µας προλάβουν τα γεγονότα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το σχέδιο νόµου που αφορά την απόδοση της
ελληνικής ιθαγένειας και την πολιτική συµµετοχή που αποκτούν
οι οµογενείς και οι διαµένοντες στη χώρα µας µετανάστες.
Βεβαίως, είναι περίεργο το γεγονός ότι σε διάστηµα µόλις
πέντε µηνών, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επεξεργάστηκε, µελέτησε, ανέλυσε και κατέθεσε ένα από τα πιο κρίσιµα για την ιστορία του ελληνικού κράτους, νοµοσχέδια. Σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα από τη στιγµή που αναδείχθηκε, φέρνει προς ψήφιση
στην Εθνική Αντιπροσωπεία ένα ευαίσθητο για τα δεδοµένα της
χώρα µας νοµοσχέδιο, αυτό της ιθαγένειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωριζόµαστε όλοι µεταξύ µας,
όπως είµαι βέβαιος ότι µας γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο ελληνικός λαός. Γνωρίζετε, λοιπόν, και γνωρίζει πολύ καλά και ο
ελληνικός λαός, ότι ούτε στην κατηγορία των ρατσιστών ούτε
στην κατηγορία των απάτριδων ανθελλήνων θα µπορούσε κανείς
να µε κατατάξει. Προσπαθώ µε σοβαρότητα, µε µετριοπάθεια,
µε υπευθυνότητα να στέκοµαι απέναντι στα ζητήµατα που απασχολούν τη χώρα.
Λέω, λοιπόν, ότι πράγµατι υπάρχει ένα ζήτηµα, υπάρχουν προβλήµατα που έχουν σχέση µε τη λαθροµετανάστευση, που έχουν
σχέση µε τους µετανάστες, νόµιµους και µη, µε την ενδεχόµενη
νοµιµοποίησή τους, τα δικαιώµατα αλλά και τις υποχρεώσεις
τους. Όµως, το ερώτηµα που έχω και περιµένω µια καλοπροαίρετη απάντηση από σας είναι: Αυτή έπρεπε να είναι η προτεραιότητα της χώρας;
Βρισκόµαστε στην κορύφωση µιας οικονοµικής κρίσης πρω-
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τοφανούς, τέτοιας που δεν έχει γνωρίσει ποτέ στην ιστορία του
ο τόπος. Αύριο αναµένεται η χώρα να συγκλονιστεί από µια γενική, παλλαϊκή απεργία, αποτέλεσµα της κακής πολιτικής της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αποτέλεσµα της πρωτοφανούς, για το
ελληνικό κράτος, µείωσης των εισοδηµάτων των Ελλήνων πολιτών. Πού είναι τα νοµοσχέδια που θα έπρεπε να προηγηθούν,
που θα έπρεπε να δώσετε βαρύτητα και σοβαρότητα; Πού είναι
το φορολογικό νοµοσχέδιο το οποίο για πέντε µήνες ακούµε να
συζητάτε και ακόµα δεν έχετε καταθέσει; Πού είναι το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο που θα έδινε πνοή και ελπίδα στην ελληνική οικονοµία; Πού είναι το ασφαλιστικό; Πού είναι το συνταξιοδοτικό;
Αν, λοιπόν, αυτή η κίνηση της Κυβέρνησης να φέρει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τώρα δεν είναι ύποπτη, τότε µάλλον µπορεί
να χαρακτηρισθεί ατυχής και βιαστική. Γιατί επιλέγει τώρα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την κατάθεση αυτού του νοµοσχεδίου; Γιατί
επτά µήνες πριν τη διεξαγωγή των δηµοτικών και νοµαρχιακών
εκλογών φέρνει προς ψήφιση το εν λόγω νοµοσχέδιο; Μήπως
αποσκοπεί κάπου συγκεκριµένα µε αυτήν την προσπάθεια;
Μήπως αντί για να λύσει ένα από τα χρονίζοντα προβλήµατα που
ταλανίζει τη χώρα µας, το µεταναστευτικό, προσπαθεί απλώς να
εξυπηρετήσει µικροκοµµατικές σκοπιµότητες;
Αγαπητοί συνάδελφοι, το µεταναστευτικό είναι ένα σύνθετο
πρόβληµα το οποίο απαιτεί τη χάραξη της ανάλογης πολιτικής,
µε υπευθυνότητα, µε σοβαρότητα και ευαισθησία. Οφείλουµε
όλοι µας να συνδράµουµε προς αυτήν την κατεύθυνση και να
εγκαταλείψουµε άλλες προσπάθειες που το µόνο που καταφέρνουν είναι να εξυπηρετούν µικροπολιτικά συµφέροντα. ∆υστυχώς, η τακτική της Κυβέρνησής σας, αυτό το συµφέρον µόνο
επιδιώκει και εξυπηρετεί.
Σκοπός σας, όπως φαίνεται, δεν είναι η εξεύρεση λύσης σε
ένα χρόνιο πρόβληµα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία,
αλλά η µόνη πρόθεσή σας είναι να αποκοµίσετε εκλογικά οφέλη.
Η εµµονή σας να φέρετε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για ψήφιση, φανερώνει την ψηφοθηρική διάθεση που αποδίδετε σ’ αυτό
και όχι την πραγµατική σας επιθυµία για ουσιαστική λύση του
προβλήµατος.
Το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση µε
την κυρίαρχη νοµοθεσία που ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, προβλέπει προϋποθέσεις πολιτογράφησης για
τους µετανάστες και τους λαθροµετανάστες µε τρόπο συνοπτικό, µε τρόπο πρόχειρο και άκρως ευνοϊκό γι’ αυτούς. Καταδεικνύεται, λοιπόν, ο ελλειµµατικός, ο πρόχειρος και ο προβληµατικός χαρακτήρας των διατάξεων αυτού του νοµοσχεδίου. Η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να εισάγει ένα πλαίσιο µαζικής
και άτυπης πολιτογράφησης όλων των µεταναστών και των λαθροµεταναστών, το οποίο όµως βρίσκεται σε ριζική ασυµφωνία
µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Η χώρα µας, φίλες και φίλοι, είναι µια χώρα ανοικτή και δηµοκρατική που καταδικάζει τις ρατσιστικές απόψεις και τάσεις, από
όπου και αν αυτές προέρχονται, µια χώρα που έχει µεγάλη και
πικρή εµπειρία µεταναστών, καθώς µέχρι πριν από λίγα χρόνια
ήταν χώρα εξαγωγής Ελλήνων µεταναστών.
Έτσι απαιτείται η δέουσα ευαισθησία στο θέµα αυτό. Εν τούτοις όµως, εσείς, µε το νοµοσχέδιο αυτό που παρουσιάζετε, δεν
δείχνετε αυτήν την ευαισθησία και την υπευθυνότητα που θα
έπρεπε να δείξετε. Αυτό που κάνετε είναι µε αυτόµατο τρόπο να
αποδίδετε την ελληνική ιθαγένεια στα τέκνα των µεταναστών,
κάτι που πλην του Ηνωµένου Βασιλείου και της Γαλλίας και πάλι
όµως µε περιοριστικές διατάξεις, δεν συµβαίνει σε καµµία άλλη
χώρα της Ευρώπης. Ακόµη υποβαθµίζετε την έννοια της ελληνικής παιδείας, καθώς παρέχετε την ελληνική ιθαγένεια στα τέκνα
των µεταναστών που απλώς παρακολούθησαν έξι έτη διδασκαλίας σε ελληνικό σχολείο και µάλιστα όχι συνεχόµενα, χωρίς να
απαιτείται σχετικός τίτλος ή βεβαίωση σπουδών, την ώρα που σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες απαιτείται η προγενέστερη πολιτισµική αφοµοίωση των µεταναστών στο κυρίαρχο πολιτιστικό
πλαίσιο. Και δεν αρκεί µόνο αυτό, αλλά υιοθετείτε χαµηλότερο
χρονικό διάστηµα νόµιµης παραµονής, σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, βρίσκεστε σε λάθος κατεύθυνση αν νοµίζετε ότι ευρισκόµενος ο µετανάστης για µικρό χρονικό διά-
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στηµα στη χώρα µας δύναται να αποκτά την ελληνική ιθαγένεια.
Η απόδοση της ιθαγένειας πρέπει να πραγµατοποιείται πολύ πιο
επιµεληµένα και έπειτα από αυξηµένο χρονικό διάστηµα παραµονής στην εκάστοτε χώρα.
Ακόµη και εδώ όµως είστε αντίθετοι. Προφανώς βιάζεστε για
κάτι. ∆εν εξετάζετε καθόλου την παράµετρο του χαρακτήρα ή
του υπόβαθρου του υποψηφίου προς πολιτογράφηση αλλοδαπού, καθώς δεν προβλέπετε καµµία διαγνωστική διαδικασία.
∆εν κατανοείτε ίσως ότι µε αυτόν τον τρόπο υποβαθµίζεται η
έννοια της παρεχόµενης ελληνικής παιδείας και υπονοµεύεται η
οµαλή ένταξη και ενσωµάτωση των µεταναστών στην ελληνική
κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εποµένως το ερώτηµα παραµένει και επανέρχεται. Για ποιο
λόγο η Κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο ασχολείται µε το
θέµα, ξεκινώντας από το τέλος του προβλήµατος, στην απόδοση ιθαγένειας; Αγνοεί η Κυβέρνηση ότι η χώρα µας αποτελεί
πύλη µαζικής εισόδου µεταναστών; Αγνοεί η Κυβέρνηση το καθεστώς απόδοσης ιθαγένειας που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες που δεν αντιµετωπίζουν τόσο εύκολα το πρόβληµα, όπως
η δική µας; Γιατί η Κυβέρνηση βιάζεται να αποδώσει ελληνική ιθαγένεια στους διαµένοντας επί πενταετία στη χώρα µας; Γιατί η
Κυβέρνηση υιοθετεί ένα πιο χαλαρό σε σύγκριση µε άλλες χώρες
µοντέλο απόκτησης της ιθαγένειας, χωρίς αυστηρές προϋποθέσεις;
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σαφές ότι εσείς προσβλέπετε µε
µηχανορραφίες µόνο σε προεκλογικά οφέλη. Τρέχετε να φέρετε
ένα νοµοσχέδιο που το µελετήσατε και το επεξεργαστήκατε
πάντα µε βάση τα δικά σας µέτρα και σταθµά. Επιδιώκετε να
αποδώσετε δικαίωµα ψήφου αδιακρίτως στους αλλοδαπούς µετανάστες, την ώρα που ως κόµµα είχατε αντιταχθεί σθεναρά
στην επέκταση του δικαιώµατος ψήφου στους οµογενείς Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι διακατέχονται από αποδεδειγµένη
ταύτιση µε το ελληνικό κράτος και τα εθνικά συµφέροντα.
Γι’ αυτόν το λόγο, την πρόταση νόµου τη συγκεκριµένη, όχι
απλώς την καταψηφίζουµε αλλά υποσχεθήκαµε στον ελληνικό
λαό ότι θα είναι ένας από τους πρώτους νόµους που πολύ σύντοµα, όταν πάλι ο ελληνικός λαός µας καλέσει να γίνουµε κυβέρνηση, θα το καταργήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 5ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας Βουλευτής της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από
χθες το απόγευµα διεξάγεται διάλογος στην Αίθουσα του ελληνικού Κοινοβουλίου για το νοµοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση.
Το συµπέρασµα που καταλήγουµε είναι απόσυρση τώρα. Προλαβαίνετε να το κάνετε και τώρα. Φέρετε βαριά ευθύνη και για το
παρόν, αλλά, κυρίως, για το µέλλον των παιδιών µας. Η χώρα µας
έχει νοµικό πλαίσιο για τα θέµατα της ιθαγένειας. Το διασφάλισαν οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας µε τρία τέσσερα νοµοθετήµατα τα οποία έφεραν και ψήφισαν τα προηγούµενα χρόνια. Τα παιδιά των µεταναστών είναι νόµιµα ήδη από της
γεννήσεώς τους µε ελάχιστες απαιτούµενες προϋποθέσεις.
Σας καλούµε, λοιπόν, έστω και τώρα, την ύστατη ώρα, να το
αποσύρετε το νοµοσχέδιο. Εµείς φυσικά θα το καταψηφίσουµε
και εφόσον φυσικά θα περάσει, αν επιµένετε, όταν θα µας δοθεί
η δυνατότητα, θα το ανατρέψουµε. Εάν θέλετε να διατηρήσετε
τα ελάχιστα προσχήµατα για καλές προθέσεις, τουλάχιστον να
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µην εφαρµοστούν οι διατάξεις για τα πολιτικά δικαιώµατα όσων
θα αποκτήσουν τώρα ελληνική ιθαγένεια από τις προσεχείς δηµοτικές εκλογές.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ξεκάθαρη θέση για το µεταναστευτικό εδώ και δύο δεκαετίες τουλάχιστον. Και τους τελευταίους πέντε έξι µήνες, µε την εκλογή του
νέου µας Προέδρου, πολλές φορές ο Πρόεδρός µας διατύπωσε
ξεκάθαρα τις θέσεις του, ανοιχτά στην κοινωνία και στις κοµµατικές µας συνδιασκέψεις. Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι ο µετανάστης
µπορεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολύ απλό
τρόπο, αµέσως µετά την ενηλικίωση του µε µια απλή αίτηση,
µόνο µε δύο απαραίτητες προϋποθέσεις.
Πρώτον, την εννιάχρονη εκπαίδευση, η οποία πρέπει να είναι
εννιάχρονη, για να µην πω περισσότερο, µια και ξέρουµε πολύ
καλά, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η δηµόσια παιδεία µας και
σ’ αυτό την οδήγησαν κυρίως οι κυβερνήσεις σας κατά τη δεκαετία του 1980. Και από την άλλη µεριά να αποποιηθεί ο µετανάστης την ιθαγένεια της χώρας προελεύσεώς του, αν αυτή η χώρα
δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εσείς λυσσαλέα αντιδράσατε πριν από λίγα χρόνια, όταν οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας θέλησαν να δώσουν ψήφο
στην αυτονόητη κατηγορία, στην υπόλοιπη µισή Ελλάδα που βρίσκεται έξω από τα σύνορά µας, στους οµογενείς. Και µια και πριν
ο κ. Νεράντζης είχε κάνει ανάλυση του όρου ιθαγενείς, ιθύς στο
γένος, ίσιος στο γένος, οµογενής είναι, οµού το γένος, µε το ίδιο
γένος. Είναι δυνατόν να µη δέχεστε να ψηφίζουν οι οµογενείς
µας σε όλη την υφήλιο και να ψηφίζουν οι µετανάστες µε τις προϋποθέσεις που θέλετε να το κάνετε;
Ακούστηκαν και εξωφρενικά πράγµατα από συναδέλφους της
πτέρυγας της Πλειοψηφίας, ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό θα συµβάλλουµε στη δηµογραφική αύξηση του ελληνικού πληθυσµού.
Αν είναι δυνατόν, να το λέτε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όταν έχετε εγκαταλείψει, και δεν δίνετε κίνητρα στους πολύτεκνους, στην οικογένεια, στην εργαζόµενη µητέρα, πράγµα που
µπορεί να το κάναµε εµείς µε δειλά βήµατα τα προηγούµενα έξι
χρόνια, αλλά το προχωρήσαµε αρκετά.
Και εσείς καλείστε κανονικά να το κάνετε ακόµα περισσότερο
ακόµα και σ’ αυτές τις δύσκολες οικονοµικά εποχές, γιατί επενδύοντας στην πολύτεκνη οικογένεια, επενδύουµε στην Ελλάδα
και όχι µε το νόµο που θέλετε να περάσετε που θα γίνουµε µαγνήτης, πόλος έλξης µεταναστών από όλο τον κόσµο.
Ας πούµε λίγα πράγµατα για την πολιτισµικότητα, για την
οποία πολλά πράγµατα λέγονταν τις τελευταίες δεκαετίες. Την
πολυπολιτισµικότητα πλέον δεν τη συζητούν. Την εγκαταλείπουν
στη σύγχρονη, την προοδευτική, τη δηµοκρατική Ευρώπη, γιατί
αποτελεί µια παγίδα που οδηγεί σε προκατασκευασµένες εθνοτικές ταυτότητες. Ο πολίτης χάνει την αυτονοµία του µέσα σε τέτοια, ας πούµε, καθεστώτα πολιτισµικότητας. Οδηγείται η
κοινωνία µας σε κατακερµατισµό. Ο Πασκάλ Μπρούκνερ ένας
διάσηµος διανοούµενος είπε πως η πολυπολιτισµικότητα αποτελεί τον εθνικισµό των µειονοτήτων. Ο Μπασάτ Κτηλ είπε, Γερµανός καθηγητής της κοινωνιολογίας, αλλά προσέξτε συριακής
καταγωγής µιλάει πλέον για κυρίαρχη εθνική και ευρωπαϊκή
κουλτούρα η οποία πρέπει να επικρατήσει και καλεί τους µουσουλµάνους από την Ασία και την Αφρική που βρίσκονται στην
Ευρώπη, να προχωρήσουν στη δηµιουργία του µετα-ισλάµ, ενός
ευρω-ισλάµ.
Η ελληνική κεντροδεξιά, σαν σύγχρονη προοπτική του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι και ένα σηµαντικό µέρος της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, έχει ξεκάθαρη θέση σε αυτά τα ζητήµατα. Εµείς
µιλάµε για πολιτιστική ενσωµάτωση. Σε αυτήν πρέπει να προχωρήσουµε. Αυτή αποτρέπει τη γκετοποίηση και τη δηµιουργία αυτόνοµων φυλάκων.
Σήµερα µιλάµε για τη διασφάλιση της ταυτότητάς µας. Αυτή
θα συµβάλει στην εθνική και την κοινωνική συνοχή –όπως όλες
λοιπόν οι προοδευτικές δυνάµεις της Ευρώπης- και εµείς πιστεύουµε ότι ζούµε σε µια ελεύθερη, ανοιχτή και δηµοκρατική
κοινωνία -και αυτό εκφράζεται, κυρίως, µέσα από τα φιλελεύθερα κεντροδεξιά κόµµατα της Ευρώπης µέρος των οποίων αποτελεί και η Νέα ∆ηµοκρατία- µιλάνε αυτήν τη στιγµή για
αναγκαιότητα διατήρησης του εθνικού χαρακτήρος του κράτους.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω την αίσθηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι περισσότερο από ποτέ, σε εισαγόµενο προς συζήτηση νοµοσχέδιο ταιριάζει σε αυτό εδώ η ρήση ότι ο δρόµος προς την κόλαση είναι
στρωµένος µε αγαθές προθέσεις. Κόλαση, εν προκειµένω, είναι
ο σταδιακός αφελληνισµός της κοινωνίας µας, µε την ενδυνάµωση του αλλοδαπού στοιχείου και τη νοµιµοποίηση αυτού στη
χώρα, µέσα από κάποιες διαδικασίες, κάποιες µεθόδους, όπου η
απονοµή ιθαγένειας µετατρέπεται σε µία απλή διοικητική διαδικασία, µε προϋποθέσεις που διευρύνονται κατά πολύ στον κάθε
ενδιαφερόµενο δικαιούχο.
Και, βεβαίως, αυτές είναι οι πεποιθήσεις µιας ηγετικής οµάδας της κυβερνητικής παράταξης που διέπεται από ένα πνεύµα
διεθνούς κοσµοπολιτισµού, που αισθάνεται και λειτουργεί άνετα
στα διεθνή φόρα, που ενδεχοµένως αισθάνεται πιο οικεία στα
κοκτέιλ πάρτι του Λευκού Οίκου απ’ ό,τι στην ελληνική επαρχία
και προχωρά στην αντιµετώπιση ενός εθνικού ζητήµατος βασισµένη επάνω σε µία σειρά από λάθος υποθέσεις. Ποιες είναι κάποιες από αυτές;
Πρώτον. Ακούω εδώ και δύο ηµέρες τους συναδέλφους της
κυβερνητικής παράταξης να τοποθετούνται, λες και έχει υπάρξει
µέχρι τα χθες νοµοθετικό κενό στο ζήτηµα. Νοµοθετικές ρυθµίσεις υφιστάµενες υπάρχουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εναρµονισµένες πλήρως µε τις κοινοτικές οδηγίες. Εσείς έρχεστε να τις αποδυναµώσετε επί το χαλαρότερον, µε τις εισαγόµενες αυτές ρυθµίσεις σας.
∆εύτερον κάνετε τη λανθασµένη υπόθεση ότι η Ελλάδα είναι
τελικός προορισµός µεταναστών. Αυτό δεν ισχύει. Ίσως είναι
χώρα υποδοχής, βεβαίως. Είναι ενδεχοµένως η πρώτη στάση
στην Ευρώπη, ιδίως στα ρεύµατα που προέρχονται από την Ασία.
Είναι σηµείο εισόδου στην Ευρώπη, αλλά τελικός προορισµός
µάλλον όχι. Από εδώ και πέρα θα γίνει τελικός προορισµός, όταν
µαθευτούν οι ρυθµίσεις που θα προσελκύσουν ρεύµατα µεταναστευτικά που θα γνωρίζουν από εδώ και στο εξής ότι θα είναι εύκολο να αποκτήσουν διαµονή νόµιµη στην Ελλάδα. Τελικός
προορισµός είχε υπάρξει για τους εξ Αλβανίας προερχόµενους
µετανάστες σε µία συγκεκριµένη χρονική συγκυρία, πριν από αρκετά χρόνια, πλην όµως υπό συγκεκριµένες κοινωνικοπολιτικές
προϋποθέσεις, οι οποίες σήµερα δεν υφίστανται.
Ακόµη και εάν θεωρούσαµε ότι είναι τελικός προορισµός η Ελλάδα, είναι δεδοµένο -και είναι λανθασµένη υπόθεση να ισχυριζόµαστε το αντίθετο- ότι είναι σε θέση η Ελλάδα να ελέγξει τα
ρεύµατα εισόδου. Και τούτο όχι γιατί έχουµε να κάνουµε µε ζητήµατα κυβερνητικών προθέσεων ή διοικητικών υποδοµών αλλά
είναι απλό θέµα γεωγραφίας. Ακόµη και εάν φράζαµε µε σύρµατα τα χερσαία σύνορά µας το Αιγαίο δεν παύει να είναι µία
ανοιχτή πόρτα που µπάζει από παντού. Και αυτό δεν το έχετε
λάβει υπ’ όψιν.
Άλλη λανθασµένη υπόθεση. Τούτη είναι η κατάλληλη πολιτική
συγκυρία προκειµένου να µεταρρυθµίσετε τη µεταναστευτική
µας πολιτική, ιδίως όσον αφορά την απονοµή ιθαγένειας. Τούτο
δεν ισχύει αυτήν τη στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι
σε περιόδους έντονης κρίσης που βιώνουµε, η ζήτηση και η κατανάλωση υφίσταται κάµψη. Κάµψη υφίσταται και η παραγωγή.
Εποµένως η ζήτηση για εργατικά χέρια µειώνεται. Και στο πλαίσιο αυτού του οξυµένου ανταγωνισµού, η δυσαρέσκεια του εγχώριου εργατικού δυναµικού για το αλλοδαπό, αυξάνεται. Και
αυξάνεται ενδεχοµένως ανεξέλεγκτα, εγκυµονώντας κοινωνικές
εντάσεις, για να µην πω εκρήξεις.
Και σας υπενθυµίζω ότι το ζήτηµα του Πολωνού υδραυλικού
στη Γαλλία, δεν ανέκυψε σε περιόδους οικονοµικής ευµάρειας.
Ανέκυψε σε περιόδους οικονοµικής κρίσης σε µία ανοικτή κοινωνία που δέχεται αλλοδαπούς απ’ όλες τις άκρες της γης και
όχι µόνον από την Ευρώπη και µετατράπηκε σε µείζον θέµα,
όσον αφορά τη δυσαρέσκεια του ηµεδαπού πληθυσµού για τους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ξένους µετανάστες.
Θα σας συµβούλευα, εάν θέλετε ανάπτυξη –γιατί το άκουσα
και αυτό σήµερα, ότι το νοµοσχέδιο αυτό δηµιουργεί συνθήκες
ανάπτυξης- να απλοποιήσετε άλλες διοικητικές διαδικασίες. Όχι
αυτή για την απόκτηση ιθαγένειας, αλλά αυτή για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή για την προσέλκυση επενδύσεων. Αναζητήστε από την Ασία επενδυτές και όχι νοµιµοποιηµένους µετανάστες.
Και τέταρτον, λανθασµένη υπόθεση είναι, ότι το νοµοσχέδιο
θα επιφέρει την καλύτερη κοινωνική ενσωµάτωση. Προϋπόθεση
γι’ αυτό είναι να υπάρξει πρόσφορο έδαφος στην κοινωνία.
Φρονώ ότι αυτήν τη στιγµή, αυτό δεν υφίσταται. Τόσο σε αυτούς
που υποδέχονται τους αλλοδαπούς, όσο και στους ίδιους αυτούς
που έρχονται, αυτήν την ώρα υπάρχει ένα κλίµα δυσπιστίας, καχυποψίας, ανασφάλειας, ιδίως στην ελληνική περιφέρεια µε τα
δεδοµένα της ερήµωσης, της στασιµότητας ακόµα και της υπογεννητικότητας του ελληνικού πληθυσµού.
Όλα αυτά τα στοιχεία συνιστούν ένα πραγµατικά εκρηκτικό
µείγµα, που πολύ φοβάµαι ότι θα βρούµε µπροστά µας. Αντιµετωπίζετε το Λεκανοπέδιο σαν Μανχάταν ως «χωνευτήρι λαών»,
δεν ισχύει αυτό. Αντιµετωπίζετε την ελληνική περιφέρεια σαν κάτι
ανάµεσα σε Προβηγκία και ολλανδική ύπαιθρο. ∆εν ισχύει αυτό.
Είναι και θέµα γεωγραφίας.
Φοβούµαι ότι µε τη διαδικασία που µόλις θέσατε σε λειτουργία, εισάγοντας αυτό το νοµοσχέδιο, θα έρθει η ώρα -το προβλέπω και µακάρι να διαψευσθώ- όπου κάποιο κυβερνητικό
κλιµάκιο κάποτε θα επισκεφθεί τη βόρεια Ελλάδα, µία άκρη της
πατρίδας µας, αναζητώντας αυτό το νέο Μανχάταν, το νέο «χωνευτήρι των λαών», για να καλύψει κάποιο νέο Κόσοβο µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται. Και µάλιστα ένα νέο Κόσοβο, όπου οι γηγενείς Έλληνες θα είναι ένα είδος απειλούµενο και µε τη σφραγίδα,
παρακαλώ, της ελληνικής Κυβέρνησης. Και πολύ φοβούµαι ότι
τότε θα είναι πολύ αργά για δάκρυα.
Προφανώς και καταψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Θεόδωρος Πάγκαλος.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Πρόεδρε, λυπούµαι που διακόπτω τη διαδικασία. ∆εν συνηθίζω, όπως ξέρετε, να παρεµβαίνω ασκόπως. Μόλις όµως προσήλθα στη Βουλή από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, υπό τας
κραυγάς «προδότες, πουληµένοι» και ενώ ερρίπτοντο επί του αυτοκινήτου µου διάφορα αντικείµενα.
Αυτό είναι το αποτέλεσµα της παρουσίας στην είσοδο ακριβώς της Βουλής µιας οµάδας περίπου διακοσίων ατόµων, οι
οποίοι φέρουν τις ελληνικές σηµαίες και προφανώς αντιτίθενται
στην ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου γιατί δεν βλέπω ποιοι άλλοι
είναι «προδότες». ∆εν νοµίζω ότι αυτοί που είναι υπέρ του νοµοσχεδίου θεωρούν αυτούς που αντιτίθενται στην ψήφιση του νοµοσχεδίου «προδότες».
Εν πάση περιπτώσει, δεν θα χρησιµοποιούσαν αυτήν τη λέξη.
Θέλω να σας παρακαλέσω να διαβιβάσετε το γεγονός αυτό
εις τον Πρόεδρο της Βουλής και να µας ενηµερώσετε και εµάς,
εάν θα λειτουργήσει η Βουλή και κάτω από ποιες συνθήκες.
Εγώ από την πλευρά µου, θα έρθω αµέσως σε επαφή µε τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τον οποίο θα παρακαλέσω να
πάρει τα ενδεδειγµένα µέτρα. Είναι απαράδεκτο και είναι χαρακτηριστικό του κλίµατος που έχει δηµιουργηθεί από τη συζήτηση
αυτού του νοµοσχεδίου. Ορισµένοι, των οποίων τις απόψεις σεβόµαστε, δηµιουργούν µία κατάσταση στράτευσης στους δρόµους της πόλης και µπροστά στο Κοινοβούλιο, ανθρώπων που
επιτίθενται εναντίον των Βουλευτών µε κραυγές «αίσχος και προδότες».
Αυτά τα πράγµατα είχαν να γίνουν πολλά χρόνια στους δρόµους της Αθήνας και θέλω να παρακαλέσω και τους συναδέλφους που ανήκουν εις την παράταξη αυτών που αµφισβητούν και
καταψηφίζουν αυτό το νοµοσχέδιο –πράγµα που είναι απόλυτο
δικαίωµά τους- να αναλογιστούν τις ευθύνες τους για τη δηµιουργία τέτοιου κλίµατος φανατισµού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Αντιπρόεδρε, θα
µεταβιβάσουµε στον Πρόεδρο της Βουλής την ενηµέρωση αυτή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Πέτρος Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Θεωρώ αυτονόητο, µετά απ’ όσα ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, διότι αφορούν την ίδια τη
λειτουργία της δηµοκρατίας και αφορούν την ίδια τη λειτουργία
των θεσµών ότι θα υπάρξει, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ, η αυτονόητη
καταδίκη όλων των κοµµάτων παρόµοιων πρακτικών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Γιαννάκης, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καταδίκη τέτοιων φαινοµένων, που περιέγραψε πριν λίγο ο κ. Πάγκαλος, είναι δεδοµένη απ’ όλους µας. Όποια θέση έχουµε στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, τέτοια φαινόµενα είναι απαράδεκτα.
Και νοµίζω ότι το µήνυµα από αυτήν την Αίθουσα, σε όσους προσπαθούν να εκµεταλλευτούν την όποια στάση και θέση κοµµάτων
µέσα στη Βουλή, πρέπει να είναι απόλυτα καταδικαστικό και ξεκάθαρο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Συγχαρητήρια.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο, όµως, ότι ο χρόνος και η συγκυρία συζήτησης και ψήφισης
ενός νοµοσχεδίου έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα και σηµασία,
γιατί ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση των πιο οδυνηρών µέτρων
των τελευταίων δεκαετιών, τη στιγµή που βρισκόµαστε σε µια
βαθιά ύφεση και κρίση, αντί να συζητάµε -όπως η κοινωνία απαιτεί από εµάς, από την πολιτεία, από την Κυβέρνηση- το φορολογικό, που πέντε µήνες µετά δεν το έχουµε, τον αναπτυξιακό νόµο,
που είναι ανύπαρκτος, το ασφαλιστικό, σπεύδουµε να επιλύσουµε το θέµα της ιθαγένειας.
Και επειδή από ορισµένους συναδέλφους υπάρχει µια πλειοδοσία πατριωτισµού ή κοινωνικής ευαισθησίας, η οποία νοµίζω
ότι απ’ όλους µας είναι δεδοµένη, δεν µπορεί εδώ να προσπαθεί
ο καθένας από εµάς να φανεί αρεστός, είτε σηκώνοντας πατριωτικούς τόνους είτε τόνους κοινωνικής ευαισθησίας. Αυτό νοµίζω ότι οδηγεί σε ανάλογα φαινόµενα που περιέγραψε ο κ.
Πάγκαλος.
Νοµίζω ότι είναι λάθος να προσπαθούµε να λύσουµε το µεταναστευτικό µέσω απονοµής της ιθαγένειας, εφόσον υπάρχει το
θεσµικό πλαίσιο, το οποίο λύνει σηµαντικά ζητήµατα. Είναι ένα
λάθος µήνυµα σε εκατοµµύρια εξαθλιωµένους συνανθρώπους
µας που αναζητούν µια καλύτερη τύχη στη ∆ύση.
Είµαστε αλήθεια µια χώρα που έχουµε τέλεια οργάνωση;
Έχουµε µια Τοπική Αυτοδιοίκηση που λειτουργεί µε διαφάνεια,
ώστε να αφοµοιώσει, να κάνει πράξη το νοµοσχέδιο που αύριο
θα ψηφίσει η Πλειοψηφία τουλάχιστον; Έχουµε πλεόνασµα θέσεων εργασίας, ώστε να µπορούµε να εντάξουµε και στην αγορά
εργασίας χιλιάδες µετανάστες, µέσω της διαδικασίας ιθαγένειας
που θα γίνει πιο ισχυρή η θέση τους, όταν ο ίδιος ο Υπουργός
υποστηρίζει ότι η ανεργία µέσα στο 2010 θα φτάσει το 20%;
Έχουµε µια ζωντανή και αναπτυσσόµενη περιφέρεια, ιδιαίτερα
στις ακριτικές µας περιοχές, ώστε να µην υπάρξουν επιπλέον
προβλήµατα; Υπάρχουν σοβαροί µηχανισµοί και οργάνωση για
την αποτροπή εισόδου παράνοµων µεταναστών;
Έχουµε λύσει αλήθεια τέτοια σηµαντικά και περίπλοκα προβλήµατα, ώστε να σπεύσουµε στη σηµερινή µας απόφαση;
Έχουµε συνυπολογίσει τη µεγάλη ανατροπή που µπορεί να
υπάρξει στην αναλογία Ελλήνων και µεταναστών σε κρίσιµα σηµεία της ελληνικής περιφέρειας και ιδιαίτερα σε µικρά νησιά;
Μήπως η σπουδή και η προχειρότητα της Κυβέρνησης δίνει
τροφή σε ακραίες φωνές, όπως πριν λίγο ακούσαµε, ιδιαίτερα
στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία; Και αλήθεια, το
θέµα των Ελλήνων οµογενών για µας έχει µικρότερη σηµασία
από την απονοµή ιθαγένειας στους µετανάστες; Γιατί αλήθεια
όλη αυτή η σπουδή; Μπορεί πραγµατικά η λύση του µεταναστευτικού να προέλθει µέσα από την απονοµή ιθαγένειας, η
οποία, κατά την άποψή µας, είναι µέγα ιστορικό λάθος;
Είµαι βέβαιος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Πλειοψηφία, η Κυβέρνηση, µάλλον προσπαθεί να διαχειριστεί µια µεγάλη
δεξαµενή ψηφοφόρων, παρά να λύσει ένα µεγάλο κοινωνικό
πρόβληµα, ένα εθνικό -θα έλεγα- πρόβληµα. Και αν πραγµατικά
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δεν υπάρχει αυτή η σκοπιµότητα, αρκεί η Κυβέρνηση να προσθέσει µια διάταξη, ώστε στις επόµενες εκλογές να µην ισχύει
το δικαίωµα ψήφου, να ισχύσει στις µεθεπόµενες. Θα ήταν µια
ένδειξη ότι πραγµατικά στο µυαλό της δεν έχει σαν κεντρική στόχευση αυτού του νοµοσχεδίου, την ψήφο στις επόµενες δηµοτικές εκλογές.
Είµαστε βέβαιοι ότι µε τη συγκυρία που περιέγραψα, µε τα
προβλήµατα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε και µε τα φαινόµενα που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι µεµονωµένα και όλοι τα
καταδικάζουµε, δεν είναι αυτός ο στόχος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ξέρουµε πολύ καλά πώς λειτουργούν µικρές τοπικές κοινωνίες και πώς ειδικές οµάδες του πληθυσµού αντιµετωπίζονται
προεκλογικά, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Θα έχουµε επιπλέον προβλήµατα αν σπεύσουµε να ψηφίσουµε
αυτό το νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό και είµαστε αντίθετοι, γι’ αυτό και
ζητάµε από την Κυβέρνηση, τουλάχιστον κάποιες παρατηρήσεις
και προτάσεις που κάναµε να τις ενσωµατώσει, ώστε να έχουµε
τις λιγότερο δυνατές απώλειες. Γι’ αυτό είµαστε αντίθετοι σε
αυτό το νοµοσχέδιο, γι’ αυτό το καταψηφίζουµε και γι’ αυτό τονίζουµε ότι όταν γίνουµε κυβέρνηση, θα αποσύρουµε αυτές τις
διατάξεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Θα µπορούσα να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Άκουσα µε εξαιρετική προσοχή την αγωνία του αξιοτίµου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.
Τη συµµερίζοµαι και εγώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Βέβαια αυτό που
µου προξενεί εντύπωση είναι πώς όταν γίνονται πολύ µεγαλύτερες συγκεντρώσεις από αυτήν των εκατόν πενήντα ανθρώπων πολλούς είπατε διακόσιους- η Αστυνοµία µπορεί και τους απωθεί
στο κάτω µέρος της πλατείας, ενώ τώρα τους έχει στην είσοδο
της Βουλής. Παρακαλώ, προσέξτε γιατί το λέω. Είναι ακριβώς
για να υπάρξει αυτή η αντίδραση.
Και βεβαίως, καταδικάζουµε τον οποιονδήποτε λέει «αλήτες,
προδότες» τους πολιτικούς. ∆εν χωράει καµµία αµφιβολία, αλλά
ψάξτε καλά στα αρχεία των µυστικών υπηρεσιών να βρείτε κάποιους από αυτούς. Και να µη συγχέουµε όλοι µας τον καταπονηµένο πολίτη του Αγίου Παντελεήµονος, µε αυτούς, οι οποίοι
είναι απ’ έξω και βωµολοχούν εναντίον των πολιτικών και των
Βουλευτών.
Όµως -επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά- ότι µου κάνει εντύπωση. Όταν µαζεύονται οι αναρχικοί, όταν µαζεύονται οι αντιεξουσιαστές, πώς µπορεί η Αστυνοµία και τους αποκλείει στο
κάτω µέρος της πλατείας και αυτά τα φυντάνια, τα άφησαν να
φτάσουν στην είσοδο του προαυλίου. Αυτό το καταθέτω για να
ξέρουµε όλοι, τι µπορεί να συµβαίνει πίσω από την πλάτη µας εις
βάρος της δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Παναγιώτης
Αντωνακόπουλος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ακούσαµε προηγουµένως από το Βήµα κάποια
ερωτήµατα, γιατί έρχεται τώρα αυτή η νοµοθετική ρύθµιση,
εάν είναι τόσο σοβαρό το θέµα. Η διάρκεια της συνεδρίασης και
ο αριθµός των Βουλευτών που µίλησαν, δείχνει πόσο σοβαρό
είναι το θέµα. Και βέβαια και η ίδια η κοινωνία γνωρίζει πόσο σοβαρό είναι το θέµα.
Άρα, λοιπόν, όταν στην κοινωνική ζωή έχουµε νέα δεδοµένα,
οφείλουµε ως πολιτική ηγεσία που έχει σχέση µε τα τεκταινόµενα, να φέρουµε νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα προσπαθήσουν
να τακτοποιήσουν αυτά τα νέα δεδοµένα.
Βέβαια, αυτό που εκπλήσσει είναι η ελαφρότητα µε την οποία
προσεγγίζει το ζήτηµα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και πολλοί
συνάδελφοι. ∆ήθεν καταλογίζουν τη σκοπιµότητα των εκλογών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως το λόγο της απονοµής ιθαγέ-
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νειας σε αρκετούς συµπολίτες µας, µε τους οποίους συµβιώνουµε δεκάδες χρόνια τώρα.
Και πράγµατι ακούγεται ότι όταν θα γίνουν κυβέρνηση, θα καταργήσουν αυτόν το νόµο. Νοµίζω ότι το λένε εκ του ασφαλούς,
διότι προφανώς υπολογίζουν ότι αυτός ο χρόνος θα είναι µακριά
και δεν θα έχουν την ανάγκη να διαψεύσουν τον εαυτό τους.
Πράγµατι για τη χώρα µας το µεταναστευτικό είναι ένα θέµα
το οποίο έχει εθνική διάσταση. Και, βεβαίως, η δηµιουργία αυτού
του ζητήµατος δεν οφείλεται µόνο σε εσωτερικούς λόγους της
χώρας. Είµαστε µια χώρα, η οποία ζει κοντά στις περιοχές στις
οποίες πρόσφατα κατέρρευσαν καθεστώτα και εννοώ τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είµαστε µια χώρα που είµαστε πύλη εισόδου
για εκείνους τους κυνηγηµένους ανθρώπους από τις εµπόλεµες
περιοχές. Και βέβαια, είµαστε µια χώρα που πάλι είµαστε κοντά
σε περιοχές που βιώνουν τις τραγικές συνέπειες των κλιµατικών
αλλαγών. Και από την άλλη, βέβαια, έχουµε την αποτυχία ενός
µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης, που συνεχώς φέρνει πεινασµένους προς τις περιοχές, όπου προπαγανδίζεται ότι υπάρχει
ευµάρεια.
Εκεί, λοιπόν, στο σταυροδρόµι αυτών των ρευµάτων, είναι η
Ελλάδα. Και εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα έλλειµµα ευρωπαϊκής
πολιτικής στο πώς να αντιµετωπίσουµε µόνοι µας αυτό το πρόβληµα, διότι ούτε ο οργανισµός FRONTEX αρκεί, ούτε, βεβαίως,
οι ευρωπαϊκές πολιτικές απέναντι στην Τουρκία, που αρνούνται
επιδεικτικά να εφαρµόσουν αυτούς τους κανονισµούς περί επαναπροώθησης αρκούν.
Πρέπει, λοιπόν, αυτό το ζήτηµα να είναι και ένα ζήτηµα διαπραγµάτευσης εκ µέρους των ελληνικών αρχών στα ευρωπαϊκά
κέντρα.
Εκείνο, όµως, που επίσης πρέπει να καλλιεργείται µέσα απ’
αυτή τη συζήτηση είναι ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν ρυθµίζει τη
λαθροµετανάστευση. Σήµερα µιλάµε για τους νόµιµους µετανάστες και ο αριθµός τους θα είναι προφανώς κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Θα είναι διακόσιες χιλιάδες µε διακόσιες πενήντα
χιλιάδες.
Αυτό που πρέπει να απαντήσουµε σήµερα είναι αν η νόµιµη
ένταξη αυτών των ανθρώπων στην οικονοµία, στην κοινωνία και
στα πολιτικά τεκταινόµενα της χώρας αµέσως δηµιουργεί τις δυνατότητες στο να αντιµετωπίσουµε, να εφαρµόσουµε το νόµο γι’
αυτούς που παράνοµα είναι στη χώρα. Και εδώ πρέπει, βεβαίως,
όλοι να συνοµολογήσουµε και να στηρίξουµε µια πολιτική τήρησης των νόµων.
Όσον αφορά τη συµµετοχή τους στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης νοµίζω ότι ο πρώτος βαθµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρυθµίζει τις τοπικές υποθέσεις. Άρα, λοιπόν, αυτοί οι
άνθρωποι που ζουν χρόνια µαζί µας, εργάζονται, στέλνουν τα
παιδιά τους σχολείο, έχουν την αγωνία και αυτοί για το πώς θα
πάει η οικονοµία, γιατί σε αυτή την οικονοµία ζουν, έχουν την
αγωνία για τις υποδοµές της χώρας, νοµίζω ότι δικαιούνται να
έχουν λόγο στο ποιοι θα διοικήσουν αυτές τις τοπικές υποθέσεις.
Και αυτό δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία. Μιας και όλοι επικαλούνται άλλες χώρες, νοµίζω ότι και σε πολλές χώρες στο εξωτερικό το ίδιο γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει, ας µη φοβούνται
κάποιοι ότι θα έχουµε αλλοίωση εθνολογικού χαρακτήρα, γιατί
τέτοιες θεωρίες νοµίζω ότι είναι εντελώς ξεπερασµένες και πολλές φορές µπορεί να ευνοούν την επώαση διαφόρων φαινοµένων που δεν θέλουµε να τα ξαναδούµε.
Ο ελληνικός πολιτισµός, λοιπόν, δεν χαρακτηρίζεται ούτε από
εσωστρέφεια ούτε από φοβικά σύνδροµα ούτε βεβαίως είναι
καλή η προγονοπληξία. Σήµερα απαιτείται εξωστρέφεια, να αντιµετωπίσουµε τον πολιτισµό σαν ένα ζωντανό µόρφωµα, το οποίο
εξελίσσεται, επικοινωνεί και βελτιώνεται.
Ας µην ξεχνάµε ότι αυτός ο περίφηµος ελληνικός πολιτισµός,
όπως στο διάβα του χρόνου αναζωογονείται, έχει στηριχθεί στο
αλφάβητο που πήραµε από τους Φοίνικες και στους αριθµούς
από τους Άραβες.
Άρα, λοιπόν, δεν νοµίζω ότι έχουµε ανάγκη σήµερα από κάποιους να ανακηρύσσονται σε Ηρακλειδείς των ελληνικών αξιών.
Ο ίδιος ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει το ενδιαφέρον του και τις µάχες του για να προστατεύσει αυτόν τον
πολιτισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σχετικά µε κάτι που ακούστηκε για τις ελληνοποιήσεις του
2000, νοµίζω ότι όσοι ασχολούνται µε τα κοινά γνωρίζουν πολύ
καλά ότι οι αρµοδιότητες απονοµής αυτής της ιδιότητας ανήκαν
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην αιρετή τοπική αυτοδιοίκηση. Και
εν πάση περιπτώσει, σε εκείνες τις νοµαρχίες που παρατηρήθηκαν οι περισσότερες ελληνοποιήσεις είχαν εκλεγεί νοµάρχες, οι
οποίοι δεν είχαν τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, για την αποκατάσταση της ιστορίας, προκαλείται να δηµιουργηθεί µια συνειρµική
σχέση του παρόντος νοµοσχεδίου µε εκείνη την εποχή. Τα στοιχεία τα γνωρίζουν όλοι και βεβαίως, είναι κακός σύµβουλος η
επίκληση αυτού του παραδείγµατος.
Νοµίζω ότι στην ιστορία θα καταγραφούν ποιοι τελικά ήταν ρεαλιστές, ποιοι ήταν σοβαροί και συνεπείς απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες. Και το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει στο παρελθόν µε
αντίστοιχα νοµοσχέδια που αφορούν την εργασιακή νοµιµότητα
των µεταναστών στη χώρα, για την άδεια εργασίας, την άδεια εισόδου, την άδεια παραµονής, καθώς επίσης και ως Κυβέρνηση
είναι η πρώτη που θέσπισε το Σώµα των Συνοριακών Φυλάκων,
ούτως ώστε να περιοριστεί η λαθραία είσοδος στη χώρα.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο θα καταγραφεί και αυτό ως ένα σηµαντικό βήµα της σοβαρής µεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Λακωνίας
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανάσιος ∆αβάκης έχει το λόγο για
έξι λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από
χθες στην Αίθουσα αυτή κονταροχτύπιονται οι προοδευτικοί και
οι συντηρητικοί, οι οπισθοδροµικοί. Ανταλλάσσουν -λυπούµαι
που θα το πω- και ύβρεις µερικές φορές, για θέµατα τα οποία
άπτονται της σηµερινής κοινωνικής πραγµατικότητας, µιας κοινωνικής πραγµατικότητας που σίγουρα πρωτεύοντα ρόλο έχουν
και οι φίλοι µας µετανάστες, όλοι εκείνοι δηλαδή, που τις τελευταίες δεκαετίες πιεζόµενοι από την προσωπική τους ζωή, την
προσωπική τους πενία, τα προσωπικά τους προβλήµατα έχουν
βρει στην πατρίδα µας καταφύγιο και άσυλο.
Αναβίωσε µέχρι και εθνικός διχασµός, οι τραγικές στιγµές της
καταστροφής του 1922 και όλα εκείνα τα οποία επακολούθησαν
µέχρι τις ηµέρες µας, προκειµένου να τοποθετηθούν βέλη στη
φαρέτρα κάποιων, βέλη φαρµακερά για την εθνική µας συνοχή,
την εθνική µας αυτοσυνειδησία και την εθνική µας οµοψυχία.
Είναι βέβαιο ότι το µεταναστευτικό πρόβληµα, µια χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το συγκεκριµένο πληθυσµό, µε τα συγκεκριµένα προβλήµατα και τη συγκεκριµένη κοινωνική διαστρωµάτωση, όπως η δική µας, είναι ένα ζήτηµα το οποίο
δύσκολα µπορεί να αντιµετωπίσει.
Μπορεί να το αντιµετωπίσει, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι ανεµίζοντας νοµοσχέδια και νοµοθετικές πρωτοβουλίες
πάνω σε υπαρκτά προβλήµατα, αλλά µπορεί να το αντιµετωπίσει αποτυπώνοντας αυτό καθ’ αυτό το πρόβληµα και θα έλεγα
µη χρησιµοποιώντας πολιτικά ή πολιτικάντικα κριτήρια, προκειµένου να εκµεταλλευθεί εν πολλοίς εντός ή εκτός εισαγωγικών,
αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τόσα χρόνια βρίσκονται και
ζουν ανάµεσά µας.
Πριν από λίγο η συνάδελφος κ. Τσόκλη ανέφερε ότι σε µια από
τις περιηγήσεις της ανά τον κόσµο, συνάντησε έναν Πακιστανό,
ο οποίος της είπε ότι είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
∆εν ξέρω κατά πόσον οι Πακιστανοί είναι απόγονοι του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, αλλά δικαιούνται και αυτοί να είναι περήφανοι για
την ιστορία τους, την όποια ιστορία έχουν, όπως δικαιούµαστε
και εµείς να είµαστε περήφανοι για τη δική µας ιστορία και εν
πάση περιπτώσει να λέµε ότι δεν κάνουµε φυλετικά συµµέτοχους
κάποιους που οι ιστορικές αποκλίσεις ή οι ιστορικές τους καταβολές, δεν είχαν συναντηθεί µε τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο
ή µε άλλες χρονικές περιόδους µε τη δική µας.
Αυτό το οποίο µετράει πάνω απ’ όλα είναι να πούµε και να
δούµε τι µου είπε εµένα ένας µετανάστης στην περιφέρειά µου
στη Λακωνία και όχι στις ανά τον κόσµο περιηγήσεις µου, ένας
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µετανάστης ο οποίος ενδιαφέρεται για µια συνεχή εργασία, ενδιαφέρεται για τη µη εκµετάλλευσή του από οποιονδήποτε εργοδότη και ενδιαφέρεται στο να ριζώσει και να προσπαθήσει να
βρει ένα δικό του τρόπο ζωής σε αυτόν το χώρο, σε αυτήν την
πατρίδα, εάν φυσικά τη θεωρεί πατρίδα του.
Θεωρώ ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης δεν
αντικατοπτρίζει και δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτό καθ’ αυτό το πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζει αυτός ο λαθροµετανάστης ή ο µετανάστης. ∆ιότι αντιλαµβάνεστε ότι από την εφαρµογή του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου ως νόµου του κράτους, και µετά δεν
γνωρίζω τι θα συµβεί στις ακτές του Κάβου Μαλιά στην ιδιαιτέρα
µου πατρίδα ή στις ακτές του Ταινάρου. Ξέρω τι συµβαίνει σήµερα. Φοβούµαι, όµως, ότι θα συµβούν ακόµη περισσότερα γεγονότα, γεγονότα λαθροµετανάστευσης και εκµετάλλευσης από
τους γνωστούς δουλεµπόρους αυτών των ψυχών, αυτών των ανθρώπων που έρχονται για να βρουν µια καλύτερη µοίρα και αντιµετωπίζουν νοµοσχέδια µε τα οποία τους απονέµουνε την
ελληνική ιθαγένεια.
Λύνει το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτών των
ανθρώπων αυτή η απονοµή; ∆ίνει µια ευοίωνη προοπτική στη ζωή
αυτών των ανθρώπων όταν µε νοµικό τω τρόπω αυτοί οι άνθρωποι γίνονται, αν θέλετε, Έλληνες µε ευθεία γραµµή µε το ελληνικό γένος; Όταν οι ίδιοι Έλληνες σ’ αυτή τη χώρα αντιµετωπίζουµε τεράστια προβλήµατα πέραν αυτών των προβληµάτων
της ιθαγενείας;
Μελέτησα το νοµοσχέδιο και είδα πολλές πλευρές που έχουν
και την αχλή και τη σκιά της πολιτικής εκµετάλλευσης κορυφαίο
σηµείο των οποίων είναι βέβαια το ζήτηµα του δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δηµοτικές εκλογές, δηµιουργώντας
δυο ταχυτήτων πολίτες σ’ αυτή τη χώρα, πολίτες που ψηφίζουν
σε όλες τις εκλογικές αναµετρήσεις και πολίτες που µπορούν να
ψηφίζουν και να ψηφίζονται για δηµοτικοί σύµβουλοι και να
έχουν λόγο για τις τοπικές υποθέσεις.
Πιστεύω ότι είναι αναντίρρητη και αδήριτη ανάγκη, αυτοί οι
οποίοι βρίσκονται σήµερα στη χώρα µας να θέλουν κάτι περισσότερο απ’ αυτά που σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να
τους δώσει. Θέλουν ένα ήρεµο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και
οι Έλληνες χρειάζονται κάτι περισσότερο απ’ αυτό που το νοµοσχέδιο έρχεται να τους δώσει.
Και αυτό το οποίο χρειάζονται οι συµπατριώτες µας είναι ότι
πρέπει επιτέλους να υπάρξει µια ασφάλεια, να υπάρξει µία ηρεµία και να υπάρξουν όλα εκείνα, τα οποία συνθέτουν µία ευνοµούµενη πολιτεία.
Σίγουρα αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σήµερα στη χώρα µας, δεν
είναι όλοι περιθωριακά στοιχεία, δεν συγκροτούν όλοι εγκληµατογόνες εστίες. Εν πάση περιπτώσει όµως, υπάρχουν προβλήµατα, ένα εκ των οποίων έζησε η ιδιαιτέρα µου πατρίδα πριν από
λίγα εικοσιτετράωρα -και το καταδικάζω- όπως υπάρχουν και
προβλήµατα, µερικά εκ των οποίων αντιµετώπισε –όπως άκουσα
προηγουµένως- ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Πάγκαλος,
το οποίο και αυτό καταδικάζουµε.
Αυτό που προέχει είναι να µετέλθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι
της ελληνικής παιδείας και αυτό θα γίνει µε την πρόταση της
Νέας ∆ηµοκρατίας περί εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως και από εκεί και µπρος, ελεύθερα να επιλέξουν εάν θέλουν
να πάρουν και την ελληνική ιθαγένεια ή εν πάση περιπτώσει να
επιλέξουν αυτό που θέλουν. Γιατί ένας ο οποίος κατά την εφηβεία του –και τελειώνω κύριε Πρόεδρε- βρίσκεται σε µία φάση
αναζήτησης και της εθνικής του ταυτότητας και των ριζών του,
µπορεί ενδεχοµένως να πει ότι εγώ κύριε είµαι Βούλγαρος, εγώ
κύριε είµαι Ρώσος, εγώ κύριε είµαι Αλβανός. Με γειά του, µε
χαρά του.
Εν πάση περιπτώσει όµως, πρέπει εµείς ως πολιτικό σύστηµα
να µην υποκρινόµαστε και να µη δηµιουργούµε προοπτικές, οι
οποίες θα έλεγα ότι είναι και εφιαλτικές –εν µέρει, εν πολλοίςαλλά και δεν οδηγούν πουθενά γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε ∆αβάκη, πάντως η
θεωρία ότι όλοι οι Πακιστανοί είναι ελληνικής καταγωγής, δεν
έχει ούτε τηλεοπτικώς θεµελιωθεί…
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Η κυρία Τσόκλη το είπε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): …ούτε η κ. Τσόκλη, η
οποία κάνει πάντα εκποµπές θεµελιωµένες και πολιτιστικά και
ιστορικά. Στην φυλή των Καλάς πιθανότατα θα αναφέρεστε, η
οποία είναι µια γαλαζόξανθη φυλή εκεί, όπου οι άνθρωποι αυτοί
πολιτιστικά αισθάνονται ότι έχουν µία καταγωγή…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Μπορώ να σας πω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Η κ. Τσόκλη ευθέως είπε ότι συνάντησε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα προκαλέσουµε την
είσοδο της κ. Τσόκλη για να τοποθετηθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Όχι, εντάξει δεν είναι θέµα. Απλά για
να αντικρούσω αυτό που είπατε.
Ενδεχοµένως, µε την γνωστή φωνή την οποία έχει και τη διακρίνει αυτή η µειλίχια και γλυκεία αντίκρουση, είπε ο Πακιστανός
τον οποίο συνάντησε ότι της είπε ότι είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με γειά του, µε χαρά του.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αν ήταν από τη φυλή
των Καλάς, µπορεί να το ισχυρίστηκε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Μπορεί. ∆εν έκανε διάκριση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αλλά εσείς είπατε ότι
όλοι οι Πακιστανοί ισχυρίζονται ότι είναι ελληνικής καταγωγής.
Μη δηµιουργούµε τώρα τέτοια σύγχυση.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Πρόεδρε, όπως το λέει. Ας τον αφήσουµε ήσυχο. Αφού
έτσι νοµίζει, θα του κάνουµε εξέταση;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει τώρα ο
επόµενος οµιλητής, κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Βουλευτή
Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.
Έχετε το λόγο για έξι λεπτά κ. Παπαδόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το σχέδιο
νόµου για την πολιτική συµµετοχή των οµογενών µας, αλλά και
των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα
και µακροχρόνια στην Ελλάδα.
Η χώρα µας πριν από είκοσι περίπου χρόνια γνώρισε τη µετανάστευση από µια διαφορετική οπτική γωνία. ∆έχθηκε το πρώτο
κύµα µεταναστών στη σύγχρονη ιστορία της, κυρίως από τη γειτονική Αλβανία και έγινε χώρα εισαγωγής µεταναστών. Οι δυσκολίες σχεδιασµού αποτελεσµατικών πολιτικών σε συνδυασµό
µε την εκµετάλλευση του µεταναστευτικού δυναµικού από την
παραοικονοµία, κατέστησαν τη χώρα µας πόλο έλξης της παράνοµης εργασίας και δηµιούργησαν έναν πληθυσµό µεταναστών
στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής και της νοµιµότητας.
Και στη χώρα µας, όπως και σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, οι
απόπειρες µαζικών νοµιµοποιήσεων µε σκοπό τον έλεγχο της κατάστασης, δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα. Αντίθετα, τα όρια µεταξύ της νόµιµης και της παράνοµης διαµονής και απασχόλησης,
έγιναν σαφώς δυσδιάκριτα. ∆ηµιούργησαν νέες προσδοκίες και
άνοιξαν δρόµους για νέες µεταναστευτικές ροές. Το αποτέλεσµα του συνόλου αυτών των πολιτικών είναι το γεγονός ότι σήµερα στη χώρα µας ζουν και εργάζονται νόµιµα πάνω από µισό
εκατοµµύριο µετανάστες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας είναι η κοινωνική συνοχή και η ενσωµάτωση των νοµιµοποιηµένων µεταναστών και των παιδιών τους
στην ελληνική κοινωνία, µε ίσους όρους, ίσες ευκαιρίες, αλλά και
ίσες υποχρεώσεις.
Στόχος του νοµοσχεδίου είναι ο περιορισµός της εκµετάλλευσης απελπισµένων ανθρώπων και ο εναρµονισµός στη χώρα µας
µε το µέσο όρο του ευρωπαϊκού δείκτη ενσωµάτωσης µεταναστών.
Με το κεφάλαιο Α του νοµοσχεδίου τροποποιούνται, συµπληρώνονται ή αντικαθίστανται διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, µε σκοπό τον ορθολογισµό των κριτηρίων απονοµής της
ιδιότητας του Έλληνα πολίτη σε υπηκόους τρίτων χωρών, εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά, αµβλύνεται η µέχρι σήµερα
αµυντική στάση της ελληνικής πολιτείας και η προσκόλληση στην
απόλυτη και χωρίς εξαιρέσεις ισχύ του λεγόµενου «νόµου του
αίµατος» για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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Το σύστηµα αυτό, που προσδιόρισε και τον Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, αρµόζει σε χώρες παραγωγούς µεταναστών, όπως
ήταν µέχρι πρόσφατα η χώρα µας. Και παραµένει σε ισχύ για την
συγκράτηση των δεσµών της οµογένειας µε την πατρίδα. Οι συγγενείς όλων µας, στα πέρατα του κόσµου και µέχρι της νιοστής
γενιάς, έχουν και θα έχουν την ελληνική ιθαγένεια και µπορούν
οποτεδήποτε να επιδιώξουν την εγγραφή τους στα δηµοτολόγια
της χώρας, χωρίς να χρειάζεται να πολιτογραφηθούν ξανά.
Ταυτόχρονα, όµως, επειδή η χώρα µας είναι χώρα εισαγωγής
µεταναστών, χρειάζεται να λειτουργήσει παράλληλα και το λεγόµενο σύστηµα της Επικράτειας, για την χορήγηση ιθαγένειας
στα παιδιά νόµιµων µεταναστών, µε την προϋπόθεση της συµµετοχής τους στην ελληνική παιδεία ή τη γέννησή τους στη χώρα
µας από γονείς µετανάστες.
Και βέβαια, η ελληνική ιθαγένεια δεν χορηγείται υποχρεωτικά
σε κανέναν αλλοδαπό και δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι συνεπάγεται υποχρεώσεις, όπως αυτή της στρατιωτικής θητείας.
Με τα άρθρα του δεύτερου κεφαλαίου, το σχέδιο νόµου αποβλέπει στην εναρµόνιση της εθνικής µας νοµοθεσίας µε τις κατευθύνσεις της σύµβασης για τη συµµετοχή αλλοδαπών στη
δηµόσια ζωή, σε τοπικό επίπεδο, του Συµβουλίου της Ευρώπης
και τις προβλέψεις του προγράµµατος της Στοκχόλµης, σχετικά
µε την απονοµή δικαιωµάτων στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών.
Ταυτόχρονα, η ενεργητική µορφή ένταξης που προσδιορίζει ο
νέος θεσµός του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση για τους οµογενείς και τους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, θα συντελέσει αποφασιστικά στην άρση
των αποκλεισµών και της περιχαράκωσης.
Είναι σαφές ότι µε τον τρόπο αυτό θα συµβάλουµε στην οµαλή
ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Η απονοµή του
δικαιώµατος της πολιτικής συµµετοχής στις τοπικές υποθέσεις
της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης, µόνο καλό µπορεί να κάνει σε
όλους. Θα βοηθήσει στην ασφάλεια της συµβίωσης και στην κοινωνική συνοχή, ενώ παράλληλα θα απελευθερωθεί και ο δυναµισµός των ανθρώπων, που µέχρι σήµερα είναι περιορισµένος και
εξαντλείται στην προσπάθεια απόκτησης νοµιµότητας.
Η διατήρηση µεγάλου µέρους της εργατικής δύναµης σε επισφαλή θέση έχει προφανώς αρνητικές επιπτώσεις για το σύνολο
των εργαζοµένων στη χώρα µας και σχετίζεται άµεσα µε τα
ασφαλιστικά και εργασιακά δεδοµένα και δικαιώµατα.
Η ένταξη των µεταναστών στην κοινωνία µας είναι κάτι που θα
συµβεί, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Στο χέρι µας είναι να διαλέξουµε η ένταξη αυτή να γίνει µε διακρίσεις ή µε ίσες ευκαιρίες,
µε περιπέτειες εκµετάλλευσης ή µε παραγωγική συνύπαρξη, µε
βία, ρατσισµό και πόνο ή µε αλληλοσεβασµό, αλληλεγγύη και
κοινωνική συνοχή.
Εµείς, το ΠΑΣΟΚ επιλέγουµε η ένταξη των µεταναστών να
γίνει µε αυτό το νοµοσχέδιο και γι’ αυτό το υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, κ. Παντελής Οικονόµου, για έξι
λεπτά.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θετική γνώµη και ψήφος µου
για το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο οφείλεται σε τέσσερις συγκεκριµένους λόγους.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι καθίσταται σαφές πως το βασικό κριτήριο του ποιος είναι Έλληνας και ποιος δεν είναι, είναι η συµµετοχή του κρινόµενου στην ελληνική παιδεία. Βεβαίως, κάποια
στιγµή θα πρέπει να βρούµε την ευκαιρία να συζητήσουµε τι θα
κάνουµε µε τους ήδη Έλληνες υπηκόους, οι οποίοι αποφεύγουν
να µετέχουν της ελληνικής παιδείας και πιθανολογούνται περισσότεροι απ’ ό,τι φανταζόµαστε.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι µε τις διατάξεις του σχεδίου νόµου
υπηρετείται µία πολιτική ενσωµάτωσης, σε αντιδιαστολή µε µία
πολιτική πολιτισµικότητας, κάτι το οποίο το θεωρώ και καθοριστικό και θετικό. Με άλλα λόγια παραπέµπει το σχέδιο νόµου σ’
ένα έθνος µε αυτοπεποίθηση και δυνατότητες συναναστροφής,
σε αντιδιαστολή µ’ ένα ψηφιδωτό µειονοτήτων. Με τα κριτήρια τα
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οποία περιγράφετε στις διατάξεις προς τα εκεί πηγαίνουµε.
Ο τρίτος λόγος είναι ότι οι διατάξεις του σχεδίου νόµου περιγράφουν µία διαδοχή πράξεων που, ναι µεν επαναεπιβεβαιώνει
την κυριαρχία του κράτους, όπως πράγµατι πρέπει να συµβαίνει, διότι µέσα στον πυρήνα της κυριαρχίας είναι και η απόδοση
της ιθαγένειας, ταυτοχρόνως, όµως, εκπολιτίζει και τη συµπεριφορά του συγκεκριµένου κράτους κατά την άσκηση της κυριαρχίας του. ∆ιότι θα πρέπει να υπενθυµίσω ότι είναι κατανοητό,
γιατί έχουµε το άγχος αν είµαστε κράτος αυτές τις µέρες και µε
αυτά που βλέπουµε, αλλά πρέπει να έχουµε και άγχος εάν είµαστε κράτος δικαίου. ∆ιότι αυτό ακριβώς υπογραµµίζουµε µε τη
θέσπιση ως υποχρέωση του κράτους, να απαντά αιτιολογηµένα
και εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος σε οποιονδήποτε αιτείται οτιδήποτε.
Αν επαιρόµαστε συνεχώς για την παράδοσή µας ως πολιτισµένου κράτους, είναι καιρός να τιµήσουµε την παράδοση αυτή
µε πράξεις και επιλογές σήµερα.
Αλλά πέρα από αυτά, εδώ υπάρχει ένα θέµα. Έχει καταστεί
σαφές από όλη τη συζήτηση ότι το σχέδιο νόµου δεν αφορά λαθροµετανάστες. Βεβαίως, αίρει µία από τις προϋποθέσεις υπόθαλψης της λαθροµετανάστευσης, που είναι η απροσδιοριστία
των προϋποθέσεων για να βρίσκεται κάποιος εδώ πέρα και να
είναι Έλληνας, να δουλεύει κανονικά κ.λπ.. Και συνεπώς, βοηθάει τη διάκριση µε αυτούς που δεν πρέπει να είναι εδώ, τους
λαθροµετανάστες οι οποίοι πρέπει να φύγουν.
Είµαστε ανυποχώρητοι στο ότι δεν δεχόµαστε ούτε έναν λαθροµετανάστη. ‘Οσοι έχουν τη δυνατότητα να νοµιµοποιηθούν,
πρέπει να νοµιµοποιηθούν και όσοι πρέπει να φύγουν, πρέπει να
φύγουν. Αλλά τότε, πού οφείλεται αυτή η µανία να συζητάµε συνεχώς για λαθροµετανάστες; Η εξήγηση κατά τη γνώµη µου είναι
απλή.
Υπάρχει ένας διάχυτος και εύλογος φόβος στην ελληνική κοινωνία από τη φτώχεια, την ανεργία και την ανασφάλεια. Και
υπάρχουν δύο πολιτικοί δρόµοι για την αντιµετώπιση αυτής της
κατάστασης. Ο ένας είναι ο τίµιος και δύσκολος δρόµος, να πει
κάποιος «έκανα λάθος, η πολιτική µου δηµιούργησε αυτήν την
κατάσταση». Μάλιστα είναι και τίµιος, διότι θα ήταν εναρµονισµένος µε την ετυµηγορία του ελληνικού λαού στις πρόσφατες
εκλογές. Υπάρχει, όµως, και ο εύκολος δρόµος. Να µετατρέψουµε το φόβο για τους λόγους αυτούς σε ξενοφοβία.
Αν ήταν απλώς µία εξεύρεση αποδιοποµπαίου, δεν πειράζει.
Κάποιος ένοχος θα προσπαθούσε να απαλλαγεί από τις ευθύνες
του. Αλλά είναι κάτι πολύ χειρότερο, είναι µια απαράδεκτη πολιτική επιλογή. Επιχειρεί να κάνει τους Έλληνες ξενόφοβους και
ρατσιστές, κόντρα στην παράδοσή µας. Και βέβαια, µόνο σ’ ένα
κλίµα φοβίας µπορεί να ακουστούν ορισµένα επιχειρήµατα τόσο
παράλογα, όσο αυτά που ακούσαµε στην Αίθουσα αυτή. Πάρτε
πίσω το νοµοσχέδιο αυτό –επιχείρηµα- διότι αλλιώς, θα αποσύρουµε τη συναίνεσή µας, η οποία είναι απαραίτητη αυτές τις
µέρες λόγω της κρίσης που υπάρχει.
Εάν ένας άνθρωπος δεν είναι φοβισµένος, µπορεί να ακούσει
ποτέ τέτοιο επιχείρηµα και να το πάρει στα σοβαρά; Αυτός είναι
ένας βολικός µύθος για την άσκηση πολιτικής κερδοσκοπίας,
αλλά αν επικρατούσε, όπως και όλα τα ζωτικά ψεύδη αυτού του
µεγέθους, θα είχαµε καταστροφικές συνέπειες. Και αυτό το
οποίο επισήµανε προηγουµένως ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είναι µια µικρή µόνο εκδήλωση του τι θα µπορούσε να συµβεί, εάν εµείς δεν παίρναµε µία συγκεκριµένη απόφαση να
σταθούµε απέναντι σε αυτή την πρακτική εκφοβισµού του κόσµου για µικροκοµµατικούς σκοπούς και το εννοώ αυτό που λέω.
Εάν είµαστε Έλληνες, όλοι σε αυτή την Αίθουσα, δεν πρέπει
να επιτρέψουµε να επιχειρήσει ο οποιοσδήποτε να κάνει τους
συµπατριώτες µας ρατσιστές και για οποιοδήποτε λόγο.
Πρέπει να σεβαστούµε την παράδοσή µας, να πιστέψουµε στο
µέλλον µας και να σταθούµε θετικά στο σχέδιο νόµου που πάει
να βάλει τάξη σε µια ανοικτή πληγή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κασαπίδης, Βουλευτής Κοζάνης της Νέας ∆ηµοκρατίας για
έξι λεπτά.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προβλήµατα που βιώνουµε
στην εποχή µας αυξάνουν την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια,
που εκδηλώνονται και µε τα πρωτοφανή µεταναστευτικά ρεύµατα: Η µετανάστευση ως συνέπεια του πολέµου µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο ή η προσφυγιά µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ή σε περιπτώσεις άλλων λαών, παρόµοιες καταστάσεις,
οδήγησαν ανθρώπινες ψυχές στην αναζήτηση της ελπίδας σε άλλες πατρίδες.
Σήµερα, ως απότοκο της παγκοσµιοποίησης, τα µεταναστευτικά ρεύµατα υπαγορεύουν την ανεκτικότητα του διαφορετικού
ως σηµαντική αξία στην κοινωνία µας.
Για τον πολιτισµό µας η µετανάστευση έπαιζε και παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωσή του. Ως λαός µε ανήσυχο πνεύµα
δεν περιοριστήκαµε ποτέ από τα φυσικά µας σύνορα, τα οποία
βέβαια αποδείχτηκαν πολλές φορές ευµετάβλητα. Επιβιώσαµε
σε αυτό το σταυροδρόµι λαών και πολιτισµών, διότι µε ανοικτό
µυαλό και θεµελιώδεις αρχές αφοµοιώσαµε καινούργια ερεθίσµατα. Με δηµιουργικότητα συνθέσαµε την ταυτότητά µας, µε
γνώση και µε δύναµη αποφύγαµε τον µιµητισµό, µε πίστη και µε
πνεύµα σµιλέψαµε στον ιερό βράχο της Ακρόπολης το µοναδικό
ελληνικό πολιτισµό.
Επιβιώσαµε, όµως, και µακριά από την πατρίδα µας, διότι διαθέταµε το σθένος να αναζητούµε νέες ευκαιρίες. Εργαζόµασταν
σκληρά για να απλώσουµε καινούργιες ρίζες. Όσο µακριά και αν
βρισκόµασταν, κρατούσαµε πάντα ζωντανές τις παραδόσεις, τα
ήθη και έθιµά µας. ∆εν χάσαµε ποτέ την ταυτότητά µας. ∆ιαχρονικά συνεχίζουµε να σµιλεύουµε στο βράχο της Ακρόπολης.
Με αυτοπεποίθηση διαδώσαµε τον πολιτισµό µας στα πέρατα
της οικουµένης. ∆εν αλλοιώθηκε ποτέ η φυσιογνωµία µας.
Αυτόν τον κίνδυνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που αποφύγαµε µε πολέµους και θυσίες, αλλά και µε πνεύµα αναζήτησης
και φιλοξενίας, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ τον δηµιουργείτε
µε την εσπευσµένη ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου που ουσιαστικά θα µετατρέψει την Ελλάδα σε µαγνήτη νέων κυµάτων
παράνοµης µετανάστευσης.
Σε περίοδο, µάλιστα, πρωτόγνωρης ύφεσης και µαζικής ανεργίας, η Κυβέρνηση επιχειρεί να πολλαπλασιάσει αυτήν την ανεργία και τη φτώχεια, ναρκοθετώντας παράλληλα στο µέλλον την
αυτοκυριαρχία µας και στο εσωτερικό της πατρίδας ως µικρό
έθνος µε µεγάλη ιστορία.
Είναι γεγονός ότι η έλλειψη ουσιαστικής µεταναστευτικής πολιτικής, για πολλά χρόνια από την πρωτοεµφάνιση των µαζικών
ρευµάτων µεταναστών, κατέστησε τη χώρα µας κέντρο διερχοµένων. ∆υστυχώς, δεν καταφέραµε να δηµιουργήσουµε όλες
αυτές τις συνθήκες που θα ευνοούσαν τη µετανάστευση στη
χώρα µας ανθρώπινου δυναµικού µε δεξιότητες και επιστηµονική γνώση. Μόνον οι ανειδίκευτοι και οι απελπισµένοι κατέκλυσαν κάθε ελληνική γωνιά.
Όµως, οι δυνατότητες που έχουµε ως χώρα να εντάξουµε
νέους πολίτες, είναι πολύ περιορισµένες. Τα ανεξέλεγκτα κύµατα
µεταναστών που αποβιβάζονται αδιάκοπα στη χώρα µας, έχουν
δηµιουργήσει τεράστια κοινωνικά προβλήµατα, τόσο για τους ίδιους, όσο και για την πατρίδα µας. Και είναι βέβαιο ότι µε το
παρόν σχέδιο νόµου δεν επιλύονται αυτά ούτε για τους ίδιους
ούτε όµως και για την πατρίδα µας.
Τα νοσοκοµεία, τα σχολεία, οι θέσεις εργασίας και η κοινωνική
πρόνοια δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες, µε
αποτέλεσµα τα πλεονεκτήµατα της µετανάστευσης να χάνονται
και να δίνουν τη θέση τους στο χάος.
Την ίδια στιγµή, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, που απορρίπτετε τις προτάσεις µας για τον καλύτερο έλεγχο και ένταξη στην ελληνική κοινωνία όσων πραγµατικά το θέλουν, µε διαδικασίες και προϋποθέσεις που θα αφοµοιώνονται οµαλά στο κοινωνικό µας σύστηµα
µέσα από την ένταξη στην ηµετέρα παιδεία, θα ήθελα να σας
υπενθυµίσω ότι ενώ µε το νοµοσχέδιο που προτείνετε ευνοείτε τις
µαζικές πολιτογραφήσεις και καθιστάτε τη χώρα µας µαγνήτη παράνοµων µεταναστών, εσείς ως Κυβέρνηση, υπογράψατε το 2003
τη Συµφωνία του ∆ουβλίνου II, που ουσιαστικά απαγορεύει, όχι,
την είσοδο παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα, αλλά αυτούς
που θα νοµιµοποιούνται εύκολα στην πατρίδα µας να µη βγαίνουν

4823

από αυτή.
Εύλογο είναι, λοιπόν, η ελληνική κοινωνία να αντιδράσει ξενοφοβικά και ρατσιστικά. Γιατί όταν στην καρδιά της χειρότερης
οικονοµικής κρίσης που πλήττει το εισόδηµα και αυξάνει την
ανεργία των Ελλήνων, η ελληνική Κυβέρνηση χορηγεί µαζικά ιθαγένεια σε µισό εκατοµµύριο µετανάστες µαζί µε τα παιδιά τους,
αντί να εκτονωθεί η κατάσταση γίνεται πιο έκρυθµη και πιο ρευστή.
Πράγµατι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί από τους µετανάστες που µας έχουν έρθει τα προηγούµενα
χρόνια, έχουν δηµιουργήσει πλέον δεσµούς ζωής µε τη χώρα και
επιλέγουν να µείνουν. Πράγµατι, πρέπει να τους εντάξουµε, αλλά
οµαλά χωρίς να δηµιουργήσουµε αντιδράσεις. Τους εντάσσουµε
σταδιακά και µε τρόπο που να µη στέλνει το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι πόλος έλξης παράνοµων µεταναστών. Το µήνυµα που
προκαλεί τόσο τους δουλεµπόρους να φέρουν και άλλες καραβιές απελπισµένων, αλλά και την ελληνική κοινωνία που βρίσκεται στα όριά της.
Αυτό θα µπορούσατε να το είχατε πετύχει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Κυβέρνησης, αποδεχόµενοι τουλάχιστον τις
προτάσεις που σας κατέθεσε ο Προέδρός µας, ο Αντώνης Σαµαράς. Εσείς όµως κινήστε τελείως αντίθετα και αυτό ακριβώς
εµείς προσπαθούµε να αποτρέψουµε, γι’ αυτό και δεν ψηφίζουµε
το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο µοναδικός Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος εκπροσωπεί τον Νοµό Θεσπρωτίας, ο κ. Χρήστος Κατσούρας έχει ιδιαίτερο λόγο να είναι
χαρούµενος, καθώς µαζί µε αυτόν όλοι υποδεχόµεθα αυτή την
ώρα στα άνω δυτικά θεωρία, ενενήντα εννέα µαθητές και έξι εκπαιδευτικούς από το Γενικό Λύκειο Ηγουµενίτσας.
Τα παιδιά πρώτα ξεναγήθηκαν στην Έκθεση της Αίθουσας
«Ελευθερίου Βενιζέλου» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ακολούθως, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν
έναν επίσης Ηπειρώτη Βουλευτή, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα
Βουλευτή Ιωαννίνων.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για το σύγχρονο
τρόπο αντιµετώπισης των θεµάτων των µεταναστών και την απόκτηση της ιθαγένειας είναι ψευδεπίγραφο. Και είναι ψευδεπίγραφο, γιατί στην πραγµατικότητα δεν εγκαθιδρύει µια
µεταναστευτική πολιτική, µια πολιτική ενσωµατώσεως στην ελληνική κοινωνία.
Στην πραγµατικότητα, µε το πρόσχηµα της µεταναστευτικής
πολιτικής ή µε το πρόσχηµα της πολυπολιτισµικότητας ή µε το
πρόσχηµα της δήθεν προτιµήσεως προς την Ελλάδα, δηµιουργεί
µια κρίσιµη µάζα ψηφοφόρων -όχι πολιτών, γιατί έτσι τους βλέπετε µόνο- µε την προσδοκία ότι αυτή η µάζα ψηφοφόρων θα
ποδηγητεθεί προς το ΠΑΣΟΚ. ∆ηµιουργεί αντιδράσεις αυτό το
ψευδεπίγραφο νοµοσχέδιο, οι οποίες είναι ακριβώς η άλλη όψη
του ίδιου νοµίσµατος.
Όπως εσείς, κύριε Πάγκαλε, φιλοδοξείτε να προσελκύσετε
αυτήν την κρίσιµη µάζα ψηφοφόρων που αφειδώς και απερισκέπτως τους απονέµετε την ελληνική ιθαγένεια, έτσι και το κόµµα
του ΛΑΟΣ φιλοδοξεί, για δικούς του λόγους, να προσελκύσει κρίσιµο αριθµό ψηφοφόρων από τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι
ευλόγως ανησυχούν για την τακτική που ακολουθείτε.
Το θέµα όµως αυτή τη στιγµή δεν είναι τα άγχη του ΛΑΟΣ και
του ΠΑΣΟΚ. Το θέµα είναι ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο έχετε µπερδέψει αυτό το ανθρώπινο δυναµικό που χρειάζεται φροντίδα και
ενσωµάτωση, αλλά χρειάζεται να έχει και το δικαίωµα της επιλογής.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να κάνουν, κύριε Πρόεδρε, µε
τους Έλληνες µετανάστες των δεκαετιών του 1950 και 1960.
Στην µεγάλη τους πλειονότητα αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι χειµαζόµενοι και αναξιοπαθούντες άνθρωποι, δεν έρχονται στην Ελ-
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λάδα. Έρχονται στην πρώτη χώρα που βρίσκουν µπροστά τους.
∆εν βλέπουν την Ελλάδα, όπως θέλετε να µας πείσετε. Έρχονται
κατατρεγµένοι, έρχονται καθηµαγµένοι, έρχονται µε µεγάλη εκµετάλλευση εις βάρος τους στην πρώτη χώρα που γεωγραφικώς
βρίσκουν µπροστά τους και της οποίας το βιοτικό επίπεδο είναι
καλύτερο από τη χώρα η οποία τους έδιωξε, η οποία δεν τους
άντεξε ή την οποία δεν άντεξαν.
Αυτοί οι άνθρωποι συνεπώς, οι διωγµένοι, οι κατατρεγµένοι,
οι καθηµαγµένοι αντιµετωπίζονται ως κελεπούρι από το ΠΑΣΟΚ
και αυτό το κελεπούρι το ΠΑ.ΣΟ.Κ θέλει να το µετατρέψει σε ψηφοφόρους. Το ΛΑΟΣ επίσης, θέλει το δικό του κελεπούρι στον
ελληνικό λαό, στους Έλληνες πολίτες, καλλιεργώντας αυτά τα
άγχη και αυτές τις ανησυχίες που προκύπτουν από τη δική σας
πολιτική.
∆εν είναι όµως, κανένα κελεπούρι κανείς. Και πρέπει να το
αντιµετωπίσετε, έστω και την ύστατη αυτή ώρα µε την σοβαρότητα που αρµόζει. ∆ιότι την ώρα που η χώρα περνάει τη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση από την δεκαετία ενδεχοµένως του
1950 και µετά, που εσείς διαχειρίζεστε και αντιµετωπίζετε αυτήν
την πρόκληση, την ίδια στιγµή η Κυβέρνηση δείχνει ότι δεν έχει
καταλάβει το φορτίο που επωµίζεται και ανοίγει σωρηδόν νέα µέτωπα, τα οποία υπονοµεύουν το αρραγές εσωτερικό µέτωπο, το
οποίο χρειάζεται για να αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση τη δεινή οικονοµική κρίση.
Ανοίγετε µέτωπο µε το ψευδεπίγραφο «µεταναστευτικό», το
οποίο στην πραγµατικότητα σας προσφέρει για τα µάτια σας
αυτό το κελεπούρι ψηφοφόρων. Ανοίγετε µέτωπα µε µια ιστορία
απίστευτης νέας πολιτικής επιθετικότητας στη δηµόσια διοίκηση,
µε τις διατάξεις τις οποίες φέρνετε καταργώντας όλους τους
προϊσταµένους µε διαδικασίες, οι οποίες δεν συνάδουν µε τη
σύγχρονη Ελλάδα.
∆ιασπάται το αρραγές µέτωπο, διότι προβήκατε σε πρωτοφανή σφαγιασµό στις Ένοπλες ∆υνάµεις. Αποστρατεύσατε δεκάδες ανωτάτους αξιωµατικούς σε αριθµούς οι οποίοι δεν έχουν
προηγούµενο, µε µόνο κριτήριο την πολιτική τους ιδιότητα.
Περιµένετε µε τέτοια συµπεριφορά και µε τέτοια υπονόµευση
του εσωτερικού µετώπου, να συµπράξει ο ελληνικός λαός, να συµπράξει η ελληνική κοινωνία, στην ανάγκη να πορευθούµε αυτόν
τον ανηφορικό δρόµο, προκειµένου να ξεφύγουµε από την οικονοµική κρίση;
Είναι µεγάλο λάθος, το οποίο διαπράττετε, είναι µεγάλο λάθος
το οποίο εσάς θα εµποδίσει να αντιµετωπίσετε την κρίση και είναι
µεγάλο λάθος, για το οποίο η Νέα ∆ηµοκρατία ασφαλώς, δεν
είναι σε θέση, ούτε οφείλει ούτε πρέπει να σας βοηθήσει.
Ο κ. Σαµαράς από αυτή τη θέση σάς κάλεσε να αποσύρετε το
νοµοσχέδιο. Αύριο η Νέα ∆ηµοκρατία θα καταθέσει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για µια δεκάδα άρθρων, για τα οποία πρέπει ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του.
Μέχρι τότε, όπως όλοι οι οµιλητές της Νέας ∆ηµοκρατίας, έτσι
και ο οµιλών, προσθέτω την έκκλησή µου να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να αποσύρετε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο υπονοµεύει σε ώρες κρίσιµες την κοινωνική συνοχή της Ελλάδος και
θέτει ένα ανθρώπινο δυναµικό σε πλήρη εκµετάλλευση εκ µέρους σας, τους οποίους επαναλαµβάνω δεν τους βλέπετε, ούτε
καν ως πολίτες, τους βλέπετε ως δυνητικούς ψηφοφόρους του
ΠΑΣΟΚ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Σπυροπάνος Μαργέλης Βουλευτής Λευκάδας του ΠΑΣΟΚ
έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα πολλά ερωτήµατα
που απασχολούν την κοινή γνώµη και που φαίνεται ότι απασχολούν και έγκυρους δηµοσιογράφους, αλλά και µε άλλο, τελείως
διαφορετικό τρόπο από ό,τι ακούσαµε όλη τη µέρα σήµερα, φαίνεται να απασχολούν και πολλούς συναδέλφους και πολλές συναδέλφους από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι αν σε
περίοδο κρίσης µπορούµε να ασχολούµαστε µε µεγάλα θέµατα,
τελικά. Αν στη σηµερινή πολιτική συγκυρία µπορούµε και οφείλουµε να προχωράµε στις µεγάλες ανατροπές, στις µεγάλες αλλαγές που έχουµε δεσµευθεί απέναντι στον ελληνικό λαό και που
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έχει ανάγκη ο τόπος µας.
∆ηλαδή, σήµερα που η οικονοµική κρίση είναι στην ατζέντα
όλων, που το δηµόσιο χρέος, το έλλειµµα κοντεύει να µας πνίξει
και που δυσκολευόµαστε να δανειστούµε, που γινόµαστε πρωτοσέλιδα σε όλες τις µεγάλες ευρωπαϊκές εφηµερίδες και δυστυχώς, προκαλούµε τη χλεύη όλων αυτών, µπορούµε να
ασχολούµαστε µε τα µεγάλα θέµατα και µε τις µεγάλες πολιτικές;
Ή µήπως τελικά η κρίση µπορεί να οδηγήσει την πολιτική σε
µια λογική ταµειακής διαχείρισης; Μήπως ανησυχούν οι πολίτες
τελικά αν το χρέος και όλα αυτά που είπαµε νωρίτερα µπορούν
να λειτουργήσουν σαν µια µαύρη τρύπα, που µέσα εκεί θα χαθούν όλα τα µεγάλα θέµατα;
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε πει ξεκάθαρα
και πριν τις εκλογές και µετά µε το πρόγραµµά µας, µε τον Πρόεδρό µας, µε τις διακηρύξεις, µε την κυβέρνησή µας και τους
Υπουργούς µας, ότι για µας η κρίση είναι µια ευκαιρία να ασχοληθούµε µε τα µεγάλα προβλήµατα και να κάνουµε τις µεγάλες
αλλαγές, που έχει ανάγκη ο τόπος.
Έχουµε πει, έχουµε δεσµευθεί και χαίροµαι -ανέβηκα στο
Βήµα για να εκφράσω και αυτή µου την ικανοποίηση- διότι παρά
τον αγώνα που δίνει η χώρα µας, που δίνει η Κυβέρνηση για να
φύγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο του ελλείµµατος και της υπερχρέωσης, δεν παραλείπουµε και τις µεγάλες µας δεσµεύσεις.
Ο Υπουργός Εσωτερικών πρώτα-πρώτα µε το νοµοσχέδιο για
την υπαγωγή ολόκληρου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στις
διαδικασίες του ΑΣΕΠ, πραγµατικά προσπαθεί και προσπαθούµε
να χτίσουµε ένα άλλο κράτος, να δώσουµε αξιοπρέπεια και περηφάνια στους Έλληνες πολίτες και κυρίως στους νέους ανθρώπους, που µε τις διαδικασίες που είχαν ακολουθηθεί τα
προηγούµενα χρόνια, είχαν προσβάλει την αξιοπρέπειά τους και
την περηφάνια τους.
Με αυτό το νοµοσχέδιο που κουβεντιάζουµε σήµερα, ερχόµαστε να απαντήσουµε θετικά σ’ ένα µεγάλο πρόβληµα, που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και απασχολεί και όλους αυτούς
τους συνανθρώπους µας, που από διάφορες περιοχές του κόσµου και για διάφορους λόγους και αιτίες ήρθαν στη χώρα.
Ερχόµαστε µε τόλµη και παρρησία να λύσουµε αυτό το πρόβληµα, γιατί δεν επιτρέπεται στην πολιτική και στους πολιτικούς
να µην βλέπουν τα προβλήµατα, να µην τολµούν να ασχοληθούν
µε τα προβλήµατα, να τα παρακάµπτουν. Αυτό κάναµε όλα τα
προηγούµενα χρόνια. Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε που µε δικές µας πολιτικές ενέργειες και αποφάσεις, νοµιµοποιήσαµε 500.000 και 600.000 τέτοιους συνανθρώπους µας
και στη συνέχεια τους ξεχάσαµε. Όµως, αυτοί οι άνθρωποι έχουν
ενταχθεί στην κοινωνία µας, τα παιδιά τους πάνε στο σχολείο
µαζί µε τα δικά µας. Συµβάλλουν στη συνολικότερη, δηµιουργική
προσπάθεια που κάνει η χώρα µας. Συµµετέχουν ενεργά στο κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι της πατρίδας µας. Σωστά, λοιπόν, έρχεται η Κυβέρνηση σήµερα µε αυτή την νοµοθετική
πρωτοβουλία να δώσει δικαιώµατα, ιθαγένεια και στη συνέχεια
και πολιτικά δικαιώµατα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγονται φωνές φοβικές, για
το τι θα γίνει, πώς θα πάνε τα πράγµατα, αν θα χάσουµε την ταυτότητά µας, αν θα χάσουµε το προφίλ µας, αυτό που είµαστε οι
Έλληνες.
Λέω, λοιπόν, ότι ο ελληνικός πολιτισµός, η κουλτούρα µας, η
ιστορία µας δεν µπορεί να µας περιχαρακώνει σε τέτοιες λογικές. Αντίθετα, θεωρώ ο πολιτισµός µας και η ιστορία µας και
αυτό που είµαστε οι Έλληνες και η πατρίδα µας, µας οδηγεί και
µας προασπίζει απέναντι σε αυτές τις φοβίες και σε αυτούς τους
κινδύνους, που ακούγονται τον τελευταίο καιρό. Λέω ότι µ’ αυτό
µας το νοµοσχέδιο θα δηµιουργήσουµε συνθήκες κοινωνικής ειρήνης και συµφιλίωσης, ανάµεσα σε ανθρώπους που ζουν στην
ελληνική πατρίδα.
Στο τέλος-τέλος θα τιµήσουµε κιόλας αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους έχουµε νοµιµοποιήσει, οι οποίοι πληρώνουν
φόρους, πληρώνουν στα ασφαλιστικά ταµεία και είναι ανάµεσά
µας. Θα τους τιµήσουµε δίνοντάς τους δικαιώµατα, που τους
στερούσαµε τόσα χρόνια. ∆εν µπορεί διαρκώς να αναφερόµαστε στην πολιτισµένη Ευρώπη και στο τι γίνεται σε άλλες χώρες.
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∆εν µας τιµά και δεν µας περιποιεί υπερηφάνεια, όταν εµείς είµαστε τελευταίοι στις λίστες των χωρών της Ευρώπης, σε απόδοση τέτοιων δικαιωµάτων στους συνανθρώπους, οι οποίοι
έρχονται εδώ και ζουν µαζί µας, στους «ξένους», όπως θέλουµε
να τους λέµε.
Με αυτές τις σκέψεις, εγώ υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο και εκφράζω την ικανοποίησή µου. Θα πω και µια τελευταία προσωπική κουβέντα. Θα µου επιτρέψετε αυτή µου η οµιλία να είναι
αναφορά στην µνήµη του πατέρα µου, που µετανάστης τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του ‘60 στην δυτική τότε Γερµανία
που υπέφερε πολλά, όταν γύρναγε στην πατρίδα µού έλεγε:
«Παιδί µου πρόσεχε, ο κόσµος αλλάζει. Αν κάποια φορά ξένοι
άνθρωποι έλθουν στη χώρα µας, να τους φερθείτε µε ευαισθησία, αγάπη και σεβασµό».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπούµε στον τελευταίο οµιλητή θέλω να σας ενηµερώσω ότι έχουν ήδη ζητήσει το λόγο να δευτερολογήσουν
τόσο ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ, όσο και ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ.
Οι κύριοι ειδικοί αγορητές και εισηγητές από τα άλλα κόµµατα
εκδηλώνουν επιθυµία να δευτερολογήσουν;
Κύριε Νάκο, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Προκειµένου να διευκολύνουµε τη συζήτηση, δεχόµαστε να παραιτηθούµε, αλλά να παραιτηθούµε
όλοι, της δευτερολογίας. Και αύριο που θα διαρκέσει η συνεδρίαση όλη την ηµέρα, όπως σήµερα, θα µιλήσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κ. ∆ιαµαντίδη,
έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Κι εµείς δεχόµαστε να παραιτηθούµε της δευτερολογίας και να µας δοθεί µια άνεση χρόνου
αύριο, αλλά µε την προϋπόθεση να συµφωνήσουµε όλοι. Εάν κάποιος άλλος συνάδελφος εισηγητής άλλου κόµµατος µιλήσει,
τότε θα µιλήσω κι εγώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εκ µέρους του ΚΚΕ,
ο κ. Μαυρίκος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Συµφωνούµε µε όποια ενιαία ρύθµιση
γίνει. Είµαστε σύµφωνοι, αλλά να ισχύει για όλους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα ακούσουµε τώρα τον
τελευταίο αγορητή τον κ. Παρασκευά Κουκουλόπουλο, Βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ µε τον οποίο και κλείνει ο κύκλος των
αγορεύσεων επί της αρχής, των πρωταγορεύσεων.
Παρακαλώ, κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε το λόγο για έξι
λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Είναι απολύτως καθαρό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η
συζήτηση αφορά ένα ζήτηµα εξόχως ιδεολογικό και έγινε αντιληπτό, νοµίζω, και σε αυτή την Αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της
συζήτησης. Αυτό δεν σηµαίνει ότι κάποιοι θα µας οδηγήσουν σε
µαζική παράνοια.
Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο οπτικές, που επιτρέπουν χρήσιµα συµπεράσµατα για το ζήτηµα µιας σύγχρονης
µεταναστευτικής πολιτικής. Η µια οπτική είναι αυτή της ελληνικής ιστορίας ή εάν θέλετε καλύτερα της ιστορίας του ελληνισµού. Η άλλη οπτική –και ανέφερε ο τελευταίος, πριν από εµένα,
αγορητής ένα πολύ χρήσιµο συµπέρασµα- είναι αυτή του σύγχρονου κράτους δικαίου µια έννοια στην οποία οι ελληνικές ιδέες
συνέβαλαν τα µέγιστα, αλλά από την οποία πόρρω απέχει το Ελληνικό Κράτος. Και οι δύο αυτές οπτικές, όχι απλά µας δίνουν
χρήσιµα συµπεράσµατα, αλλά και συντριπτικά πολλές φορές επιχειρήµατα, για το ορθόν της νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης.
Εγώ θα προτιµήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προσγειωθούµε σε µια πιο γήινη πραγµατικότητα. Και θα χρησιµοποιήσω µια άλλη οπτική, αυτή των πραγµατικών γεγονότων.
Ήταν Νοέµβριος του 2005, όταν η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων πραγµατοποιούσε το τακτικό της συνέδριο στη
Ρόδο. Εκεί, λοιπόν, ως Πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ, είχα την τιµή να
προτείνω στο Συνέδριο να θεσµοθετηθεί ψήφος των µεταναστών
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στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές. Παρούσα σύµπασα η
πολιτική ηγεσία του τόπου. Η πρότασή µου χαιρετίστηκε από
όλους. Όλες οι παρατάξεις της ΚΕ∆ΚΕ συναίνεσαν σε αυτή την
πρόταση. Έχει σηµασία να το τονίσω και είναι παρούσα εδώ επικεφαλής των δυνάµεων της Νέας ∆ηµοκρατίας στην ΚΕ∆ΚΕ,
ήταν η κ. Ντόρα Μπακογιάννη, τότε ∆ήµαρχος Αθηναίων.
Ο τότε Υπουργός Εσωτερικών κ. Παυλόπουλος, χαιρέτησε και
αυτός την πρωτοβουλία και την πρόταση µου και δήλωσε πως
ναι µεν θα περιµένει µε ενδιαφέρον τις αποφάσεις του Συνεδρίου, αλλά «βλέπει κάπως χλωµό» να το νοµοθετήσει για τις
εκλογές του 2006, αλλά δεσµεύτηκε από το βήµα του Συνεδρίου,
να το θεσµοθετήσει για τις αµέσως επόµενες δηµοτικές εκλογές.
Η πρόταση δεν βρήκε απλά γόνιµο έδαφος στο συνέδριο, συνέδριο στο οποίο συµµετείχαν πεντακόσιοι σύνεδροι και επιπλέον εξακόσιοι δήµαρχοι και κοινοτάρχες, παρατηρητές από
όλη την Ελλάδα, αλλά ψηφίστηκε οµόφωνα. Προς άγραν πελατείας αναρωτιέµαι ψήφισαν όλοι αυτοί οι αιρετοί αυτήν την πρόταση;
Και έρχοµαι στο προκείµενο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
σήµερα βέβαια κάποιοι επικαλούνται εδώ µία επιφύλαξη που
υπάρχει στην κοινωνία, την οποία όµως οι ίδιοι δηµιούργησαν.
Γιατί στο χρόνο που έχει διαδράµει, πραγµατικά από τότε µέχρι
τώρα, έχουν υπάρξει γεγονότα. Υπήρξε αθρόα είσοδος στη
χώρα παράνοµων µεταναστών, γιατί δεν είχαµε καµµία πολιτική
στα σύνορα. Υπήρξε συλλήβδην ελληνοποίηση χωρίς διαδικασίες -αναφέρθηκε αναλυτικά ο Υπουργός το πρωί στην οµιλία
του- χωρίς κανένα κριτήριο. Και βέβαια, υπήρξε πλήρης ανυπαρξία οποιασδήποτε µεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα. Κυρίως, υπήρξε όµως µία πολιτική εξέλιξη, ενδυνάµωση πολιτικά
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο οποίος εδώ και πέντε
χρόνια πιέζει ολοένα και σε πιο ακροδεξιές θέσεις τη Νέα ∆ηµοκρατία σ’ ένα θέµα, στο οποίο η Νέα ∆ηµοκρατία πριν πέντε χρόνια είχε άλλη οπτική και άλλη προσέγγιση.
Αυτό έχει συµβεί. Αυτοί που δηµιούργησαν σύνδροµα φοβικά
και ρατσιστικά στην ελληνική κοινωνία έρχονται να κλάψουν και
οδύρονται µπροστά στις συνέπειες των πράξεών τους και µας
λένε ότι η κοινωνία φοβάται. Αυτοί που δηµιούργησαν το πρόβληµα δηλαδή έρχονται και µιλάνε για το πρόβληµα. Είναι οι τελευταίοι που µπορούν να µιλήσουν.
Μένοντας στην ίδια οπτική γωνία, θέλω να απευθυνθώ σε
όλους τους συναδέλφους που διατύπωσαν επιφυλάξεις και αναφέροµαι στους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας και του
ΛΑΟΣ. Ο καθένας δικαιούται να έχει αντιρρήσεις, αλλά τουλάχιστον ας µην είµαστε υποκριτές µεταξύ µας. Τουλάχιστον. Ας
έχουµε την τόλµη και την παρρησία ό,τι ζητάµε και για ό,τι καµαρώνουµε για τους Έλληνες στο εξωτερικό να το επιφυλάξουµε ως συµπεριφορά και για τους ξένους, από την αλλοδαπή
προερχόµενους συµπολίτες µας στην Ελλάδα.
∆εν είναι δυνατόν να καµαρώνουµε για Έλληνες δηµάρχους,
Βουλευτές, Γερουσιαστές και για την Ελλάδα να ισχύουν άλλα.
∆εν είναι δυνατόν να ζητάµε να µην εξανδραποδίζεται η δεύτερη
και τρίτη γενιά από τη γλώσσα και να µην τολµάµε στην Ελλάδα
να βάλουµε ζητήµατα ότι σε µεγάλες οµάδες, όπως είναι για τα
παιδιά των Αλβανών πρέπει να διδάσκεται και επίσηµα η αλβανική γλώσσα, για να µαθαίνουν ορθά τη µητρική τους γλώσσα
αυτά τα παιδιά.
Και δεν ξέρω αν προκαλώ ή όχι, αλλά δεν µπορεί να τα ζητάµε
για τους Έλληνες της Γερµανίας, της Αυστραλίας και οποίας
άλλης χώρας και εµείς δεν τα εφαρµόζουµε εδώ στην Ελλάδα.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι
δεν µπορεί κανένας µέσα σε αυτήν την Αίθουσα να προκαλεί τη
νοηµοσύνη µας. Είναι ώρα να σταµατήσουν κάποιοι να µιλάνε για
επαρκή πολιτική που είχε η χώρα στο ζήτηµα των µεταναστών,
γιατί θυµίζει τα περί θωρακισµένης οικονοµίας που έλεγε ο Πρωθυπουργός πέρυσι το Μάρτη. Και είναι καιρός να σταµατήσουν
κάποιοι να προκαλούν τη νοηµοσύνη µας µιλώντας για υπερηφάνεια, όταν συνέβαλαν τα µέγιστα ώστε να βάλλεται πανταχόθεν η αξιοπρέπεια του Έλληνα από εχθρούς και φίλους,
άσπονδους και µη, τους τελευταίους µήνες µε την περιπέτεια
στην οποία έχουν βάλει τη χώρα.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού µε ενηµέρωσε προηγουµένως ότι δεν θα οµιλήσουν ούτε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ούτε ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ.
Ως εκ τούτου αντιλαµβάνοµαι ότι ισχύουν οι δηλώσεις των
προλαλησάντων ειδικών αγορητών και εισηγητών των άλλων
κοµµάτων. Συµφωνεί και ο κ. Κουβέλης από το ΣΥΡΙΖΑ, και ο κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

∆ιαµαντίδης και ως εκ τούτου θα κηρύξω περαιωµένη τη συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου 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». Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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«Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή
της.
Ο κ. Καρατζαφέρης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Ανατολάκης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Αποστολάτος Βαΐτσης. Παρών.
Ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος. Παρών.
Ο κ. Βορίδης Μαυρουδής. Παρών.
Ο κ. Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις. Παρών.
Ο κ. Κοραντής Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Κολοκοτρώνης Άγγελος. Παρών.
Ο κ. Μαρκάκης Παύλος. Παρών.
Η κ. Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία. Παρούσα.
Ο κ. Πλεύρης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Πολατίδης Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Ροντούλης Αστέριος. Παρών.
Ο κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως εκ τούτου υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(∆ΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση. Επειδή,
υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν έκτακτες, πολύ έκτακτες
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προσωπικές ανάγκες και ζήτησαν την κατανόηση όλων σας για
να προηγηθούν. Και επειδή είστε όλοι πολύ ευγενικοί δείξατε την
κατανόησή σας. Θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής
του νοµοσχεδίου 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».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιωάννης Βλαντής από το
ΠΑΣΟΚ και ο κ. Νικόλαος Καντερές από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (fax) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους
επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70A του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από
τους συναδέλφους και εκφράζουν πρόθεση ψήφου, καταχωρί-
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ζονται στα Πρακτικά, αλλά δεν προσµετρώνται στο αποτέλεσµα
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κηρύσσεται περαιωµένη
η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, έχω
την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης
ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 269 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 170
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 96
Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
«Ονοµαστική Ψηφοφορία επί της αρχής
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια)
Γερουλάνος Παύλος + Σιούφας ∆ηµήτριος
Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
Αυγερινοπούλου ∆ιονυσία
Αντώναρος Ευάγγελος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
Μουλόπουλος Βασίλειος
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
∆ιαµαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Ζούνη Παναγιώτα (Πέµη)
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Αβραµόπουλος ∆ηµήτριος
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία
Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαµάνης Απόστολος
∆ηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)
Ανδρουλάκης ∆ηµήτριος (Μίµης)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+

Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδηµούλης ∆ηµήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης ∆ηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισάβετ (Έλσα)

+
+
+
+
παρών
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Ρέππας ∆ηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης ∆ηµήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
Οικονόµου Βασίλειος
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής)
Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Βλάχος Γεώργιος
Μπούρας Αθανάσιος
Καντερές Νικόλαος
Γκιόκας Ιωάννης
Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
Λεβέντης Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Κατσιφάρας Απόστολος
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Μπεκίρης Μιχαήλ
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
παρών
+
+
+

+
+
+
-

+
+

+

-

+
+
+
+

+
+
-
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Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος

+

+
+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός ∆ηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κουσουρνάς Ευστάθιος
Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα)

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
∆ερµεντζόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Βαρβαρίγος ∆ηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
∆ηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Αρναουτάκης Σταύρος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος

+

+

+

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίµας Μαργαρίτης

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία
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+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

-

+

+
+
+

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Ροµπόπουλος Θωµάς
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Τζέκης Άγγελος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)
NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής ∆ηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

+
+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζικαλάγιας Ζήσης
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
∆ένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
∆αβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Νασιώκας Έκτορας
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
∆ιώτη Ηρώ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς ∆ηµήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης ∆ηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μιχαλολιάκος Βασίλειος
Μανωλάκου ∆ιαµάντω
Αποστολάτος Βαϊτσης
∆ρίτσας Θεόδωρος
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης ∆ηµήτριος
∆ιαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος

+

+
+
+

+
+

+

Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης
+

+

+
+

+
+
παρών
+

+

+
-

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης ∆ηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

+

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)
Λέγκας Νικόλαος
Χατζηγάκης Σωτήριος
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ

+

+

+

+

-

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
-

+
-

+

+
+
+

+
+
+

+
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Μαρκογιαννάκης Χρήστος
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+
-

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 170
……”…….”………: «ΟΧΙ»
96
… …”……”………: «ΠΑΡΩΝ» 3
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 269
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

και άλλες ρυθµίσεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 21.17’ λύεται η συνεδρίαση για την Πέµπτη 11 Μαρτίου 2010 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί 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.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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