ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΒ’
Πέµπτη 11 Μαρτίου 2010
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Μ. Τζελέπη, σελ. 4868
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από
το 6ο Γενικό Λύκειο Κρήτης και το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Σοφάδων Καρδίτσας, σελ. 4865, 4889
3. Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης των Υπουργών» κατά του πρώην
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ε. Στυλιανίδη, σελ.
4871
4. Ανακοινώνεται ότι η εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου παρατείνει τη λειτουργία της έως και την 14η Μαΐου 2010, σελ. 4897
5. Ανακοινώνεται ότι η εξεταστική επιτροπή της υπόθεσης
SIEMENS παρατείνει την λειτουργία της έως και την 17η Μαΐου 2010,
σελ. 4898
6. Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος
και η Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων κατέθεσαν
ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα οικονοµικά
µέτρα της Κυβέρνησης, σελ. 4911
7. Επί του Κανονισµού, σελ. 4866, 4928
8. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 4884, 4885, 4887, 4888
9. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4931
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 4851
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 4853 4861
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας
15 Μαρτίου 2010, σελ. 4895
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
α) Προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης της µελέτης για το Φράγµα Αλµωπαίου (Καλής) στο Νοµό Πέλλης κ.λπ., σελ. 4862
β) Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εναέριας ρύπανσης στη
Λάρισα και στην ευρύτερη περιοχή κ.λπ., σελ. 4863
γ) Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου
“Άγιος Ανδρέας” κ.λπ., σελ. 4865
δ) Προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, σχετικά µε το θεσµό των ολιγοήµερων αδειών των κρατουµένων στις φυλακές κ.λπ., σελ. 4866
ε) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα χρέη των Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών (ΠΑΕ και ΚΑΕ) προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο κ.λπ., σελ. 4868
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες
ρυθµίσεις», σελ. 4870, 4962
2. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σελ. 4930, 4931
3. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σελ. 4931, 4947 - 4962
4. Επιστολικές ψήφοι επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σελ. 4931 - 4941, 4942 - 4946
5. Κατάθεση Εκθέσεως ∆ιαρκούς Επιτροπής.
Η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης , ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις
της ∆ικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των
δικαστηρίων», σελ. 4889
6. Κατάθεση Πρότασης Νόµου.
∆έκα έξι (16) Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και
απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων», σελ. 4895
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί του Κανονισµού:
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ.,

σελ. 4928

ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.,
σελ. 4866
ΜΑΥΡΙΚΟΣ Γ.,
σελ. 4866
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.,
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σελ. 4869
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Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης:
AΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ.,
σελ. 4878
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε.,
σελ. 4901, 4902
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β.,
σελ. 4876
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
σελ. 4879
ΒΟΡΙ∆ΗΣ Μ.,
σελ. 4908, 4909
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σελ. 4874, 4875, 4876, 4927
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ Ι.,
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σελ. 4909, 4910, 4911
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.,
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ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ.,
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σελ. 4871, 4872, 4873, 4926
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,
σελ. 4920
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Μ.,
σελ. 4874, 4901, 4902
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ Ο.,
σελ. 4921
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
σελ. 4883, 4884
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.,
σελ. 4898
ΠΙΠΙΛΗ Φ.,
σελ. 4882
ΠΛΕΥΡΗΣ Α.,
σελ. 4889, 4890, 4925, 4926
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ Η.,
σελ. 4906, 4907
ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ Β.,
σελ. 4883, 4887
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι.,
σελ. 4892, 4921, 4929
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α.,
σελ. 4898
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ.,
σελ. 4893
ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ Κ.,
σελ. 4895
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ Μ.,
σελ. 4896, 4897
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆.,
σελ. 4924
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ.,
σελ. 4888
ΤΖΑΚΡΗ Θ.,
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ΤΖΙΜΑΣ Μ.,
σελ. 4894
ΤΟΛΚΑΣ Α.,
σελ. 4919
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν.,
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ΤΣΩΝΗΣ Ν.,
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ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ Α.,
σελ. 4916
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., σελ. 4900, 4928

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΒ’
Πέµπτη 11 Μαρτίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 11 Μαρτίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09.38' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ζ' Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Γεώργιο Καρασµάνη, Βουλευτή Πέλλης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αργοτών ζητεί να παραµείνει ο Αγροτουρισµός αντικείµενο των
αγροτικών επαγγελµάτων.
2) Ο Βουλευτής Α' Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών καταγγέλλει πως τα µηχανήµατα τεχνητού µαυρίσµατος (σολάριουµ), παραβιάζουν τα όρια της UK ακτινοβολίας και συνιστούν
στους καταναλωτές να τα αποφεύγουν.
3) Ο Βουλευτής Α' Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία ζητεί τη λήψη µέτρων για να διασφαλιστεί η συνέχιση της
λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής 'Ενταξης Ατόµων µε Αναπηρία.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Νικολάου, ιδιοκτήτης
γυµναστηρίου διαµαρτύρεται για την αλλαγή χρήσης που υποχρεούται να κάνει στο γυµναστήριό του.

θεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Οµοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού διαµαρτύρεται για την έλλειψη νοσηλευτών από τα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ..
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Νατάσα Γεωργανάκη καταγγέλλει υπερτιµολογήσεις για την Ελλάδα στα είδη της ΙΚΕΑ,
έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Σωµατεία ΤΑΞΙ Πελοποννήσου και
∆υτικής Ελλάδος ζητούν να παραµείνουν στο ισχύον καθεστώς
φορολόγησης.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας του
Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας ζητεί την απόσυρση της
εγκυκλίου που αφορά στους οικισµούς Π∆24/4-3/5.(ΦΕΚ 181 ∆).
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αχαϊας ζητεί την ενίσχυση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
Αχαϊας µε πρόσθετο προσωπικό.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία ζητεί τη συµµετοχή της στο διάλογο για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέµατα.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αχαΐας ζητεί να επιλυθεί το θέµα των κρατητηρίων της
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πατρών Αχαΐας.

5) Ο Βουλευτής Α' Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Γονέων - Κηδεµόνων Παιδιών µε Αναπηρία ζητεί την πρόσληψη
των αδιόριστων εκπαιδευτικών γονέων παιδιών µε αναπηρία.

14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γεωπόνων Νοµού
Αχαΐας ζητεί να επανεξετασθούν οι προσλήψεις εργαζοµένων
στην «ΑΓΡΟΓΗ» ΑΕ και να ανασταλεί η συγχώνευσή της µε άλλους φορείς.

6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κορδιάς Γεώργιος, απολυµένος
υπάλληλος του ΟΤΕ ζητεί να του χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη
κ.λπ..

15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ∆ίκτυο των Κυνηγών «ΩΡΙΩΝ»
διαµαρτύρεται για τη σχέση διαφόρων ΜΚΟ µε τις Κυβερνητικές
Υπηρεσίες.

7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέ-

16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε αναφορά µε την οποία το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών απροσάρµοστων παιδιών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ζητεί την
άµεση αλλαγή του καταστατικού λειτουργίας του, ώστε να καταστεί δυνατή η χρηµατοδότηση του.

30) Ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου ζηµιωθέντων ασφαλισµένων και επενδυτών του Οµίλου «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» ζητούν την άµεση εκκαθάριση της υπόθεσης «ΑΣΠΙΣ».

17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος ζητεί την άµεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης
για πάγωµα των επιστροφών ΦΠΑ.

31) Ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Τσάκωνας Γεώργιος ζητεί
να του δοθεί άδεια λειτουργίας περιπτέρου.

18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βασίλης Κεδίκογλου υποβάλλει απόψεις και προτάσεις του αναφορικά µε το Πρόγραµµα
«Καλλικράτης».
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στους συσχετισµούς Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος ∆ιοικητικών Υπαλλήλων ΑΤΕΙ Πάτρας διαµαρτύρεται για την απειλή απόλυσης
µονίµου υπαλλήλου του ΑΤΕΙ Πάτρας.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επαγγελµατιών Γεωπόνων προτείνει να αναλάβει το ΟΣ∆Ε
την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων της κοινής γεωργικής
πολιτικής.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Χρυστάλλα Χαραλαµπίδου
ζητεί να συµπεριληφθεί στα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ανδρέας Γαλάνης ζητεί να του
εγκριθεί η χορήγηση φαρµάκου, απαραίτητου για την εξέλιξη της
υγείας του.
24) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Γραµβούσας Κισσάµου Χανίων ζητεί να συµπεριληφθούν και οι πρωτοβάθµιοι
αγροτικοί συνεταιρισµοί στην ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών
µε δανειοδότησή τους από την ΤΕΜΠΕ ατόκως.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ζητεί τη δηµιουργία σταθερού νοµικού πλαισίου για την
απελευθέρωση της αγοράς των φωτοβολταϊκών.
26) Ο Βουλευτής Β' Πειραιώς κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Αρκαδίας ζητεί την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στους εργαζόµενους του Βρεφονηπιακού Σταθµού
«Ίδρυµα Ε. Βοσυνιώτη» στην Τρίπολη.
27) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Καµποχώρων Χίου
ζητεί έκτακτη χρηµατοδότηση για την αποκατάσταση των ζηµιών
στην περιοχή του από τη θεοµηνία της 10ης Φεβρουαρίου.
28) Οι Βουλευτές, Επικρατείας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ
και Β' Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Χορωδών Εργαζοµένων στην
Εθνική Λυρική Σκηνή ζητεί την αύξηση της χρηµατοδότησης της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ.λπ..
29) Ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ναυτικοί του Εµπορικού Ναυτικού διαµαρτύρονται για τη µακρόχρονη ανεργία τους.

32) Ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Στρατής Χρήστος διαµαρτύρεται για την απόλυσή του από το ΕΚΑΒ.
33) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας επί
της οδού Αριστείδου 28 στην Καλαµάτα ζητούν την κάλυψη των
ληξιπρόθεσµων οφειλών των δανείων που έλαβαν από τον ΟΕΚ.
34) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ξυλοκάστρου Κορινθίας
ζητεί την έγκριση της υπογραφής της σχετικής σύµβασης για την
υλοποίηση του έργου της ασφαλτόστρωσης του αγροτικού δρόµου στο Τ∆ Πιτσών Κορινθίας.
35) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Έπαρχος Θήρας ζητεί τη δροµολόγηση
καθηµερινά πλοίου από τον Πειραιά, µέσω της γραµµής Πάρος
- Νάξος - Ίος - Θήρα.
36) Ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Β' Πειραιώς
κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης ζητεί να εξασφαλιστεί µόνιµη στέγη για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης,
µέσα στο Λιµένα Πειραιά.
37) Ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Β' Πειραιώς
κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Περιπτεριούχων Καπνοπωλών Ελλάδος ζητεί να καθοριστεί κατώτατο όριο ποσοστού κέρδους για τη λιανική πώληση
τσιγάρων από τους περιπτεριούχους καπνοπώλες κ.λπ..
38) Ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Β' Πειραιώς
κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μυλωνάς Γιάννης, πρώην υπάλληλος του ΟΤΕ ζητεί την προσωρινή
του συνταξιοδότηση κ.λπ..
39) Ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Β' Πειραιώς
κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητεί φορολογική
απαλλαγή για τους πολύτεκνους στο φόρο εισοδήµατος και το
φόρο ακίνητης περιουσίας, ίση µε το αφορολόγητο του άγαµου
επί τον αριθµό των µελών οικογενείας.
40) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων και Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ και ο Βουλευτής Β' Πειραιώς και Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Αεροπορικό Αεραθλητικό Κέντρο Ηπείρου
ζητεί την κύρυξη του Ιστορικού Αεροδροµίου Κατσικά Ιωαννίνων,
ως Εθνικού Μνηµείου της Ελληνικής Αεροπορίας.
41) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σχολικό Συµβούλιο του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας ζητεί την ένταξη σε χρηµατοδοτικό
πρόγραµµα του έργου της ανέγερσης νέου διδακτηρίου για τη
στέγαση του 10ου και του 26ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας.
42) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ∆ηµοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία του ∆ήµου Αίπειας Μεσσηνίας ζητεί τη συνένωση σε ενιαίο
δήµο, των ∆ήµων Αίπειας, Πεταλιδίου και Κορώνης Μεσσηνίας.
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43) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αετού Μεσσηνίας ζητεί
την ένταξη του Κοπανακίου Μεσσηνίας στην κατηγορία οικισµών
µε πληθυσµό άνω των 2.000 κατοίκων κ.λπ..
44) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αετού
Μεσσηνίας ζητεί την ένταξη του Κοπανακίου Μεσσηνίας, στην
κατηγορία οικισµών µε πληθυσµό άνω των δύο χιλιάδων κατοίκων.
45) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος
Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας Νοµού Ηλείας ζητεί την
αναβάθµιση της Σχολής Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας
που λειτουργεί στον Πύργο Ηλείας.
46) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβεστών Πυρόσβεσης ∆ιάσωσης ζητεί τη
µονιµοποίηση των συµβασιούχων πυροσβεστών.
47) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην περικοπή από το ΙΚΑ φαρµάκων για τους καρκινοπαθείς ασφαλισµένους
του.
48) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την αντιµετώπιση του προβλήµατος υπερπληθυσµού των φυλακών της Νέας Αλικαρνασσού
Ηρακλείου Κρήτης.
49) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία ζητεί τη λήψη µέτρων οικονοµικής υποστήριξης των
ατόµων µε αναπηρίες και των οικογενειών τους.
50) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών
Γεωπόνων Έργων Πράσινου ζητεί τη χρηµατοδότηση των αρµοδίων φορέων του ∆ηµοσίου προκειµένου να προβούν έγκαιρα σε
εκτεταµένους καθαρισµούς και αποψιλώσεις και να λάβουν
µέτρα πυροπροστασίας.
51) Ο Βουλευτής Β' Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εµπόρων Εισαγωγέων
Αυτοκινήτων Ελλάδος διατυπώνει τις απόψεις του για τη φορολόγηση των αυτοκινήτων.
52) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις αµοι-
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βές των δικηγόρων στο Ηράκλειο της Κρήτης.
53) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κρίση
των τιµών στον ελαιουργικό τοµέα.
54) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι της Κρήτης.
55) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας µε το οποίο καταγγέλονται παράνοµες πρακτικές στον τοµέα των µικρών επιχειρήσεων στο
Ηράκλειο της Κρήτης.
56) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο νέο
πακέτο των οικονοµικών µέτρων.
57) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα λειτουργικά προβλήµατα του ΙΚΑ Ηρακλείου Κρήτης.
58) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην υπολειτουργία του Ειδικού Σχολείου Πόµπιας Ηρακλείου Κρήτης.
59) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε παράνοµες υιοθεσίες.
60) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις παραιτήσεις στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων.
61) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άµυνας για τις Ελληνικές
Στρατιωτικές ∆απάνες.
62) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κρητική διατροφή.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 4643/18/01/2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ∆11/Φ40/
3542/2/3-2-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

4854

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στις µε αριθµό 5024/22-01-2010 και 5038/22-01-2010 ερωτήσεις του Βουλευτή κ. Κουτσούκου Γιάννη δόθηκε µε το υπ’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αριθµ. 486/3-2-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 5309/29-01-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Χαραλάµπους Χαράλαµπου και Μωραϊτη Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 77/23-2-2010 έγγραφο από τον Υπουργό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 5465/02-02-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αλευρά Αθανάσιου (Νάσου) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 80/23-2-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2010 έγγραφο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 6091/12-02-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ψαριανού Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/79/ΑΣ 161δις/
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23-2-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η µε αριθµό 549/8-3-2010 πρώτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Πυθαγόρα
Βαρδίκου προς τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την αεροπορική σύνδεση της Ικαρίας µε την
Αθήνα δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
∆εύτερη είναι 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 Πέλλης κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Καρασµάνη σε περίληψη έχει ως
εξής:
«Στις 21-05-2009 η προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης είχε υπογράψει την υπ’ αριθ. 4369 απόφαση µε την οποία εντάχθηκε στο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στο µέτρο 125Α1 η µελέτη για το Φράγµα
Αλµωπαίου µε προϋπολογισµό 3.400.000 ευρώ.
Στις 8 του περασµένου ∆εκέµβρη έγινε ο διαγωνισµός και υπεβλήθησαν οι προσφορές από τους µελετητές για την ανάθεση
της εκπόνησης της µελέτης.
Στις 14 Ιανουαρίου 2010 σε συζήτηση που είχε ο υπογράφων
µε την Υπουργό στο Υπουργείο, η κ. Μπατζελή διαβεβαίωσε ότι
έχει ιεραρχήσει το Φράγµα Αλµωπαίου ως πρώτο στη λίστα των
προς κατασκευή έργων και ότι απλώς καθυστερούσε τις διαδικασίες προκειµένου να ελέγξει όπως είπε, συνολικά τα έργα που
είχε δροµολογήσει για κατασκευή η προηγούµενη ηγεσία του
Υπουργείου.
Συµπληρώνονται ήδη δύο µήνες από το διαγωνισµό και σχεδόν ένας µήνας από την προαναφερθείσα συνάντηση και δεν
υπάρχει κάτι το νεότερο για την εξέλιξη στο συγκεκριµένο ζήτηµα.
Επειδή το Φράγµα Αλµωπαίου θεωρείται ως έργο ζωτικής σηµασίας για ολόκληρο το Ν. Πέλλης.
Επειδή ο χρόνος τρέχει και ως γνωστόν η προθεσµία για την
ολοκλήρωση της µελέτης είναι δεκαοκτώ µήνες.
Επειδή πρέπει να προλάβουµε, ώστε αφού γίνει η µελέτη, να
προχωρήσουµε σε δηµοπράτηση κατασκευής και στη συνέχεια
να ξεκινήσουν άµεσα οι διαδικασίες ώστε το έργο να έχει ολοκληρωθεί ως το 2013.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός,
Πότε σκοπεύει να δώσει εντολή να ανοιχθούν οι προσφορές
και να αναδειχθεί ο ανάδοχος της µελέτης, κάτι που θα είναι καθοριστικό για την τελική διαδικασία υλοποίησης του έργου;».
Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μπατζελή
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
Τύχη αγαθή σήµερα έχουµε τρεις γυναίκες Υπουργούς στα
Υπουργικά έδρανα.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να
ευχαριστήσω και τον κ. Καρασµάνη που εκφράζοντας την αγωνία του για ένα πολύ µεγάλο έργο στο νοµό του, αναδεικνύει την
αναγκαιότητα των µεγάλων έργων στην περιφέρεια και στους νοµούς.
Κύριε Καρασµάνη, όπως γνωρίζετε, το έργο της µελέτης του
Φράγµατος Αλµωπαίου µε συνολικό προϋπολογισµό για τη µελέτη 3.400.000 ευρώ έχει ενταχθεί στο µέτρο 125Α το Μάιο του
2009 και υπάρχει αντίστοιχη υπουργική απόφαση 21-5-2009.
Με απόφαση της πρώην πολιτικής ηγεσίας δόθηκε προέγκριση της προκήρυξης της µελέτης και στις 8 ∆εκεµβρίου υποβλήθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων Συµπράξεων Γραφείων
Μελετών-Μελετητών για το διαγωνισµό ανάθεσης εκπόνησης
της µελέτης.
Η διαδικασία ελέγχου των υποβεβληµένων προσφορών δεν

έχει αρχίσει ακόµα. Θα πραγµατοποιηθεί µόλις συγκροτηθεί η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Σε ό,τι αφορά το αντικείµενο του έργου. Αντικείµενο του έργου
είναι η εκπόνηση των µελετών που αφορούν την κατασκευή
φράγµατος στον ποταµό Αλµωπαίο του Νοµού Πέλλης, στο νοµό
σας, για τη δηµιουργία ταµιευτήρα µε σκοπό την άρδευση γεωργικών εκτάσεων των ευρύτερων περιοχών της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, καθώς και την ενίσχυση της οικολογικής παροχής
στην περιφερειακή τάφρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα µεγάλο φράγµα, καθώς η χωρητικότητά του υπολογίζεται σε σαράντα τρία εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, µε δυνατότητα άρδευσης
εκατό χιλιάδων περίπου στρεµµάτων. Το κόστος κατασκευής του
φράγµατος δεν έχει προσδιοριστεί ακόµα, εφόσον η µελέτη βρίσκεται στο στάδιο της προέγκρισης.
Η ολοκλήρωση του έργου είναι γεγονός, όπως κι εσείς µε την
εµπειρία σας γνωρίζετε, θα είναι χρονοβόρα διότι θα πρέπει να
λάβουµε υπ’ όψιν όλες τις διαδικασίες των διαγωνισµών. Στην
παρούσα φάση οι τρόποι της υλοποίησής του οφείλουν να είναι
συµβατοί µε τις ακολουθούµενες πολιτικές και την ιεράρχηση
των προτεραιοτήτων του Προγράµµατός Αγροτικής Ανάπτυξης
ανά νοµό και ανά περιφέρεια.
Οι διαθέσιµες πιστώσεις είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Αυτό
το έχουµε συζητήσει και διµερώς, όµως λαµβάνουµε τη δέσµευση ότι αυτές οι πιστώσεις θα κατανεµηθούν µε ορθολογικό
και δίκαιο τρόπο ανά περιφέρεια και ανά νοµό.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι η µελέτη για την κατασκευή
του φράγµατος Γράµµου στην περιοχή του ∆ήµου Κύρρου έχει
γίνει παρ’ όλα αυτά στο νοµό σας και βρίσκεται σε πολύ καλή
διαδικασία.
Θα ήθελα επίσης, να µιλήσω και για την αναθεώρηση του Προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», εντός του οποίου
άλλωστε θα ενταχθεί και το συγκεκριµένο µέτρο.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω στον αγαπητό συνάδελφο ότι η
προηγούµενη κυβέρνηση είχε υποσχεθεί τρεις φορές το πρόγραµµα του µέτρου 125Α. Ειδικά για τα µεγάλα έργα επισηµαίνουµε ότι η συνολική διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη του µέτρου
ανέρχεται σε 470.000.000 ευρώ και σε καµµία περίπτωση δεν
επαρκούν ώστε να καλύψουν το σύνολο των υποβληθέντων προτάσεων που ξεπερνά το 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κύριε Καρασµάνη, κατανοώντας τη µεγάλη αγωνία για το νοµό
σας και γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή, πιστεύω ότι θα
πρέπει να έχουµε µια συνολική πολιτική διαχείρισης των υδάτων,
η οποία θα διασφαλίζει το σταµάτηµα της κατασπατάλησης των
νερών διά µέσου των γεωτρήσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Καρασµάνης για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε πριν µπω στη συζήτηση
για την επίκαιρη ερώτηση του φράγµατος να κάνω µιαν αναφορά, να πω δύο κουβέντες, σχετικά µε αυτά που διαδραµατίστηκαν πριν από τρεις εβδοµάδες, στις 23 Φεβρουαρίου, όταν
αποχώρησα από τη Βουλή γιατί περίµενα την κ. Μπατζελή, µε
την οποίαν είχαµε µια µακρά συζήτηση γύρω από ένα συγκεκριµένο θέµα που αφορά τις αποζηµιώσεις του νοµού µου, για την
ακαρπία δηλαδή και τη µειωµένη παραγωγή στο σπαράγγι.
∆ήλωσα τότε –και το επαναλαµβάνω και τώρα- ότι θα καταθέτω κάθε εβδοµάδα την ερώτηση αυτή µέχρις ότου η κ. Μπατζελή έρθει να µου απαντήσει για το συγκεκριµένο θέµα. Οφείλω
όµως και µιαν άλλη απάντηση. Ο κ. Καρχιµάκης κατά την αποχώρησή µου, δήλωσε ότι η κ. Μπατζελή απάντησε εκπροθέσµως.
Επιφυλάσσοµαι να απαντήσω στη συγκεκριµένη συζήτηση που
θα γίνει, όταν θα γίνει –πιστεύω την άλλη εβδοµάδα να γίνει- µε
την κ. Μπατζελή, η οποία θα προσέλθει για να δώσει µια τεκµηριωµένη απάντηση στους ισχυρισµούς του κ. Καρχιµάκη.
Τώρα έρχοµαι στο θέµα του φράγµατος.
Ήδη από την ανάγνωση που κάνατε, κύριε Πρόεδρε, τεκµαίρονται δύο εµφανή πράγµατα. Πρώτον, ότι υπάρχει µια καθυστέρηση τριών µηνών από τότε που έγινε ο διαγωνισµός. Οι
φάκελοι των προσφορών δεν έχουν ανοίξει, ενώ θα έπρεπε να
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έχουν ήδη ανοίξει. Το δεύτερο και σηµαντικότερο και εκπληκτικότερο είναι πως, όταν συνάντησα την κ. Μπατζελή στις 14 Ιανουαρίου, µου είπε ότι το έργο αυτό είναι πρώτο στη λίστα,
σύµφωνα βέβαια µε τις δικές της προτεραιότητες.
Αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι οι προθεσµίες τρέχουν, εάν όλες οι
διαδικασίες δεν ολοκληρωθούν στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το έργο αυτό δεν θα γίνει από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Θα
πάει χαµένο το έργο αυτό. Για την Πέλλα το έργο αυτό, όπως
γνωρίζετε, είναι έργο ζωής, είναι έργο πνοής. Αρκεί να σας πω
ότι το έργο αυτό έχει καταντήσει «Γεφύρι της Άρτας». Εδώ κι
ενάµισι χρόνο βολόδερνε στο Συµβούλιο της Επικρατείας και
άλλο τόσο χρονικό διάστηµα µπλοκαρίστηκε από την απίστευτη
γραφειοκρατία, που όλοι γνωρίζουµε ότι επικρατεί στα δηµόσια
έργα.
Κυρία Υπουργέ, είναι γεγονός ότι έχετε την καλή πρόθεση να
προχωρήσετε. Πλην όµως χάνουµε χρόνο. Αυτό το έργο πρέπει
να γίνει. Εδώ και τριάντα χρόνια συνεχώς ανακοινώνεται από τα
προεκλογικά µπαλκόνια των κοµµάτων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά έργο δεν βλέπουµε. Πρέπει αυτός ο εµπαιγµός να
πάρει ένα τέλος.
Ο Νοµός Πέλλης είναι ένας νοµός παραµεθόριος και προβληµατικός και δικαιούται ένα τέτοιο έργο, το οποίο θα δώσει πραγµατικά µια σηµαντική αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική
γεωργία, θα δώσει δουλειά στα εργατικά χέρια και φυσικά, θα
δώσει µιαν ώθηση στην τοπική οικονοµία και κατ’ επέκταση στην
τοπική κοινωνία.
Θέλω, λοιπόν, να δεσµευθείτε και να µου πείτε πότε ακριβώς
θα δώσετε εντολή για να ανοίξουν οι φάκελοι των προσφορών.
Θέλω αυτή τη δέσµευση. Πότε θα δώσετε εντολή να ανατεθεί η
µελέτη του φράγµατος Αλµωπαίου; ∆ιότι το έργο αυτό, όπως ξέρετε, έχει χρηµατοδοτηθεί µε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αν δεν προχωρήσει, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα µας
ζητήσει να επιστρέψουµε τα χρήµατα. Είναι χρήµατα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, κ. Μπατζελή. Και πρέπει να ξέρετε ότι θα είστε υπεύθυνη και υπόλογη,
παρά την ευαισθησία που έχετε, εάν το έργο αυτό δεν ολοκληρωθεί. Κι επειδή στην πολιτική, όπως ξέρετε, ο χρόνος είναι ρευστός και δεν ξέρουµε µετά από τέσσερις ή πέντε µήνες τι θα
συµβεί, θα είναι υπεύθυνη και υπόλογη η δική σας Κυβέρνηση, το
δικό σας κυβερνητικό κόµµα απέναντι στο λαό της Πέλλας, αν
δεν στηρίξει αυτό το έργο. ∆ιότι οι προθεσµίες χάνονται. Ο χρόνος φεύγει. ∆ώστε, λοιπόν, µια συγκεκριµένη απάντηση, ειλικρινή, τεκµηριωµένη για το πότε θα γίνει το άνοιγµα των
φακέλων για να ανατεθεί η κύρια µελέτη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Καρασµάνη.
Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η κ. Μπατζελή, έχει το λόγο να δευτερολογήσει για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Καρασµάνη, µε όλη την πολιτική εκτίµηση
που διαθέτω στο πρόσωπό σας, θα ήθελα στο πλαίσιο µιας
καλής συνεργασίας να µην καταλογίσουµε πολιτικές ευθύνες για
κάποιους στην Κυβέρνηση και συγκεκριµένα και στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το οποίο προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το ποια έργα είναι εφικτά, µε σωστή κατανοµή ανά
νοµό και περιφέρεια, έτσι ώστε να υπάρχει µια διασπορά των µεγάλων έργων ανά την Ελλάδα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Αφού το έχετε πρώτο στη λίστα,
εσείς µου το είπατε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ο καταλογισµός των ευθυνών για ένα έργο που
συζητείται εδώ και δεκαετίες στην περιοχή σας –και το ξέρετε
πάρα πολύ καλά- και όπως είπατε θα µπορούσε από το Γ' ΚΠΣ να
µπει στη λίστα προτεραιοτήτων, δεν µπήκε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Χρηµατοδοτήθηκε η προµελέτη
µε 450.000 ευρώ από το Γ' ΚΠΣ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): ∆εν χρηµατοδοτήθηκε η µελέτη…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Η προµελέτη χρηµατοδοτήθηκε.
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Και φυσικά και η µελέτη το είπατε στην πρωτολογία σας, υπάρχει απόφαση για τη µελέτη µε 3.400.000 ευρώ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, κύριε Καρασµάνη, µη διακόπτετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Η προµελέτη σηµαίνει ότι καταθέτω απλά και
µόνο έναν φάκελο µε ένα τοπογραφικό.
Θα ήθελα λοιπόν, πέρα από…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Όχι. Χρηµατοδοτήθηκε η προµελέτη, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει φάκελος
ολοκληρωµένος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, κύριε Καρασµάνη, να µη γίνεται διάλογος. Τώρα ακούστε την απάντηση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Το ότι εγκρίνεται µία προµελέτη, δεν σηµαίνει
ότι εγκρίνεται η µελέτη και πολύ περισσότερο το έργο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Υπάρχει απόφαση για την κύρια
µελέτη. Το επιβεβαιώσατε και εσείς έχω στα χέρια µου την απόφαση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Κατανοώ την αγωνία σας, αλλά πρέπει να καταλάβετε και τη διαδικασία. Η αγωνία
είναι κοινή για όλους. Η διαδικασία όµως είναι µάλλον µόνο για
το Υπουργείο.
Θα έλεγα λοιπόν, πως σ’ ό,τι αφορά τη µελέτη, όλες οι µελέτες περιλαµβανοµένης και της δικής σας για το φράγµα του Αλµωπαίου, θα ανοίξουν το συντοµότερο δυνατό, εντός του µήνα
Μαρτίου µε αρχές Απριλίου, όπου εκεί θα εξεταστεί µαζί µε τα
άλλα Υπουργεία ο τρόπος υλοποίησής τους. Όµως για ένα µπορούµε να δεσµευθούµε. Πως σε ό,τι αφορά τη µελέτη του Αλµωπαίου στο βαθµό που είναι σωστή και εφικτή, αυτή θα τη
χρηµατοδοτήσουµε από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Επόµενη είναι η µε αριθµό 565/8-3-2010 τρίτη 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..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Σκυλλάκου έχει ως εξής.
«Όλα δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβληµα εναέριας
ρύπανσης στη Λάρισα και στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των
αιτιών που προκαλούν τη ρύπανση περιλαµβάνεται και η καύση
από ορισµένες βιοµηχανίες ρυπογόνων και επικίνδυνων καυσίµων στο όνοµα της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας. Η
Βιοµηχανία «ΒΙΟΚΕΡΑΛ» έχει αδειοδοτηθεί στο παρελθόν επί
Νέας ∆ηµοκρατίας από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για καύση ΠΕΤ-ΚΟΚ για µια
πενταετία και δεύτερη φορά το Μάρτη του 2009 (εκτός από το
ΠΕΤ-ΚΟΚ) και για καύση λυµατολάσπης και άλλων επικίνδυνων
αποβλήτων, απόφαση που παράνοµα δεν δηµοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο. Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες η σηµερινή Υπουργός Περιβάλλοντος στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 «επικύρωσε»
ουσιαστικά αυτές τις αποφάσεις µε την εγγραφή της «ΒΙΟΚΕΡΑΛ» στο Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS).
Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, το Κέντρο Ελέγχου Περιβάλλοντος πρόσφατα εισηγήθηκε στο Νοµάρχη Λάρισας την επιβολή
προστίµου 150.000 ευρώ στην «ΒΙΟΚΕΡΑΛ» για παραβίαση περιβαλλοντικών όρων. Μετά µάλιστα την πρόσφατη πυρκαγιά στο
εργοστάσιο το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ζήτησε την ανάκληση της
άδειας λειτουργίας του.
∆εν πρόκειται µόνο για σκάνδαλο, αλλά για απαράδεκτες αποφάσεις και πρακτικές, που δηµιουργούν άµεσους κινδύνους
υγείας στους εργαζόµενους της επιχείρησης και τους κατοίκους
της Λάρισας και της γύρω περιοχής. Γι’ αυτό πρέπει άµεσα να
ανακληθούν οι άδειες καύσης του ΠΕΤ-ΚΟΚ, της λυµατολάσπης
και των άλλων ρυπογόνων καυσίµων από τη «ΒΙΟΚΕΡΑΛ» και από
τουλάχιστον άλλες δώδεκα βιοµηχανίες στη χώρα. Να ανακληθεί
άµεσα η πρόσφατη απόφαση της κυρίας Υπουργού, που αποδίδει «οικολογικό σήµα» στη «ΒΙΟΚΕΡΑΛ». Είναι φανερό ότι χρειά-
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ζονται µελέτες και αξιόπιστες µετρήσεις σε βάθος χρόνου για να
καταγραφούν συνολικά τα δεδοµένα της εναέριας ρύπανσης της
Λάρισας και ότι ταυτόχρονα χρειάζεται να χρηµατοδοτηθεί από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετική µελέτη και να υλοποιηθούν
τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν.
Προτείνεται η ύπαρξη δυο σταθµών µέτρησης (στο κέντρο της
πόλης και στη βόρεια είσοδο της πόλης) και ενός κινητού σταθµού µε βάση τη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης. Το σύνολο
των µετρήσεων που θα συγκεντρώνονται θα πρέπει να τυγχάνουν πλατιάς δηµοσιότητας.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Τι µέτρα θα πάρει για να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά η όλη
κατάσταση;»
Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Κατ’ αρχάς είναι πολύ
µεγάλη ερώτηση και η δική σας κύριε συνάδελφε, όπως και η
προηγούµενη του κ. Καρασµάνη. Ξέρετε ότι το πλαίσιο είναι δεκαέξι σειρές.
Και ένα δεύτερο, κυρία Υπουργέ. Ασφαλώς είναι σοβαρό το
πρόβληµα, αλλά δεν είναι µόνο η Λάρισα, είναι πάρα πολλές πόλεις. Επτά από τις δέκα πιο ρυπασµένες πόλεις της Ευρώπης
είναι ελληνικές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Είναι µεγάλος νοµός η Λάρισα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Η Πάτρα τότε τι να
πει ή το Θριάσιο το δύσµοιρο;
Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Μπιρµπίλη έχει το λόγο για τρία λεπτά, για να απαντήσει
στην επίκαιρη ερώτηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Σκυλλάκο, πριν από
δύο µήνες περίπου σας είχα ζητήσει ένα διάστηµα δύο µηνών,
για να εξετάσω το θέµα του ΠΕΤ-ΚΟΚ.
Σήµερα θέλω να σας ενηµερώσω ότι έχω ήδη υπογράψει νοµοθετική ρύθµιση, σχετική κοινή υπουργική απόφαση -την έχω
στο χέρι µου, προχθές υπογράφτηκε- η οποία προβλέπει την
απαγόρευση της χρήσης στερεών ορυκτών καυσίµων από τις µεγάλες κεραµοποιίες της χώρας, που εµπίπτουν στο πλαίσιο της
ολοκληρωµένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης. Ήδη εξετάζουµε τη διεύρυνση αυτής της απαγόρευσης και σε άλλες µονάδες που τη χρησιµοποιούν.
Για το ζήτηµα τώρα της καύσης των εναλλακτικών καυσίµων,
οι άδειες περιβαλλοντικών όρων θέτουν αυστηρά όρια, τα οποία
όµως εφόσον δεν τηρούνται δηµιουργούν πολύ σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Αυτό είναι το σοβαρό και αυτό συνέβη
στη ΒΙΟΚΕΡΑΛ, άσχετα από το θέµα του ΠΕΤ-ΚΟΚ, που σας είπα
ότι ήδη νοµοθετικά ρυθµίστηκε.
Ωστόσο, πράγµατι το ζήτηµα αυτό µας απασχολεί ιδιαίτερα,
δεδοµένου ότι δεν προσδιορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία
το είδος και τα χαρακτηριστικά της σύνθεσής τους, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή και εύκολη η στοχοποίηση των συγκεκριµένων καυσίµων που ρυπαίνουν. Μελετάµε τροποποιήσεις
στην ισχύουσα νοµοθεσία, ώστε να περιορίσουµε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να διευκολύνουµε τους ελέγχους.
Τέλος, σας ενηµερώνω ότι έχω ήδη ανακαλέσει την απόφαση
που είχα υπογράψει στις 31/12/2009, σχετικά µε την απονοµή
του EMAS στην εταιρεία «ΒΙΟΚΕΡΑΛ» και ζήτησα από την αρµόδια επιτροπή να επανεξετάσει το θέµα και να αποσύρει το σήµα,
υπό το φως πράξης βεβαίως της παράβασης που εκδόθηκε από
την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και την απόφασή µου σχετικά µε την επιβολή προστίµου 165.600 ευρώ.
Ειδικότερα, σας ενηµερώνω ότι η υπογραφή της απόφασης
για την ένταξη της «ΒΙΟΚΕΡΑΛ» στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, το λεγόµενο EMAS, βασίστηκε
σε θετική γνωµοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
τον Ιούλιο του 2008. Σύντοµα, όµως, διαπιστώσαµε ότι η γνωµοδότηση αυτή δόθηκε παρά το γεγονός ότι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος είχαν διενεργήσει τρεις ελέγχους και είχαν
επισηµανθεί περιβαλλοντικές παραβάσεις, χωρίς ωστόσο να εκδοθούν –όπως προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία- οι σχετικές
πράξεις βεβαίωσης παράβασης και να επιβληθούν τα πρόστιµα.
Μετά τη διαπίστωση αυτή έδωσα εντολή για τη διενέργεια
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ένορκης διοικητικής εξέτασης για τους χειρισµούς της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα η ΕΥΕΠ, δηλαδή
η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης περιβάλλοντος, προέβη σε επανέλεγχο της εν λόγω βιοµηχανίας στις 2, 3 και 4 Μαρτίου σε συνεργασία µε αρµόδιους υπαλλήλους των υπηρεσιών της περιφέρειας,
της Νοµαρχίας, του Γενικού Χηµείου του Κράτους και του
Υπουργείου Οικονοµικών µετά από έγγραφο αίτηµα του Γενικού
Επιθεωρητή Περιβάλλοντος και µε την υποστήριξη της Εισαγγελίας και της Ελληνικής Αστυνοµίας, επειδή εκπρόσωποι της εταιρείας παρακώλυσαν και εµπόδισαν το έργο τους. Την επιχείρηση
συντόνισε επί τόπου η Ειδική Γραµµατέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Υπουργείο µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Σκυλλάκος για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Χαίροµαι που προχωρούν κάποιες
ρυθµίσεις. Θα σηµειώσω ότι αυτό είναι αποτέλεσµα βασικά των
αγώνων που έχουν ξεσηκώσει όλη τη Λάρισα, όχι µόνο τώρα,
αλλά και στο παρελθόν. Είναι µακρόχρονος ο αγώνας και αυτά
τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι πιάνει τόπο όταν αγωνίζονται οι
πολίτες, οι φορείς.
Καλά κάνετε και κρατάτε αποστάσεις από εκείνους που συνέβαλαν στο να µπει στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης η συγκεκριµένη επιχείρηση, διότι αποτελούσε πρόκληση.
Στις 21 Φεβρουαρίου, τώρα πρόσφατα, κάποια απόβλητα
πήραν πυρκαγιά και εσπευσµένα -διότι το αντικείµενο αυτό ήταν
πρωτοσέλιδο στη Λάρισα για πολλές µέρες και υπήρχε µεγάλη
ανησυχία- το Υπουργείο επέβαλε και πρόστιµο µε καθυστέρηση.
∆ιότι τα στοιχεία για να επιβληθεί πρόστιµο υπήρχαν από µια έκθεση του 2008 και ήρθε –όπως λέτε- η κ. Καραβασίλη µε όλους
όσους εµπλέκονται για ελέγχους κ.λπ.. Αυτά απλώς τα επισηµαίνω ιστορικά, διότι καλές είναι οι προθέσεις -καµµιά φορά
µιλάω γενικώς, σε εισαγωγικά ή σε µη εισαγωγικά- αλλά χρειάζεται και η γάτα, που λέµε εµείς, να σπρώχνει την υπόθεση.
Τώρα, δεν έχω καταλάβει το εξής. Η απαγόρευση του ΠΕΤΚΟΚ ως καυσίµου αφορά από εδώ και πέρα όλες τις βιοµηχανίες, συµπεριλαµβανοµένων και των κεραµοποιείων; ∆ιότι εµείς
γνωρίζουµε ότι δεν είναι µόνο τα κεραµοποιεία που καίνε ΠΕΤΚΟΚ, υπάρχουν και άλλα εργοστάσια στη χώρα που καίνε ΠΕΤΚΟΚ. Τα περιλαµβάνετε όλα από εδώ και πέρα ή µόνο αυτά που
καίνε µέχρι στιγµής; Αυτή η νοµοθετική ρύθµιση –την υπογράψατε απ’ ότι κατάλαβα, δεν ξέρω αν πέρασε µε κάποιο νοµοσχέδιο- είναι ισχυρή αυτή τη στιγµή και ποιες βιοµηχανίες περιλαµβάνει;
Αυτές που καίνε σήµερα ή µόνο τα κεραµοποιεία; Το καταλάβατε
το ερώτηµα.
Στο δεύτερο που υπήρχε ασάφεια, διότι λέτε ότι δεν υπάρχουν
τα απαραίτητα επιστηµονικά στοιχεία, αφορά τη λυµατολάσπη.
Στη Λάρισα το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και όλοι οι φορείς φωνάζουν και για τη λυµατολάσπη και για τις ουσίες οι οποίες στα
αγγλικά ονοµάζονται ASF ή ALF. ∆ιότι η λυµατολάσπη έχει και
βαριά µέταλλα, έχει και σωµατίδια πολλά, έχει και φουράνια και
διοξίνες, καρκινογόνες ουσίες και τα άλλα τα οποία σας είπα,
βιοµηχανικά απόβλητα. Καίνε οτιδήποτε, από λάστιχα µέχρι φάρµακα και απόβλητα νοσοκοµείου, όπως ακούστηκε στη Λάρισα,
αλλά δεν γνωρίζω εάν επιβεβαιώθηκε.
Άρα πρέπει να επεκταθεί η προστασία όχι µόνο της Λάρισας,
αλλά γενικότερα και από αυτά που είναι επικίνδυνα, σύµφωνα µε
τη µελέτη που κάνει το Τεχνικό Επιµελητήριο στη συγκεκριµένη
πόλη της δυτικής Θεσσαλίας.
Ελπίζω να παρθούν δραστικά µέτρα και γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Θα περιµένω την απάντησή σας και τις δεσµεύσεις σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Σκυλλάκο.
Η Υπουργός κ. Μπριµπίλη έχει το λόγο για να δευτερολογήσει
για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας.
Πράγµατι, η εξέλιξη των γεγονότων γύρω απ’ αυτή την υπόθεση που συνηθίσαµε να ονοµάζουµε ΠΕΤ-ΚΟΚ, η «ΒΙΟΚΕΡΑΛ»
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στη Λάρισα ήταν ακραία, κυρίως µετά τον Φεβρουάριο του 2010,
όπως είπατε, που η εν λόγω βιοµηχανία απασχόλησε την τοπική
κοινωνία και τον Τύπο και την Ελληνική Βουλή µετά από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον αύλειο χώρο της βιοµηχανίας και
αποκαλύφθηκε ότι αποθηκεύει και διαχειρίζεται τα λεγόµενα
εναλλακτικά καύσιµα που τα αναµειγνύει µε άγνωστης προέλευσης στερεά απόβλητα και τα αφήνει να χωνεύουν πριν τα κάψει.
Η πυρκαγιά αυτή πράγµατι ανέδειξε µια σειρά προβληµάτων
που ταλανίζουν τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και κατ’ επέκταση όλη την
κοινωνία στο σύνολό της. Είναι προβλήµατα που έχουν να κάνουν είτε µε διαφθορά είτε µε αδιαφορία, ή µε νοοτροπίες συµβάλλοντας αναλογικά στην τελική εικόνα ενός κράτους χωρίς
αρχές και χωρίς συντεταγµένη πορεία.
Εδώ, θέλω να σας πω ότι σχετικά µε τα πορίσµατα, η εξέταση
είναι υπό έλεγχο. Πράγµατι έχουµε διαπιστώσει και έχουµε ευρήµατα στα χέρια µας, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έχουν ευρήµατα. Τα πορίσµατα όταν θα ολοκληρωθεί η µελέτη θα
δηµοσιοποιηθούν στην κοινωνία στο σύνολό της.
Σε σχέση τώρα µε το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας για το
ΠΕΤ ΚΟΚ, θα σας διαβάσω από την κοινή υπουργική απόφαση,
η οποία υπογράφτηκε προχθές, ότι από την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης απαγορεύεται σε όλη τη χώρα η καύση
ορυκτών στερεών καυσίµων στις νεοϊδρυόµενες βιοµηχανίες παραγωγής κεραµικών ειδών, στις υφιστάµενες βιοµηχανίες παραγωγής κεραµικών ειδών, στις εγκαταστάσεις καύσης, των οποίων
χρησιµοποιούνται ορυκτά στερεά καύσιµα, επιβάλλεται η αντικατάσταση των καυσίµων αυτών µε άλλα µικρότερων ατµοσφαιρικών εκποµπών ή µε βιοµάζα φυτικής ή ζωικής προέλευσης,
εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης.
Στην περίπτωση χρήσης βιοµάζας ζωικής προέλευσης ως καυσίµου, οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις καύσης των βιοµηχανιών
παραγωγής κεραµικών ειδών υπόκεινται στις διατάξεις περί αποτέφρωσης αποβλήτων.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Σε άλλες βιοµηχανίες; Και για την
λυµατολάσπη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Νοµίζω, ότι είναι µια πολύ
αυστηρή κοινή υπουργική απόφαση. Είπα στην πρωτολογία µου
ότι εξετάζουµε τη διεύρυνση της απαγόρευσης αυτής και σε
άλλες µονάδες που το χρησιµοποιούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Υπουργέ.
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 συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 6ο Γενικό
Λύκειο Κρήτης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η µε αριθµό 569/8-3-2010 τέταρτη 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. δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Ακολουθεί η µε αριθµό 563/8-3-2010 πέµπτη 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..
Συγκεκριµένα η επίκαιρη ερώτηση του κ. Τσούκαλη έχει ως
εξής:
«Τρεις περίπου µήνες παρήλθαν από την ευρεία σύσκεψη προέδρων της Πάτρας και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
σας, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα επαναλειτουργίας του ΠΓΝ
Άγιος Ανδρέας και η κατάσταση είναι το ίδιο θολή, όπως πριν
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ένα χρόνο. Μάλιστα, διοχετεύονται στον τοπικό Τύπο, ως δηλώσεις σας, απίθανες αναφορές όπως π.χ. «…ας αποφασίσουν οι
φορείς της πόλης τι θέλουν…».
Παρά τις εκκλήσεις των φορέων της περιοχής αλλά και του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, ακόµα δεν προβλέπεται
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των έργων, τα
οποία δεν προχωράνε, ενώ ακόµα δεν έχει ανταποκριθεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις εκκλήσεις τους για συνάντηση.
Πρόσφατα ο πρόεδρος των εργαζοµένων του νοσοκοµείου,
εκφράζοντας την οµόθυµη άποψη των τοπικών φορέων, σας
έθεσε ως καταληκτική προθεσµία το τέλος Φεβρουαρίου, προκειµένου να γνωστοποιήσετε τις προθέσεις σας για την τύχη του
νοσοκοµείου.
∆εδοµένου των ανωτέρω, καθώς και ότι οι εργαζόµενοι του
νοσοκοµείου έχουν θέσει ως στόχο τη λειτουργία της νέας πτέρυγας και τη µεταφορά όλων των κλινικών στο ΠΓΝΠ εντός του
2010, ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Σκοπεύετε άµεσα εντός του Φεβρουαρίου να γνωστοποιήσετε τις προθέσεις σας για την επαναλειτουργία του νοσοκοµείου; Εντός του Μαρτίου τώρα πια.
2. Σκοπεύετε να ανταποκριθείτε στο διαχρονικό αίτηµα των
φορέων της πόλης να επισκεφθείτε άµεσα την Πάτρα και να επιληφθείτε προσωπικά της κατάστασης;»
Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζω το µεγάλο ενδιαφέρον του συναδέλφου, αλλά και
όλων των συναδέλφων και των φορέων από την Αχαΐα, σχετικά
µε την επαναλειτουργία του νοσοκοµείου του Αγίου Ανδρέα.
Όπως γνωρίζετε, αγαπητέ συνάδελφε, το λέτε και στην ερώτησή σας, πριν απ’ τις γιορτές, έγινε µια ευρεία σύσκεψη µε πρωτοβουλία µας στο Υπουργείο Υγείας, όπου συµµετείχατε και
εσείς, οι συνάδελφοι απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής από την
Αχαΐα, η αυτοδιοίκηση, οι εκπρόσωποι των νοσοκοµείων και των
φορέων. Αυτό που αποτυπώθηκε και που µε µεγάλη ειλικρίνεια
σας παρουσιάσαµε σ’ εκείνη τη σύσκεψη, ήταν η απόδειξη ότι
όλες οι µεγάλες εξαγγελίες που είχατε ακούσει τα προηγούµενα
χρόνια µετά τους σεισµούς ότι µέσα σε δεκαοκτώ µήνες θα είναι
ολοκληρωµένες οι εργασίες, αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν καν
δεσµευµένες οι ανάλογες πιστώσεις, προκειµένου να µπορεί
αυτός ο σχεδιασµός να εκπληρωθεί.
Αυτό που σας είπαµε τότε, ισχύει και το επαναλαµβάνουµε και
σήµερα. Και φυσικά εµείς έχουµε ευθύνη γι’ αυτά που λέµε επίσηµα. ∆εν µπορώ να απολογούµαι φυσικά για δηµοσιεύµατα που
βλέπουν το φως της δηµοσιότητας στον Τύπο της Αχαΐας.
Θέλω, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι το νοσοκοµείου του
Αγίου Ανδρέα, είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και είναι
προτεραιότητα να εξασφαλιστεί πλήρως η χρηµατοδότησή του.
Πού βρισκόµαστε σήµερα; Θέλω να σας πω ότι έγινε µια συζήτηση µε τη νέα διοίκηση της ∆ΕΠΑΝΟΜ, όπου επιβεβαιώσαµε
ακριβώς ότι είναι προτεραιότητα η συνέχεια των έργων. Έχει ήδη
εξασφαλιστεί η ένταξη των εργασιών της νέας πτέρυγας που
αφορά το τµήµα επειγόντων περιστατικών, την ΜΕΘ, τα χειρουργεία, αλλά επίσης και ο ιατρικός εξοπλισµός και ο ξενοδοχειακός στο ΕΣΠΑ. Αυτό µάλιστα έγινε και πολύ πρόσφατα και η
συγκεκριµένη τυπική επιβεβαίωση ανάµεσα στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας µε το νέο διοικητή της υγειονοµικής περιφέρειας και η ηµεροµηνία που µας δίνουν πλέον, από τη
∆ΕΠΑΝΟΜ, µετά από την επιβεβαίωση της ένταξης στο ΕΣΠΑ
και της χρηµατοδότησης, είναι η 31 Αυγούστου του 2010. ∆ηλαδή αυτής της χρονιάς.
Ξέρω ότι αυτή η υπόθεση έχει πραγµατικά ταλαιπωρήσει και
στεναχωρήσει τον κόσµο κάτω στην Αχαΐα και στην Πάτρα. Θέλω
σήµερα εδώ να σας πω ότι θα το παρακολουθούµε µέρα µε τη
µέρα, εβδοµάδα µε τη εβδοµάδα και η ίδια προσωπικά, το οποίο
είναι το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, φυσικά και θα έλθω
κάτω στην Πάτρα για να έχουµε και την επιτόπου πλέον σύσκεψη, αλλά και για να τα επιβεβαιώσω αυτά και κάτω στην
Πάτρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Όντως, αυτό που είπατε ότι έχει ταλαιπωρήσει πολύ και ταλαιπωρεί την Πάτρα αυτό το συγκεκριµένο πρόβληµα του νοσοκοµείου. Είµαι προσωπικά σε θέση να το πω, γιατί επανειληµµένα
έχω ασχοληθεί, το ξέρω, και θα πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Ο Βουλευτής κ. Τσούκαλης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Υπουργέ, η ερώτηση ήρθε ως
αποτέλεσµα τελευταίων, όχι µόνο δηµοσιευµάτων, τελευταίων
κινητοποιήσεων, αντιδράσεων, οµόθυµων παρεµβάσεων όλων
των ιστορικών συλλόγων της περιοχής -ο κ. Κατσιφάρας το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό- προκειµένου να διασαφηνιστούν οι
προθέσεις του Υπουργείου. Υπήρχε πράγµατι και ένα µεγάλο
κενό ενηµέρωσης.
Όπως γνωρίζετε, έχουµε κατανείµει καταλλήλως τις ευθύνες
εκεί που υπάρχουν. Στην προηγούµενη κυβέρνηση ξέρουµε τι
αναλογεί, ξέρουµε να κατανέµουµε και τις ευθύνες της σηµερινής Κυβέρνησης στο πρόσωπό σας. Ξέρουµε πού ευθύνεται ο
καθένας.
Σε σας καταλογίζεται το εξής απλό. Ότι φαίνεται να δείχνετε
µια αδιαφορία όσον αφορά την ενηµέρωση. ∆ηλαδή, δεν ξέρω
κατά πόσον αυτά που είπατε σήµερα εδώ είναι αποφασισµένα.
Είπατε τέλος Αυγούστου για την αντισεισµική θωράκιση. ∆εν ξέρουµε για τη νέα πτέρυγα πότε, γιατί το ΕΣΠΑ δεν ξέρουµε πότε
θα τρέξει.
Υπάρχουν δηλαδή κάποια κενά, τα οποία ούτε καν αυτά γνώριζαν οι φορείς στην πόλη, ότι δηλαδή µέχρι τέλος Αυγούστου
θα έχουµε αυτή την εξέλιξη.
Και σηµειωτέον ότι έχουµε και το άλλο πρόβληµα το µεγάλο
και το ξέρετε πάρα, µα πάρα πολύ καλά, ένα νοσοκοµείο το
οποίο θυµίζει «νοσοκοµείο εκστρατείας». Και αναφέροµαι στις
παθολογικές κλινικές του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου, όπου
καταρρακώνεται καθηµερινά η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γι’ αυτό
οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση τέτοιων έργων
προκαλεί σοβαρές βλάβες στην προσωπικότητα κάθε ανθρώπου.
Εκτός των άλλων είναι και χωρίς διοίκηση. Το δράµα το µεγάλο των εργαζοµένων είναι ότι δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν
προκειµένου να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη του νοσοκοµείου.
Είναι δυνατόν νοσηλευτικές µονάδες τέτοιου µεγέθους να µην
έχουν ακόµα διοίκηση µετά από τέσσερις µήνες; Υπάρχει σοβαρό, µα σοβαρό πρόβληµα.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο σας ζητάω για άλλη µια φορά: δεσµευτείτε µε ένα χρονοδιάγραµµα επίσκεψης στην Πάτρα το
αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, αυτά τα πράγµατα που συζητάµε εδώ να τα συζητήσουµε εκεί µε όλους τους φορείς, να
υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις, απόψεις και χρονοδιαγράµµατα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Τσούκαλη.
Η κυρία Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει το
λόγο για τρία λεπτά, να δευτερολογήσει.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΟΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λοιπόν, όσον αφορά τα συγκεκριµένα θέµατα που έθεσε ο
αγαπητός συνάδελφος, πρώτα απ’ όλα δεν υπήρξε έλλειµµα ενηµέρωσης. Στη σύσκεψη που έγινε πριν από τα Χριστούγεννα είπαµε ακριβώς τι παραλάβαµε και τι προσπάθεια κάνουµε. Και
ξέρετε πολύ καλά ότι κατεβλήθη µεγάλη προσπάθεια, για να εξασφαλιστούν εκείνα τα χρήµατα που έπρεπε µέχρι τα τέλη του
έτους, προκειµένου να συνεχιστούν οι εργασίες για τη νέα πτέρυγα. Το πετύχαµε αυτό, παρ’ ότι γνωρίζετε ότι υπήρχαν πάρα
πολλά προβλήµατα, στο πώς είχαν γίνει οι συµβάσεις, µε την έλλειψη πιστώσεων, σε όλα τα θέµατα.
Από κει και πέρα η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήµερα, λοιπόν, σας δίνω µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα, πού
έχουµε οδηγηθεί. ∆ηλαδή έχουµε τη νέα διοίκηση της ∆ΕΠΑΝΟΜ, έχουµε τη συµφωνία για την ένταξη στο ΕΣΠΑ, η οποία
είναι σχετικά πρόσφατη, γιατί τώρα αναθεωρείται το ΕΣΠΑ. Άρα,
αυτό είναι και µια απάντηση στο δεύτερο σκέλος, γιατί δεν µπορούσαµε να το πούµε αυτό νωρίτερα.
Τώρα γίνεται η αναθεώρηση και ξαναβλέπουµε τις προτεραι-
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ότητες σε κάθε ΠΕΠ όσον αφορά τα θέµατα υγείας. Και εκεί, συνεπείς µε αυτό που σας είχαµε πει πριν από τα Χριστούγεννα, ο
«Άγιος Ανδρέας» είναι προτεραιότητα ένταξης στη νέα αναθεωρηµένη αυτή πτυχή του ΕΣΠΑ που αφορά το ΠΕΠ.
Άρα, αυτή είναι η σαφής απάντηση. Έχουµε ρίξει όλο µας το
βάρος. Επισηµάναµε στη νέα διοίκηση της ∆ΕΠΑΝΟΜ ότι θέλουµε
να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα. Το χρονοδιάγραµµα που µας δίνουν –και αυτό σας παρουσιάζω σήµερα – είναι 31 Αυγούστου.
Όσον αφορά τις διοικήσεις των νοσοκοµείων, γνωρίζετε ότι
έχουµε µια διαδικασία σε εξέλιξη. Μετά τον ∆ιοικητή και τους
δύο Υποδιοικητές της Υγειονοµικής Περιφέρειας πιστεύω ότι
είναι θέµα ηµερών η ανακοίνωση και των ∆ιοικητών όσον αφορά
τα νοσοκοµεία της Αχαΐας.
Και εδώ θέλω να κάνω και µια δέσµευση και να πω ότι µε τον
ορισµό των νέων διοικήσεων αµέσως θα κατέβω κι εγώ στην
Πάτρα, για να κάνουµε πλέον αυτή τη σύσκεψη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Η µε αριθµό 568/8-3-2010 πρώτη 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.
δεν θα συζητηθεί ύστερα από συνεννόηση του ερωτώντος Βουλευτή µε τον αρµόδιο Υπουργό και διαγράφεται.
Η µε αριθµό 548/8-3-2010 δεύτερη 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. δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του αρµόδιου Υφυπουργού και διαγράφεται.
Η µε αριθµό 566/8-3-2010 τρίτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου προς του Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της πρώην Ολυµπιακής Αεροπορίας
κ.λπ. δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ορίστε, κύριε Μαυρίκο, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν συµφωνούµε µε
τη στάση αυτή του Υπουργείου. Είχαµε απευθυνθεί και στο
Υπουργείο Απασχόλησης και στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών. Είναι τέσσερις Υπουργοί. Ένας από τους τέσσερις θα
µπορούσε να είναι εδώ να συζητήσουµε το ζήτηµα. Είναι πολύ
σοβαρό. ∆ιαµαρτυρόµαστε, λοιπόν, γι’ αυτό.
Βλέπουµε επίσης ότι από τις δέκα επίκαιρες ερωτήσεις σήµερα περίπου οι µισές συζητούνται. Και ανησυχούµε µήπως αυτό
είναι µια γενικευµένη τάση, που θα «ευνουχίσει» τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Και εν τέλει, φοβάµαι µήπως το θέµα µε την Ολυµπιακή έχει
σκοπό η Κυβέρνηση να το λύσει µε τον Εισαγγελέα και µε τα
ΜΑΤ και όχι µε συζήτηση και να ικανοποιήσει τα αιτήµατα των
εργαζοµένων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Μαυρίκο.
Αυτό θα διαβιβαστεί, βέβαια, και στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων,
που θα ακολουθήσει το µεσηµέρι. Θα τεθεί και αυτό το θέµα, ότι
οι µισές τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις οι σηµερινές δεν συζητούνται λόγω κωλύµατος των αρµοδίων Υπουργών.
Ακολουθεί η µε αριθµό 570/8-3-2010 τέταρτη 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..
Συγκεκριµένα η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου
έχει ως εξής:
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«Στο προσκήνιο επανέρχεται, µετά το θλιβερό επεισόδιο στο
Βύρωνα, προκαλώντας την αγανάκτηση και την ανασφάλεια των
πολιτών, η καταστρατήγηση του «ευεργετικού» µέτρου της προσωρινής άδειας των κρατουµένων στις φυλακές. Βαριά ονόµατα
του υποκόσµου καταδικασµένα σε πολυετείς καθείρξεις, βρίσκονται κάθε τόσο ελεύθερα µε άδεια από την φυλακή και συνεχίζουν το εγκληµατικό τους έργο φιγουράροντας στον κατάλογο
των καταζητούµενων εγκληµατιών, καταστρατηγώντας το ευεργετικό µέτρο που έτυχαν µε βάση το γράµµα του νόµου.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ:
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεσθε να αναλάβετε νοµοθετικά,
ώστε να αλλάξει προς το αυστηρότερο το µέτρο αυτό, µε άµεση
συνέπεια, εκτός των κυρώσεων, την απώλεια του ευεργετήµατος σε περίπτωση παραβίασης της άδειας;»
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Απόστολος
Κατσιφάρας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ (Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ο
χώρος του σωφρονισµού είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος χώρος.
Ο θεσµός των αδειών αποτελεί δικαίωµα σήµερα για τους κρατούµενους και τυποποιείται στα άρθρα του Σωφρονιστικού Κώδικα 51, 54 και 58.
Ουσιαστικά υπηρετεί την κοινωνική επανένταξη, τη µείωση των
αρνητικών συνεπειών της κράτησης και συµβάλλει ουσιαστικά
στην επικοινωνία του κρατουµένου µε το κοινωνικό περιβάλλον,
στην οµαλή διαβίωση εντός των χώρων των καταστηµάτων κράτησης και ουσιαστικά προετοιµάζει τον κρατούµενο για την
οµαλή προσαρµογή στην κοινωνική ζωή.
Όλοι οι ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανονισµοί, αλλά και η σχετική σύσταση που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του
Συµβουλίου της Ευρώπης αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της
περαιτέρω ενίσχυσης του θεσµού.
Ο κάθε θεσµός στη λειτουργία του µπορεί να έχει προβλήµατα. Όµως το περιεχόµενο και η στόχευση του συγκεκριµένου
θεσµού ουσιαστικά σ’ αυτό τον χώρο τον ευαίσθητο, µε τις ιδιαιτερότητες που έχει, σε µια δηµοκρατία που θέλει πραγµατικά
να αντιµετωπίσει επαρκώς την εγκληµατικότητα, να κρατήσει
πολύ ψηλά την ποιότητα της δηµοκρατίας µέσα από τον σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι στοιχεία που πρέπει πραγµατικά να τα διατηρήσουµε και να τα ενισχύσουµε.
Τώρα, σε ό,τι αφορά, αγαπητέ συνάδελφε, το συγκεκριµένο
συµβάν, το άτυχο συµβάν, που εξελίχθηκε µε βία, µε αιµατηρή
βία και αφορά τον έναν εκ των δύο δραστών που είχε πάρει άδεια
από το κατάστηµα κράτησης της Λάρισας, θέλω να σας πω ότι ο
συγκεκριµένος κρατούµενος είχε πάρει επτά άδειες συνεχόµενες. Και βεβαίως, ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα εµού, ότι δεν δίνονται εύκολα οι άδειες.
Αποφασίζει το Πειθαρχικό Συµβούλιο και εκεί αποφάσισε το
Πειθαρχικό Συµβούλιο και ξέρετε πολύ καλά ότι προΐσταται αρµόδιος δικαστικός λειτουργός. Βεβαίως, γνωρίζετε επίσης, µετά
από ανακοίνωση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης ότι σήµερα διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για τις συνθήκες χορήγησης
της σχετικής άδειας.
Θα ήθελα επίσης, αγαπητέ Πρόεδρε, να πω –και τελειώνω µε
αυτό- ότι παρακολουθήσαµε τα στοιχεία των παραβιάσεων των
αδειών και των προβληµάτων τα οποία αντιµετωπίζονται. Θέλω
να σας πω ότι τα τρία τελευταία χρόνια, µόλις το 4% αυτών των
ανθρώπων που παίρνουνε άδεια δεν επανέρχονται. Μιλάµε για
ένα σχετικά πολύ χαµηλό ποσοστό.
Εµείς παρ’ όλα αυτά, προχωρούµε άµεσα στη συγκρότηση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, ακριβώς για να δούµε το Σωφρονιστικό Κώδικα, τη λειτουργία του και µέσα εκεί θα
ξαναδούµε το θεσµό των αδειών. Θέλουµε να θωρακίσουµε περαιτέρω το θεσµό, αλλά να άρουµε ταυτόχρονα και αυτά τα ζητήµατα που πολλές φορές µας οδηγούν σε τέτοια γεγονότα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Κολοκοτρώνης για τρία
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λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, γνωρίζω πολύ καλά την ανθρώπινη και πολιτική ευαισθησία σας, καθώς και του Υπουργού του κ. Καστανίδη στα ζητήµατα αυτά, όπως γνωρίζω ότι µοχθείτε, ώστε να
αντιµετωπίσετε καταστάσεις που περιγράφονται στην ερώτηση
που κατέθεσα.
Μιλήσατε για τη δηµοκρατία, ξέρετε όµως, καλύτερα από
εµένα ότι στις δηµοκρατίες το δικαίωµα του ενός σταµατάει εκεί
που αρχίζει το δικαίωµα του άλλου. Το δικαίωµα δηλαδή, ενός
κρατουµένου να παίρνει άδεια από τις φυλακές σταµατάει στο
δικαίωµα των πολιτών να έχουν εξασφαλισµένη την ησυχία τους,
να µην δηµιουργείται ανασφάλεια στους πολίτες και πολύ περισσότερο να µην δηµιουργούνται καταστάσεις, όπως αυτές που
πρόσφατα παρακολουθήσαµε όλοι.
Γνωρίζω πολύ καλά τις απόψεις που έχετε σε σχέση µε τον νοµικό µας πολιτισµό και τις ενστερνίζοµαι και εγώ, ότι δηλαδή, η
ποινή δεν πρέπει να έχει χαρακτήρα τιµωρίας, αλλά χαρακτήρα
σωφρονισµού.
Είναι προφανές, έστω και αν ποσοστιαία αναφέρατε ότι είναι
λίγα τα περιστατικά, είναι όµως, περιστατικά πολύ σοβαρά και τα
οποία έχουν ανησυχήσει δικαιολογηµένα την κοινή γνώµη. Κατά
συνέπεια, θα ήθελα να µου πείτε σαφέστερα, ποια ακριβώς µέτρα προτίθεστε να λάβετε στο άµεσο µέλλον, ώστε να αποτρέψετε παρόµοιες περιπτώσεις, που δηµιουργούν στους πολίτες
την εντύπωση ότι ο κάθε φυλακισµένος µπορεί να βγαίνει από τις
φυλακές, όποτε θέλει –δεν λέω ότι είναι έτσι, σας λέω την εντύπωση που δηµιουργείται- και να διαπράττει µάλιστα αδικήµατα
πολύ βαρύτερα από εκείνα για τα οποία βρισκόταν στη φυλακή.
Εποµένως, σας παρακαλώ να µου πείτε, ποια µέτρα θα λάβετε
από εδώ και πέρα. Επίσης, οι περισσότεροι από αυτούς που
εξέρχονται µε άδεια από τις φυλακές βεβαίως, κύριε Υφυπουργέ,
την εβδόµη φορά θα κάνουν το έγκληµα. Θα δείξει καλή συµπεριφορά δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, τη δε ηµέρα τη
εβδόµη, όπως είπατε και εσείς, θα διαπράξει ένα από τα εγκλήµατα που συνήθως παρακολουθούµε από τις τηλεοράσεις µας.
Εποµένως, νοµίζω πως είναι επείγουσα ανάγκη να αντιµετωπίσετε το ζήτηµα αυτό, χωρίς να χάνεται ο σωφρονιστικός χαρακτήρας της ποινής και χωρίς αυτό να το πληρώνουν άλλοι
φυλακισµένοι, οι οποίοι δείχνουν καλή συµπεριφορά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστώ και εγώ.
Το λόγο έχει ο αρµόδιος Υπουργός ο κ. Απόστολος Κατσιφάρας για να δευτερολογήσει για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ (Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, χαίροµαι πράγµατι γιατί αναγνωρίζετε και
εσείς την εσωτερική πλευρά που βλέπει η δηµοκρατία µας ως
προς τα ζητήµατα της σωφρονιστικής πολιτικής.
Ζούµε πράγµατι, σε µια κοινωνία που οξύνονται οι οικονοµικές
και κοινωνικές συνθήκες. Γνωρίζουµε ότι η εγκληµατικότητα και
κυρίως η «βαριά» εγκληµατικότητα αυξάνεται. Αυτό όµως, δεν
µπορεί σε καµία περίπτωση να αντιµετωπιστεί µόνο µε την αυστηροποίηση των ποινών και των περιορισµών µόνο µέσα στα καταστήµατα κράτησης. Είναι ένα ευρύτερο θέµα, είναι ένα µεγάλο
θέµα που µας απασχολεί, γι’ αυτό θωρακίζουµε περισσότερο και
το θεσµικό πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα αναλαµβάνουµε και πολιτικές εντός, στο χώρο των σωφρονιστικών καταστηµάτων.
Σας είπα και πριν ότι το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων προχωράει άµεσα στην συγκρότηση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναµόρφωση του
σωφρονιστικού µας συστήµατος. Μέσα εκεί, θα δούµε και τον
θεσµό των αδειών.
Βεβαίως, η ευρωπαϊκή κατεύθυνση –και εµείς προς τα εκεί θα
κινηθούµε- είναι προς τη µεγαλύτερη θωράκιση του θεσµού,
αλλά θα δούµε συγκεκριµένα ζητήµατα, ούτως ώστε να υπάρχει
άλλη αντιµετώπιση για τους κατηγορούµενους που είναι για
απλά αδικήµατα και άλλη αντιµετώπιση γι’ αυτούς που κατηγορούνται κυρίως για ληστεία, οπλοκατοχή και βεβαίως, άλλες ιδιαίτερες κατηγορίες που πραγµατικά ανησυχούν και εµάς.
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Κύριε Κολοκοτρώνη, πολλές φορές οι αριθµοί δείχνουν και µια
πραγµατικότητα. Μόλις το 4% αυτών που παίρνουν άδειες όλο το
χρόνο –και τα στοιχεία είναι πολύ συγκεκριµένα- δεν επιστρέφει,
παραβιάζει, καταστρατηγεί το θεσµό. Είναι ένα πολύ µικρό νούµερο, χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι εµείς δεν πρέπει να δούµε και
αυτές τις ακραίες περιπτώσεις, που κάποιος κρατούµενος εκµεταλλεύεται την ανοχή της δηµοκρατίας, που του δίνει το δικαίωµα στην προσαρµογή, και κάνει υποτροπή σε πολύ µεγαλύτερο
έγκληµα.
Εµείς δεν θα καταργήσουµε το θεσµό. Αντίθετα αυτές οι δυνατότητες που πολλές φορές παρουσιάζονται, που τυγχάνουν
εκµετάλλευσης και γίνεται υποτροπή και βαρύτερο έγκληµα,
αυτές θέλουµε και να περιορίσουµε και να χτυπήσουµε. Γιατί το
δικαίωµα στη ζωή και στη δηµοκρατία είναι για όλους τους πολίτες που ζουν, λειτουργούν, εργάζονται και διαβιούν εντός της
χώρας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Τζελέπης ζητεί άδεια ολιγοήµερης άδειας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται ο κύκλος των
επίκαιρων ερωτήσεων µε τη συζήτηση της πέµπτης και τελευταίας µε αριθµό 564/8-3-2010 επίκαιρης ερώτησης 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..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη έχει ως εξής:
«Με δεδοµένο ότι η Κυβέρνηση προωθεί µια σκληρή και µονοµερή δηµοσιονοµική πολιτική, µε περικοπές κυρίως των µισθών των εργαζοµένων και των κοινωνικών παροχών και την
αδυναµία των εφοριών και των ασφαλιστικών οργανισµών να συγκεντρώσουν τα αναγκαία έσοδα, καθώς στο χώρο του επαγγελµατικού αθλητισµού έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν
φαινόµενα ευρύτατης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής,
ερωτώνται οι συναρµόδιοι Υπουργοί:
1) Ποιο είναι σήµερα το βεβαιωµένο χρέος των ΠΑΕ και ΚΑΕ;
Τι ποσοστό απ’ αυτό είναι διακανονισµένο και µε τι όρους; Πόσα
οφείλονται στην εφορία και σε ασφαλιστικούς οργανισµούς; Σε
ποιες ενέργειες θα προβείτε για την είσπραξή τους;
2) Έγιναν οι προβλεπόµενοι από το νόµο έλεγχοι στις ΠΑΕ και
τις ΚΑΕ (φορολογικοί έλεγχοι και έλεγχοι από την Επιτροπή
Επαγγελµατικού Αθλητισµού, έλεγχοι για τα πιστοποιητικά αδειοδότησης µε βάση τα κριτήρια της UEFA); Πόσες παραβάσεις,
από ποιες ΠΑΕ και ΚΑΕ διαπιστώθηκαν;
3) Ποιες σχετικές ποινές ή πρόστιµα επιβλήθηκαν και πόσα
έχουν εισπραχθεί;
4) Σε περίπτωση µη τήρησης των οικονοµικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των ΠΑΕ και ΚΑΕ, προτίθεται η Κυβέρνηση να
συνεχίσει την άµεση έµµεση κρατική χρηµατοδότησή τους;».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι το πλαίσιο, στο οποίο οικοδοµήθηκε ο επαγγελµατικός αθλητισµός -και
ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο και το µπάσκετ- στην Ελλάδα έχει αγγίξει τα όριά του. Έχουµε υπερχρεωµένες αθλητικές εταιρείες,
η πλειονότητα των οποίων µε την πλήρη εφαρµογή του ν.2190/20
«περί Ανωνύµων Εταιρειών», θα έπρεπε να είχαν κλείσει.
Είναι γνωστές σε όλους µας οι συγκρούσεις που καταγράφονται ανάµεσα σ’ αυτές και στην πολιτεία µε ένα και µοναδικό αίτηµα. Την άντληση κονδυλίων από τα κρατικά ταµεία υπό την
πίεση της πιθανής πτώχευσης. Όλοι πλέον αντιλαµβανόµαστε ότι
αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε συνάδελφε, θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι είµαστε αντίθετοι στις χαριστικές ρυθµίσεις χρεών των ανωνύµων αθλητικών
εταιρειών, που πολύ λίγα απέδωσαν στην προσπάθεια εξυγίανσης στο παρελθόν. Πράττουµε το αυτονόητο: διενεργούµε ελέγχους και όπου διαπιστώνουµε παραβάσεις της νοµοθεσίας
επιβάλλουµε κυρώσεις.
Περνώ τώρα στις απαντήσεις των ερωτηµάτων σας. Ως προς
τα πρόστιµα τα οποία έχουν επιβληθεί, τα ποσά των διαφόρων
προστίµων που έχουν βεβαιωθεί από το 1998 µέχρι και τις 3 Μαρτίου, στις διακόσιες ογδόντα οκτώ µηχανογραφηµένες ∆ΟΥ µόνο
σε κεφάλαιο, χωρίς τις τυχόν αναλογούσες προσαυξήσεις εκπροθέσµου καταβολής –σε περίπτωση που οι οφειλές είναι ληξιπρόθεσµες- ανέρχονται σε 26.000.000 ευρώ περίπου. Τα ποσά
που έχουν εισπραχτεί έναντι των βεβαιωµένων οφειλών σε κεφάλαιο ανέρχονται σε 3.000.000 περίπου και τα ποσά που έχουν
διαγραφεί έναντι των βεβαιωµένων οφειλών ανέρχονται σε 26 χιλιάδες περίπου, ενώ τα ποσά που είναι ανείσπρακτα σε κεφάλαιο
ανέρχονται σε 23 εκατοµµύρια περίπου.
Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής το σχετικό πίνακα όπου
εµφανίζεται η εικόνα των προστίµων την 3η Μαρτίου 2010 ανά
∆.Ο.Υ. και ανά ΠΑΕ ή ΚΑΕ.
Ως προς τα βεβαιωµένα χρέη, τα ληξιπρόθεσµα και τα µη ληξιπρόθεσµα χρέη, µε υπόλοιπο προς είσπραξη πάντα σε κεφάλαιο, ανέρχονται σε 222 εκατοµµύρια ευρώ περίπου.
Καταθέτω σχετικό πίνακα όπου τα ποσά όπου εµφανίζονται τα
ποσά ανά ∆ΟΥ και ανά ΠΑΕ ή ΚΑΕ.
Ως προς τις ενεργείς ρυθµίσεις, διευκολύνσεις των ΠΑΕ, ΚΑΕ
έναντι των βεβαιωµένων ή ληξιπρόθεσµων οφειλών τους, το συνολικό κεφάλαιο, που έχει ρυθµιστεί µόνο σε κεφάλαιο, ανέρχεται σε 36.000.000 περίπου, ενώ το τελικό ρυθµισµένο ποσό που
περιλαµβάνει και κάποιο ποσό προσαυξήσεων -όπως καθορίζεται
από τον τύπο της ρύθµισης- ανέρχεται περίπου σε 37.000.000.
Καταθέτω και πάλι σχετικό πίνακα όπου εµφανίζονται τα ποσά
ανά ΚΑΕ ή ΠΑΕ.
Εδώ, θα πρέπει να σηµειώσω ότι υπάρχουν και ΚΑΕ και ΠΑΕ
που έχουν περισσότερες της µίας ρυθµίσεις ή και διευκολύνσεις,
δηλαδή µε διαφορετικούς όρους διακανονισµού. Επίσης ανάµεσα σε αυτές, υπάρχουν ΠΑΕ ή ΚΑΕ που έχουν χάσει τη ρύθµιση ή τη διευκόλυνση, διότι δεν τήρησαν την έγκαιρη πληρωµή
των δόσεων.
Ως προς τους ελέγχους από την Επιτροπή Επαγγελµατικού
Αθλητισµού, όλες οι µετέχουσες στο πρωτάθληµα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ΠΑΕ ή ΚΑΕ έχουν εφοδιαστεί µε το
κατά νόµο πιστοποιητικό συµµετοχής από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Αντίγραφα αυτών των πιστοποιητικών
θα κατατεθούν στη Βουλή από το Υπουργείο Πολιτισµού, ως
απάντηση σε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν οι Βουλευτές της παράταξής σας στις 9 Φεβρουαρίου
2010.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εξ όσων γνωρίζω, από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η ανάκληση
του πιστοποιητικού συγκεκριµένης ΚΑΕ της Α1 εθνικής κατηγορίας και συγκεκριµένα της Ολύµπια Λάρισας, λόγω µη συµπλήρωσης της µερικώς καταπεσούσης εγγυητικής επιστολής.
Ως προς την κρατική χρηµατοδότηση των ΚΑΕ ή ΠΑΕ, σας διαβεβαιώνω ότι βούληση και κεντρική πολιτική θέση του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού είναι η αλλαγή του τρόπου µε
τον οποίο δίνονταν µέχρι σήµερα οι κρατικές επιχορηγήσεις,
τόσο σε πολιτιστικούς όσο και σε αθλητικούς οργανισµούς.
Για το σκοπό αυτό επεξεργάζεται τη δηµιουργία ενός µητρώου
επιχορηγούµενων φορέων, στο οποίο κάθε φορέας που θέλει να
επιχορηγηθεί θα πρέπει να εγγράφεται, να προσκοµίζει µια σειρά
από στοιχεία, να περιγράφει το ιστορικό των δράσεων που έχει
κάνει µέχρι τώρα και πώς αυτές είχαν ανταποδοτικό όφελος στο
κοινωνικό σύνολο, να περιγράφει τη δράση για την οποία θέλει
να επιχορηγηθεί, να καταθέτει τον προϋπολογισµό της. Και αν
επιχορηγηθεί, να υποβάλει και αναλυτικό απολογισµό, ώστε να
ξέρουµε αν χρησιµοποιήσει τα χρήµατα της επιχορήγησης για
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το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν.
Για τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ, βούληση του αρµόδιου Υπουργείου
είναι να σταµατήσει σταδιακά κάθε µορφή άµεσης χρηµατοδότησής τους από το Υπουργείο ή από τους εποπτευόµενους οργανισµούς ή εταιρείες του Υπουργείου. Η όποια χρηµατοδότησή
τους στο µέλλον θα γίνεται µόνο έµµεσα. Για παράδειγµα ο
ΟΠΑΠ δεν θα γίνεται χορηγός µιας ΠΑΕ αλλά αν πρόκειται για
επιχορήγηση στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο θα γίνεται χορηγός του πρωταθλήµατος της Σούπερ Λιγκ και θα διαφηµίζεται
απ’ όλες τις ΠΑΕ και όλες οι οµάδες θα επωφελούνται από τη
χορηγία αυτή.
Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Παπαδηµούλης για τρία
λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, να σας καλωσορίσω στο Βήµα της Κυβέρνησης, παρά την έντονη διαφωνία που είχαµε την προηγούµενη
Παρασκευή στο νοµοσχέδιο για τα κυβερνητικά µέτρα. Θα ήθελα
να είναι εδώ και ο κ. Παπουτσής, για να υποστηρίξει την ερώτησή µου, έτσι ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη και να µην την πληρώνουν µόνο µισθωτοί και συνταξιούχοι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Η ερώτηση που σας κατέθεσα οφείλεται σε µια αλήθεια, που
την ξέρουν και οι πέτρες, ότι για χρόνια µε ευθύνη των κυβερνήσεων -και της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- οι µεγαλοϊδιοκτήτες των ανώνυµων εταιρειών, που ασχολούνται µε το
ποδόσφαιρο και το µπάσκετ, χρησιµοποιώντας ως ασπίδα προστασίας την πολιτική δύναµη που τους δίνουν οι οργανωµένοι
οπαδοί αυτών των οµάδων, έχουν αποκτήσει ένα καθεστώς φορολογικής και ασφαλιστικής ασυλίας. Έλεγχοι δεν γίνονται, πρόστιµα καταγράφονται, αλλά δεν εισπράττονται, υπάρχει τεράστια
διαρροή εσόδων, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και ξέπλυµα
«µαύρου» χρήµατος µε εικονικά συµβόλαια µεταγραφών ποδοσφαιριστών.
Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Από τα στοιχεία, που
εσείς µας δώσατε µετά από διαδοχικές αναβολές, που µας ζητήσατε και σας δώσαµε για να τα συγκεντρώσετε, προκύπτει ότι
µόνο στα πρόστιµα από τα 26.000.000 ευρώ, έχουν εισπραχτεί
µόνο τρία, έχουν διαγραφεί 26.000.000 και είναι και ανείσπρακτα
23.000.000.
Ξέρετε τι συµβαίνει; Με τις πλάτες των κυβερνώντων οι µεγαλοϊδιοκτήτες -που είναι πλούσιοι άνθρωποι- αυτών των εταιρειών
έρχονται και ζητούν υπαγωγή στο ν.1892/90, ο οποίος αφορά σε
προβληµατικές επιχειρήσεις µε µεγάλη σηµασία για την ελληνική
οικονοµία και ζητούν διακανονισµούς και στα πρόστιµα για να
µην τα πληρώνουν.
Το αίτηµά µου είναι απλό και το στηρίζει σύσσωµη η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα, αλλά πιστεύω και η µεγάλη πλειονότητα
της κοινής γνώµης. ∆εν είναι δυνατόν να λέτε στο µισθωτό και
στο συνταξιούχο σου κόβω ένα µισθό, µέσω περικοπών αµοιβών
και επιδοµάτων, σου κόβω και άλλον ένα µισθό µέσω αυξήσεων
φόρων, αλλά αυτοί οι ισχυροί θα συνεχίσουν να είναι στο απυρόβλητο!
Χρειάζονται δραστικά µέτρα, έτσι ώστε να µην υπάρχουν δύο
µέτρα και δύο σταθµά. ∆εν µπορεί µεγάλες ανώνυµες εταιρείες,
οι οποίες έχουν ως βασικούς µετόχους πανίσχυρους επιχειρηµατίες αυτού του τόπου, να ελέγχονται µια φορά στα δέκα χρόνια, όταν µικροµεσαίες επιχειρήσεις τις γδέρνει η εφορία και οι
τακτικοί έλεγχοι.
Επιπλέον θα πρέπει να αλλάξει και ο νόµος για το από πού
ελέγχονται αυτές οι ανώνυµες εταιρείες. Πιστεύω ότι το πρώην
Σ∆ΟΕ θα πρέπει να αναλάβει δράση εκεί. Την περασµένη Παρασκευή, κανένα µήνα µετά την υποβολή των πιεστικών ερωτηµάτων από την πλευρά µας, και στις δεκαέξι ποδοσφαιρικές
ανώνυµες εταιρείες έγινε έλεγχος. Μακάρι η ερώτησή µας να συνέβαλε σε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Το ζητούµενο είναι τα αποτελέσµατα του ελέγχου να µεταφραστούν σε πράξεις και όχι σε λόγια. Και στο παρελθόν συνάδελφοί σας, προηγούµενων κυβερνήσεων, υποσχέθηκαν ότι θα
µπει τάξη, ότι θα σταµατήσει η φορολογική και ασφαλιστική ασυλία, ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη και αυστηρά µέτρα…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Παπαδηµούλη,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Και ολοκληρώνω σε δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
…ότι θα σταµατήσει το χάρισµα χρεών. Και αυτά τα πράγµατα
δεν έγιναν πράξη. Εδώ θα είµαστε να περιµένουµε τα έργα σας
και θα σας ξαναελέγξουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης έχει το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να αναγνωρίσω δύο πράγµατα στον κύριο συνάδελφο.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να σας ευχαριστήσω που πραγµατικά
µου δώσατε τη δυνατότητα να µην συζητήσουµε την ερώτηση
αυτή γιατί αντικειµενικά υπήρχε αδυναµία. Αλλά µην µου λέτε
πολλές φορές. Μία φορά ζήτησα αναβολή και αυτή µου τη δώσατε.
Επίσης, θέλω να σας αναγνωρίσω ότι η παράταξή σας επανειληµµένα είχε ασχοληθεί µε το ζήτηµα αυτό και µε ερωτήσεις που
κατέθεσε στην προηγούµενη κυβέρνηση και αυτή εξ όσων δύναµαι να αντιληφθώ, είναι η πρώτη επίκαιρη ερώτηση που καταθέτει στην παρούσα Κυβέρνηση. Όντως, έγινε έλεγχος και θα
καταθέσω τα στοιχεία του ελέγχου που έγινε από την Υπηρεσία
Ειδικών Ελέγχων και αυτό αποδεικνύει την ευαισθησία της παρούσας Κυβέρνησης η οποία διέταξε ελέγχους σε όλες τις ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες.
Συγκεκριµένα στους προληπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στις 5 του µηνός από τις περιφερειακές και επιχειρησιακές
διευθύνσεις της ΥΠΕΕ στις ΠΑΕ που συµµετέχουν στην Super
League διαπιστώθηκαν συγκεντρωτικά τα ακόλουθα. Μη απόδοση ΦΠΑ 1.305.000 ευρώ. Μη απόδοση παρακρατούµενων
φόρων, 5.247.000 ευρώ. Σύνολο µη αποδοθέντων φόρων 6,5 περίπου εκατοµµύρια ευρώ. ∆ιαπιστώθηκαν τρέχουσες φορολογικές παραβάσεις για τις οποίες θα συνταχθούν εκθέσεις ελέγχου
και θα αποσταλούν στις αρµόδιες ∆ΟΥ, κατασχέθηκαν από ορισµένες ΠΑΕ συµβόλαια ποδοσφαιριστών από τα οποία πιθανολογείται η απόκρυψη φορολογητέας ύλης και βρίσκονται στο
στάδιο της επεξεργασίας. Επίσης, σε ορισµένες ΠΑΕ ο έλεγχος
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Καταθέτω το ενηµερωτικό σηµείωµα του Ειδικού Γραµµατέα
της ΥΠΕΕ το οποίο θέτω και στη διάθεση των συναδέλφων στη
Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε συνάδελφε, από αυτό το γεγονός και µόνο αλλά και από
τα στοιχεία τα οποία σας έχουµε καταθέσει και δεν νοµίζω να
υπάρχει ιστορικό προηγούµενο όπου δόθηκαν τόσα αναλυτικά
στοιχεία για το θέµα που έχετε βάλει στο επίκεντρο της ερώτησής σας, στοιχεία τα οποία ξεκινάνε από το 1998 και φθάνουν
µέχρι και σήµερα, αποδεικνύεται ότι πραγµατικά πρόθεση αυτής
της Κυβέρνησης είναι να µην επιτρέψει να συνεχιστεί αυτό το καθεστώς το οποίο πραγµατικά έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ τις
σχέσεις της πολιτείας µε τον επαγγελµατικό αθλητισµό.
Το στοιχείο που σας καταθέτω και τώρα, αυτοί οι έλεγχοι που
έγιναν τις τελευταίες ηµέρες προς όλες τις ΠΑΕ, αποτελούν ένδειξη της πραγµατικής πρόθεσης της Κυβέρνησης.
Και σ’ αυτό το σηµείο, κύριε συνάδελφε, σας καλώ να αναγνωρίσετε ότι πραγµατικά υπάρχει και η βούληση αλλά υπάρχει
και αποτέλεσµα το οποίο παράγεται από τους ελέγχους τους
οποίους κάνουµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι,
ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε η συζήτηση και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συζήτηση θα
συζητηθούν τα άρθρα του νοµοσχεδίου καθώς και τροπολογίες
ως µία ενότητα. Μία ενότητα όλα τα άρθρα, συζητήσαµε και χθες
µε τα κόµµατα.
Εποµένως το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ.
Ιωάννης ∆ιαµαντίδης.
Στους εισηγητές και ειδικούς αγορητές θα δοθεί βέβαια αυτονοήτως άνεση χρόνου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη συζήτηση επί της αρχής
ακούστηκαν πολλά πράγµατα άλλα δικαιολογηµένα, άλλα υπερβολικά. Άλλωστε αυτή είναι η δηµοκρατία µας και η αξία της, διαφορετικές απόψεις σεβαστές καθ’ όλα. Αυτή είναι η πεµπτουσία
της δηµοκρατίας. ∆εν µπορεί, όµως, µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα
να ακούγονται άκριτες κατηγορίες. ∆εν µπορεί δηλαδή, να ακούγεται ότι το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση είναι εναγόµενοι για έλλειψη πατριωτισµού και µάλιστα από αυτούς που κατέστησαν την
Ελλάδα περίγελο του πλανήτη. Σ’ αυτούς, λοιπόν, εµείς απαντάµε ότι δεν είµαστε λιγότερο Έλληνες και λιγότερο πατριώτες
από αυτούς. Και ειδικά σε όσους επικαλούνται το ένδοξο παρελθόν της Ελλάδος και του πολιτισµού µας και γενικά την αίγλη
των αρχαίων χρόνων τους λέγω ότι άλλα κάνανε τους προγόνους
µας σπουδαίους. Όχι ο ρατσισµός, όχι η ξενοφοβία, όχι η µισαλοδοξία.
Ο κίνδυνος που υπάρχει αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα είναι
άλλος. Είναι κίνδυνος οικονοµικός, µία προσπάθεια οικονοµικής
χειραγώγησης της χώρας µας. Και όλοι γνωρίζουµε καλά ότι ο
Ελληνισµός είναι θέµα αξιών, θέµα εννοιών, είναι η γλώσσα, είναι
η παιδεία, είναι η ανθρωπιστική θεώρηση του κόσµου. ∆εν είναι
η οικονοµία και τα στοιχεία τα στατιστικά. Είναι οι αξίες και οι παραδόσεις και η κοινή ιστορική και πολιτισµική εξέλιξη που καλούνται οι αλλογενείς αλλοδαποί της χώρας να αποδεχθούν εάν
θέλουν να λέγονται Έλληνες. ∆εν µπορούµε να τους στερήσουµε το δικαίωµα αυτό.
Και θέλω µε την ευκαιρία αυτή να τονίσω και να συγχαρώ την
προσπάθεια του Προέδρου µας και την επιτυχία του Πρωθυπουργού της χώρας του κ. Παπανδρέου, που κατάφερε να καταργηθεί η βίζα προχθές από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Και ρωτώ,
εάν υπήρχε πρόβληµα, όπως πολλοί ισχυρίζονται ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό θα µπουν τροµοκράτες στη χώρα µας κ.ο.κ.,
υπήρχε περίπτωση οι Ηνωµένες Πολιτείες να καταργούσαν τη
βίζα; Πιστεύω ότι κανένας καλοπροαίρετος δεν θα έλεγε ότι θα
γινόταν αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
Βεβαίως σε κάποιους που µε κραυγές, µε λαϊκισµούς, µε υπερβολές και δηµαγωγίες, δαιµονοποιώντας τους µετανάστες προσπαθούν να φοβίσουν τον κόσµο, µιλάνε για µιναρέδες, για
µπούργκες κ.λπ. τους απαντώ ότι αυτές οι θέσεις δεν είναι θέσεις Ελλήνων πολιτών, της πλειονότητας του ελληνικού λαού.
Εµείς δεν έχουµε θέσεις ρατσιστικές. Αυτές οι θέσεις παραπέµπουν στη θεωρία της αρίας φυλής. Θα πρέπει, λοιπόν, να καταλάβουν ότι αυτές οι εποχές πέρασαν. Σήµερα η Ελλάδα είναι
µία δηµοκρατική χώρα, είναι µια χώρα που αγκαλιάζει τους µετανάστες, τους νόµιµους µετανάστες και αυτή αν θέλετε είναι η
ιδεολογική διαφορά του κόµµατός µας µε αυτούς που ισχυρίζονται αυτά τα πράγµατα. Και βέβαια σε όσους κάπως καθυστερηµένα ανακάλυψαν αυτό που έλεγε ο αείµνηστος Ανδρέας
Παπανδρέου ότι «Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», θα απαντήσω
ότι καλύτερα να θυµηθούν το παρελθόν τους. Είναι οι µόνοι που

δεν νοµιµοποιούνται να αναφέρονται στον Ανδρέα Παπανδρέου.
Και έρχοµαι τώρα στα άρθρα. Στο πρώτο θέµα, λοιπόν, τα
πρώτα 13 άρθρα, κύριοι συνάδελφοι, αναφέρονται στην πολιτογράφηση των αλλοδαπών και των τέκνων νοµίµων µεταναστών
καθώς την αυτόµατη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε τέκνα
αλλοδαπών.
Το δεύτερο µεγάλο θέµα του νοµοσχεδίου, από το 14 έως το
21, είναι οι ρυθµίσεις για την παροχή δικαιώµατος εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στους οµογενείς και τους νόµιµους πάντα µετανάστες.
Τα άρθρα 22 έως 28 αποτελούν µεταβατικές διατάξεις διαδικαστικές, ενώ στο κεφάλαιο δ' προστέθηκαν δύο άρθρα εκ των
οποίων το µεν 29 αναφέρεται στις ανώνυµες αναπτυξιακές εταιρείες, ενώ το 30 στη διάθεση ποσοστών παραβόλων καθώς και
στην αναπροσαρµογή τους για υπαγωγή αλλοδαπού στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος.
Με το πρώτο άρθρο εισάγουµε για πρώτη φορά το δίκαιο του
εδάφους για την τρίτη γενιά, δηλαδή παιδιά µεταναστών των
οποίων ένας τουλάχιστον γονέας γεννήθηκε στη χώρα και διαµένει εδώ. Προσθέτουµε στον ισχύοντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και θεσπίζουµε για πρώτη φορά, τη δυνατότητα
απόκτησης υπηκοότητας και για τη δεύτερη γενιά µεταναστών,
δηλαδή, για τα παιδιά των µεταναστών τα οποία γεννήθηκαν εδώ
από γονείς που διαµένουν νόµιµα. Καθιερώνουµε επίσης, τη δυνατότητα σε τέκνα αλλοδαπών που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα αλλά κατοικούν µόνιµα και νόµιµα στη χώρα και έχουν
συµπληρώσει εξαετή κύκλο φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, να
πάρουν την ιθαγένεια εφόσον υποβληθεί κοινή δήλωση των γονέων εντός τριετίας.
Έχει ιδιαίτερη σηµασία η διάταξη της παραγράφου 3 διότι δεν
µπορεί τέκνο αλλοδαπών να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια
αν δεν διαµένουν µόνιµα και οι δύο γονείς του στη χώρα. Υπάρχει πρόβλεψη στην παράγραφο 4 για τις µονογονεϊκές οικογένειες ή για την υποβολή δήλωσης και αίτησης για λογαριασµό
του ανήλικου τέκνου από αυτόν που ασκεί τη γονική µέριµνα.
Στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, σε περίπτωση που οι αλλοδαποί γονείς δεν υποβάλουν αίτηση για λογαριασµό του τέκνου, δίνουµε τη δυνατότητα σ’ αυτό να το πράξει µόλις
ενηλικιωθεί, δηλαδή µόλις συµπληρώσει το 18ο έτος και το ανώτερο εντός τριετίας. Βασική προϋπόθεση όµως είναι να κατοικεί
το ίδιο µόνιµα και νόµιµα στη χώρα και κατά τον χρόνο της υποβολής.
Τέλος, µε τη διαβούλευση που έγινε στο προσχέδιο, θεσπίζεται η διάταξη της παραγράφου 8 για καταβολή παραβόλου 100
ευρώ για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.
Με το άρθρο 2 εισάγεται η επταετία νόµιµης διαµονής αντί της
προϊσχύουσας δεκαετίας. Είναι περίπου στο µέσο όρο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως όσον αφορά την προϋπόθεση µη αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε ποινή
φυλάκισης άνω του έτους ή τουλάχιστον έξι µηνών για αδικήµατα
όπως η προσβολή του πολιτεύµατος, η προδοσία της χώρας, ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη σωµατική βλάβη, διακίνηση ναρκωτικών, εµπορεία παιδιών, παιδική πορνεία κ.λπ.
Θέλω να τονίσω επίσης, ότι αναστέλλεται η διαδικασία πολιτογράφησης εφόσον υπάρχουν εκκρεµείς ποινικές δίκες.
Με το άρθρο 3 προσθέτουµε δύο ακόµα διατάξεις, µε τις
οποίες θα ισχύουν για πρώτη φορά αυστηρά αλλά συγκεκριµένα
µέτρα, ούτως ώστε η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης πολιτογράφησης να µην είναι αντικείµενο χρηµατισµού και άλλης συναλλαγής και ρουσφετιού, πράγµα που επέτρεπαν οι µέχρι
σήµερα ισχύουσες γενικόλογες και αόριστες προβλέψεις.
Ενδεικτικά αναφέρω τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, την
ένταξη στη κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας και τους δεσµούς µε τους Έλληνες, την εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και την ενδεχόµενη κτήση
ακινήτου για την κατοικία που αποτελούν ασφαλή και αδιαµφισβήτητα κριτήρια, τα οποία πιστοποιούνται και µε εξετάσεις.
Ειδικότερα µε το άρθρο 5β' διασφαλίζεται η ελληνική πολιτεία
µε τη δυνατότητα απόρριψης της αίτησης πολιτογράφησης αλλοδαπού, όταν υπάρχουν σε βάρος του στοιχεία τα οποία συνιστούν απειλή για τη δηµόσια και την εθνική ασφάλεια. Επίσης
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στο άρθρο 5 περιλαµβάνονται διαδικαστικές διατάξεις για τη συµπλήρωση και προώθηση φακέλου στο Υπουργείο Εσωτερικών,
χρειάζεται πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, πιστοποιητικό µη
απέλασης. Αποστέλλεται επίσης σχετικό ερώτηµα σε αρµόδιες
υπηρεσίες ασφαλείας, που πρέπει να απαντηθεί εντός τετραµήνου. Στο άρθρο 4 προστέθηκε νέα διάταξη που αφορά τα δικαιολογητικά που θεσπίζονται και που πρέπει να έχει ο αλλοδαπός.
Στο άρθρο 6 πρόκειται για αντικατάσταση του άρθρου 8 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, µε το οποίο εισάγεται η συµµόρφωση της διοίκησης σύµφωνα µε τις αρχές της νοµιµότητας που
πρέπει να ισχύουν σ’ ένα κράτος δικαίου, αλλά και µε το άρθρο
11 της ευρωπαϊκής σύµβασης για την ιθαγένεια του 1997 επέβαλαν τη θέσπιση της αιτιολόγησης της απόφασης που εκδίδεται, για την αίτηση πολιτογράφησης. Τα άρθρα 7 έως 10 είναι
διαδικαστικά για την πολιτογράφηση. ∆εν υπάρχει πολύς χρόνος για να τα αναφέρω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Το άρθρο 11 αναφέρεται στο Συµβούλιο Ιθαγένειας και παρέχεται πλέον η κρίση σε δεύτερο βαθµό. Εισάγουµε µε το άρθρο
12 ειδικές διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση της διοίκησης
σε κάθε αίτηση πολιτογράφησης που επιβάλλεται. Στο άρθρο 13
υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη, που δίνει τη δυνατότητα στο
Υπουργείο Εσωτερικών να καθορίζει µε απόφαση τα δικαιολογητικά. Τέλος, τα επόµενα οκτώ άρθρα αφορούν το δικαίωµα του
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για το αξίωµα του δηµοτικού συµβούλου για αλλοδαπούς, όπως ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στα άρθρα 14, 15 και 16 είναι τα δικαιώµατα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι, οι αιτήσεις κ.ο.κ.. Το άρθρο 17 αφορά το δικαίωµα
του εκλέγεσθαι. Το άρθρο 18 αφορά τη σύνταξη ειδικών εκλογικών καταλόγων. Το άρθρο 19 αφορά τη τήρηση και ενηµέρωση
ειδικών εκλογικών καταλόγων, τα όρια ηλικίας, κωλύµατα, ασυµβίβαστα κ.λπ., όπως ισχύουν άλλωστε και για τις εθνικές εκλογές.
Στο άρθρο 21 ορίζεται συγκεκριµένη προθεσµία εγγραφής
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στο άρθρο 22 ορίζεται
η τριετία ως προθεσµία διεκπεραίωσης, από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου και στο άρθρο 23 επιδιώκεται η διαδικασία
επίσπευσης πολιτογράφησης. Στο άρθρο 24 υπάρχουν οι µεταβατικές διατάξεις, για να µπορέσουν να υποβάλουν δήλωση και
τη σχετική αίτηση εντός τριετίας όσοι είναι ενήλικοι κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Στο άρθρο 25 υπάρχει ειδική διάταξη για όσους έχουν συνεχή
νόµιµη διαµονή πενταετίας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ώστε να µπορούν να ζητήσουν την πολιτογράφηση. Το
άρθρο 26 προσετέθη στο σχέδιο -επειδή ενδέχεται οι αρµόδιες
υπηρεσίες των δήµων και των περιφερειών να αντιµετωπίζουν
µαζικές αιτήσεις- εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εσωτερικών µε
απόφασή του να ορίζει κριτήρια προτεραιότητας για την παραλαβή των αιτήσεων.
Στο άρθρο 27 υπάρχει διάταξη στην οποία προσδιορίζεται η
έννοια της Περιφέρειας και του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας.
Στο άρθρο 28 υπάρχει η ρύθµιση για τη διανοµή ποσοστών από
τα έσοδα παραβόλων και αιτήσεων πολιτογράφησης. Προστέθηκε επίσης στο αρχικό σχέδιο και το άρθρο 29, που αφορά στη
δυνατότητα στις αναπτυξιακές εταιρείες των ΟΤΑ να διαχειρίζονται και να υλοποιούν κοινωνικά προγράµµατα από το ΕΣΠΑ,
µέχρι και την 31-12-2010 µέχρι τη σύσταση, δηλαδή, κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
Στο άρθρο 30 προσετέθη µε την παράγραφο του άρθρου
αυτού ότι παρέχεται το 25% των εσόδων από τα παράβολα για
κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών που διαχειρίζονται θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής. Και παράλληλα µειώνεται από τα 900
στα 600 ευρώ το παράβολο για την υπαγωγή αλλοδαπού στο καθεστώς αυτό.
Και το άρθρο 31 είναι φυσικά η έναρξη ισχύος.
Τέλος, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να κάνω µία
αναφορά σε αυτά που είπαν δύο διακεκριµένοι ιεράρχες. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος είπε: «Η ανωτερότητα, κύ-
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ριοι συνάδελφοι, αποδεικνύεται από το κατά πόσο κανείς έχει τη
δυνατότητα να αφοµοιώνει δηµιουργικά άλλους πολιτισµούς και
παραδόσεις. Οι ενδεχόµενες φοβίες δείχνουν ότι αµφιβάλλουµε
για τη δύναµη και τη γονιµότητα του πολιτισµού µας». Και, βέβαιως, ο δεύτερος ιεράρχης µας, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.
Χρυσόστοµος είπε: «Ο Ελληνισµός ποτέ δεν σκέφθηκε µε κριτήρια άριας φυλής. Έχει άλλα κριτήρια και άλλες αρχές, της ελευθερίας και του σεβασµού στην αξιοπρέπεια του ανθρώπινου
προσώπου».
Με αυτή, λοιπόν, τη σκέψη, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κλείσω και να σας καλέσω να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο αυτό και στα άρθρα, γιατί είναι ένα νοµοσχέδιο που
πετυχαίνει την οµαλή ένταξη των οικονοµικών µεταναστών, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυµούν. ∆ιασφαλίζουµε έτσι ένα ανέφελο
µέλλον και όρους ειρηνικής πορείας στην ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε ∆ιαµαντίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», µηνυτήρια αναφορά κατά του
πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανάσιος
Νάκος.
Ορίστε, κύριε Νάκο, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση προκειµένου να
υποστηρίξει το παρόν σχέδιο νόµου, δέχθηκε ότι η χορήγηση της
ελληνικής ιθαγένειας είναι ατοµικό δικαίωµα του κάθε αλλοδαπού που ζει στην Ελλάδα. Γι’ αυτό ισχυρίζεται ότι θα πρέπει η
πολιτεία να σπεύσει άµεσα να το ικανοποιήσει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ'
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Φυσικά γνωρίζει ότι δεν είναι έτσι, ότι είναι κυριαρχικό δικαίωµα της χώρας. Είναι ένας προσδιορισµός αξιών, αποδοχής
κουλτούρας και υπόσχεση συνέχισης µιας ιστορικής διαδροµής.
Γι’ αυτό η απόδοση ιθαγένειας στην Ελλάδα, πρέπει πάνω από
όλα να είναι προάσπιση της ελληνικότητας. Πρέπει να είναι σεβασµός της διαφορετικότητας και όχι αφοµοίωση.
Ακόµη, η Κυβέρνηση προτάσσει σε κάθε ευκαιρία τις ρυθµίσεις που αφορούν τα παιδιά των µεταναστών στοχεύοντας στην
ευαισθησία των Ελλήνων και ισχυριζόµενη ψευδώς ότι –δήθενµέχρι σήµερα ουδεµία πρόνοια έχει ληφθεί γι’ αυτά τα παιδιά. Η
Κυβέρνηση ακόµη ισχυρίζεται ότι η σχεδόν άκριτη απόδοση ιθαγένειας, που εισάγει, ενισχύει τη κοινωνική ενσωµάτωση. Το αντίθετο είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. ∆ηλαδή ότι
η χορήγηση ιθαγένειας, πρέπει να αποτελεί τη κορύφωση της
διαδικασίας απόκτησης νέας πατρίδας για το κάθε µετανάστη,
εφόσον αυτός έχει προηγουµένως κοινωνικά ενταχθεί στην Ελλάδα.
Με σειρά νοµοθετικών ρυθµίσεων από το 2004 µε αποκορύφωµα το ν. 3731/2008, θεωρήσαµε ως κυβέρνηση, νόµιµα από
τη γέννησή τους όλα τα παιδιά των µεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας τουλάχιστον
εκ των δύο γονέων να έχει άδεια διαµονής. Έτσι µέχρι σήµερα τα
παιδιά των µεταναστών εφοδιάζονται µε άδεια διαµονής, δεν
αντιµετωπίζουν κανένα πρακτικό πρόβληµα και όταν συµπληρώσουν τα δεκαοκτώ τους χρόνια µπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια εφόσον το επιθυµούν. Εάν δεν το επιθυµούν
µπορούν να υπαχθούν στο ιδιαίτερο καθεστώς που θεσπίσαµε,
του «επί µακρόν διαµένοντα».
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου για άµεση χορήγηση ιθαγένειας
χωρίς να προσφέρουν κανένα πρακτικό αποτέλεσµα στα παιδιά
των µεταναστών, αφαιρούν την ενσωµάτωση ως προϋπόθεση χορήγησης, όπως επίσης και την ελευθερία επιλογής. Επειδή,
όµως, η ελευθερία επιλογής είναι ένα δικαίωµα, το οποίο δεν
είναι δυνατόν να αγνοήσει κανείς, µε το άρθρο 9 του παρόντος
νοµοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα εκούσιας αποβολής της ιθα-
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γένειας σε αυτούς που την απέκτησαν ενώ ήταν ανήλικοι. Γίνονται, δηλαδή, πρώτα Έλληνες και όταν γίνουν δεκαοκτώ χρονών
και καταλάβουν το τι γίνεται, τότε µπορούν να αποβάλουν την
ιθαγένεια. Έτσι, θα δηµιουργηθούν –είναι βέβαιο- στη πράξη µια
σειρά διοικητικής φύσεως προβλήµατα, λόγω των κεκτηµένων
δικαιωµάτων.
∆υστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις προκλήσεις
µας, ο κύριος Υπουργός δεν κατέθεσε κανένα πειστικό επιχείρηµα για την απόδοση της ιθαγένειας σε ανήλικα παιδιά. Ο
µόνος λόγος που δικαιολογεί την εµµονή της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ, σχετίζεται µε το καθεστώς διαµονής στην Ελλάδα των
γονιών τους, τις διευκολύνσεις που θέλει να δώσει η Κυβέρνηση
στους γονιούς, ούτως ώστε να καρπωθεί τις ψήφους τους.
Όλοι οι οικονοµικοί µετανάστες µετά την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από τα παιδιά τους, ως γονείς πλέον ηµεδαπών,
θα τους δίνονται τα παρακάτω προνόµια: να αποκτούν άδεια διαµονής πέντε ετών, χωρίς καµµία υποχρέωση εκπλήρωσης ασφαλιστικών ή φορολογικών υποχρεώσεων, να δικαιούνται άδεια
διαµονής για πάντα στην Ελλάδα -ακόµη και έχουν άδεια διαµονής µόνο για σπουδές ή αν παραµείνουν για πάντα άνεργοι- θα
αποκτούν -και αυτό είναι το ζητούµενο για την Κυβέρνηση, αυτή
είναι η άποψη µας- άµεσα πολιτικά δικαιώµατα.
Να καταθέσω ένα παράδειγµα για να αντιληφθούµε όλοι πού
οδηγεί το νοµοσχέδιο. Τι σχέση έχει ή θα έχει µε την Ελλάδα ένα
παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από γονείς που διαµένουν νόµιµα εδώ -για πέντε χρόνια, ας πούµε ως φοιτητές- και στην ηλικία των δύο-τριών ετών, συνοδευόµενο από τους γονείς του, που
στο µεταξύ έχουν πάρει την πενταετή άδεια διαµονής ως γονείς
Έλληνα ή ακόµη περισσότερο και την ελληνική ιθαγένεια, µετοικίσουν, εγκαταλείψουν για πάντα την Ελλάδα; Σε αυτή την περίπτωση, το παιδί αυτό, αλλά και οι απόγονοί του θα έχουν για
πάντα την ελληνική ιθαγένεια και το ευρωπαϊκό διαβατήριο χωρίς
να γνωρίζει ελληνικά το παιδί, χωρίς να έχει παρακολουθήσει
ούτε µια τάξη ελληνικού σχολείου και ουσιαστικά, χωρίς να έχει
καµµία σχέση µε την Ελλάδα πέρα από τη γέννησή του στο έδαφός της.
Να γιατί επιµένουµε ότι είναι απαραίτητη η σύνδεση της ελληνικής ιθαγένειας µε την ενηλικίωση και συγκεκριµένες δοµές
της δηµόσιας παιδείας, όπως η έννοια της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης που ισχύει για όλα τα παιδιά των Ελλήνων, για τα
δικά µας τα παιδιά. Είναι αναγκαίο τα παιδιά που θα αποκτούν
την ελληνική ιθαγένεια να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική
δηµόσια εκπαίδευση στη χώρα µας -αυτό λέµε- και να εκπληρώνεται έτσι το κριτήριο της ενσωµάτωσης. Και να µην υπάρχει η
διάταξη, την οποία έχουµε καταγγείλει, ότι µπορούν να δίδονται
βεβαιώσεις από ιδιωτικά σχολεία, διότι είναι βέβαιο ότι θα φτάσουµε στην πώληση βεβαιώσεων σπουδών για την απόκτηση της
ιθαγένειας.
Με την παράγραφο 2α του άρθρου 1, την ελληνική ιθαγένεια
αποκτά όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον ένας από
τους γονείς έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, ακόµη και αν κατοικεί
παράνοµα στη χώρα από τη γέννησή του. Πραγµατικά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η διάταξη είναι αποσυνδεδεµένη µε οποιαδήποτε έννοια νόµιµης διαµονής γονέων ή των παιδιών; Γιατί,
δηλαδή, θα πρέπει να επιβραβεύσουµε µε τη χορήγηση ιθαγένειας, παιδιά ανθρώπων που έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή παράνοµα στην Ελλάδα και ενώ θα µπορούσαν να νοµιµοποιηθούν δεν
το έπραξαν;
Σχετικά µε το άρθρο 2 και τις τυπικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης, µε τις οποίες οι ενήλικες µετανάστες, προκειµένου
να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια και πολιτογράφηση, χρειάζονται πλέον επτά αντί για δέκα χρόνια νόµιµης διαµονής που
ισχύει σήµερα.
Πρώτον, θεσπίζει µια από τις µικρότερες χρονικές προϋποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και δεν είµαστε εµείς η χώρα
που δεχόµαστε τα µεγαλύτερα µεταναστευτικά ρεύµατα και τις
µεγαλύτερες µεταναστευτικές πιέσεις. ∆εύτερον, θεσπίζει ως
προϋπόθεση την άδεια του επί µακρόν διαµένοντος. Τι σηµαίνει
αυτό; Ουσιαστικά, την εκπλήρωση συγκεκριµένων κριτηρίων
γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισµού,
αλλά και της απασχόλησης, διατάξεις µε τις οποίες θα συµφω-
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νούσαµε.
Το πρόβληµα, όµως, είναι ότι η συγκεκριµένη διάταξη που θεσπίζει τον κανόνα, δεν αφορά κανένα, γιατί οι εισαγόµενες εξαιρέσεις είναι αυτές που θα εφαρµοστούν στο σύνολο των
µεταναστών. Γιατί πέρα από τους γονείς ηµεδαπών, τους πολιτικούς πρόσφυγες, τους ανιθαγενείς, τους συζύγους Ελλήνων,
τους προερχόµενους από χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-για τους οποίους το νοµοσχέδιο προβλέπει τρία ή πέντε χρόνιαµε το άρθρο 25, η Κυβέρνηση εξαιρεί από το γενικό κανόνα της
επταετίας και την υποχρέωση προηγούµενης υπαγωγής στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντα, όλους όσους έχουν συµπληρώσει πέντε χρόνια νόµιµης διαµονής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σταµατήστε το λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Μα, η τελευταία νοµιµοποίηση που έγινε είχε προθεσµία 3112-2004. Από τότε έχουν περάσει έξι χρόνια. Οι εξακόσιες εξήντα
χιλιάδες µετανάστες, τους οποίους αναφέρει και ανέφερε η κ.
Τζάκρη, έχουν περισσότερα από πέντε χρόνια εδώ. Άρα θα νοµιµοποιηθούν και θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια µε το
άρθρο 25. ∆εν είναι κανείς ανόητος να ακολουθήσει τις διατάξεις του άρθρου 2, να µπει στη διαδικασία του επί µακρόν διαµένοντα.
Αυτή είναι η κερκόπορτα του νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Κατά συνέπεια θα δικαιούνται άµεσα ιθαγένειας και
δικαιώµατος ψήφου σε όλες τις εκλογές ως Έλληνες και στις
εθνικές και στις δηµοτικές εκλογές.
Ιδιαίτερα ανησυχητική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η
ειδική βαρύτητα στην εκτίµηση της αίτησης πολιτογράφησης
που θα έχουν, η ενδεχόµενη συµµετοχή σε συλλογικούς φορείς,
πολιτικές ενώσεις ή σωµατεία. Η διάταξη αυτή, που εµπλέκει την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας µε τη συµµετοχή σε σωµατεία ή
συλλόγους ιδεολογικού ή πολιτικού περιεχοµένου, που επιχειρεί
να κρίνει έναν µετανάστη ανάλογα µε την ιδεολογία του, είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα.
Ξέρουµε όλοι τι ανασφάλεια διακατέχει τους µετανάστες και
τη λαχτάρα τους να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια, η οποία σηµαίνει ευρωπαϊκό διαβατήριο. Ποιος θα τολµήσει από αυτούς
τους µετανάστες σήµερα να εγγραφεί σε κόµµα της αντιπολίτευσης;
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 5, τίθεται η προθεσµία τεσσάρων µηνών να απαντήσει η Ελληνική Αστυνοµία για λόγους
δηµόσιας και εθνικής ασφάλειας. Πότε έχει απαντήσει η Ελληνική Αστυνοµία; Έχει τη δυνατότητα να απαντά σε τέσσερις
µήνες;
Τι θα γίνει αν, κυρία Υπουργέ, υπογράψετε τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας και σε έξι, επτά, οκτώ µήνες σας έρθει χαρτί
από την Ελληνική Αστυνοµία που να λέει ότι αυτόν που ελληνοποιήσατε είναι µέλος τροµοκρατικής οργάνωσης, λαθρέµπορος,
έµπορος ναρκωτικών;
Τι θα κάνετε τότε, κυρία Υπουργέ; Ξεχάσατε επίσης, τον ολισθηρό δρόµο που διαλέξατε µε το ν.2790 2000, που επιτροπές
στις περιφέρειες της χώρας χορηγούσαν…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου αφήσετε τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε, όσο είχε και ο
προηγούµενος εισηγητής.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτης Αποστολάτος): Κύριε Νάκο, ήταν
άκοµψο αυτό που κάνατε πριν. Σας παρακαλώ στα δώδεκα
λεπτά, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει. Είστε έµπειρος πολιτικός και κοµψός.
Ευχαριστώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ για το τελευταίο, αλλά θέλω
ίση µεταχείριση µε τον εισηγητή της Πλειοψηφίας.
Θα έρθω κατά τη γνώµη µου στο κεφάλαιο που είναι ο λόγος
ύπαρξης του σχεδίου νόµου. Είναι η χορήγηση πολιτικών δικαιωµάτων σε µετανάστες, πέραν εκείνων που προανέφερα και αποκτούν πλήρη δικαιώµατα µε την απόδοση σε αυτούς της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ισχυρίστηκε, κυρία Υπουργέ, ο κύριος Υπουργός ότι εξήντα
πέντε χιλιάδες είναι όλοι κι όλοι, 0,65% του εκλογικού Σώµατος.
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Πόσο µπορούν να επηρεάσουν; Λέτε ψέµατα και το ξέρετε. ∆ιακόσιοι δώδεκα χιλιάδες είναι οι καταγεγραµµένοι που έχουν δελτίο οµογενούς και οι αλλογενείς σύζυγοί τους. Εξήντα πέντε
χιλιάδες είναι αυτοί που έχουν άδεια δεκαετούς παραµονής. Πενήντα χιλιάδες είναι αυτοί που έχουν δελτίο διαµονής ως µέλη
οικογένειας πολιτών κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτά αν τα συναθροίσουµε οδηγούν στον αριθµό τριακόσιες χιλιάδες.
Όµως, αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι άλλο.
Πόσοι προλαβαίνουν να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώµατα για τις
δηµοτικές εκλογές µέχρι την 30η Αυγούστου; Πόσοι από τους
εξακόσιους χιλιάδες -εξακόσιους εξήντα που λέτε, µείον εξήντα
πέντε χιλιάδες µετανάστες- θα αποκτήσουν άδεια διαµονής δεκαετούς διάρκειας -που τη δικαιούνται- µέχρι τις 30 Αυγούστου;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κύριε
Νάκο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό. Μα, κύριε Πρόεδρε, είχαµε προετοιµαστεί να µιλήσουµε παραπάνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτης Αποστολάτος): Χάνετε το χρόνο σας.
∆εν χρειάζεται να κάνουµε διάλογο. Σας παρακαλώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Αν τα ανήλικα παιδιά των µεταναστών
είναι ενενήντα έως εκατό χιλιάδες –όπως υπολογίζονται- πόσοι
θα είναι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν ως γονείς ηµεδαπών;
Επιµένετε ότι θα είναι στις 30 Αυγούστου, κυρία Υπουργέ, εξήντα πέντε χιλιάδες, αυτοί που θα ψηφίσουν ή θα ακούσουµε ένα
νούµερο τελείως διαφορετικό που θα αλλοιώσει τη σύσταση του
εκλογικού σώµατος µε δύο κατηγορίες; Με αυτούς στους οποίους αποδίδετε την ιθαγένεια και πλήρη πολιτικά δικαιώµατα και
µε αυτούς, που σας ανέφερα, που θα ψηφίζουν στις δηµοτικές
εκλογές.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ προτάσσει
πριν από το ΕΣΠΑ, πριν από το φορολογικό, πριν από τον αναπτυξιακό νόµο, αυτό το σχέδιο νόµου.
Αυτή είναι η αιτία ύπαρξης και πρεµούρας της Κυβέρνησης.
Αυτό όµως θα το κρίνει ο ελληνικός λαός, θα καταλάβει, παρ’ ότι
δεν κατάλαβε σήµερα το τι δηµιουργήσατε, το πώς θα τραυµατίσετε την κοινωνική συνοχή. Θα το καταλάβει και θα σας δώσει
την απάντηση.
Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να το αποσύρετε, έστω
και σήµερα, προλαβαίνετε να το αποσύρετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Γεώργιος Μαυρίκος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μαυρίκο, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χθες το βράδυ στην ψηφοφορία
επί της αρχής ψηφίσαµε «ΠΑΡΩΝ» συνολικά στο νοµοσχέδιο
επειδή ο διαχωρισµός που κάνει η Κυβέρνηση ανάµεσα σε νόµιµους και παράνοµους µετανάστες µάς βρίσκει κατηγορηµατικά
αντίθετους.
Αυτός ήταν ο βασικότερος λόγος για τον οποίο ψηφίσαµε
«ΠΑΡΩΝ», επειδή πιστεύουµε ότι η αναφορά ή η αξιοποίηση του
όρου παράνοµοι µετανάστες, ο διαχωρισµός ανάµεσα σε λαθραίους -όπως τους λέει η Κυβέρνηση και τα άλλα κόµµατα- µετανάστες και σε νόµιµους, θεωρούµε ότι είναι και αντιεπιστηµονικός
και αντικοινωνικός. ∆εν βλέπει, δεν παίρνει υπ’ όψιν του τα βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά που πρέπει κανένας να βλέπει,
προκειµένου να χαρακτηρίσει αυτά τα µεγάλα προβλήµατα, αυτά
τα φαινόµενα όπως είναι το θέµα της οικονοµικής µετανάστευσης και των πολιτικών προσφύγων.
Αν κανένας δεν βλέπει, δηλαδή, τις αιτίες που γεννούν αυτό
το ζήτηµα, αν κανένας δεν βλέπει τις συνέπειες αυτών των αιτιών, τότε βεβαίως µε ευκολία µπορεί να χαρακτηρίζει λαθραίους, παράνοµους και όπως αλλιώς θέλει προκειµένου να
απαξιώσει προσωπικότητες, να υπονοµεύσει και να ευνουχίσει
τα δικαιώµατα τους.
Για εµάς, λαθραίος σε αυτόν τον κόσµο δεν είναι κανένας, όλοι
οι άνθρωποι έχουν τη δική τους προσωπικότητα, έχουν το δικό
τους δικαίωµα να ελπίζουν και να αγωνίζονται για ένα καλύτερο
παρόν και για ένα καλύτερο ακόµα µέλλον.
Για εµάς, το µεγάλο ερώτηµα είναι, τι θα κάνει η Κυβέρνηση µε
όλους αυτούς που ονοµάζει λαθραίους, µε όλους αυτούς που

4873

ονοµάζει παράνοµους. Τι θα τους κάνει; Θα τους βάλει σε ένα
καράβι για να τους στείλει πού; Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι αυτός ο
διαχωρισµός είναι πέρα για πέρα απαράδεκτος και µας βρίσκει
κατηγορηµατικά αντίθετους. Ακόµα, θεωρούµε ότι, οι προϋποθέσεις που καθορίζουν το νοµοσχέδιο, οι όροι, τα κριτήρια είναι
δυσανάλογα, γεννούν δυσανάλογες δυσκολίες, προκειµένου να
αντιµετωπιστεί, έστω και στον αριθµό που η Κυβέρνηση προτείνει, το πρόβληµα των µεταναστών.
Ακόµα θεωρούµε ότι µε ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου που κάνουν συγκεκριµένα άρθρα, θα καθιστούν -τα άρθρα αυτά και οι
ρυθµίσεις τους- τους οικονοµικούς µετανάστες και τους πολιτικούς πρόσφυγες δέσµιους σε πολλές περιπτώσεις µηχανισµών,
παραγόντων, ανθρώπων, γραφείων, «Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» στην ουσία, κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.
Ακόµα θεωρούµε αρνητικό το ότι το νοµοσχέδιο αρνείται και η
Κυβέρνηση αρνείται να δώσει το δικαίωµα του εκλέγεσθαι, στις
εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ακόµα βεβαίως ευθύνη
θεωρούµε ότι έχει η Κυβέρνηση µε την υποταγή που δείχνει, την
υποτέλεια που δείχνει απέναντι στις επιλογές του, ∆ουβλίνου ΙΙ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα, τη στιγµή που αρνείται να δώσει και να εφοδιάσει µε έγγραφα τους οικονοµικούς
µετανάστες, αυτούς που θέλουν να φύγουν για µία άλλη χώρα
στην Ευρώπη.
Χθες, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Σαµαράς
και σήµερα, λίγο πριν, ο αγορητής της Νέας ∆ηµοκρατίας εστίαζαν και εστιάζουν όλη την κριτική στο νοµοσχέδιο, στο ότι ο κεντρικός λόγος, η κεντρική στόχευση για την οποία η Κυβέρνηση
φέρνει το νοµοσχέδιο, είναι για τις ανάγκες τις εκλογικές για την
εκλογική της στρατηγική, εν όψει των εκλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο τέλος αυτής της χρονιάς.
∆εν ξέρουµε αν και κατά πόσο είναι αυτή η πραγµατικότητα
της επιτάχυνσης του νοµοσχεδίου. Εµείς, θεωρούµε ότι οι αγώνες των εργαζοµένων, οι αγώνες του εργατικού συνδικαλιστικού
κινήµατος, οι αγώνες των ίδιων των οικονοµικών µεταναστών
φέρνουν τα ζητήµατα σε ηµερήσια διάταξη, σε κυρίαρχη προτεραιότητα, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ζητήµατα και σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει κανένας να προσεγγίζει τα ζητήµατα
αυτά όπως ειπώθηκε, χθες, σαν δήθεν εκλογικό κελεπούρι, όπως
αναφέρθηκε, ζητήµατα, πράξεις, αντιλήψεις και προσεγγίσεις,
που για εµάς είναι πέρα για πέρα απαράδεκτες.
Οι οικονοµικοί µετανάστες και οι πολιτικοί πρόσφυγες είναι άνθρωποι, δεν πρέπει κανένας να τους βλέπει σαν ψήφους, δεν
πρέπει κανένας να τους βλέπει σαν λαθραίους, δεν πρέπει κανένας να αγνοεί ποιοι λόγοι τους έφεραν µακριά από τις εστίες
τους.
Σήµερα, κύριοι Βουλευτές, είναι µία µέρα γενικής απεργίας.
Έχουν νεκρώσει τα εργοστάσια και οι επιχειρήσεις, δεν κουνιέται φύλλο σε όλους τους βασικούς κλάδους παραγωγής και
πραγµατικά έχουν βουλιάξει ήδη οι πλατείες και οι δρόµοι από τα
µεγάλα συλλαλητήρια εργατών και υπαλλήλων και αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατοβιοτεχνών, προκειµένου να αντισταθούν,
να διαµαρτυρηθούν, να καταδικάσουν την πολιτική για τα αντεργατικά µέτρα της Κυβέρνησης και να διεκδικήσουν πραγµατικά
λύσεις, για τα δίκαια αιτήµατα τους, έτσι όπως οι σύγχρονες ανάγκες για τη λαϊκή οικογένεια απαιτούν.
Με βάση, λοιπόν, αυτή τη µεγάλη απεργία, τη σηµερινή, την
οποία χαιρετίζουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Τι σχέση έχει αυτό, µε αυτό που
συζητάµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Έχει σχέση, κύριε Ανατολάκη, δεν
είναι όλα «σώβρακα και φανέλες». Έχει µεγάλη σηµασία η απεργία η σηµερινή και δεν σας επιτρέπουµε µε αυτόν τον τρόπο, να
βρίζετε, να συκοφαντείτε τους απεργούς και την απεργία. ∆εν
είναι σώβρακα και φανέλες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: ∆εν βρίζουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Προστάτες των εργαζοµένων!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ και τους
δύο σας να µην κάνετε διάλογο. Κύριε Μαυρίκο, επί του θέµατος, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, προκαλούµαστε και οφείλουµε να απαντήσουµε. Επιτρέψτε µου, λοι-
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πόν, µε βάση την ανάγκη λόγω της απεργίας, να πάµε στη συγκέντρωση την απεργιακή που οργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, θα τοποθετηθώ στο λίγο χρόνο που αποµένει
µία και έξω, χωρίς να ξαναζητήσω το λόγο για τα άρθρα, άρθρο
προς άρθρο.
Στο άρθρο 1, ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ», επειδή θεωρούµε ότι θα
έπρεπε, κρίκος, κριτήριο, κυρίαρχο να είναι το ζήτηµα του δικαιώµατος, της δυνατότητας, του ενηλικιωµένου παιδιού να αποφασίζει το ίδιο για την ιθαγένεια ή όχι.
Ψηφίζουµε κατά, στο άρθρο 2, γιατί οι τυπικές προϋποθέσεις,
ιδιαίτερα συνεντεύξεις κ.λπ., όλα αυτά ή τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή σε τροµοκρατικές οργανώσεις, αντίσταση κατά της αρχής, εξασφάλιση κωλύµατος σε µετανάστες
κ.λπ., µπορούν να στερήσουν το δικαίωµα από ένα µετανάστη µε
ριζοσπαστική, κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα το δικαίωµα
να πολιτογραφηθεί.
Στο άρθρο 3, επίσης είµαστε κατά, γιατί θεωρούµε ότι αναδεικνύεται ρόλος σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, συστατικές
επιστολές κ.λπ.. Ο ρόλος ή η αναφορές σε δηµόσια ασφάλεια
που εγκυµονεί κινδύνους µάς βρίσκει αντίθετους.
Στο άρθρο 4, είµαστε επίσης αντίθετοι, γιατί θέλουµε τα παράβολα να είναι εντελώς συµβολικά και όχι να δυσκολεύουν την
ίδια τη ζωή σε µετανάστες και σε ανθρώπους που έχουν τη δυσκολία να δώσουν και 5 ευρώ ακόµα.
Στο άρθρο 5, είµαστε επίσης αντίθετοι, επειδή πιστεύουµε ότι
µπορεί να δηµιουργήσει εργολαβία επιστολογράφων, εργολάβους συστατικών επιστολών, που θα τρέχουν για να δίνουν τη
συγκατάθεση τους έναντι ποιας αµοιβής; ∆εν µπορούµε να το
ξέρουµε.
Είµαστε υπέρ, στα άρθρα 6,7,8,9 και 10.
∆ίνουµε λευκό, στο άρθρο 11.
Είµαστε υπέρ, στο άρθρο 12, επειδή µειώνει τις προθεσµίες
και το θεωρούµε θετικό.
Λευκό ψηφίζουµε, στο άρθρο 13.
Στο κεφάλαιο Β' είµαστε «υπέρ», στα άρθρα 14, 15 και 16, παρ’
ότι στο άρθρο 15, στο εδάφιο 2, η διάταξη που εγκυµονεί κινδύνους και πιθανόν να εξελιχθεί σε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων, θεωρούµε ότι πρέπει να φύγει. Είµαστε µε λευκό στο
άρθρο 17, γιατί ενώ δίνει το δικαίωµα το νοµοσχέδιο του «εκλέγειν» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αρνείται το δικαίωµα του «εκλέγεσθαι». Είµαστε «υπέρ» στα άρθρα 18, 19, 20 και 21 και
ψηφίζουµε στο άρθρο 22 και στο άρθρο 23 «ΠΑΡΩΝ». Στο άρθρο
24 ψηφίζουµε «ΥΠΕΡ» και στα υπόλοιπα άρθρα µέχρι και το
άρθρο 30 ψηφίζουµε «ΚΑΤΑ», επειδή πάλι τα ζητήµατα των παραβόλων και η οικονοµική επιβάρυνση των οικονοµικών µεταναστών είναι ζητήµατα που για εµάς θα έπρεπε να αντιµετωπισθούν
µε µιαν άλλη προοπτική και µε µιαν άλλη αντίληψη.
Κλείνω, λέγοντας ότι για εµάς το ζήτηµα της ανάγκης να αγωνιστούν Έλληνες εργάτες µαζί µε τους οικονοµικούς µετανάστες
είναι βασικό. Το πρόβληµα παραµένει. Όσο δεν σταµατούν η
ιµπεριαλιστική επιθετικότητα, οι πόλεµοι, η κατοχή σε χώρες, τα
προβλήµατα στη Μέση Ανατολή, η Νέα Μέση Ανατολή κ.λπ., όσο
η φτώχεια και η εκµετάλλευση σε βάρος των πλουτοπαραγωγικών πηγών του τρίτου κόσµου θα εντείνεται, όσο οι πολιτικές
διώξεις και οι εµφύλιοι πόλεµοι θα γενούν πολιτικούς πρόσφυγες, τόσο η ανάγκη για κοινή πάλη των εργαζοµένων µαζί µε
τους οικονοµικούς µετανάστες είναι στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωµα, στοιχειώδες δηµοκρατικό δικαίωµα. Και για εµάς, ανεξάρτητα από θρησκεία, χρώµα, φυλή και γλώσσα ή οποιαδήποτε
πολιτιστική και πολιτισµική προέλευση, οι άνθρωποι σε κάθε περίπτωση έχουν τα ίδια δικαιώµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Μαυρίκο από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο
για µισό λεπτό; Θέλω να κάνω µία ερώτηση στον κ. Μαυρίκο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, κύριε
Παντούλα.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ψηφίσατε «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 23,
που αφορά την παροχή ελληνικής ιθαγένειας στους οµογενείς.
Γιατί ψηφίσατε «ΠΑΡΩΝ»;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ,
κύριε Παντούλα. Όλο αυτό είναι εκτός διαδικασίας και να µη γίνεται διάλογος. ∆εν υπάρχει κανείς λόγος να γίνει διάλογος.
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ. έχει το
λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσοι εργοδότες έχουν επιλέξει, κύριε Μάκη Βορίδη, κύριε
Θάνο Πλεύρη, κύριε Γιώργο Ανατολάκη, κύριε Γιάννη Κοραντή,
κύριε Κυριάκο Βελόπουλε και κύριε Άγγελε Κολοκοτρώνη, να
έχουν µετανάστες εργαζοµένους και ιδίως παρανόµως εισελθόντες, θα έχουν την ευτυχία να µην έχουν απεργία σήµερα. Γιατί
ως γνωστόν οι µετανάστες που έρχονται, κατά τη µαρξιστική λογική, είναι ο τρόπος του κεφαλαίου για να βλάπτουν τους εργάτες της χώρας, γιατί ακριβώς δεν έχουν ταξική συνείδηση. Έτσι,
λοιπόν, σήµερα θα απεργήσουν πράγµατι οι Έλληνες εργαζόµενοι µε ταξική συνείδηση -όσοι απεργήσουν εν πάση περιπτώσειαλλά οι επιχειρήσεις που έχουν µετανάστες θα µπορέσουν να
διατηρήσουν αµείωτη την εργασία τους, χάρη σε αυτό το ωραίο
τέχνασµα του κεφαλαίου, το οποίο κάνει ότι δεν βλέπει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Θα ήθελα και εγώ επίσης –µε πρόλαβε ο κ. Παντούλας- να εκφράσω την έκπληξή µου στο γιατί το
ΚΚΕ δεν υπερψηφίζει το άρθρο 23.
Κυρία Υπουργέ, εµείς το άρθρο 23 θα το υπερψηφίσουµε.
Είναι το µόνο άρθρο, το οποίο θα υπερψηφίσουµε στο παρόν νοµοσχέδιο, ακριβώς διότι πιστεύουµε ότι πρέπει µε κάποιον
τρόπο, µε οποιονδήποτε τρόπο µπορεί, η ελληνική πολιτεία να
διευκολύνει τους ανθρώπους ελληνικής καταγωγής να εντάσσονται στον εθνικό κορµό. Αυτή είναι άλλωστε και η βασική ιδεολογική διαφορά µας µε το νοµοσχέδιο.
Για να µη λέµε τα ίδια θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα
πολύ και για να έχει νόηµα αυτή η διαδικασία, θα πρέπει οι ερωτήσεις που τίθενται από τους Βουλευτές –όχι µόνο από τους εισηγητές, προς θεού, αλλά από όλους τους Βουλευτές- να
σηµειώνονται από την Κυβέρνηση και να τυγχάνουν κάποιας απαντήσεως. Καταντάει λίγο κωµικό να µας βλέπει ο κόσµος στην
τηλεόραση, να ανεβαίνει ο καθένας µας εδώ πάνω, να λέει αυτά
που έχει να πει, αυτά στα οποία συµφωνούµε ή αυτά στα οποία
διαφωνούµε, να τίθενται ερωτήµατα προς την Κυβέρνηση και η
Κυβέρνηση να κάνει ότι δεν ακούει. Παραδείγµατος χάριν, ανέβηκε εδώ ο κ. ∆ιαµαντίδης προηγουµένως, ο εισηγητής του
ΠΑΣΟΚ και είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ήρθε η ώρα να καταλάβουν όλοι όσοι αντιδρούν σε αυτό το νοµοσχέδιο ότι από εδώ
και µπρος η Ελλάδα άλλαξε, ότι αυτοί που πίστευαν προηγουµένως ήταν οπαδοί της αρείας φυλής και ότι αυτά ανήκουν στο
παρελθόν.
Κύριε Ευθυµίου, µπορείτε να πάρετε µάλιστα και τα Πρακτικά
του Σώµατος για να δείτε αυτά που σας λέω.
Είπε, λοιπόν, ότι τώρα η Ελλάδα γίνεται δηµοκρατική χώρα.
Μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν ήταν δηµοκρατική χώρα, είπε ο κ. ∆ιαµαντίδης, τώρα που αλλάζει ο Κώδικας Ιθαγένειας και µπαίνει το
δίκαιο του εδάφους. ∆ηλαδή, όλα τα χρόνια που κυβερνούσε το
ΠΑΣΟΚ µέχρι σήµερα η Ελλάδα δεν ήταν δηµοκρατική χώρα,
σύµφωνα µε τον κ. ∆ιαµαντίδη. Αυτό µου κάνει µεγάλη εντύπωση. ∆εν είχα καταλάβει ότι ήσασταν φασίστες τόσο καιρό και
ότι τώρα γίνατε δηµοκράτες.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Η δηµοκρατία είναι εξελικτική έννοια,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Είναι εξελικτική ασφαλώς,
αλλά δείτε το δεύτερο επιχείρηµα, στο οποίο θέλω απάντηση.
Γιατί πιστεύω ότι πραγµατικά είναι πολύ ενοχλητικό και υποτιµητικό για τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς: Να τίθενται δηλαδή
ερωτήµατα και αυτοί, στους οποίους απευθύνονται τα ερωτήµατα, να κάνουν ότι δεν ακούνε, λες και είµαστε ένας θίασος
κωφών.
Έθεσε χθες ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κ. Καρατζαφέρης, το ζήτηµα του ψηφίσµατος της Α’ Νοµαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ. Το κατέθεσε στα Πρακτικά και ο κ. Αλέξης
Τσίπρας. ∆ύο πολιτικοί Αρχηγοί, ένας και µισός -και λέω «µισός»,
γιατί δεν είναι αναγνωρισµένο ποια είναι η θέση του ακριβώς, ας
πω λοιπόν «ένας πολιτικός Αρχηγός και ένας Πρόεδρος Κοινο-
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βουλευτικής Οµάδας», για να µη φανεί ότι πάω να τον υποτιµήσω
ή Πρόεδρος ενός τµήµατος του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων- κατέθεσαν στα Πρακτικά την απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ της Α’ Θεσσαλονίκης.
Κι έρχεται εδώ ο κ. ∆ιαµαντίδης προ ολίγου, κύριε Ευθυµίου,
-και είναι σοβαρό, δεν είναι καθόλου αστείο- και λέει ότι όσοι
αντιδρούν σε αυτό το νοµοσχέδιο είναι ρατσιστές, φασίστες, οπισθοδροµικοί, οπαδοί της «αρίας φυλής».
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: ∆εν είπε τέτοιο πράγµα.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Όταν λέει για «αρία
φυλή», αυτό εννοούσε. Εννοούσε αυτό το πράγµα. Είπε επί λέξει:
«Η αρία φυλή».
Η ερώτησή µου είναι απλή και είναι η εξής: Θα διαγράψετε τη
Α’ Νοµαρχιακή Θεσσαλονίκης; Γιατί, εάν επιµένετε στο ότι αυτοί
που τα λένε αυτά είναι οπαδοί της αρίας φυλής, εάν ισχύει το
«άλφα» -για να µιλήσουµε λίγο Αριστοτελικά- και παραµένει η Α'
Νοµαρχιακή Θεσσαλονίκης σαν µέλος του ΠΑΣΟΚ, αυτό πάει να
πει ότι το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται στους κόλπους του να έχει ως στελέχη- εκπροσώπους ανθρώπους που έχουν αυτού του είδους τις
απόψεις. Αυτό θα ήταν φρικώδες.
∆εν µπορεί, λοιπόν, να υποκρίνεται το ΠΑΣΟΚ ότι αυτά δεν τα
ακούει. ∆εν µπορεί, παραδείγµατος χάριν, να λέµε στον κ. Ραγκούση χθες, διά του Προέδρου µας, του κ. Καρατζαφέρη, να τα
έχουµε πει στις επιτροπές, να έχει µαλλιάσει η γλώσσα µας, να
έχει υποσχεθεί ο κ. Ραγκούσης µέσα στην επιτροπή ότι θα απαντήσει επιτέλους η Κυβέρνηση στην Ολοµέλεια και η Κυβέρνηση
να κάνει ότι δεν ακούει και να µην απαντάει γιατί δεν κάνει δηµοψήφισµα. Εµείς έχουµε θέσει το αίτηµα για δηµοψήφισµα.
Έχουµε µαζέψει µισό εκατοµµύριο υπογραφές. Έχει κοινοποιηθεί το αίτηµα αυτό µέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, στα κανάλια, στις εφηµερίδες, το ξέρει όλος ο κόσµος και η Κυβέρνηση
δεν σηκώνεται να πει: «Στο αίτηµα του ΛΑΟΣ για δηµοψήφισµα
λέµε «όχι» για έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε λόγους». Μα,
τότε τι κάνουµε εδώ µέσα; Ερχόµαστε ο καθένας και λέει το ποίηµά του;
Θέλουµε, λοιπόν, ορισµένες συγκεκριµένες απαντήσεις. Θέλει
να απαντήσει ο κ. Ευθυµίου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
Τον τιµώ ιδιαίτερα και λόγω των γνώσεων που έχει και πολύ ευχαρίστως να ακούσουµε την απάντησή του. Θέλει να απαντήσει
η Κυβέρνηση; Πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν µπορεί το ΠΑΣΟΚ να
κάθεται να ακούει.
Ένα ερώτηµα: Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ στην Α' Νοµαρχιακή Επιτροπή Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ; Είναι απλό το ερώτηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Ας πει ο κ. Ευθυµίου στην Α’ Νοµαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ:
«Είστε φασίστες». Ας τους το πει. Ή ας τους πει: «∆εν είστε φασίστες, αλλά να σας εξηγήσουµε γιατί να ανησυχείτε και να σας
εξηγήσουµε γιατί δεν πρέπει να ανησυχείτε». Αλλά δεν µπορεί
να κάνουµε τις κουµπάρες εδώ µέσα.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Είναι σοσιαλιστές µέχρι συνειδήσεως.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: ∆εύτερο ερώτηµα και θέλουµε µια επίσηµη απάντηση για να καταγραφεί στα Πρακτικά
της Βουλής και για να καταγραφεί στην ιστορική πορεία του
έθνους –όσο υπάρχει έθνος ακόµα µε τέτοια νοµοσχέδια- το
γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει «όχι» στο δηµοψήφισµα. Να µας πει η Κυβέρνηση: «∆εν θέλουµε να κάνουµε δηµοψήφισµα». Μία απάντηση. Την είπε ο κ. Βούγιας στο δελτίο ειδήσεων που ήµουν µε
τον κ. Χατζηνικολάου. «Έτσι θέλουµε». Είναι µία απάντηση. Κάποτε το έλεγαν «αποφασίζουµε και διατάζουµε». Άλλη απάντηση.
Η κ. Τζάκρη: «Γιατί δεν είναι σοβαρό νοµοσχέδιο». Τρίτη απάντηση του κ. Γεωργίου Παπανδρέου στις εκατό πρώτες ηµέρες:
«Γιατί είναι ανθρώπινο δικαίωµα». ∆ώστε µας µια απάντηση, για
να ξέρουµε ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ.
Προχωράω τώρα στα άρθρα.
Κυρία Υπουργέ, εµείς ξεκαθαρίζουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο
το θεωρούµε πάρα πολύ κακό και καταστροφικό. Και θα φανεί
πόσο κακό και καταστροφικό είναι, γιατί όπως είπε ο κύριος
Υπουργός, αυτό το νοµοσχέδιο θα κριθεί µετά τα δύο πρώτα
χρόνια της λειτουργίας του. Αυτή είναι η θέση του κ. Ραγκούση,
όπως είπε στην επιτροπή. Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας
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αυτού του νοµοσχεδίου θα φανούν τα αποτελέσµατά του, εννοούσε τα θετικά.
Εγώ θέτω ένα ερώτηµα. Εάν υποθέσουµε ότι έχει δίκιο ο κ. Ραγκούσης και αυτό το νοµοσχέδιο είναι καλό και λειτουργήσει θετικά, δηλαδή υπέρ της ενσωµατώσεως, υπέρ της οµαλής
εντάξεως υπέρ του να πέσει το κοινωνικό θερµόµετρο, τότε όλα
καλά. Συγχαρητήρια τα καταφέρατε, µπράβο σας! Θα έχετε επιστροφή µία µεγάλη επιτυχία.
Εάν αποδειχθεί ότι κάνατε λάθος και αποδειχθεί ότι έχουµε
δίκιο εµείς και αυτό το νοµοσχέδιο γεµίσει κοινωνικές συγκρούσεις, ρατσισµό, βία εκεί πως θα το διορθώσουµε; Αυτό δεν έχετε
συλλάβει. Αυτό που κάνετε εδώ είναι κάτι που εύκολα γίνεται,
αλλά που πολύ δύσκολα ξεγίνεται εάν είναι λάθος. Αυτό δεν το
έχετε υπολογίσει. Εύχοµαι, λοιπόν, για το καλό της πατρίδας να
αποδειχθεί σωστός ο κ. Ραγκούσης. Γιατί εάν δεν αποδειχθεί σωστός, ο θεός να βάλει το χέρι του.
Πάµε τώρα σε αυτό το «κακό» νοµοσχέδιο. Θα κάνω δύο-τρεις
επισηµάνσεις. Κυρία Υπουργέ, σας παρακαλώ θερµότατα -θα
χρησιµοποιήσω µια ακραία έκφραση- σας εκλιπαρώ να µας απαντήσετε, γιατί δεν απαντάτε –έχουµε ακούσει πέντε συνεδριάσεις της επιτροπής και δύο µέρες ολοµέλειας, πόσο να βιαστώ
δηλαδή, στην τελευταία µέρα είµαστε- αλλά εγώ, εν πάση περιπτώσει, θα θέσω τα ερωτήµατα:
Πρώτον, ο Κώδικας Ιθαγενείας παραδοσιακά της χώρας µας
δεν προέβλεπε την αποποίηση της διπλής ιθαγενείας. Αυτό είναι
σωστό. Ο λόγος που δεν το προέβλεπε είναι διότι η Ελλάδα ήταν
χώρα εξαγωγής µεταναστών και όχι χώρα εισαγωγής µεταναστών. Οπότε αυτό το ζήτηµα στην πραγµατικότητα δεν µας είχε
απασχολήσει, γιατί εµείς στέλναµε κόσµο έξω, αλλά δεν ερχόταν κόσµος εδώ. Οπότε, αφού εµείς στέλναµε κόσµο έξω, θέλαµε να υπάρχει διπλή ιθαγένεια για να µπορούν οι δικοί µας
άνθρωποι έξω να έχουν και την ελληνική ιθαγένεια και την ξένη.
Αυτός ήταν ο παραδοσιακός Κώδικας Ιθαγένειας.
Έρχεστε εσείς και λέτε τώρα ότι ο παραδοσιακός τρόπος που
βλέπαµε τον Κώδικα Ιθαγένειας δεν καλύπτει πια τις σύγχρονες
ανάγκες. ∆ιότι όπως λέτε εσείς στην αιτιολογική έκθεση, η Ελλάδα έχει παύσει να είναι χώρος εξαγωγής µεταναστών και έχει
γίνει χώρος εισαγωγής µεταναστών και ότι αυτό το νέο περιβάλλον δηµιουργεί τις ανάγκες ενός διαφορετικού κώδικα. Μάλιστα, ωραία µέχρι εδώ.
Σας λέµε τώρα εµείς: Σε αυτό το νέο περιβάλλον, γιατί δεν υιοθετείτε αυτό που έχουν υιοθετήσει πλείστες όσες ευρωπαϊκές
χώρες, που είναι παραδοσιακά χώρες εισαγωγής µεταναστών
και έχουν αντιµετωπίσει αυτό το πρόβληµα πολύ νωρίτερα από
µας και προβλέπουν ρητώς την απαγόρευση της διπλής ιθαγενείας; ∆ηλαδή, τι λέµε απλά; Λέτε εσείς κ. Ευθυµίου –για να µην
αντιδικούµε, για να κάνουµε ανταλλαγή λογικών επιχειρηµάτωνότι θέλετε και ότι σκοπός σας είναι να εντάξετε αυτά τα παιδιά
και µάλιστα να δώσετε την ιθαγένεια σε αυτούς τους ανθρώπους
που θέλουν να είναι Έλληνες.
Μάλιστα! Να τους πούµε, λοιπόν, όπως κάνει η Γερµανία: Θέλεις, κύριε Νιγηριανέ Αχµέτ Καρντάι, να γίνεις Έλληνας και σου
αρέσει και είσαι υπερήφανος, κρατάς την ελληνική σηµαία και
θες τα πάντα; Μάλιστα! Αφού θέλεις να γίνεις Έλληνας, θα πρέπει να πάψεις να είσαι και Νιγηριανός, γιατί δεν µπορείς να υπηρετείς δύο κυρίους. Άρα, λοιπόν, θα µας πεις κ. Αχµέτ Καρντάι,
θέλεις να είσαι Έλληνας ή θέλεις να είσαι Νιγηριανός; Εάν πει
θέλω να είµαι Νιγηριανός, θα µένει νοµίµως στην Ελλάδα, αφού
προέχει αυτή η διαδικασία των παιδιών κ.λπ. ως Νιγηριανός. Εάν
θέλει να γίνει Έλληνας, θα του δώσετε -βάσει αυτού που εµείς
διαφωνούµε –αλλά, εν πάση περιπτώσει, να µειώσουµε τη ζηµιάτην ιθαγένεια για να γίνει Έλληνας. Όταν όµως του επιτρέπετε
να έχει και τις δύο ιθαγένειες, είναι άνευ κόστους η επιλογή του.
Για να το καταλάβουµε πολύ απλά. Στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας από τα πέντε εκατοµµύρια Τούρκους,
λόγω αυτής της ασφαλιστικής δικλίδας, έχουν κάνει χρήση του
γερµανικού νόµου λιγότεροι από τους µισούς. Γιατί όλοι οι άλλοι
που είναι εκεί, µπορεί να είναι στη Γερµανία τριάντα χρόνια, αλλά
Τούρκοι αισθάνονται. Και όταν πάνε να υπογράψουν χαρτί που
θα λέει: «Επιλέγω µεταξύ του να είµαι Τούρκος και του να είµαι
Γερµανός, να είµαι Τούρκος» αυτοµάτως δεν παίρνουν την γερ-
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µανική ιθαγένεια και µε αυτό τον τρόπο προστατεύεται το γερµανικό κράτος.
Ερωτώ, λοιπόν, την Κυβέρνηση: γιατί αφού θέλει να φτιάξει
ένα σύγχρονο, προοδευτικό, όπως λέει, µεταναστευτικό νόµο,
δεν υιοθετεί αυτή την απλή ασφαλιστική δικλίδα, που είναι δηµοκρατικότατη; Και στο ερώτηµα: Μα, έχουµε οµογενείς εµείς
που θέλουµε να διατηρούν τη διπλή ιθαγένεια, η απάντηση είναι
πάλι στη Γερµανία. Μπορούµε µε διακρατικές συµφωνίες, όπως
προβλέπει αυτός ο γερµανικός νόµος, να λέµε: ∆εν επιτρέπουµε
τη διπλή ιθαγένεια, γενικά. Αλλά, παραδείγµατος χάριν, µε τον
Καναδά στο πλαίσιο αµοιβαιότητας, µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
στο πλαίσιο αµοιβαιότητας, µε τη Γερµανία στο πλαίσιο αµοιβαιότητας, µε την Αυστραλία στο πλαίσιο αµοιβαιότητας, δεχόµαστε διπλή ιθαγένεια. Έτσι κάνει και η Γερµανία.
Αλλά τι να την κάνουµε τη διπλή ιθαγένεια, κύριε Υπουργέ, µε
τη Νιγηρία; Τι να την κάνουµε τη διπλή ιθαγένεια µε το Πακιστάν;
Τι να την κάνουµε τη διπλή ιθαγένεια µε το Μπαγκλαντές; Αυτό
είναι ένα απλό ερώτηµα στο οποίο θέλουµε απλή και συγκεκριµένη απάντηση.
Για να µην καταχραστώ το χρόνο, θα κάνω ένα τελευταίο σχόλιο προς τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας. Κύριε Τασούλα, η εκτίµησή µου στο πρόσωπό σας είναι απεριόριστη. Και
θέλω να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ως Γραµµατέα.
∆εν µπορούν να λείπουν είκοσι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας από τη χθεσινή ονοµαστική ψηφοφορία. Είναι απαράδεκτο και θα σας πω γιατί είναι απαράδεκτο. ∆ιότι έρχεται ο κ.
Σαµαράς µε επιστολή στον κ. Ραγκούση, όταν το ανακοίνωσε,
µετά από τις είκοσι µέρες που φώναζε ο κ. Καρατζαφέρης και
µετά από τις πρώτες εκατό χιλιάδες υπογραφών, ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο –καλώς το κατάλαβε και
µπράβο του- και λέει στον κ. Ραγκούση, λόγια Σαµαρά: Αυτό είναι
ένα πολύ επικίνδυνο νοµοσχέδιο, γιατί κάποιοι, λέει, θέλουν να
µετατρέψουν το έθνος µας σε πληθυσµό. Συµφωνώ απόλυτα
µαζί του και το υπογράφω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Πώς προκύπτει ότι έλειψαν είκοσι Βουλευτές;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Από την ψηφοφορία. Βγήκαν ογδόντα έξι ψήφοι κατά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Έκανε λάθος στο άθροισµα η
υπηρεσία. Ήταν ενενήντα έξι παρόντες.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Έλειπαν δέκα δηλαδή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Έλειπαν εννέα.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Εντάξει, το διορθώνω.
Εγώ είχα πάρει το επίσηµο αποτέλεσµα, αλλά εάν µου λέτε εσείς
ότι έγινε λάθος, θα µείνω σε αυτό που µου λέτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Άρα, τώρα µε εκτιµάτε πιο
πολύ!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Σας εκτιµώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ,
κύριε Γεωργιάδη, διορθώστε και κλείστε την οµιλία σας.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι
γιατί ήταν λιγότεροι.
Όµως, προφανώς σε ένα νοµοσχέδιο, που ο κ. Σαµαράς µας
είπε ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν το έθνος σε πληθυσµό, δεν θα
µπορούσε να λείπει ούτε ένας. Ελπίζω ότι καταλαβαινόµαστε
όλοι. Ή θεωρούµε αυτό το νοµοσχέδιο κάτι πάρα πολύ σηµαντικό, όπως λέει ο κ. Σαµαράς, οπότε εδώ πρέπει να είναι οι ενενήντα ένας Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, συν όλους τους
συγγενείς τους απ’ έξω –χαριτολογώντας το λέω το δεύτερο- ή
δεν το θεωρούνε τόσο σηµαντικό και οι εννιά προτίµησαν να πίνουν καφέ. Αυτή δεν είναι εικόνα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Έλειπαν στο εξωτερικό.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ή κάνουµε εθνικό µέτωπο
και λέµε σταµατάµε αυτό το «κακό» νοµοσχέδιο ή συγνώµη αλλά
δεν είναι εικόνα σοβαρού Κοινοβουλίου αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ τον
κ. Άδωνι Γεωργιάδη ειδικό αγορητή του ΛΑΟΣ.
Μέχρι να έρθει ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης στο Βήµα, οφείλω να
πω ότι το λάθος έγινε από τους ψηφολέκτες και δεν είναι θέµα
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των υπαλλήλων της Βουλής και διορθώθηκε. Στα Πρακτικά δηλαδή, έχει περαστεί κανονικά.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά τη σηµερινή συζήτηση ανακύπτει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα κρίσιµο ερώτηµα το οποίο ετέθη και κατά τη διάρκεια συζητήσεων στη ∆ιαρκή Επιτροπή της Βουλής. Και,
βεβαίως, το ερώτηµα απευθύνεται προς την άλλη όχθη, προς την
απέναντι πλευρά.
Είχα θέσει τότε το ερώτηµα: Η πρόβλεψη ότι το νοµοσχέδιο
αυτό θα επιφέρει ρατσιστικές εκδηλώσεις, αναταραχές, εντάσεις
µένει απλώς στο επίπεδο της διαπίστωσης ή είναι κάτι το οποίο
από την άλλη πλευρά είναι ευκταίο. Και επ’ αυτού θα πρέπει ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός να απαντήσει ειλικρινώς.
Γιατί εάν δεν είναι ευκταίο, τότε είναι υποχρεωµένο το κόµµα
αυτό -για να µην ισχύει το γνωστό «ο λύκος στην αναµπουµπούλα χαίρεται»- να συµπράξει µε όλες τις πολιτικές δυνάµεις,
ούτως ώστε η διαπίστωση αυτή να µην επαληθευτεί. Γιατί εάν
δεν συµπράξει, τότε είναι προφανές ότι επιβεβαιώνονται απολύτως οι εκτιµήσεις οι οποίες έχουµε, ότι το κόµµα αυτό επιβιώνει
πολιτικά µόνο και µόνο πλατσουρίζοντας στη φοβία, στην ανασφάλεια και σε όλα τα συναισθήµατα φόβου που νιώθει ο ελληνικός λαός µέσα σε µια περίοδο κρίσης.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε την περίφηµη αρχή της αµοιβαιότητας. Η επιλογή των χωρών που θα υπογράψουµε διµερείς συµφωνίες-συµβάσεις προκειµένου να ισχύσει η αµοιβαιότητα
βεβαίως κάτι δείχνει. Συγκεκριµένα δεν είναι τυχαίες οι αναφορές των χωρών αυτών της λεγόµενης ανεπτυγµένης ∆ύσης. Αλήθεια, για τη νότια Αφρική ποια είναι η άποψή σας; Ζουν εκεί
τριάντα πέντε χιλιάδες Έλληνες.
Ή µήπως στη Ζιµπάµπουε δεν ξέρετε ότι ζουν χίλιοι Έλληνες
ή στη Μοζαµβίκη ζουν πεντακόσιοι Έλληνες; Θα υπάρχουν διµερείς συµφωνίες εκεί µε αυτούς; Όχι.
Είναι απλό. Επιβεβαιώνονται απολύτως αυτά τα οποία λέµε ότι
οι επιλογές σας, ακόµη και αυτές οι επιλογές σας, υπαγορεύονται από σαφέστατα ιδεολογικά πρόσηµα, σαφέστατες ιδεολογικές προτιµήσεις, που σας προσδιορίζουν βεβαίως, σαν κόµµα.
∆εν είναι κακό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Εγώ το σέβοµαι απολύτως, αρκεί να οµολογείτε και να λέτε
ότι είµαστε ενταγµένοι εκεί. Τέλος! ∆εν διαφωνούµε σε αυτό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σας αντιµετωπίζουµε σκληρά µεν, αλλά
ιδεολογικοπολιτικά δε. Χωρίς καµµία άλλη διαφοροποίηση. Να
είµαστε καθαροί. Έτσι δεν είναι; Σαφέστατα.
Όσον αφορά τα άρθρα τώρα. Καταθέσαµε µια σειρά τροπολογιών, κύρια Υφυπουργέ, για τις οποίες επιµένουµε µέχρι την
τελευταία στιγµή. Θα αναφερθώ περιληπτικά και για να µην κάνουµε κατάχρηση του χρόνου.
Στο άρθρο 1, προτείνουµε µια σειρά τροπολογιών. Βασικές
αρχές µας είναι η αποδέσµευση του καθεστώτος του παιδιού
που γεννιέται και µεγαλώνει στη Ελλάδα, από το καθεστώς των
γονιών και η διαφοροποίηση της διαδικασίας πολιτογράφησης
από την πολιτογράφηση µε δήλωση.
Και, βεβαίως, η πρότασή µας αυτή έχει µια αντίληψη που δεν
επιτρέπει αυτό που ανέφερε ο κύριος Υπουργός, τον λεγόµενο
«τουρισµό» της ιθαγένειας. Οι τροπολογίες αφορούν στο καθεστώς των γονέων σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στην Ελλάδα. Την αποσύνδεση του καθεστώτος των γονέων από την
απόδοση ιθαγένειας σε παιδί που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο. Την απαλοιφή της προϋπόθεσης της νοµιµότητας για την
υποβολή δήλωσης και αίτησης από το τέκνο που ενηλικιώνεται
µετά τη φοίτηση. Την κατάργηση των ποινικών κωλυµάτων για
τους ενηλικιούµενους ανήλικους.
Οι ρυθµίσεις αυτές που προτείνουµε, µε µια µικρή βέβαια, διαφοροποίηση της αρχικής διατύπωσης του νοµοσχεδίου, του
πρώτου σχεδίου που αναρτήθηκε προς διαβούλευση το ∆εκέµβριο του 2009, είναι δίκαιες και αντίστοιχες µε τη φιλοσοφία του
νοµοσχεδίου.
Το κρίσιµο στοιχείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η
ένταξη που τεκµαίρεται όταν ο γονέας έχει ζήσει πέντε χρόνια
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στη χώρα µόνιµα και όταν το παιδί έχει φοιτήσει στο σχολείο
στην Ελλάδα. Επισηµαίνουµε το µόνιµα και έχουµε απαλείψει
από την τροπολογία µας τη λέξη νόµιµα, γιατί θέλουµε να αποσυνδέσουµε το καθεστώς του παιδιού από αυτό των γονέων.
Θεωρούµε ιδιαίτερα θετική και προς τη σωστή κατεύθυνση,
κυρία Υφυπουργέ, την τροποποίηση που πραγµατοποίησε ο κύριος Υπουργός ως µεταβατική στο νοµοσχέδιο, αν και τη θεωρούµε ατελή.
Πρέπει, όµως, να σκεφτείτε σοβαρά την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου ως προς την αποσύνδεση του νοµικού καθεστώτος των γονέων από τα παιδιά που έχουν φοιτήσει σε
ελληνικό σχολείο. Εισάγεται µια δυσµενής διάκριση εις βάρος
των παιδιών που έχουν ένα σηµαντικό τεκµήριο ενσωµάτωσης
στην ελληνική κοινωνία.
Από τη στιγµή που το παιδί παρακολουθεί επιτυχώς το ελληνικό σχολείο, πρέπει να αποκτά αυτοδικαίως τη δυνατότητα επιλογής ιθαγένειας στα δεκαοκτώ και µάλιστα, χωρίς την επιπλέον
απαίτηση απόδειξης νοµιµότητας του. Η απόκτηση της ιθαγένειας µε δήλωση δεν µπορεί να εξισωθεί µε πολιτογράφηση και
φέραµε ένα παράδειγµα, µια ενδιάµεση διαδικασία που µπορείτε
να προβλέψετε. ∆ηλαδή, ένα παιδί που ρυθµίζεται η όλη του πορεία από το καθεστώς των γονέων, τελειώνοντας το σχολείο,
φοιτά τα έξι χρόνια, φτάνει στα δεκαοκτώ του, εκείνη τη στιγµή,
γιατί να µην µπορεί αυτόµατα να αποκτήσει την ιθαγένεια και να
χρειάζεται, επειδή δεν θα είναι νόµιµο, σύµφωνα µε τις δικές σας
θέσεις, να υπεισέλθει στη διαδικασία πολιτογράφησης, ενώ θα
πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που θα έχει ένα παιδί νόµιµων γονιών; Η εφαρµογή, επίσης, των ποινικών κωλυµάτων
στην περίπτωσή τους είναι δυσανάλογη κύρωση, καθώς τα
άτοµα αυτά δεν µπορούν να είναι πολίτες άλλης χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινή παραδοχή ότι το
παιδί που ζει στην Ελλάδα συνεχώς και φοιτά σε σχολείο, έχει
ενταχθεί στη σχολική κοινότητα και µέσα από αυτή στην ελληνική κοινωνία, αυτό το παιδί δεν µπορεί να πάει σε άλλη χώρα,
διότι κατά κανόνα έχει γνωρίσει µόνο την ελληνική πραγµατικότητα και σε αυτήν ανήκει. Η ρύθµιση που προτείνουµε είναι µετριοπαθέστερη από αυτή του αρχικού σχεδίου που παρείχε αυτή
τη δυνατότητα µετά από την ολοκλήρωση των τριών πρώτων τάξεων του δηµοτικού.
Στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου, προτείνεται η τροποποίηση των
διατάξεων για ορισµένα από τα ποινικά κωλύµατα. ∆ιατηρείται
το ελάχιστο του ενός χρόνου ποινής για τα πληµµελήµατα και να
τίθεται ανώτατο όριο αµνήστευσης για τα βαρύτερα αδικήµατα,
τα κακουργήµατα και µια σειρά σοβαρών πληµµεληµάτων.
Τα ποινικά παραπτώµατα, κυρία Υφυπουργέ, έχουν παραγραφεί. Η ποινική αξίωση της πολιτείας κάµπτεται µετά από ένα χρονικό διάστηµα. Η παραγραφή είναι θεσµός δικαιοσύνης και
νοµικού πολιτισµού, κατ’ αντιστοιχία αυτού πρέπει να αντιµετωπίζεται και η ποινική κατάσταση των αλλοδαπών.
Εξάλλου πολλοί αλλοδαποί, σας το είπα και στην επιτροπή,
πριν νοµιµοποιηθούν είχαν βρεθεί κατηγορούµενοι για αδικήµατα που είναι σύµφυτα µε την ιδιότητα του µετανάστη και µάλιστα σε ένα καθεστώς το οποίο ήταν στην κυριολεξία στον αέρα,
τρύπιο. Την άγνοια της γλώσσας, της κοινωνικής πραγµατικότητας και των νοµικών πλαισίων. Χαρακτηριστικά αδικήµατα, όπως
πλαστογραφία, αντίσταση κατά της αρχής, ψευδής βεβαίωση,
υφαρπαγή ψευδής βεβαίωσης ήταν σύµφυτα µε το καθεστώς
του παράνοµου καθεστώτος. Είναι αδικήµατα στα οποία συχνά
και εν αγνοία τους έχουν βρεθεί εµπλεκόµενοι µετανάστες στη
πρώτη φάση της εξουσίας τους εδώ στην Ελλάδα.
Εποµένως η αµνήστευση αυτών των ποινικών αδικηµάτων είναι
δικαιολογηµένη, δεδοµένης και της κατάστασης της ανάγκης
του ανθρώπου που στερείται άδειας παραµονής. Στο ίδιο άρθρο
προτείνουµε ακόµα τροπολογίες όσον αφορά την επαναφορά
του χρόνου ελάχιστης διαµονής στα πέντε χρόνια από τα επτά.
Επίσης τη συµπερίληψη όλων των τίτλων που αποδεικνύουν νόµιµη πενταετή παραµονή, όπως επίσης να υπολογίζεται η άδεια
αόριστης διάρκειας που παραλείπεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, ενώ αντίθετα προβλέπεται να συµπεριλαµβάνεται η
άδεια επί µακρών διαµενόντων.
Στο άρθρο 3, σχετικά µε τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολι-
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τογράφησης. Θεωρούµε ότι είναι εξαντλητική, λεπτοµερής και
άσκοπη η καταγραφή όλων αυτών των διαδικασιών, ενώ η γενικότερη διαδικασία και η γενικότερη δυνατότητα των επιτροπών
πολιτογράφησης να εξετάζουν και να αξιολογούν όλα τα στοιχεία θα µπορούσαν να περιλαµβάνονται σε ένα γενικό πλαίσιο.
Η εξοικείωση µε την ελληνική ιστορία και τον πολιτισµό, οι δηµόσιες κοινωφελείς δραστηριότητες κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις θα µπορούν να αποτελούν στοιχεία που να αποτρέπουν
τις επιτροπές πολιτογράφησης να αξιολογούν σωστά όλα τα
στοιχεία. Η απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη είναι πρωτίστως
µια σχέση ατόµου προς την πολιτεία. Εποµένως είναι αναγκαία η
γνώση και ο σεβασµός των θεµελιωδών συνταγµατικών αρχών
της πολιτείας.
Επιπλέον, γιατί να υπάρχει συγκεκριµένη αναφορά στη δηµόσια ασφάλεια; Μήπως αυτό το στοιχείο δεν αξιολογείται πάντα
από την επιτροπή ιθαγένειας; ∆εν θα έπρεπε αυτό να αποδεικνύεται µε αντικειµενικά στοιχεία; ∆ηλαδή από τα ποινικά τους
µητρώα ή στο κατά πόσο είναι υπόδικοι, έχουν ασκηθεί ποινικές
διώξεις, ή είναι εµπλεκόµενοι σε συγκεκριµένα αδικήµατα. Γιατί
το αφήνουµε γενικά στην κρίση των επιτροπών ιθαγένειας;
Στο άρθρο 4, σχετικά µε τα δικαιολογητικά πολιτογράφησης,
να ξανασκεφτείτε το θέµα των πέντε ουσιαστικά συστατικών επιστολών, όπως είπε και ο συνάδελφος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, είναι προφανές ότι θα δηµιουργηθούν κυκλώµατα
δηµιουργίας…
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Τα βγάλαµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τα βγάλατε; Τις πέντε συστατικές;
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Τις τρεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Συγγνώµη, φαντάζοµαι ούτε και ο
συνάδελφος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος το γνωρίζει. Αυτό
είναι θετικό ότι αφαιρέθηκαν, όπως επίσης το παράβολο.
Όσον αφορά το άρθρο 17 παράγραφος 1 το δικαίωµα του
«εκλέγεσθαι», σε καµµία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει περιορισµός στα αξιώµατα στα οποία µπορεί να εκλεγεί κάποιος. Οι διακρίσεις αναφέρονται µόνο στα δύο δικαιώµατα. Η ελληνική
πρωτοτυπία διαχωρισµού των αξιωµάτων που µπορεί να καταλάβει ένας αλλοδαπός ενέχει πολλά προβλήµατα κυρίως ως
προς την πρακτική εφαρµογή, αλλά και τις έννοιες της δηµοκρατίας.
Θα επαναφέρω προς αξιολόγηση αυτά που είχα πει στη επιτροπή, κυρία Υφυπουργέ, ότι η έννοια του αιρετού στα πρόσωπα
αυτά, δηλαδή ο όρος της εκλογιµότητας εκ µέρους των τοπικών
κοινωνιών, είναι παράλογο το να στερεί από έναν αλλοδαπό, ο
οποίος έχει το δικαίωµα του «εκλέγεσθαι» µόνο ως δηµοτικού
συµβούλου, το να µπορεί να εκλέγεται και ως δήµαρχος τη
στιγµή που θα εκλέγεται από την τοπική κοινωνία ως ικανός και
είναι προφανές ότι αυτό µπορεί να γίνει.
Και όσον αφορά, βεβαίως, την αντισυνταγµατικότητα, η οποία
τέθηκε και η οποία αντικρούστηκε, θεωρώ, µε πλήρη επιχειρήµατα και από την πλευρά τη δική σας, αλλά και από τον Φώτη
τον Κουβέλη κατά την ανάλυσή του, η διατύπωση του σχετικού
άρθρου του Συντάγµατος έχει συνταχθεί µε τέτοιον τρόπο,
ούτως ώστε να προβλέπεται ακόµη και η εκλογή στο αξίωµα του
δηµάρχου…
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Του δηµοτικού
συµβούλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Όχι µόνο, όχι µόνο. Αναφέρεται σε
«εκλογή αρχών». Και αρχή, βεβαίως, είναι και ο δήµαρχος, είναι
και ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: ∆ιαφωνεί η Επιστηµονική Επιτροπή
όµως.
ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ τον κ.
Τσούκαλη.
Εισερχόµεθα στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού έχει το λόγο.
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Έχετε οκτώ λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν νοµίζω ότι υπάρχει άνθρωπος, εκτός φυσικά από τον
ακραίο κ. Τσίπρα, ο οποίος να θεωρεί τις διατάξεις του νοµοσχεδίου ως σύγχρονες, όπως χαρακτηρίζονται στην επικεφαλίδα
του νοµοσχεδίου σας, κυρία Υφυπουργέ. Νεοταξίτικες, ναι, νεορατσιστικές, ναι, παγκοσµιοποιητικές, ναι, σύγχρονες, όµως, όχι.
Με αυτό το νοµοσχέδιο που φέρατε, οµολογείτε ότι όταν
υπερψηφίζατε πριν από πέντε χρόνια την αρχή της καταγωγής
του ∆ικαίου του Αίµατος, όπως λέγατε τότε, ήσασταν ρατσιστές.
Σήµερα έρχεστε και εφαρµόζετε την αναχρονιστική και φεουδαρχική αυτή αρχή του εδάφους, όπου ο κάθε άνθρωπος ανήκει
εκεί που έτυχε να γεννηθεί. Μόνο η οπισθοδροµικοί, αυταρχικοί
µεσαιωνικοί φεουδάρχες είχαν επινοήσει κάτι ανάλογο.
Αλλά δεν µας λέτε και το άλλο. Με το άρθρο 28 της Σύµβασης
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού – και εδώ επικαλούµαι την εµπειρία του καθηγητή κ. Παυλόπουλου – την οποία κύρωσε η Ελλάδα
στις 2/12/1992, όλα τα παιδιά, ακόµα και αν οι γονείς τους είναι
παράνοµοι µετανάστες, κυρία Υπουργέ, έχουν δικαίωµα εγγραφής στο σχολείο. Άρα, όλα τα παιδιά όλων των µεταναστών και
όχι µόνο των νοµίµως εδώ, εάν απλά παρακολουθούν τάξεις του
δηµοτικού, θα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια.
Και όχι µόνο αυτό, αλλά στη συνέχεια η κτήση της ιθαγένειας
θα απονέµεται και σε όλη την οικογένεια του ανηλίκου τέκνου,
αφού την ιθαγένεια αποκτά και όποιος έχει τη γονική µέριµνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας. Αν µπορείτε, διαψεύστε το.
Από την άλλη και παρά τις προσπάθειες που έχουµε κάνει, δεν
µας δείξατε έναν µετανάστη που να ήρθε νοµίµως στην Ελλάδα.
Έναν. Ξέρετε έναν; Μπορείτε να µου δείξετε; Έναν που ήρθε νοµίµως στην Ελλάδα. Μπήκανε όλοι µε τον τσαµπουκά, πηδώντας
συρµατοπλέγµατα, ερχόµενοι µε βάρκες, προωθούµενοι από
Τούρκους δουλεµπόρους; Ήρθαν όλοι αυτοί, που µας λέτε ότι
είναι νόµιµοι και νοµιµοποιήθηκαν στη συνέχεια µε τις γνωστές
διαδικασίες του «τρυφερού» ελληνικού κράτους και µε τους γνωστούς τρόπους; Όλοι αυτοί που ήρθαν, κάνανε κουρελόχαρτα
τους νόµους που ψηφίζουµε εδώ πέρα; Έναν νόµιµο µπορείτε
να µας πείτε;
Νόµιµοι ήταν οι Έλληνες ανθρακωρύχοι που πήγαν στην Αµερική, στη Γερµανία, στην Αυστραλία. Νόµιµοι ήταν. ∆εν µπήκαν
µε τσαµπουκά στις ξένες χώρες. ∆εν καταπάτησαν νόµους. ∆εν
σκότωσαν, δεν βίασαν οι Έλληνες που πήγαν στην Αυστραλία,
στο Βέλγιο, στην Αµερική, στη Γερµανία και στη Σουηδία. Πήγαµε στο Βέλγιο, γραφτήκαµε στο δήµο, πήραµε ταυτότητα, βάλαµε το όνοµά µας έξω από το κουδούνι, δεχόµασταν τους
ελέγχους της Αστυνοµίας, µας ήξεραν και τους ξέραµε. Ούτε
ψήφο στις δηµοτικές πήραµε, ούτε ιθαγένεια µας έδωσαν.
Και επ’ ευκαιρία να πω ότι χθες µου θυµίσατε Βελγίδα Υφυπουργό Εσωτερικών! Και όχι µόνο λόγω του φιζίκ, της εµφάνισής σας, η οποία παραπέµπει έτσι σε κάτι κεντροευρωπαϊκό,
αλλά µε αυτά που είπατε. Μου θυµίσατε Βελγίδα Υφυπουργό
Εσωτερικών!
Εδώ οι Έλληνες του Βελγίου διαµαρτύρονται, γι’ αυτά που σας
είπα χθες. ∆ύο εκατοµµύρια άνθρωποι µπήκαν απρόσκλητοι σε
αυτή τη χώρα και από πάνω έχουν και παράπονα. ∆ηλαδή, ο ξεζουµισµένος ελληνικός λαός τι να πει, που µε τον ιδρώτα του,
κυρία Υφυπουργέ, δίνει 26,7 εκατοµµύρια ευρώ – απάντηση του
κ. Γιάννη Ραγκούση – για τη σίτιση των λαθροµεταναστών;
Και µε συγχωρείτε, αλλά λαθροµετανάστες τους λέτε εσείς,
εδώ, στο Υπουργείο Εσωτερικών. ∆ικό σας έγγραφο είναι, κυρία
Υφυπουργέ, του Υπουργείου Εσωτερικών. Το καταθέτω στα
Πρακτικά, µε υπογραφή του κ. Γιάννη Ραγκούση. Εσείς τους
αποκαλείτε λαθροµετανάστες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆εκάρα, φυσικά, δεν µας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως µε
πληροφορεί ο κ. Ραγκούσης. Αυτή είναι η περίφηµη κοινοτική αλληλεγγύη. Άρα τα νοσοκοµεία δουλεύουν και τους περιθάλπουν
δωρεάν τους λαθροµετανάστες, όπως τους λέτε εσείς, οι δάσκαλοι και τα σχολειά µας δουλεύουν δωρεάν για εκείνους, οι
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δηµόσιες υπηρεσίες λυγίζουν από το βάρος έντεκα εκατοµµυρίων Ελλήνων συν δύο εκατοµµυρίων ξένων, που µπήκαν µε το
έτσι θέλω στην πατρίδα µας.
Και όχι µε το έτσι θέλω, αλλά τους συνταξιοδοτούµε και από
πάνω. Καταθέτω άλλη απάντηση του πολύ σοβαρού πολιτικού
που λέγεται Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος µε ενηµερώνει – δεν
φταίει αυτός – ότι Βούλγαροι, Πολωνοί και Ρουµάνοι πήραν χιλιάδες συντάξεις. Καταθέτω την επίσηµη απάντηση στη Βουλή.
Υπουργείο Εργασίας είναι, δικό σας έγγραφο είναι. Και άλλες
δύο χιλιάδες τετρακόσιες αποφάσεις για Βούλγαρους, Ρουµάνους και Πολωνούς για συνταξιοδοτήσεις.
Και ευτυχώς που εµφανίστηκε µαζί µου σε πάνελ ο κ. Λοβέρδος και προς τιµήν του είπε ότι θα αρθεί αυτή η αδικία. ∆ιότι οι
Έλληνες δεν παίρνουν συντάξεις, δουλεύουν µια ζωή, τους λένε
ότι τους λείπουν ένσηµα, βρίσκονται µπροστά σε αδιέξοδο, αλλά
βλέπω ότι παρ’ ότι έχετε Έλληνες πολίτες τσακισµένους στη
δουλειά επί χρόνια, οι Βούλγαροι, οι Ρουµάνοι και οι Πολωνοί µε
τριακόσιες µέρες εργασίας µόνο παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ.
Αυτό αναφέρει ο κ. Λοβέρδος και προς τιµήν του είπε ότι θα το
καταργήσει. Αυτό αναφέρει ο κ. Λοβέρδος. Με τριακόσιες µέρες
εργασίας στην Ελλάδα παίρνουν αυτοί σύνταξη και οι Έλληνες
δεν παίρνουν τίποτα.
Όσο για τα άρθρα 14, 15, 16 µέχρι και το 21, τα οποία αφορούν στα δικαιώµατα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ακόµη δεν πήραµε απάντηση τι θα γίνει όταν οι ακραίοι και εξτρεµιστές της
Θράκης αποφασίσουν να βρουν σηµεία συνεργασίας µε ελληνοποιηµένους µετανάστες.
Για το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής ειλικρινά δεν κατάλαβα γιατί έτσι υπάρχει αυτή η αγάπη και του δίνετε 25% των
εσόδων από τα παράβολα για την επιχορήγησή του.
Και επ’ ευκαιρία να ρωτήσω και κάτι: ο Πρόεδρος του ΙΜΕΠΟ
αντικαταστάθηκε από σας; Σας επιτρέπω να µε διακόψετε. Θέλω
να σας ρωτήσω για τον Πρόεδρο του ΙΜΕΠΟ, γιατί µου είπατε
χθες να ρωτήσω τον κ. Παυλόπουλο. ∆εν ρωτάω τον κ. Παυλόπουλο. Ρωτάω εσάς, που είστε Υφυπουργός Εσωτερικών. Αντικαταστάθηκε ο κ. Ζαβός;
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Η θητεία του
έληξε στις 4 Μαρτίου. Αντικαθίσταται την επόµενη εβδοµάδα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Το ακούτε, κύριε Παυλόπουλε; Σας παρακαλώ να απαντήσετε µετά, γιατί µε παρέπεµψε
σε σας εχθές η κ. Τζάκρη. Ρωτάω. Ο κ. Ζαβός παραµένει στη
θέση του, έτσι;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα απαντήσω µε ερώτηση που
θα κάνω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ωραία, γιατί µε παραπέµψατε,
κυρία Υφυπουργέ, στον κ. Παυλόπουλο και βλέπετε ότι ο κ.
Ζαβός παραµένει στη θέση του.
Όµως δεν µάθαµε και τίποτα για το ενάµισι εκατοµµύριο εκατοµµύριο λαθροµετανάστες – δικός σας όρος, επαναλαµβάνω
για τρίτη φορά – το οποίο εξακολουθεί να ζει και να επιβαρύνει
αυτό το ενάµισι εκατοµµύριο λαθροµετανάστες τις δοµές του
κράτους, να διώχνει εκτός Ελλάδος δέκα πολύτιµα δισεκατοµµύρια το χρόνο µε τα εµβάσµατα σε τρίτες χώρες, να επιβαρύνει τα µαγαζιά µε το παραεµπόριο που κάνει και µε όλα τα
υπόλοιπα.
∆εν µας είπατε και τι θα κάνετε µε αυτούς που µπήκαν, επειδή
έτσι ήθελαν, στην Ελλάδα, κάνοντας πλούσιους τους Τούρκους
δουλεµπόρους. ∆εν µας είπατε τι θα γίνουν όλοι αυτοί που µπαίνουν «καραβιές» από την Τουρκία και είναι, όπως λέει το περιοδικό «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ», το έγκυρο περιοδικό «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ», πολλοί
από αυτούς άνδρες των Ειδικών ∆υνάµεων της Τουρκίας και των
τουρκικών µυστικών υπηρεσιών.
Κάνατε κανέναν έλεγχο; Μπορείτε να µας διαβεβαιώσετε ότι
όλοι αυτοί που µπαίνουν είναι άνθρωποι αναξιοπαθούντες, άνθρωποι που υποφέρουν; Μπορείτε να µας αποκλείσετε ότι υπάρχουν µεταξύ αυτών άνθρωποι των µυστικών υπηρεσιών της
Τουρκίας, όπως αναφέρει το περιοδικό «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» και το
συνδέει µε το γνωστό φασιστικό σχέδιο «Βαριοπούλα», το οποίο
απεργάζονταν κάποιοι στην Άγκυρα, για να αποκόψουν το βόρειο Έβρο από την ελληνική επικράτεια; Αποκαλύφθηκε το σχέ-
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διο «Βαριοπούλα». Αυτά αναφέρει το περιοδικό «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»
και κανείς δεν το διέψευσε.
∆εν µας είπατε, κυρία Υφυπουργέ, επίσης πού βρήκατε 65.000
ευρώ για κείνο το πανηγυράκι µε τα φαγητά, τα κλαπατσίµπαλα,
τα παζάρια και τα τραγούδια για την «Ηµέρα του Μετανάστη».
Καταθέτω, κυρία Υπουργέ, έγγραφο µε την υπογραφή σας: Θεοδώρα Τζάκρη, Υφυπουργός. Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ βρήκατε, κ. Τζάκρη, για το πανηγυράκι µε τις κουζίνες…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
… τα κλαπατσίµπαλα, τα τραγουδάκια από έναν κόσµο και σε
µια οικονοµία που δεν υπάρχει σάλιο, όπως µας λέτε. Πού βρήκατε τόσα λεφτά και δώσατε για την «Ηµέρα του Μετανάστη».
∆εν µας είπατε, επίσης, πού πήγε το κεντρικό σύνθηµα του
ιδρυτή σας και πατέρα του σηµερινού Πρωθυπουργού, ο οποίος
µας έλεγε ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτήν την Ελλάδα, λοιπόν, που στην καλύτερη περίπτωση θα ανήκει σε φιλέλληνες, για να µην πω ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, στην
χειρότερη περίπτωση, θα ανήκει και σε µισέλληνες και κάποιοι
θα δουλεύουν για τη διάλυσή της, δεν την θέλουµε.
Και µαζί µας δεν την θέλει και το 85% του ελληνικού λαού,
όπως φαίνεται σε όλες τις µετρήσεις που γίνονται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων σας, κι ας έχει η κ. Αφροδίτη Αλ Σαλέχ διαφορετική άποψη.
Ευχαριστώ.
(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)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνο του ΛΑΟΣ.
Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος έχει το λόγο.
Κύριε Βελόπουλε από τη Θεσσαλονίκη, οκτώ λεπτά και για
σας.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
αν επιτρέπει ο κ. Βελόπουλος, να απαντήσω στον κ. Αϊβαλιώτη;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ναι, µισό λεπτό,
κύριε Βελόπουλε, γιατί θέλει η κυρία Υφυπουργός να πάρει το
λόγο.
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Θα παραπέµψω
επίσης για να απαντήσει ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, ο κ.
Προκόπης Παυλόπουλος, και για τις 65.000 ευρώ.
Να σας πω εδώ, κύριε Αϊβαλιώτη, ότι πρόκειται για χρήµατα
που βγήκαν από το Ταµείο Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Όλα;
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Πρόκειται για
πρόγραµµα, το οποίο η χώρα µας πρότεινε το 2007, εγκρίθηκε το
2008 και υλοποιήθηκε το 2009. ∆εν µου ζητήθηκε η σύµφωνη
γνώµη µου. Βρήκα µια κατάσταση δροµολογηµένη. Είχε επισπευστεί, είχε εγκριθεί, είχε προκηρυχθεί. Ακολουθείται µια διαδικασία.
Εποµένως παραπέµπω συνολικά και γι’ αυτό το θέµα να σας
απαντήσει ο κ. Παυλόπουλος στην οµιλία του.
Ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Να εικάσουµε ότι διαφωνείτε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ την
κυρία Υπουργό.
Ο κ. Βελόπουλος, παρακαλώ.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Άλλες δράσεις
από το Ταµείο Κοινωνικής Ένταξης θα κάνουµε, τραπέζια όµως
δεν θα κάνουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το περίεργο είναι ότι γι’ αυτές τις
δράσεις, κύριε Γεωργιάδη, υπάρχουν χρήµατα, αλλά για το
ΕΣΠΑ δεν κάνουν τίποτα στο ΠΑΣΟΚ. Ακόµη περιµένουµε να κά-
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νουν κάτι για το ΕΣΠΑ και είναι χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά, τα οποία δεν απορροφούνται έτσι κι αλλιώς.
Πάµε στην ουσία. Επειδή σε αυτή την Κυβέρνηση µάλλον δεν
έχουν ακούσει τίποτα περί θεωρίας του Χάντιγκτον, περί θεωρίας συγκρούσεως πολιτισµών και θρησκειών, θα προσπαθήσω
να τους πω δύο, τρία πράγµατα, µήπως και καταλάβουν, τι πάνε
να κάνουν, γιατί είστε αλά καρτ σε ευαίσθητα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Εγώ να δεχθώ όσα λέτε και να υπερψηφίσω το νοµοσχέδιό
σας, γιατί είµαστε όλοι φιλάνθρωποι. Όλοι κρύβουµε µέσα µας
έναν µικρό Τοµ Σόγερ, όλοι κρύβουµε µέσα µας έναν ∆ον Κιχώτη. Θα ήθελα όµως, να δώσω µερικές παραποµπές από τι σηµαίνει Ισλαµισµός ή τι σηµαίνουν µουσουλµάνοι.
Ξέρετε, γυναίκες σαν εσάς όµορφες και καλλωπισµένες δεν
υπάρχουν εκεί. ∆εν µπορεί η µουσουλµάνα γυναίκα να ντυθεί,
όπως ντύνεστε εσείς. ∆εν έχει αυτό το αυτονόητο ατοµικό δικαίωµα, για να µπορεί να ντύνεται, όπως θέλει. Θα φορέσει την
µπούργκα και θα φαίνονται µόνο τα κακοµοίρικα τα µατάκια της,
γιατί αυτοί είναι δηµοκράτες. Αυτούς θέλετε να φέρετε στην Ελλάδα!
Η πάµε να δούµε λοιπόν, τι σηµαίνει Ισλάµ. Το Ισλάµ θεωρεί
όλα τα υπόλοιπα δόγµατα ως απίστους, κυρία Υπουργέ. Το Ισλάµ
θεωρεί ότι είµαστε όλοι άπιστοι. Οι άπιστοι, σύµφωνα µε το Κοράνι, τιµωρούνται µε θάνατο. Όποιος σκοτώσει απίστους, µπορεί
και πηγαίνει στον παράδεισο. Μη χαµογελάτε, αυτούς φέρνετε,
γιατί φέρνετε ανεξέλεγκτα, όποιον µπαίνει στην Ελλάδα. Στην Υεµένη, στη Σοµαλία, στην Αιθιοπία, γίνονται συγκρούσεις πολιτισµικές και θρησκευτικές.
Θα σας πω κάτι, κύριε Κουβέλη, που µε έκανε να ανατριχιάσω,
διότι είµαστε άνθρωποι όλοι. Ξέρετε ότι ισχύει η κλειτοριδεκτοµή
σε µουσουλµανικές χώρες; Παίρνουν τα παιδάκια, τα κοριτσάκια
και κόβουν την κλειτορίδα τους. Θα το βλέπουµε και στην Ελλάδα αυτό;
Μη χαµογελάτε, κυρία Υπουργέ; Αυτό συµβαίνει σε µουσουλµανικές χώρες. Αυτό θέλετε να φέρετε: Ανόµοια πράγµατα, ήθη,
έθιµα και παραδόσεις που δεν συνάδουν µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αυτούς θα τους δούµε µπροστά µας. Πηγαίνετε στα
γκέτο να δείτε πως συµπεριφέρονται οι άνδρες στις γυναίκες,
εδώ δίπλα στην Οµόνοια.
Πάµε παρακάτω. Τα κορίτσια στην ηλικία των εννέα ετών είναι
έτοιµα για γάµο, δηλαδή, επιτρέπεται η παιδεραστία, κυρία
Υπουργέ. Κοριτσάκια εννέα ετών παντρεύονται σε µουσουλµανικές χώρες.
Ο κ. Σκανδαλίδης χαµογελάει. ∆εν ξέρω πόσοι από εµάς σε είκοσι χρόνια θα είµαστε µέσα στην Αίθουσα αυτή, αλλά η ιστορία
εµάς θα µας ξεχάσει, κύριε Σκανδαλίδη. ∆εν θα υπάρχουµε σε είκοσι, τριάντα χρόνια. Κανείς από εµάς µπορεί να µη βρίσκεται
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Θα µείνει όµως το έγκληµα που
πάµε να κάνουµε. Γιατί είναι έγκληµα. Όταν δεν διυλίζεις, δεν
διηθίζεις, είναι έγκληµα.
Πάµε παρακάτω. Οι γυναίκες έχουν γεννηθεί για να υπηρετούν
τους άνδρες. ∆εν το πιστεύετε; Πάµε στη Θράκη. Αν δεν το πιστεύετε πάµε στην Θράκη µαζί να δείτε πώς ζουν αυτές οι µουσουλµάνες, που είναι πιο προοδευτικές και προχωρηµένες, σε
σχέση µε τις άλλες γυναίκες των αφρικανικών χωρών ή αραβικών χωρών. Πηγαίνετε στη Σαουδική Αραβία, στο Ντουµπάι, που
παρακαλάτε να πάτε να πάρετε λεφτά. Υπάρχουν γυναίκες στους
δρόµους;
Πάµε παρακάτω. Οι άνδρες µπορούν να είναι πολυγαµικοί, να
παντρευτούν όσες θέλουν. Αυτό βολεύει βέβαια, τον αρσενικό
πληθυσµό. Μέχρι τέσσερις είναι, κύριε Πολατίδη;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Μέχρι τέσσερις.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό βολεύει τον ανδρικό πληθυσµό, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει µε τα ήθη και έθιµα, τα ελληνικά. ∆εν γίνονται αυτά τα πράγµατα!
Συνεχίζω. Οι άνδρες επιτρέπεται να χτυπούν µε βούρδουλα τη
γυναίκα. Κύριε Κουβέλη, λέω λοιπόν ότι φέρνουµε κάτι το οποίο
δεν έχει σχέση µε το έθος το ελληνικό, δεν έχει σχέση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, που προασπίζεστε αλά καρτ όλοι σας, σε
σχέση µε την Ελλάδα και µε την ευρωπαϊκή προοπτική.
Συνεχίζω. Ο λιθοβολισµός µιας γυναίκας, κυρία Σακοράφα,
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στο Πακιστάν, το Αφγανιστάν, στην Υεµένη, στη Σαουδική Αραβία είναι έθος, είναι έθιµο γιατί αυτό είναι η διαφορετικότητά
τους. Θα το δεχθούµε στην Οµόνοια γιατί είναι µοιχαλίδα; Απαγορεύεται η µοιχαλίδα να ζει.
Συνεχίζω. Εγώ θα το δεχθώ λοιπόν, εάν υπογράψουν οι κύριοι αυτοί µαζί µε τα χαρτάκια που υπογράφουν και τα εξής:
Ακούστε: Ο καθένας µπορεί να πιστεύει, όπου θέλει και να γίνεται απόλυτα κατανοητό από τους Ισλαµιστές. Να µη θεωρείται
άπιστος αυτός που πιστεύει κάτι άλλο. ∆εύτερον: Η κλειτοριδεκτοµή να απαγορευθεί, να το υπογράφουµε. Τρίτον: Όποιος παντρεύεται κοριτσάκια κάτω των δεκαοκτώ ετών να θεωρείται ότι
διαπράττει παιδεραστία και να τιµωρείται. Τέταρτον: Οι γυναίκες
να είναι ισότιµες µε τους άνδρες.
∆εν µπορώ να κατανοήσω, πώς δέχεστε εύκολα µουσουλµάνες, οι οποίες είναι τρίτης κατηγορίας ανθρωπάρια, «res» να έρχονται και να τις νοµιµοποιούµε εµείς. Είναι απίστευτα πράγµατα
αυτά. Βάλτε φόρµουλα, βάλτε νόρµες, κυρία Υπουργέ. Όχι να
νοµιµοποιείται, όποιος να είναι.
Αυτό που πρέπει να πούµε ξεκάθαρα και το λέω ακόµα για
άλλη µία φορά είναι ότι διακατεχόµεθα από µία ελληνοφοβία. Φοβόµαστε τον Έλληνα. ∆ώστε το δικαίωµα στον Έλληνα να αποφασίσει για τον εαυτό του, δώστε το δικαίωµα να κάνει
δηµοψήφισµα. Μην είστε ρατσιστές εναντίον των Ελλήνων.
Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, επειδή εγώ διαβάζω
πολύ, κύριε Κουβέλη, η ολοµέλεια του ΟΗΕ στις 10 ∆εκεµβρίου
του 1948, µε βάση τα ανθρώπινα δικαιώµατα λέει το εξής: «Καµµία σχέση δεν έχει το ανθρώπινο δικαίωµα µε το ατοµικό δικαίωµα. Τα δικαιώµατα διακρίνονται σε: ατοµικά, πολιτικά και
κοινωνικά».
Με βάση τη δική σας ερµηνεία, ξέρετε ποια δικαιώµατα παραβιάζονται, κυρία Υπουργέ; Παραβιάζονται τα δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών που φορολογήθηκαν, που αγωνίστηκαν, που
µάτωσαν, που έχυσαν το αίµα τους για να υπάρχει ελεύθερη Ελλάδα, Γιατί δεν ρωτάτε αυτούς, τι θέλουν;
Θα ρωτήσω ευθέως: Τί θέλετε να κάνετε; Γιατί αυτή είναι η
αλήθεια. Εγώ διαβάζω και πάλι από την προχθεσινή «DAILY
TELEGRAPH». Γιατί έχετε ένα ελάττωµα όλοι, δεν διαβάζετε το
διεθνή Τύπο. Ελάχιστοι διαβάζουν το διεθνή Τύπο.
Αγγλία: «Μουσουλµάνος αστυνοµικός απαγορεύει σε χριστιανούς αστυνοµικούς να µιλάνε για τη Βίβλο, γιατί βρίσκονται σε
µουσουλµανική περιοχή, στη συγκεκριµένη περιοχή στην Αγγλία.
∆ηλαδή, έκανε ρεπορτάζ η «DAILY TELEGRAPH» και λέει ότι ο
µουσουλµάνος αστυνοµικός -που θέλει να κάνει και ο κ. Χρυσοχοΐδης µουσουλµάνους αστυνοµικούς, Πακιστανούς, Αφγανούςδεν επιτρέπει σε γκέτο µουσουλµάνων να µιλούν για Βίβλο ή Χριστιανισµό, το απαγορεύει και είναι διοικητής του οικείου τµήµατος. ∆είτε τι πάτε να φτιάξετε;
Πάµε σε άλλη είδηση πάλι από την «DAILY TELEGRAPH».
Ακούστε: «Την ισλαµική µαντίλα θα φοράνε οι Βρετανίδες αστυνοµικίνες όταν θα µπαίνουν σε χώρους µουσουλµανικούς». Θα
βλέπετε τις αστυνοµικίνες µας να φοράνε µπούργκα, για να πηγαίνουν να κάνουν ελέγχους. Αυτά σας τα λέω, γιατί είναι απλά
παραδείγµατα, δεν είναι κάτι που το φαντάστηκα εγώ. Τα λέει η
«DAILY TELEGRAPH», διαβάστε το διεθνή Τύπο.
Για να µη σας πω, τι αναφέρει ο Αυστραλός Πρωθυπουργός,
ότι η Αυστραλία µετά την έλευση πολλών µουσουλµάνων είναι η
χώρα «σε τροµοκρατικό κλοιό» από ακραίους Ισλαµιστές, που
είναι Αυστραλοί πολίτες που γεννήθηκαν εκεί.
Θα σας πω και κάτι άλλο, για να σταµατήσει το παραµύθι. Θα
κάνετε Έλληνες όλους αυτούς εδώ. Πώς θα γίνουν Έλληνες,
κυρία Υπουργέ; Με το ζόρι θα γίνουν Έλληνες; Γίνεται κανείς µε
το ζόρι Έλληνας; Τι είναι αυτά που λέτε; Να σας πω και κάτι
άλλο, επιστήµονες και γιατροί ήταν αυτοί που έβαζαν βόµβες
στην Αγγλία. Εκεί γεννήθηκαν, εκεί µεγάλωσαν. ∆ιαβάστε λίγο
το διεθνή Τύπο, να δείτε τι γίνεται.
Είστε η Κυβέρνηση που λέει τα εξής: Θα µάθουµε στα παιδιά
την ελληνική ιστορία, αλλά στα Αλβανάκια θα µάθουµε την αλβανική ιστορία, όταν στην Αυστραλία κινητοποιείται όλη η οµογένεια. Κυρία Υπουργέ, κοιτάξτε τι κάνετε. ∆εν υπάρχουν
χρήµατα για τους Έλληνες, να βοηθήσουµε την ελληνική
γλώσσα στην Αυστραλία, αλλά από του χρόνου θα µαθαίνουµε
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αλβανικά στα παιδάκια και Αλβανική ιστορία. ∆είτε τι αντεθνικό
κράτος είστε! ∆είτε τι φτιάχνετε! ∆εν είναι δυνατόν οι Αυστραλοί
οµογενείς να ζητάνε να µάθουν την ελληνική γλώσσα, να µη
στους στέλνουµε χρήµατα γιατί δεν υπάρχουν και στην Ελλάδα
να µαθαίνουµε αλβανική ιστορία! Να µαθαίνουµε τι, για τους
Τσάµηδες; Θα µαθαίνουν τα παιδάκια από την Αλβανία για τους
Τσάµηδες, την ιστορία τους και πως έσφαζαν τους Έλληνες;
Επίσης, θα ήθελα στο σηµείο αυτό να κάνω µία αναφορά σε
ένα γεγονός που µε θλίβει και το λέω αβίαστα.
Κύριε Κουβέλη, µπροστά από τη Βουλή είναι το κενοτάφιο των
ηρώων νεκρών µας του 1974, του 1940 κ.λπ. Κενοτάφιο σηµαίνει
χώρος νεκρών ηρώων. Εγώ ειλικρινά, πέρα από τα απάνθρωπα
που είδαµε στο πρόσωπο του κ. Γλέζου, τα αντισυνταγµατικά,
αντιδηµοκρατικά, τη βάρβαρη συµπεριφορά ενός αστυνοµικού,
είδα και κάτι άλλο, κύριε Κουβέλη, που µε λύπησε. Είδα Βουλευτές να πατάνε πάνω στο κενοτάφιο των νεκρών την ώρα του
πανό. Ο χώρος είναι κενοτάφιο νεκρών, κύριε Κουβέλη. Είναι
απαράδεκτο για ένα κοινοβουλευτικό κόµµα να επιτρέπει Βουλευτές του να πατούν στο κενοτάφιο των ηρώων και να απλώνουν πανό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Άρα, επειδή οι συµβολισµοί έχουν την αξία τους, κύριε Κουβέλη, θέλω να πω πως πρέπει να είµαστε προσεκτικοί όλοι µας.
Πάµε και σε κάτι άλλο, το οποίο κανείς δεν το έχει πει εδώ
µέσα.
Ξέρετε, τι πάει να κάνει το ΠΑΣΟΚ. Το 2001 έγινε η τελευταία
απογραφή. Το 2011 θα γίνει η επόµενη απογραφή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτό σας βιάζει, κυρία Υπουργέ, οι δηµοτικές
εκλογές και η απογραφή του 2011. Θέλετε να τους απογράψετε
ως Έλληνες πολίτες, γρήγορα -γρήγορα για τις επόµενες εκλογές, να πάρετε τη νίκη που πιστεύετε.
Αλλά θα σας πω κάτι που µαθαίνω από το ΠΑΣΟΚ, γιατί προέρχοµαι από το ΠΑΣΟΚ: Η τοπική κοινωνία είναι αγανακτισµένη
µαζί σας. Και ξέρετε γιατί; Στις επόµενες δηµοτικές εκλογές,
όταν θα πάτε σε ποσόστωση µεταναστών στα ψηφοδέλτια, θα
πάθετε κάζο, θα πάθετε µεγάλη πλάκα. Θα σας κυνηγάνε οι ίδιοι
άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν εθνική µέριµνα και εθνικό
χρέος να αντιδράσουν. Θα έχετε µεγάλο πρόβληµα και θα το
βρείτε µπροστά σας. Γιατί σπέρνετε ανέµους και θερίζετε θύελλες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και κλείνω κάπου εδώ, λέγοντας το εξής: Πόσοι από σας γνωρίζετε ότι ο γερµανικός Τύπος -γιατί εγώ διαβάζω διεθνή Τύπο,
κύριε Κουβέλη- µιλάει για µία Αστυνοµία που υπάρχει –έκανα
ερώτηση και στον Υπουργό- και η οποία σε περίπτωση κοινωνικής αναταραχής που είναι βέβαιη στην Ελλάδα, θα παρέµβει.
Είναι µια ευρωπαϊκή χωροφυλακή, µε δώδεκα χιλιάδες αστυνοµικούς, οι οποίοι σε περίπτωση σύγκρουσης σε οποιαδήποτε
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρεµβαίνουν κατασταλτικά µε
οποιοδήποτε µέσο, χωρίς την άδεια του κράτους. Έκανα ερώτηση στον Υπουργό για περισσότερες πληροφορίες. Και βέβαια
το ΚΚΕ έκανε το ατόπηµα, πήρε την ερώτησή µου και νόµιζε πως
εγώ ήµουν υπέρ της καταστολής αυτής. Για να δείτε πόσο γκεµπελιστικά φέρονται κάποιοι.
Εγώ έκανα την ερώτηση για να µη συµβεί αυτό εδώ στην Ελλάδα, να έρθουν αστυνοµικοί από την Ιταλία και τη Γαλλία και να
επιβάλουν την τάξη, γιατί οι γερµανικές εφηµερίδες περιµένουν
κοινωνική αναταραχή στην Ελλάδα, η οποία φαίνεται ότι έρχεται, κύριε Κουβέλη.
Βάζετε Γερµανό αστυνοµικό να δέρνει όχι µόνο τον Γλέζο,
αλλά και τον Κουβέλη, τον Βελόπουλο, γιατί δεν µας ξέρουν κιόλας. ∆εν ξέρουν τους αγώνες που έκανε ο Γλέζος ή ο Κουβέλης.
Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγµατα κι αν ισχύουν –γιατί έκανα
ερώτηση στον Υπουργό και ο γερµανικός Τύπος λέει ότι ισχύουν- πολύ φοβούµαι ότι τα πράγµατα περιπλέκονται.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας. Κλείνοντας θα
πω το εξής: Εύχοµαι -και το λέω εντίµως- το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αµερική και τα χαµόγελα του Οµπάµα να µην είναι
δυσάρεστα στην πορεία για τα εθνικά µας θέµατα. Σκοπιανό και
ελληνοτουρκικά είναι –φαντάζοµαι- στην αρχή του τέλους, µε,
δυστυχώς θα έλεγα, όχι φιλελληνική λύση. Γιατί το λέω αυτό; Οι
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Αµερικανοί θέλουν συγκεκριµένα πράγµατα. Θέλουν να πάµε
στρατό στο Αφγανιστάν, να αποκαλέσουµε Άνω Μακεδονία ή
Νέα Μακεδονία τα Σκόπια και θέλουν τα ελληνοτουρκικά να τα
κλείσουν, όπως τους βολεύει. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Εύχοµαι, λοιπόν, η πολιτική στήριξη να µη γίνει εθνική τραγωδία.
Γιατί χρήµατα δεν παίρνουµε, έτσι κι αλλιώς. Χρήµατα θα δώσουµε εµείς ως Έλληνες, δεν θα µας δώσουν ούτε οι Γερµανοί
ούτε οι Άγγλοι ούτε οι Αµερικανοί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Βελόπουλο. Ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος από τη Νέα ∆ηµοκρατία έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ελληνίδες
και οι Έλληνες αισθανόµαστε υπερηφάνεια για την υψηλή ποιότητα δηµοκρατίας στον τόπο µας. Για τις αξίες, τις οποίες υπηρετούµε µε τον πολιτισµό µας, ως δηµιούργηµα αυτών των
αξιών. Αλλά και αξίες, οι οποίες τροφοδότησαν την ευρωπαϊκή
ιδέα. Η ελληνική κοινωνία και κατανόηση επιδεικνύει και ανοχή,
απέναντι στις πολιτικές πεποιθήσεις, στα θρησκευτικά δόγµατα
και στις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Συνεπώς διλήµµατα και δόγµατα του τύπου «πιστοί και άπιστοι» και σύγκρουση-διάκριση πολιτισµών, και µάλιστα µε τρόπο σκληρό στο εσωτερικό της
χώρας, ούτε γίνονται αποδεκτά ούτε βρίσκουν αντιστοίχιση στην
ελληνική κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή υπήρξαν υπαινιγµοί για τους συναδέλφους µου της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι δεν είναι παρόντες,
βλέπω ότι οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί που απουσιάζουν από την Αίθουσα και φοβούµαι ότι θα µετέχουν των διαδηλώσεων εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής για να πείσουν ότι
το σκηνικό της υποκρισίας, που τις τελευταίες ηµέρες έχει στηθεί µε σοβαρή υποστήριξη από τα µέσα επικοινωνίας, είναι αληθές. ∆ηλαδή, εµφανίζονται ως ΠΑΣΟΚ να διαφοροποιούνται από
την κυβερνητική πολιτική, την πολιτική που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, για να πείσουν τους Έλληνες ότι το
ΠΑΣΟΚ θέλει µία άλλη πολιτική για την οικονοµία στη χώρα. Βέβαια, είµαστε σίγουροι ότι πάντοτε ήθελε µια άλλη πολιτική, να
ξοδεύει και να σπαταλά απ’ αυτά που δεν έχει ο προϋπολογισµός, στο όνοµα του λαϊκισµού.
Ελπίζω, κυρία Υπουργέ, ο Υπουργός επί των Εσωτερικών να
µη µετέχει αυτών των διαδηλώσεων, γιατί και η δική του απουσία,
χωρίς να υποτιµώ εσάς, από τη σηµερινή συζήτηση έχει τη σηµασία της. Και αυτό γιατί απέφυγε να απαντήσει στις επικρίσεις
και τα επιχειρήµατα της Αντιπολίτευσης. Αυταρχισµός της αυθεντίας; Είστε τόσο υπεράνω της κριτικής µας και των επιχειρηµάτων µας; Επιτρέψτε µου να σας πω ότι και η αυταρχική
συµπεριφορά και η έκφραση αυθεντίας οδηγούν σε ήττες. Αντίθετα ο διάλογος, η µετριοπάθεια είναι τα ποιοτικά στοιχήµατα
τα οποία µπορούν να µας οδηγήσουν σε κάποια αποτελέσµατα.
Έρχοµαι σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Ρώτησα εχθές, και περιµένω να µου πείτε, µε βάση τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν
αυτή τη στιγµή στις νοµαρχίες, πόσες αιτήσεις υπάρχουν και για
ποιον αριθµό προσέλκυσης µεταναστών για να εργαστούν φέτος
στην Ελλάδα, οµιλούµε; ∆εν µπορεί να είστε Υπουργοί, Κυβέρνηση ευρωπαϊκής χώρας και να µην µπορείτε να απαντήσετε, µε
βάση την ισχύουσα µεταναστευτική πολιτική, πόσες αιτήσεις
υπάρχουν για να εργαστούν µετανάστες στη χώρα µας.
Γιατί ρωτώ; ∆ιότι η χώρα έχει µεταναστευτική πολιτική, την
οποία για κάποιον ανεξήγητο σε εµάς λόγο –αφού δεν επαρκούν
σ’ εµάς τα επιχειρήµατά σας ή δεν καταδέχεστε να µας καταθέσετε επιχειρήµατα- την περιφρονείτε. Ήρθε χθες ο Υπουργός και
µας είπε ότι υπεύθυνη για το πρόβληµα της ύπαρξης εκατοντάδων χιλιάδων υπηκόων τρίτων χωρών, µη νοµίµως εισελθόντων
στη χώρα –για να µη συγκρουόµεθα για την ορολογία- είναι η
Νέα ∆ηµοκρατία. Έκανε υπαινιγµό για τον πρόεδρο κ. Αντώνη
Σαµαρά, για µία δήλωσή του κάπου, κάποτε στην Αλβανία.
∆έκα χρόνια µετά ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, από το 1993
µέχρι το 2004. Στα έντεκα αυτά χρόνια δεν πράξατε τίποτα και
σας φταίει η Νέα ∆ηµοκρατία. Για κοιτάξτε στα Πρακτικά των συζητήσεων το 2001, τι λέγατε όταν φέρατε να ψηφίσετε το ν. 2910:
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«Για πρώτη φορά η χώρα αντιµετωπίζει ένα τέτοιο κύµα µεταναστευτικού ρεύµατος, δεν ήµασταν έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε
τις αλλαγές του 1989». Σήµερα τα αποσιωπάτε αυτά και λέτε ότι
φταίει πάντα η Νέα ∆ηµοκρατία.
Επιτέλους, µπορεί αυτό να σας προσφέρει µια πολιτική άνεση,
να εκφράζεστε τώρα, επειδή είναι και το εκλογικό αποτέλεσµα
κοντά. Αλλά να ξέρετε, κυρία Υπουργέ, ότι ο χρόνος περνάει και
αυτά τα οποία λέτε ή είπατε έχουν αξία, για να κάνουµε κάθε
φορά συγκρίσεις, για να βγάζουµε συµπεράσµατα. Γιατί δε µιλάτε;
Σας έκανα χθες έναν υπαινιγµό. Τι έγινε µε τις ελληνοποιήσεις,
οι οποίες περνούσαν τότε από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης,
επί ηµερών του κ. Ρωµαίου. ∆εν ξέρετε τίποτα γι’ αυτά; Ρωτήστε
τις κρατικές υπηρεσίες να σας πληροφορήσουν. Είχαν γίνει θέµατα τότε από την αντιπολίτευση, από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Ήταν
ελληνοποιήσεις όπου οι διαµένοντες είχαν ορίσει ως κατοικία ξενοδοχεία της Αθήνας. Οδηγήσατε τον Πρωθυπουργό σας να
έρθει στη Βουλή, να επικαλεστεί δύο-τρεις περιπτώσεις ελληνοποιήσεων, όπως είπατε, µε διαφορετική γνώµη της υπηρεσίας.
Σπουδαίο το εύρηµα µεταξύ όλων, όσα γίνονται αυτήν τη στιγµή
στη χώρα. Όλα αυτά έγιναν για να αποσιωπήσετε τις ευθύνες
σας για το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Γι’ αυτό χρησιµοποιώ αυτά τα επιχειρήµατα. Για να καταδείξω
στην Ολοµέλεια της Βουλής, ότι αποφεύγετε τη συζήτηση, δεν
απαντάτε σε όσα σας έχουµε επισηµάνει. ∆εν απαντάτε: «Γιατί
κάνετε αυτή την πολιτική;» Αρνείστε να συζητήσετε επί των συνεπειών. Τολµήστε να µας πείτε ποιο από τα επιχειρήµατα της
Αντιπολίτευσης είναι έωλο, είναι αβάσιµο. Αντί να απαντήσετε,
µας καταγγέλλετε µε µία έκφραση ρατσισµού εκ µέρους σας, ότι
εµείς είµαστε δήθεν ρατσιστές. ∆εν είµαστε. Είµαστε φιλελεύθεροι, έχουµε ανοιχτή σκέψη, πιστεύουµε στην ανοχή, στην ανοιχτή κοινωνία και µας λέτε ότι είµαστε φοβικοί και δεν είµαστε
ικανοί να αντιληφθούµε το µέλλον και φοβόµαστε ότι θα φτάσουµε σε διχαστικές καταστάσεις, τις οποίες εµείς ποτέ δεν υπερασπιστήκαµε εδώ.
Αντίθετα, είµαστε υπερήφανοι για τις επιτυχίες των δικών µας
οµογενών, των δικών µας Ελληνίδων και Ελλήνων, οι οποίοι σε
άλλες πατρίδες διέπρεψαν. ∆εν αρνούµεθα την πρόοδο των υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα µας. Αλλά υπάρχει µεταναστευτική πολιτική, υπάρχει στρατηγική µε την οποία θα ενταχθούν
οµαλά στην ελληνική κοινωνία. Επισήµανα τη µεγάλη ευθύνη, την
οποία έχετε, στο να µην καταργηθούν και καταστρατηγηθούν
αυτές οι διαδικασίες.
Πανό «Όχι στην ελληνοµάθεια». Πανό το οποίο υπαινίσσεται
ότι εδώ θα υπάρχουν εστίες ριζοσπαστικοποίησης συγκεκριµένων οµάδων, που δρουν µέσα στη χώρα µε άλλες επιδιώξεις, νοµίζω ότι πρέπει να προβληµατίζει όλους και να µας θέτει ενώπιον
των ευθυνών µας.
Τέλος, αντιληφθείτε ότι το εµπόριο της ελπίδας, το οποίο γίνεται µ’ αυτούς που, παρανόµως, µεταφέρουν στη χώρα υπηκόους τρίτων χωρών, θα το µεταφέρετε και µέσα στην Ελλάδα.
Επιτήδειοι µε γραφεία θα αναλάβουν να εξασφαλίζουν την ελληνική ιθαγένεια σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους θα
εκµεταλλεύονται κατά τον πλέον αισχρό τρόπο.
Και τέλος αυτό το οποίο κάνετε εν όψει των δηµοτικών εκλογών το µόνο το οποίο δεν µας πείθει είναι ότι το κάνετε χωρίς να
σας ενδιαφέρουν τα αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών. Άλλωστε και αυτοί που µας παρακολουθούν λαµβάνουν το συγκεκριµένο µήνυµα. Είναι κοντόθωρη στρατηγική. Είναι στρατηγική
την οποία θα την πληρώσετε στην κάλπη, γιατί οι Ελληνίδες και
οι Έλληνες, έχουν την ευαισθησία να αντιδρούν πάντοτε µε ορθοκρισία.
Και, εν πάσει περιπτώσει, η πρακτική την οποία ακολουθήσατε
να µην απαντάτε στα επιχειρήµατα της Αντιπολίτευσης είναι πρακτική, η οποία δεν περιποιεί τιµή σε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Φωτεινή Πιπιλή από την Νέα ∆ηµο-
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κρατία, για οκτώ λεπτά, επίσης. Ακολουθεί ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
Ορίστε, έχετε το λόγο, κυρία Πιπιλή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να δηλώσω από την αρχή της οµιλίας µου, την δυσαρέσκεια µου και την οργή µου, που σήµερα ηµέρα γενικής απεργίας, για αιτιολογηµένους λόγους, λόγω των µέτρων, σήµερα,
συνειδητά και µε δόλο, η Κυβέρνηση αποφάσισε να ψηφιστεί το
πιο σηµαντικό, για το µέλλον και την ελληνική και ενσωµατωµένη
κοινωνία, νοµοσχέδιο. Και το λέω αυτό ότι είναι συνειδητή η απόφαση και µε δόλο και µε τερτίπια επικοινωνιακά και προπαγανδιστικά µε αφορµή ότι η συγκεκριµένη σηµερινή ηµέρα γενικής
απεργίας είχε προαναγγελθεί, εδώ και ένα δεκαήµερο.
∆εύτερο, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι την ίδια ώρα που ανακοινώνονταν τα σκληρά µέτρα για µεγάλη κατηγορία Ελλήνων,
την ίδια ώρα που όλοι οι Έλληνες είναι µε τα κοµπιουτεράκια και
προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς σηµαίνει για την τσέπη
τους η οικονοµική πολιτική, την ίδια ώρα άρχισε η συζήτηση του
νοµοσχεδίου στην Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ.)
Πάµε σε ένα άλλο θέµα αναφορικά µε το άρθρο 1. Επειδή είµαι
µέλος της Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, πρώτα απ’ όλα ενθυµούµαι µε τι σθεναρή αντίσταση η τότε Αντιπολίτευση του
ΠΑΣΟΚ απέτρεψε την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας να
κάνει το, επί πολύ χρόνο, αυτονόητο, να µπορούν να ενταχθούν
στην ελληνική κοινωνία και να ψηφίζουν -ποιοι άλλοι;- οι Έλληνες
οµογενείς. ∆εχθήκαµε τότε λυσσαλέα επίθεση και αποδεικνύεται τώρα γιατί σου λέει: «Αφού εµείς θα φέρουµε το νοµοσχέδιο
per mare per terram για την ενσωµάτωση των µεταναστών, θα
βάλουµε µαζί και τους οµογενείς για να ισορροπήσουµε λίγο το
σύστηµα». Και συγκεκριµένα και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της
συζήτησης, η οποία, επαναλαµβάνω, λόγω της συγκυρίας των
σκληρών οικονοµικών µέτρων, δεν µπόρεσε να βγει στην κοινωνία µέσω των ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης γιατί δεν ασχολήθηκαν καθόλου µε τη συζήτηση στην Ολοµέλεια ή στην
επιτροπή και περνάει ντούκου και αυτά θα τα δεχθείτε µόλις ο
Έλληνας πάρει χαµπάρι τι έχετε ετοιµάσει και τι θα ψηφίσετε -θα
έχετε εσείς τα προβλήµατα και όχι εµείς-άκουγα από πολλές πτέρυγες µε µία άνεση να λένε: «Α, όσοι έχουν αντίρρηση ή προσπαθούν να βελτιώσουν το νοµοσχέδιο ή να στηρίξουν τα θετικά
µέτρα του νοµοσχεδίου, είναι ρατσιστές.»
Ξαφνικά, όλοι οι Έλληνες, επειδή υπάρχουν κάποιοι που είναι
πιο προοδευτικοί από τους άλλους Έλληνες είπανε: «Όλοι όσοι
αντιδρούν ή διαφωνούν ή θέλουν να κάνουν κάπως καλύτερο το
νοµοσχέδιο είναι ρατσιστές». Και ρωτώ, εγώ, όλους αυτούς τους
επαγγελµατίες προοδευτικούς: ∆εν µου λέτε κάτι, όταν ήρθαν
τα κύµατα των µεταναστών, κάτι χωριάτες, κάτι φτωχοί άνθρωποι, κάτι αγράµµατοι, κάτι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν προσέτρεξαν να τους δώσουνε ρούχα, τροφή; Επειδή κάποιοι
κακοήθεις εκµεταλλεύτηκαν τους µετανάστες, ξαφνικά όλοι οι
Έλληνες εκµεταλλευτήκαµε τους µετανάστες;
Και τώρα είναι και κάτι Βουλευτές που στους νοµούς τους
γίναν τέρατα από τους δηµάρχους και τους νοµάρχες, που αλυσόδεναν τους Πακιστανούς. Μούγκα τότε οι προοδευτικοί!
Έπρεπε να πάνε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, να αποκαλύψουν το αίσχος της εκµετάλλευσης, για παράδειγµα στην Ηλεία,
θυµάστε, στον κάµπο µε κάτι δυστυχισµένους, και µετά βγήκανε
οι προοδευτικοί να πούν: «Πω,πω,πω,πω!».
Το ότι δεν είµαστε ρατσιστές, δεν χρειάζεται να το οµολογούµε. Το δείχνουµε. Ακόµα σήµερα υπάρχουν σύλλογοι, φορείς, ΜΚΟ και η Εκκλησία που στέργει κάθε δυστυχισµένο και
πρέπει να αναγνωρίσουµε στον Έλληνα ότι ρατσιστή δεν θα τον
κάνουν αυτοί που θέλουν per mare per terram, να περάσουν ένα
νοµοσχέδιο επειδή τους βολεύει.
Στο άρθρο 1, λοιπόν. ∆εν µου λέτε κάτι που το είχα πει και
στον Υπουργό: Γιατί δεν σέβεστε το Σύνταγµα και το άρθρο 16,
παράγραφος 3 όπου λέει για τα Ελληνάκια: «Υποχρεωτική εννεαετής Παιδεία»; Τώρα, για τους µετανάστες είµαστε ρατσιστές
εναντίον των Ελλήνων µαθητών που υποχρεωτικά πρέπει να τελέσουν το εννιάχρονο της Συνταγµατικής υποχρέωσης και ξαφ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νικά για τους µετανάστες είναι τρία, έξι. Αυτό σηµαίνει ή ότι το
ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να πηγαίνουν όλοι µέχρι τα Πανεπιστήµια -για
να µην έχουν µετά τις αιτήσεις µέσω ΑΣΕΠ για να γίνονται δηµόσιοι υπάλληλοι και σου λέει: «Άστο αυτό!»- ή ότι τους θέλει να
τελειώνουν έξι χρόνια να ξεµπερδεύουν και µετά να έχουµε εργατικό δυναµικό «Ε! Όχι να τους πάρουµε και ∆ηµοσίους Υπαλλήλους!», λέει η λογική αυτή.
Πάµε στο άρθρο 3. ∆εν µας εξηγείτε τι σηµαίνει επάρκεια, στο
νοµοσχέδιο, της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. Είναι πάρα
πολύ σοβαρό. Αυτό, δεν θα το συζητήσω, θα το αντιληφθείτε τι
εννοώ.
Πάµε στην παράγραφο 1γ, του άρθρου 3 για να δείτε η προπαγάνδα πώς περνάει στα ψιλά των νοµοσχεδίων. Συµµετοχή,
θα προηγούνται -θα προτιµώνται στην κατάθεση δηλαδή των
χαρτιών- όσοι µετανάστες συµµετέχουν σε συλλογικούς φορείς,
πολιτικές ενώσεις ή σωµατεία. ∆ηλαδή τι τους λένε: «Έλα, εσύ
χρυσό µου στην κλαδική του ΠΑΣΟΚ και θα δεις, θα σε βολέψω
εγώ.» Αυτή είναι η νοοτροπία που φαίνεται, δεν ξέρω αν ισχύει.
Αυτό αντιλαµβανόµαστε µερικοί.
Πάµε στο άρθρο 4. Λέει: «Χρειάζονται δύο Έλληνες µάρτυρες
και ο δήµαρχος» και µετά παρακάτω, λέει «και τρείς συστατικές
επιστολές». Λοιπόν, εγώ υπήρξα, πολλά χρόνια δηµοτική σύµβουλος στο ∆ήµο Αθηναίων. Το όργιο της µαφίας και των κυκλωµάτων από ένα θα γίνει πεντακόσια. Θα µε θυµηθείτε πώς θα
εξελιχθεί αυτό το σύστηµα.
Πάµε στο άρθρο 5. «Οι Υπηρεσίες Ασφαλείας υποχρεούνται
να απαντήσουν µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών για χιλιάδες αιτήσεις». Καλά, τώρα, κοροϊδευόµαστε; Τι θα κάνει η Ασφάλεια; Η Ασφάλεια δεν προλαβαίνει να επιλύσει θέµατα της
καθηµερινότητας. Θα προλάβει, λοιπόν; Έχουµε εκατόν πενήντα
χιλιάδες στην Ασφάλεια; Αυτό πρέπει να το προσέξετε, όσοι το
ψηφίσετε. Θα σας σηκώσουν τα µολύβια, θα µε θυµηθείτε, θα
αρχίσουν στάσεις εργασίας και από τους υπαλλήλους των δήµων
και από τους υπαλλήλους της Αστυνοµίας και θα πουν: «Φέρτε
τώρα καινούργιο προσωπικό και τα λέµε».
Πάµε στο άρθρο 17 για το εκλέγεσθαι. Εκεί «εκλέγεσθαι» δεν
σηµαίνει µαζεύω καρπούζια, έχω δικαίωµα εργασίας και να γραφτώ στα συνδικαλιστικά σωµατεία. Είναι άλλο αυτό. Επειδή ο µεροκαµατιάρης µετανάστης, σιγά που θα τρέχει να γίνει
δηµοτικός σύµβουλος. Θα σας πω εγώ τι θα γίνει. Θα γεµίσουµε
συνδικαλιστές µεταναστών, αυτούς που στην ουσία εκπροσωπούν δήθεν το φτωχό εργαζόµενο µετανάστη και θα εξελιχθεί η
δηµοτική Τοπική Αυτοδιοίκηση σε ένα κατεστηµένο πάλι από
συνδικαλιστές.
Και πάµε στο κυριότερο. Στη γενική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Καλούµαστε οι Έλληνες, λοιπόν, να πληρώσουµε την εποχή της σκληρής λιτότητας τη µεταναστευτική
πολιτική, την πολύ large του κ. Παπανδρέου και της Κυβέρνησής
του, διότι από 1.500 ευρώ που ήταν το παράβολο το ρίχνουµε,
επειδή είµαστε πολύ πλούσια χώρα, στα 700 ευρώ. Εξακόσια
ευρώ ήταν, το πήγατε 700, χωρίς τη συνταγµατική αρχή, την κλίµακα.
Αφού θα δηλώνουν µέσω του ΑΜΚΑ, ξέρουν τι εισοδήµατα
έχουν. ∆ηλαδή, οι Κινέζοι ευκατάστατοι έµποροι ρούχων, θα πληρώνουν και θα γίνονται Ευρωπαίοι πολίτες µε εφτά εκατοστάρικα ή µε όσο κάνουν δεκαπέντε τσιγάρα ο άλλος θα γίνεται
Έλληνας όταν κάνει επανατοποθέτηση;
Επίσης, είναι απαράδεκτα αλαζονικό, το να δηµιουργείτε τώρα
νέες επιτροπές ηµετέρων µε κόστος 300.000 ευρώ το χρόνο και
γραµµατείς και φαρισαίους, που θα τους πληρώνει ο ελληνικός
λαός. Τόσες χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι υπάρχουν. Πρέπει να
πληρώσουµε καινούργιους για να κάνουν την πολιτογράφηση;
Εγώ καταψηφίζω στο σύνολό του αυτό το νοµοσχέδιο, διότι
καταφέρατε µία νοµιµοποίηση αυτονόητη -ειδικά των παιδιών
που γεννήθηκαν εδώ- να τη µετατρέψετε, σε αυτό το εξάµβλωµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ. Πιπιλή.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης για µία σύντοµη παρέµ-
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βαση.
Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν θα απασχολήσω πολύ το Σώµα, κύριε Πρόεδρε.
Κατετέθη ότι δίνονται µεγάλα, τεράστια ποσά για κάποιες
γιορτές των Μουσουλµάνων µεταναστών. Είναι µια ιδέα και σε
µία περίοδο οικονοµικής «ευφορίας» για ποιο λόγο όχι. Συµβαίνει, όµως, κύριε Πρόεδρε, το εξής. Καταργούµε τις εθνικές παρελάσεις από έλλειψη χρηµάτων. ∆εν είναι σχήµα οξύµωρον και
αντιφατικόν να τα δίνουµε γι’ αυτές τις γιορτές της Ανατολής και
να µην κάνουµε την εθνική µας εορτή, να µην γιορτάζουµε τη παρέλαση, για να γίνονται αυτά τα πανηγύρια;
Καταργείται η παρέλαση για πρώτη φορά και σπαταλάµε τα
χρήµατα αριστερά και δεξιά σε επιτροπές, εις τα πανηγύρια που
έλεγα πριν. Και δεν είναι ότι σταµατάει η παρέλαση εδώ εις την
Ελλάδα. ∆υστυχώς, σταµατάνε και οι εκδηλώσεις στις Πρεσβείες, σε όλο τον κόσµο. Αυτή τη χρονιά, δηλαδή, η Ελλάδα δεν
θα γιορτάσει πουθενά την εθνική της εορτή. Κάτω από αυτό το
πλαίσιο δεν θα είχαµε την επιτυχία της συναντήσεως του
Οµπάµα µε τον Παπανδρέου παρουσία του Αρχιεπισκόπου ∆ηµητρίου, στη γιορτή όπου ελέχθησαν τα περισσότερα και τα
πλέον ουσιαστικά.
Νοµίζω ότι όλα αυτά είναι λάθη. Και πρέπει κάποια στιγµή,
πέρα από την µεταναστολατρεία και µεταναστολαγνεία, να κοιτάξουµε επιτέλους και τι εξυπηρετεί το έθνος για το οποίο µερικοί φοβούνται καν να το αναφέρουν.
Και επ’ ευκαιρία θα ήθελα να καταθέσω την εξής πρόταση,
κύριε Πρόεδρε. Η Ελλάδα και ο πολίτης πλήττονται βαναύσως
µε όλα αυτά τα οποία αυτές τις ηµέρες γίνονται και εις αντίδρασιν αυτών έχουµε τη µεγάλη πορεία. Είναι αδιανόητο σ’ αυτήν
την κρίσιµη περίοδο για τη χώρα τα κόµµατα να παίρνουν πακτωλούς χρηµάτων. Ζητώ, λοιπόν, από τα υπόλοιπα κόµµατα της
Βουλής να συµφωνήσουµε σήµερα, ότι θα πάρουµε το 50% της
κρατικής χορηγίας. ∆εν µας χρειάζονται, εξάλλου δεν είναι εκλογική χρονιά. Να πάρουµε το 50%. Αυτοµάτως 50.000.000 θα
µπουν στο δηµόσιο ταµείο, για να πάµε να καλύψουµε άλλες
ανάγκες. Σήµερα, εδώ και τώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Περιµένω τη θέση και των άλλων κοµµάτων. Και αν ευκόλως
εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τη δύναµη, δεν έχουν -όχι το σθένος
το ψυχικό που νοµίζω ότι όλοι το έχουµε- τις οικονοµικές συγκυρίες εσωτερικά των κοµµάτων να εξυπηρετήσουν αυτή την πρόταση, να µην σπεύσουν να πουν πως είναι λαϊκισµός. ∆εν είναι
λαϊκισµός το να θέλεις να υπηρετείς την πατρίδα σου. Και αυτή
τη στιγµή εµείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό λέµε πρώτα η
πατρίδα και µετά το κόµµα. Ας το πουν και άλλοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρατζαφέρη και για το ευσύνοπτο της παρεµβάσεώς του ως
προς το χρόνο. Ως προς την πρότασή σας κατεγράφη και κατεχωρίσθη στα Πρακτικά. Θα αποτελέσει αντικείµενο ελπίζω διαβουλεύσεων για την ευδοκίµησή της ή όχι.
Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω δύο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Το έφερε έτσι η οικονοµία χρόνου της
συζήτησης. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ο κ. ∆ιαµαντίδης ξεκίνησε
λέγοντάς µας -ούτε λίγο ούτε πολύ- ότι το γεγονός της κατάργησης της βίζας µετά το τελευταίο ταξίδι του κ. Παπανδρέου,
είναι επίτευγµα του κ. Παπανδρέου. Κύριε ∆ιαµαντίδη, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, πάψτε να έχετε το σύνδροµο ότι όλη η
ιστορία γράφεται από το ΠΑΣΟΚ. Ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει µε
το ΠΑΣΟΚ.
Σε ό,τι αφορά τη βίζα σας ενηµερώνω, επειδή έχω χειριστεί το
θέµα αυτό δυο χρόνια µαζί µε την Υπουργό Εξωτερικών κ. Μπακογιάννη, ότι όλα ήταν έτοιµα, ύστερα από προσπάθειες δύο
χρόνων. Και απέµενε το τυπικό και µόνο, όπερ και εγένετο. Εγώ
να δεχθώ ότι είναι µια εθνική προσπάθεια, η οποία άλλωστε
έπρεπε να είχε τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρω ότι είναι
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σηµαντικό αλλά δεν είναι και το µεγαλύτερο θέµα της εξωτερικής
µας πολιτικής. Άλλα να υπερασπίζεστε όταν θα έρθει η ώρα, που
είναι κρίσιµα. Και πάψτε να θεωρείτε ότι και το θέµα της βίζας
ακόµα, είναι θέµα το οποίο οφείλεται στον κ. Παπανδρέου και
στο ΠΑΣΟΚ. Εν µέρει οφείλεται στον κ. Παπανδρέου και πολύ λιγότερο απ’ ό,τι οφείλεται στη Νέα ∆ηµοκρατία, χωρίς η Νέα ∆ηµοκρατία –το τονίζω- να θεωρεί ότι αυτό είναι κανένα µεγάλο
επίτευγµα της εξωτερικής µας πολιτικής. Άλλα είναι τα επιτεύγµατα.
Το δεύτερο το οποίο θέλω να τονίσω είναι µια διευκρίνιση που
αφορά την παρέµβαση του κ. Ευθυµίου. Κύριε Κοινοβουλευτικέ
Εκπρόσωπε, εγώ ως Υπουργός είχα πει -και αυτό είναι καταγεγραµµένο παντού και στα συνέδρια της ΚΕ∆ΚΕ και αυτή είναι η
θέση µου και η θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας, προκύπτει και από
την επιστηµονική έκθεση της Βουλής - ότι επειδή, πράγµατι, δεν
υπάρχει συνταγµατικό πρόβληµα, µπορεί να δοθεί η δυνατότητα
συµµετοχής στις δηµοτικές εκλογές στους επί µακρόν διαµένοντες. Πράγµατι οι επί µακρόν διαµένοντες είναι εκείνοι οι οποίοι
παραµένουν επί µια πενταετία στη χώρα. Είναι, όµως, πολλές
άλλες προϋποθέσεις που πρέπει κάποιος να έχει για να υπαχθεί,
δεν είναι µόνο η πενταετία. Και όπως θα εξηγήσω παρακάτω το
κάνω πρόταση και στην Κυβέρνηση. Σ’ αυτούς, «ναι», αν το θέλει.
∆εν είναι, όµως, αυτοί µονάχα, κατά το νοµοσχέδιο, είναι πολλοί
άλλοι. Θα τα πούµε στη συνέχεια.
∆ύο είναι οι ενότητες της παρέµβασής µου παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι. Το πρώτο αφορά την ιθαγένεια και το δεύτερο
αφορά την παροχή του δικαιώµατος ψήφου στους µετανάστες
ιδίως στις δηµοτικές εκλογές, όπως διαρθρώνει το σχετικό νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση.
Όσον αφορά για την ιθαγένεια είχα πει ότι -και το επαναλαµβάνω και τώρα και δεν θα κουράζοµαι να το λέω για να καταγραφεί αυτό - δεν ισχύει πια στον κόσµο αµιγώς είτε το jus
sanguinis είτε το jus solis. Ιδίως το jus solis έχει σχεδόν καταργηθεί. Αντικαθίσταται σιγά-σιγά από µία τρίτη παράµετρο που
συνυπάρχει µε το jus sanguinis -που παραµένει η βάση στα περισσότερα συστήµατα και πρέπει να παραµένει η βάση- σε αυτό
που λέµε animus.
Όλοι δεχόµαστε ότι, η χώρα µας είναι µία ανοικτή χώρα σ’
αυτόν που θέλει να γίνει Έλληνας, όταν αποδεικνύει ότι θέλει να
γίνει Έλληνας και έχει και τις προϋποθέσεις. Κανείς δεν το αρνήθηκε αυτό. Άλλο αυτό, όµως, και άλλο η «ιθαγένεια αµηχανίας», όπως θα εξηγήσω στη συνέχεια.
Το animus προϋποθέτει, πρώτον, δυνατότητα δήλωσης βούλησης και, δεύτερον, να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, που να
αποδεικνύουν ότι αυτός ο οποίος δηλώνει τη βούλησή του, πράγµατι εννοεί τη βούλησή του αυτή. Η Κυβέρνηση καταστρατηγεί
και τα δύο αυτά κριτήρια.
Πρώτα, πρώτα το γεγονός ότι δεν συµφωνεί στο ότι, το παιδί
που γεννιέται στην Ελλάδα ή το παιδί που έχει περάσει τα εννιά
χρόνια –όπως πρότεινε ο Πρόεδρος ο κ. Σαµαράς- της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όταν γίνεται δεκαοκτώ χρονών να µπορεί
να πάρει την ελληνική ιθαγένεια. Όχι πριν, κατά την εικαζόµενη
βούλησή του που θα εκδηλωθεί στα δεκαοκτώ του χρόνια. Να
ζητάει την ελληνική ιθαγένεια στα δεκαοκτώ –γιατί το αισθάνεται
ότι είναι Έλληνας- αλλά όχι να του τη δίνουµε πριν. Και αν δεν
θέλει, να αποβάλει την ελληνική ιθαγένεια! Μα, τι είναι η ελληνική ιθαγένεια; Ρούχο είναι, παλτό είναι -τι είναι;- για να το βάζεις
και να το βγάζεις ανάλογα µε τη θερµοκρασία που υπάρχει;
Είναι ντροπή για την ίδια την έννοια της ιθαγένειας. Το ίδιο,
όµως, ισχύει και σε ό,τι αφορά τους ενήλικες. Κατεβάζει η Κυβέρνηση τα δέκα χρόνια που ισχύουν στο σηµερινό κώδικα στα
πέντε, ιδίως για όσους υπάρχουν µέχρι σήµερα. Τα εφτά χρόνια
-το έχω πει- είναι γι’ αυτούς που θα έρθουν.
Η µεγάλη µάζα, ο µεγάλος όγκος είναι αυτοί οι οποίοι είναι
πέντε χρόνια. Το γεγονός, λοιπόν, ότι περίπου όσοι είναι πέντε
χρόνια στην Ελλάδα κάτω από πολύ εύκολες προϋποθέσεις µπορεί να πάρουν την ιθαγένεια, αυτό τι κάνει; Καταστρέφει εντελώς το καθεστώς τού επί µακρόν διαµένοντος, που είναι η
«ναυαρχίδα» µε βάση την οποία ασκούµε µεταναστευτική πολιτική.
Αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει ότι η κυβέρνηση Καρα-
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µανλή διαµόρφωσε µεταναστευτική πολιτική και εδώ και έξω.
Ένας από τους πυλώνες ήταν το καθεστώς των, επί µακρόν, διαµενόντων που ήταν το κυριότερο µέσο για την ενσωµάτωση των
µεταναστών.
Εγώ προκαλώ τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλόπιστα, τους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο, και τους λέω. Κοιτάξτε τις προϋποθέσεις του καθεστώτος του, επί µακρόν, διαµένοντος και κοιτάξτε τους όρους που µπορεί να πάρει κάποιος ιθαγένεια µε
αυτές τις διατάξεις που φέρνει η Κυβέρνηση ύστερα από πέντε
χρόνια. Τι είναι ευχερέστερο; Θα το δείτε, είναι σαφές. Να πάρεις ιθαγένεια.
Και ερωτώ: Ποιος µετανάστης είναι εκείνος, ο οποίος δεν θα
επιλέξει να πάρει ιθαγένεια, όχι γιατί τη θέλει, αλλά γιατί είναι
ευκολότερο γι’ αυτόν; Γι’ αυτό είπα ότι είναι νοµοσχέδιο που εισάγει αυτό που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσµο, την «ιθαγένεια
αµηχανίας». Την παίρνει ο µετανάστης, γιατί, αφού στερείται η
ελληνική Κυβέρνηση µεταναστευτικής πολιτικής µετά τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, σου λέει «Εγώ µετανάστης θέλω να είµαι,
αλλά νόµιµος µετανάστης και να έχω µεταναστευτική πολιτική
για την ενσωµάτωσή µου. Αφού δεν µου την παρέχει η χώρα στην
οποία βρίσκοµαι, αλλά µου λέει να ανοίξω την πόρτα και µπω
µέσα ως ιθαγενής, γιατί να µην το κάνω;»
Γιατί αυτή είναι η λογική του νοµοσχεδίου. Και αυτό είναι καταστροφικό και για τους µετανάστες και για τη χώρα, γιατί µεταχειρίζεται την Ελλάδα αυτό το νοµοσχέδιο ως πληθυσµό.
Όµως, είµαστε λαός –για να χρησιµοποιήσω πάλι την έκφραση
του Αντώνη Σαµαρά- και αυτή την έννοια του λαού πρέπει να την
υπερασπιστούµε και για µας και για το έθνος. Και αυτό δεν είναι
έλλειψη προοδευτισµού, ούτε ρατσιστική αντίληψη, είναι η µόνη
σωστή θέση γιατί αλλιώς διαπράττουµε τούτη τη στιγµή ένα ιστορικό λάθος, όπως είχα πει. Το διαπράττει η Κυβέρνηση και όσοι
ψηφίζουν αυτές τις διατάξεις.
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα, το οποίο αφορά τις εκλογές. Τόνισα προηγουµένως –το είχα πει και στην πρωτολογία µου επί
της αρχής- δείχνει εξ όνυχος τον λέοντα, που έλεγαν οι αρχαίοι
ηµών πρόγονοι, δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητές αυτής της
Κυβέρνησης. Το δείχνει σαφώς και το είπα. Έρχεται και φέρνει
αυτό το νοµοσχέδιο µαζί µε τις διατάξεις που αφορούν τη συµµετοχή στις εκλογές.
Τονίζω πως ό,τι λέω, για τα θέµατα αυτά, δεν αφορά τα θέµατα των οµογενών. Εκεί τις ψηφίζουµε τις διατάξεις. Άλλωστε,
εµείς ανοίξαµε αυτό το δρόµο και το ξέρετε. Μπράβο που πάει
γρηγορότερα και θα κάνουµε οτιδήποτε για να πάει γρηγορότερα το θέµα και της αναγνώρισης της ιθαγένειάς τους -γιατί δεν
είναι απονοµή, είναι αναγνώριση- και το θέµα της συµµετοχής
τους στις εκλογικές διαδικασίες.
Υπάρχει, όµως, σοβαρότατη αντίρρηση σε όλα τα υπόλοιπα.
Πρώτα-πρώτα, ποιο είναι το πρώτιστο χρέος που έχουµε τούτη
την ώρα; ∆εν θα ήταν να εφαρµόσουµε το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, για να δώσουµε τη δυνατότητα να µην
αναγκάζονται να έρχονται από το εξωτερικό οι Έλληνες που είναι
εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίζουν;
Είναι Έλληνες που είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους! Το λέω και θα το ξαναλέω. Φέραµε το νόµο µετά από
διαβούλευση. Το ΠΑΣΟΚ έκανε χίλιες στροφές για να µην ψηφίσει αυτό το νόµο, γιατί φοβάται τους οµογενείς, φοβάται τη συµµετοχή τους. Και απέρριψε το νοµοσχέδιο.
Και αφού έγινε Κυβέρνηση, αντί να φέρει αυτό το νοµοσχέδιο
και να κάτσουµε να κουβεντιάσουµε για να δούµε τι γίνεται, δεν
φέρνει αυτό σαν πρώτη προτεραιότητα, φέρνει το θέµα της συµµετοχής των µεταναστών στις δηµοτικές εκλογές. Γιατί; Γιατί,
όπως σας είπα δεν εµπιστεύεται τους Έλληνες που είναι οµογενείς, αλλά και γιατί τρέχει, εν όψει των δηµοτικών εκλογών ιδίως,
και, βεβαίως, των επόµενων εθνικών εκλογών, όποτε αυτές έρθουν.
Τονίζω, λοιπόν, αυτά που εµείς είχαµε πει. Σε ό,τι αφορά τη
δυνατότητα συµµετοχής στις δηµοτικές εκλογές, να την έχουν
αυτοί, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς τού επί µακρόν, διαµένοντος. Αν κοιτάξετε πόσοι έχουν αυτό το δικαίωµα τώρα και
πόσοι µπορεί να το έχουν µέχρι τον Αύγουστο -γιατί το πονηρό
είναι ότι είναι ανοιχτός ο κατάλογος µέχρι τον Αύγουστο- µε το
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νοµοσχέδιο θα καταλάβετε ότι εδώ υπάρχει µία σηµαντική επιχείρηση αλλοίωσης, γενικότερα, της σύστασης του εκλογικού
σώµατος, εν όψει των δηµοτικών εκλογών, µόνο και µόνο για να
εξυπηρετηθούν οι στόχοι του ΠΑΣΟΚ. Νοµίζει. Κι εκεί λάθος
κάνει. Το κακό όµως δεν είναι αυτό, το κακό είναι ότι το πληρώνει ο τόπος το λάθος του ΠΑΣΟΚ.
∆εν φοβόµαστε, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και κυρία Υφυπουργέ, µήπως κερδίσετε µ’ αυτό τις δηµοτικές εκλογές. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ πιο ώριµος, ευτυχώς, από τις δικές σας
µικροκοµµατικές λογικές. Όµως, εκείνο το οποίο µας ανησυχεί,
είναι η επιπολαιότητα µε την οποία χειρίζεστε τόσο σοβαρά και
σηµαντικά θέµατα.
Κανείς δεν ξέρει, κύριοι συνάδελφοι, πόσοι εκατοντάδες χιλιάδες µέχρι τον Αύγουστο θα έχουν προκύψει. Και θα το δείτε,
εδώ θα είµαστε και θα ζητήσουµε εξηγήσεις τότε, τι νούµερα µας
έχει τώρα φέρει το Υπουργείο και τι θα έχει γίνει τον Αύγουστο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καταλήξτε, κύριε Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα καταλήξω, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, έχετε µία τάση στον τοµέα αυτό να είστε αρκετά ευρείς, για να το πω έτσι. Στις διαδικασίες εκλογής Αρχηγού του
ΠΑΣΟΚ, είχατε κατά κόρο χρησιµοποιήσει, για τους δικούς σας
λόγους, αυτή τη διαδικασία µεταναστών, οι οποίοι µετείχαν. ∆ικαίωµά σας για το ΠΑΣΟΚ. ∆εν είναι δικαίωµά σας, όµως, για τα
υπόλοιπα θέµατα. Γιατί δεν είναι όλη η Ελλάδα ΠΑΣΟΚ, ούτε ο
ελληνικός λαός είναι υποχρεωµένος να ζει στον αστερισµό του
ΠΑΣΟΚ. Είστε Κυβέρνηση και οφείλετε να ασκείτε εθνική πολιτική, µεταναστευτική πολιτική, αλλά όχι να υπηρετείτε µικροκοµµατικές σκοπιµότητες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας είπα ότι το νοµοσχέδιο αυτό, κύριοι συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ, είναι λάθος, λάθος. ∆ιότι δεν προσφέρει τίποτε στο µετανάστη, γιατί δεν εισάγει µεταναστευτική πολιτική. Είναι ιστορικό και πολιτικό λάθος, γιατί εκτός από τους µετανάστες -που
ψάχνουν κυρίως για µεταναστευτική πολιτική, για πολιτική ένταξης και δεν τη βρίσκουν, άρα δεν ωφελούνται σε τίποτα- ιδίως
το νοµοσχέδιο αυτό βλάπτει τον τόπο. Και αυτό είναι το σηµαντικότερο. Το ΠΑΣΟΚ θα πληρώσει αυτές τις επιλογές του. Το
κακό είναι ότι θα τις πληρώσει και ο τόπος.
Ύστατη έκκληση! ∆εν θα ακουστεί και το ξέρω. Θα την κάνουµε όµως γιατί όταν θα έρθει η ώρα και θα ζητάµε απολογισµό εφαρµογής, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, θα σας λέµε ότι
σας προτείναµε και την ύστατη στιγµή να το αποσύρετε για να
µην κάνετε αυτό το ιστορικό λάθος, το οποίο θα σας βαρύνει.
Θυµηθείτε το αυτό το πράγµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, τον κ.
Παυλόπουλο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού,
µία διευκρίνιση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): ∆εν υπάρχει προσωπικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Έκανε αναφορά στο πρόσωπό µου
ο κ. Παυλόπουλος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακολούθησα και
την αγόρευση όλη του κ. Παυλόπουλου και την αναφορά στο
πρόσωπό σας. Σας λέω ότι κάθε αναφορά στο πρόσωπο τού
άλλου δεν αποτελεί προσωπικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Θα είχα τελειώσει τώρα, κύριε
Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πείτε µας, λοιπόν, σε τι
συνίσταται το προσωπικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι µε αυτά που είπα
εδώ στην οµιλία µου σε σχέση µε την επιτυχία -κατά την άποψή
µας- του κυρίου Πρωθυπουργού, δεν αµφισβήτησα τις προσπάθειες της προηγούµενης κυβέρνησης. Αλλά, ο σηµερινός Πρω-
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θυπουργός πέτυχε και υπέγραψε την κατάργηση της βίζας.
Και το είπα αυτό, κύριε Πρόεδρε, για να το συνδέσω µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε, γιατί αν το νοµοσχέδιο αυτό ανοίγει
πόρτες για τροµοκράτες -όπως έχει ειπωθεί από κάποιους εδώ
πέρα- τότε, είµαι βέβαιος ότι οι Αµερικανοί δεν θα έδιναν αυτή τη
βίζα.
Μ’ αυτό το σκεπτικό το είπα, χωρίς να θέλω να υποβαθµίσω
τις προσπάθειες που έκανε και η προηγούµενη κυβέρνηση.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εκτό και το παίρνω πίσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε ∆ιαµαντίδη. Ευχαριστώ πολύ. ∆εν αποτελεί προσωπικό σε κάθε περίπτωση. Οι εξηγήσεις σας καλές.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Για µία σύντοµη παρέµβαση;
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Όχι, θα ήθελα να
κάνω την τοποθέτησή µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κυρία Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο δεύτερο κεφάλαιο το Συντάγµατος µε τίτλο
«Ατοµικά και Κοινωνικά δικαιώµατα» και πιο συγκεκριµένα στο
άρθρο 4 παράγραφος 3, ορίζεται ρητά ότι Έλληνες πολίτες είναι
όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόµος. Υπενθυµίζω εδώ ότι
αντίστοιχη διάταξη περιεχόταν και στο Σύνταγµα του 1952.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι πολύ απλά το Σύνταγµα αναγνωρίζει πως
η πολιτεία είναι αυτή που θα ορίσει τους όρους, µε τους οποίους ένα άτοµο θα αποκτά και θα διατηρεί την ελληνική ιθαγένεια
ή υπηκοότητα. Και τούτο διότι οι ιδιότητες αυτές εννοιολογικά
συµπίπτουν απόλυτα και δεν συνιστούν τίποτε άλλο, παρά το νοµικό και πολιτικό δεσµό που συνδέει ένα πρόσωπο µε ένα κράτος
και δεν προσδιορίζουν τίποτε άλλο, παρά τα άτοµα, στα οποία
το κράτος αυτό έχει δικαιοδοσία µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να
αποκτούν µια ορισµένη ταυτότητα και συνάµα, την αξίωση να
απολαµβάνουν τα δικαιώµατα που η πολιτεία αναγνωρίζει στους
υπηκόους της.
Τα ζητήµατα, δε, για το ποιοι θεωρούνται Έλληνες πολίτες
ρυθµίζονται από τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Ως σήµερα,
στο ελληνικό δίκαιο, στο ζήτηµα της ιθαγένειας ακολουθήσαµε
την λεγόµενη αρχή του αίµατος. Τι σηµαίνει αρχή του αίµατος;
Σηµαίνει πολύ απλά ότι για να αποκτήσει κάποιος την ελληνική
ιθαγένεια πρέπει και αρκεί ο γονιός του, κατά τη στιγµή που τον
γεννά, να έχει την ελληνική ιθαγένεια, άσχετα αν την απέκτησε
και αυτός από γεννήσεως ή µε πολιτογράφηση. ∆ηλαδή, η αρχή
του αίµατος δεν σηµαίνει ότι για να αποκτήσει κάποιος ελληνική
ιθαγένεια, θα πρέπει και ο γονιός του να έχει οπωσδήποτε ελληνική καταγωγή και εθνικότητα. Και φυσικά η αρχή αυτή δεν διασφαλίζει επ’ ουδενί την καθαρότητα της φυλής µας.
Η λέξη αίµα δεν πρέπει να µας παραπλανά. Jus sanguinis, σηµαίνει ότι όποιος γεννάται από γονείς που έχουν την ιθαγένεια
µιας ορισµένης πολιτείας, αποκτά µε τη γέννησή του αυτοδίκαια
την ιθαγένεια των γονιών του και όχι ότι ιθαγενείς µιας πολιτείας
µπορούν να γίνουν µόνο όσοι ανήκουν σε µια ορισµένη φυλή.
Η παραπάνω διευκρίνιση είναι αναγκαία γιατί κάποιοι οι οποίοι
επιβιώνουν πολιτικά, καλλιεργώντας κλίµα ανασφάλειας και
φόβου στον ελληνικό λαό σκοπίµως ή από άγνοια, αντιδρούν στο
προτεινόµενο νοµοσχέδιο ισχυριζόµενοι ότι µε αυτό χαρίζουµε
την ελληνική ιθαγένεια και αλλάζουµε βίαια τη σύνθεση του ελληνικού πληθυσµού.
Αποκρύπτουν ότι, κάλλιστα και µε τον ισχύοντα Κώδικα, τα παιδιά των αλλοδαπών, εκείνων που είχαν αποκτήσει την ελληνική
υπηκοότητα µε πολιτογράφηση, αποκτούν αυτόµατα την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους, καθώς γεννιούνται από Έλληνες γονείς.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η ελληνική πολιτεία δεν περίµενε
το παρόν νοµοθέτηµα για να χορηγήσει την ελληνική ιθαγένεια
σε άτοµα διαφορετικής φυλής και εθνικής καταγωγής.
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Τότε, θα πει κανείς, τι ακριβώς θέλουµε να κάνουµε µε το υπό
κρίση νοµοθέτηµα; Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, ερχόµαστε
να εντοπίσουµε µια ζωντανή και πιεστική πραγµατικότητα που
αφορά τους νόµιµους µετανάστες που ζουν και εργάζονται στη
χώρα µας, επί σειρά ετών και κυρίως τα παιδιά αυτών των µεταναστών που γεννήθηκαν ή µεγάλωσαν εδώ και νιώθουν το ίδιο
ελληνόπουλα όπως και τα παιδιά που γεννήθηκαν από Έλληνες
γονείς.
Μιλούµε γι αυτούς τους µετανάστες που ζουν νόµιµα στη
χώρα µας και εργάζονται στα σπίτια µας, στα χωράφια µας, στις
βιοτεχνίες και στα εργοστάσιά µας, πολλές φορές µε χαµηλό µεροκάµατο και χωρίς καµµία ασφάλιση. Μιλούµε για αυτούς τους
µετανάστες που προσπαθούν να ενταχθούν στην κοινωνία µας
και να µεγαλώσουν µε αξιοπρέπεια τα παιδιά τους. Και µιλούµε
κυρίως για τα παιδιά αυτά των νοµίµων µεταναστών που φοιτούν
στα ελληνικά σχολεία µαζί µε τα παιδιά µας, που καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες να µορφωθούν, να προκόψουν και κυρίως
να ενσωµατωθούν σε µια κοινωνία που άλλοτε τα φοβάται και άλλοτε απλώς τα αγνοεί. Και που µεγαλώνουν µε το διαρκή φόβο
ότι µόλις ενηλικιωθούν, θα κινδυνεύουν να απελαθούν, σε µια
άγνωστη για τα ίδια, χώρα, που δεν είναι άλλη από τη χώρα καταγωγής των γονιών τους, εάν δεν έχουν βρει στο µεταξύ σταθερή εργασία ή αν δεν έχουν πετύχει την εισαγωγή τους στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, εδώ και πολλά έτη, έχουν ψηφιστεί
αντίστοιχα νοµοθετήµατα. Στις, δε, νοµοθεσίες αυτών των κρατών, όσον αφορά το θεσµό της ιθαγένειας, εγκαταλείπεται σταδιακά η αρχή του αίµατος και δίνει τη θέση της υπό όρους στην
αρχή της εδαφικοτήτας, δηλαδή επιτρέπει την υπό όρους κτήση
υπηκοότητας στα παιδιά που γεννιούνται σε µια χώρα παρά το
γεγονός ότι οι γονείς τους δεν έχουν την υπηκοότητα της χώρας
αυτής.
Η πρωτοβουλία µας αυτή στηρίζεται σε δυο βασικούς πυλώνες. Αφ’ενός στο σεβασµό και την προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων του συνόλου των ατόµων που διαβιούν στην ελληνική κοινωνία και αφ’ετέρου στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής αυτού του συνόλου σε συνδυασµό µε την εγγύηση της
ασφάλειας των συνόρων µας.
Συγχρόνως όµως, ξεκαθαρίζουµε και τη στάση µας ως Κυβέρνηση απέναντι στην παράνοµη µετανάστευση καθώς δεν επιτρέπουµε µε κανένα τρόπο την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, σε άτοµα που διαβιούν, χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα, στη χώρα µας.
Από την παρουσίαση ακόµα, της υπό κρίση νοµοθετικής πρωτοβουλίας και τη θέση σε ανοικτή κοινωνική διαβούλευση δεχθήκαµε οξεία κριτική από την Αντιπολίτευση που ισχυρίστηκε
σε όλους τους τόνους, ότι µε το παρόν νοµοθέτηµα χαρίζουµε
την ελληνική ιθαγένεια σε παράνοµους µετανάστες, αλλάζουµε
βίαια τη σύνθεση του ελληνικού κράτους και καθιστούµε τη χώρα
µας έρµαιο σε νέα κύµατα λαθροµετανάστευσης.
Η απλή όµως ανάγνωση του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
αρκεί για να αποδείξει, το άτοπο των ισχυρισµών της Αντιπολίτευσης. Είναι ολοφάνερο από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου ότι
το νοµοσχέδιο µας, δεν αφορά τους παράνοµους µετανάστες
ούτε και τους άρτι νοµιµοποιηθέντες, αλλά αφορά αυτούς που
έχουν επιλέξει τη νόµιµη και µόνιµη εγκατάσταση τους στη χώρα.
Ακόµη παραπέρα είναι ολοφάνερο ότι µε το υπό κρίση νοµοθέτηµα δεν πολιτογραφούµε αυτοµάτως σε Έλληνες τους νόµιµους αυτούς µετανάστες αλλά τους δίνουµε τη δυνατότητα να
πολιτογραφηθούν οι ίδιοι ως Έλληνες, εάν αισθάνονται Έλληνες, εφόσον το επιθυµούν πραγµατικά και µόνο κάτω από πολύ
συγκριµένες και αυστηρές προϋποθέσεις.
Το αν θα χρησιµοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή έγκειται τελικά και µόνο στη δική τους επιλογή. ∆εν αλλάζουµε τη σύνθεση
του ελληνικού κράτους. Απλώς εξορθολογίζουµε µια διαδικασία
απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας που ήδη υφίσταται και λειτουργεί επί σειρά δεκαετιών θέτοντας αυστηρούς και σαφείς κανόνες και όρους τόσο στους αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια,
όσο και στην ίδια τη διοίκηση που τη χορηγεί µε σκοπό να αποκλείσουµε κάθε δυνατότητα αυθαιρεσίας. Και την αυθαιρεσία
κατά την εφαρµογή του θεσµού της πολιτογράφησης όπως
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αυτός ισχύει σήµερα την έχουµε ζήσει στη χώρα µας τα τελευταία έτη.
Έχουµε ζήσει τις αιτήσεις για πολιτογράφηση που έµεναν στα
συρτάρια του υπογείου από το 2000 και το 2001 χωρίς να εξετάζονται και έχουµε δει ιθαγένειες να δίνονται κατά περίπτωση
σε οµογενείς και αλλογενείς αλλοδαπούς που δεν είχαν τις νόµιµες προϋποθέσεις και παρά την αρνητική εισήγηση της επιτροπής, γιατί είχαν προφανώς χρησιµοποιηθεί µη σύννοµες οδοί.
Όλα αυτά ερχόµαστε να τα καταργήσουµε εξορθολογίζοντας
το θεσµό της πολιτογράφησης µε κατάλληλες και εστιασµένες
παρεµβάσεις στον ισχύοντα Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Και στις παρεµβάσεις µας αυτές θεσµοθετούµε για πρώτη
φορά τη δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας στους
µετανάστες της δεύτερης γενιάς, δηλαδή στα παιδιά των νοµίµων και µόνο µεταναστών, και δίνουµε τη δυνατότητα να βιώσουν την ιθαγένεια από την πολύ µικρή τους ηλικία και να
ενσωµατωθούν στη ελληνική κοινωνία προσφέροντας σε αυτήν
τα ευεργετήµατα της διαφορετικότητας τους.
Ακολούθως, ουσιώδης και εναρµονισµένη µε την αρχή του
κράτους δικαίου είναι και η τροποποίηση του άρθρου 8 του υφιστάµενου ΚΕΙ που καταργεί τη διάταξη περί αναιτιολόγητου της
απόφασης που δέχεται ή απορρίπτει την ελληνική ιθαγένεια. Ενώ
µε τη νέα ρύθµιση του άρθρου 31 προτείνονται ρεαλιστικές προθεσµίες για την εξέταση του αιτήµατος πολιτογράφησης µε αντίστοιχη κατάργηση της διάταξης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που
εξαιρούσε τα ζητήµατα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τις
προθεσµίες του κώδικα διοικητικής διαδικασίας.
Στο σηµείο αυτό έρχεται η Αντιπολίτευση να παραπλανήσει
τους πολίτες και να ξυπνήσει ανύπαρκτα φοβικά σύνδροµα διατεινόµενη ότι µε τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των µεταναστών που γεννιούνται ή σπουδάζουν στη χώρα
από πολύ µικρή ηλικία θα ανοίξει ξαφνικά ο ασκός του Αιόλου
και θα πληµµυρίσει η χώρα λαθροµετανάστες. Ενώ γνωρίζει ότι
τίποτα δεν είναι αναληθέστερο τούτου, αφού η υπό ψήφιση ρύθµιση απονέµει υπηκοότητα µόνο στα παιδιά των νοµίµων µεταναστών και αποκλείει από τη δυνατότητα αυτή τα παιδιά των
παράνοµων. Και υπό το κράτος αυτών των παραπλανητικών ισχυρισµών απαιτεί τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος. Αναφέροµαι
στον ΛΑΟΣ.
Μα είναι σωστό και ηθικό, κύριε Γεωργιάδη, να αποφασίζει ένα
κράτος για τα δικαιώµατα µιας πλειοψηφίας µε όρους πλειοψηφίας; Και σας ερωτώ: Αν το 99,5% του ελληνικού λαού αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να χορηγούµε την ελληνική ιθαγένεια µε
πολιτογράφηση σε κανένα αλλοδαπό που ζει νόµιµα στη χώρα
µας και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΚΕΙ εδώ και χρόνια
από το 1952 τότε αυτό θα ήταν σωστό και θα έπρεπε να το υιοθετήσει η πολιτεία µας; Η ελληνική Βουλή είναι αυτή που κάθε
φορά ψήφιζε τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως σας είπα
προηγουµένως σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Συντάγµατος υπό τους οποίους θα χορηγείται η ελληνική ιθαγένεια
και αυτό πρέπει να γίνει και τώρα.
Το µοναδικό όριο και ο µοναδικός περιορισµός του κοινού νοµοθέτη είναι το Σύνταγµα και αυτό είναι που πρώτο αναγνώρισε
στον κοινό νοµοθέτη την αρµοδιότητα να θεσµοθετεί τους όρους
απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας στους πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη µου παρέµβαση, δεν είναι οκτώ
λεπτά ο χρόνος µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πώς δεν είναι;
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): ∆εν έχω µιλήσει
σε κανένα στάδιο της διαδικασίας και έχω και δευτερολογία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλά, άλλο το θέµα της
άνεσης χρόνου που θα έχετε και άλλο το θέµα του τι προβλέπει
ο Κανονισµός.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κατηγορηθήκαµε
ακόµη γιατί χορηγούµε την ελληνική ιθαγένεια στους νόµιµους
µετανάστες χωρίς να απαιτούµε να αποποιηθούν την ιθαγένεια
της χώρας καταγωγής τους, γιατί όπως ισχυρίζεται η Αντιπολί-
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τευση, µε τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουµε την εθνικότητά µας
και τη συνοχή της ελληνικής πολιτείας.
Ρωτώ στο σηµείο αυτό: Για σκεφτείτε αν οι Έλληνες του εξωτερικού αναγκάζονταν να επιλέξουν ιθαγένεια είτε από το κράτος
υποδοχής τους είτε και από εµάς το κράτος καταγωγής τους.
Πόση ζηµία, κύριε Γεωργιάδη, θα υφιστάµεθα ως έθνος, δεδοµένου ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι Έλληνες αυτοί
διατηρούν περιουσία στη χώρα µας και έχουν κάνει και πολλές
ευεργεσίες στα χωριά από τα οποία κατάγονται; Ουσιαστικά θα
τους χάναµε διά παντός.
Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που από την πρώτη στιγµή
που θεσπίστηκε ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγενείας στη χώρα µας,
υιοθετήσαµε την αρχή της διπλής ιθαγένειας, γιατί η χώρα µας
για πολλές δεκαετίες ήταν χώρα αποστολής µεταναστών -και δεν
έπαψε να είναι βεβαίως- σε όλες τις χώρες του κόσµου.
Όλους αυτούς τους Έλληνες που µετανάστευσαν στο εξωτερικό για να ζήσουν, γιατί η χώρα µας δεν µπορούσε να τους συντηρήσει, δεν θέλαµε και δεν θέλουµε να τους χάσουµε από τη
χώρα. Κυρίως δεν θέλουµε να τους δούµε να αποβάλουν την ελληνικότητά τους.
Τέλος, θέλω να επισηµάνω και κάτι ακόµα αν απαιτήσουµε την
επιλογή ιθαγενείας σε όσους αλλοδαπούς επιθυµούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, τι θα κάνουµε για τους αλλοδαπούς που είναι κοινοτικοί υπήκοοι και για τους οµογενείς
αλλοδαπούς, για τους οποίους κατά τα άλλα εσείς κόπτεστε,
κύριε Γεωργιάδη. Γιατί για τους µη κοινοτικούς θα ήµασταν υποχρεωµένοι να δεχθούµε τη διπλή ιθαγένεια γιατί συνδεόµαστε
όλοι µε το θεσµό της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας για, δε, τους οµογενείς µας, που έχουν περιουσίες και ακίνητα σε τόπους προέλευσης όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι η Κωνσταντινούπολη,
όπως είναι η Ρωσία, αν τους αναγκάζουµε να αποποιηθούν την
ιθαγένεια του κράτους προέλευσής τους, τότε οι άνθρωποι αυτοί
θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιουσία που έχουν στη
χώρα εκείνη. Και αυτό θα ήταν επιζήµιο πρωτίστως για τον ελληνισµό. Άλλωστε στόχος µας είναι να ενσωµατώσουµε και να
εντάξουµε δυναµικά στην κοινωνία µας τους αλλοδαπούς µετανάστες που ζουν µαζί µας, επιτρέποντας όµως και αποδεχόµενοι και τη διαφορετικότητά τους και τη συνείδηση της χώρας
καταγωγής τους στο βαθµό βέβαια που αυτό δεν θα τους εµποδίσει να ενστερνίζονται τις αξιακές αρχές της κοινωνίας µας και
δη τις αρχές της ∆ηµοκρατίας, της Ελευθερίας και του Κράτους
∆ικαίου.
Θα ξαναπώ στο σηµείο αυτό ότι η ιθαγένεια και η υπηκοότητα
είναι ο νοµικός και πολιτικός δεσµός ενός ατόµου µε την πολιτεία
στην οποία ζει. Και αυτός είναι ο δεσµός που πρέπει να γίνεται
αµοιβαία σεβαστός και από τη πολιτεία και από τον πολίτη. Και
δεν είναι η ιθαγένεια το αντίτιµο της φυλετικής καταγωγής του
ατόµου.
Μας κατηγορείτε στη συνέχεια ότι δίνουµε την ιθαγένεια σε
αλλοδαπούς που έχουν λάβει, σήµερα, άδεια παραµονής,
ωστόσο είχαν έρθει παρανόµως στη χώρα µας. Στην κατηγορία
αυτή θα απαντήσω µόνο, ότι δυστυχώς οι µετανάστες που ήρθαν
στη χώρα µας τα τελευταία είκοσι χρόνια ήρθαν στη συντριπτική
τους πλειοψηφία παράνοµα. Και αυτή είναι µία πραγµατικότητα,
την οποία δεν µπορούµε ούτε να την αλλάξουµε ούτε να την παραβλέψουµε. Εµείς –δυστυχώς ή ευτυχώς- δεν λειτουργήσαµε
όπως η Γερµανία ή το Βέλγιο ή και άλλες χώρες, που υποδέχθηκαν συγκεκριµένο και προκαθορισµένο αριθµό µεταναστών
ως εργατικό δυναµικό.
Απλώς ξαφνικά κατά το χρονικό διάστηµα των ετών 1990 και
µετά µε τις δηλώσεις του κ. Σαµαρά τότε στην Αλβανία που έλεγε
«να έρθουν τα αδέρφια µας» βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε ένα κύµα
παράνοµων µεταναστών από γειτονικές µας χώρες, το οποίο µε
κάποιον τρόπο έπρεπε να διαχειριστούµε. Στην πάροδο των ετών
µε διάφορα νοµοθετήµατα επιχειρήσαµε να αξιοποιήσουµε τους
µετανάστες που είχαν ήδη εγκατασταθεί στη χώρα µας, δίνοντάς
τους, υπό όρους και προϋποθέσεις, άδεια παραµονής και άδεια
εργασίας, µε αποτέλεσµα όσοι από αυτούς επιθυµούσαν να ζήσουν τίµια και αξιοπρεπώς στη χώρα µας, να έχουν κατορθώσει
να διαβιούν πια σε καθεστώς µακράς νοµιµότητας.
Αυτούς, λοιπόν, µόνο τους µετανάστες και τα παιδιά τους
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αφορά το παρόν νοµοθέτηµα και αυτούς θέλουµε να εντάξουµε
πια οριστικά και ουσιαστικά στην ελληνική κοινωνία, αναγνωρίζοντας τη µακρόχρονη και νόµιµη και γόνιµη παραµονή τους στη
χώρα µας και συγχωρώντας την παράνοµη είσοδό τους. Άλλωστε, µε την ίδια λογική και η προηγούµενη κυβέρνηση, ο ίδιος ο
κ. Παυλόπουλος, µε το άρθρο 40 του ν. 3731/2008 εξαίρεσε τα
αδικήµατα της παράνοµης εισόδου και επανεισόδου στη χώρα
από τα κωλύµατα της πολιτογράφησης.
Συνεπώς, η κριτική αυτή είναι ανεύθυνη και παραβλέπει την
πραγµατικότητα και το δίκαιο, ενώ µοναδικό στόχο έχει να δηµιουργήσει ένα κλίµα εχθρότητας σε βάρος αυτών των ανθρώπων,
που θα δυσχεράνει αυτό που αποτελεί τον τελικό µας στόχο: Την
ουσιαστική ενσωµάτωση των, νοµίµως και µακροχρονίως, διαβιούντων αλλοδαπών στη χώρα µας.
Από την αντίπερα τώρα όχθη της Αντιπολίτευσης, από την Αριστερά, κατηγορηθήκαµε ότι δήθεν υπαναχωρήσαµε από την αρχική µας νοµοθετική επιλογή και αντί να χορηγήσουµε την
ελληνική ιθαγένεια αδιακρίτως σε όλα τα παιδιά που γεννιούνται
στη χώρα µας, άσχετα µε το αν οι γονείς τους είναι παράνοµοι,
εµείς αντίθετα απαιτούµε όπως, οι γονείς των παιδιών αυτών,
είναι νόµιµα στη χώρα µας και µάλιστα για πέντε συνεχή χρόνια.
Η απάντηση εν προκειµένω είναι προφανής.
Κύριε Τσούκαλη, εάν χορηγήσουµε την ιθαγένεια αδιακρίτως
σε όσα παιδιά γεννιούνται στη χώρα µας, ασχέτως αν οι γονείς
τους είναι παράνοµοι στη χώρα, τότε η χώρα θα πρέπει να ετοιµαστεί –σ’ αυτή την περίπτωση και µόνο- να αντιµετωπίσει ένα
κύµα λαθροµεταναστών από έγκυες γυναίκες που θα έρχονται
στη χώρα µας για να γεννήσουν τα παιδιά τους, µε προφανή
σκοπό να αποκτήσουν αυτά την ελληνική ιθαγένεια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Στα δεκαοκτώ.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ήταν αναγκαίο
να θεσµοθετήσουµε ότι µόνο τα παιδιά των µεταναστών που διαµένουν µόνιµα στη χώρα και δη επί µακρόν, επί µια συνεχή πενταετία, θα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή
τους. Γιατί µόνο αυτοί οι αλλοδαποί έχουν εκδηλώσει σαφή πρόθεση ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.
Είναι προφανές ότι µε την υπό κρίση νοµοθετική ρύθµιση προτείνουµε σφιχτές και αυστηρές προϋποθέσεις για την απονοµή
της ελληνικής ιθαγένειας, µε την πολιτογράφηση. Αυτό είναι αναγκαίο και επιβεβληµένο, γιατί θέλαµε να χορηγήσουµε την ιθαγένεια µόνο σε όσους έχουν, πράγµατι, ενταχθεί στην ελληνική
κοινωνία και επιθυµούµε να αποκλείσουµε αυτούς που δεν έχουν
ενταχθεί και δεν αποτελούν ένα ενεργό, ένα ζωντανό κοµµάτι
της.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καταλήγετε, κυρία
Υπουργέ, παρακαλώ.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Με την ανοχή
σας, κύριε Πρόεδρε, θα µπορέσω να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, δεν είναι απλή
ανοχή πλέον. Είναι κατάχρηση της ανοχής µου. Και µε ενοχλεί
να αδιαφορείτε και για τον κώδωνα και για τον Κανονισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πριν ολοκληρώσει, θα χρειαστεί να τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εάν θέλετε, καταλήγετε. Εάν δεν θέλετε, δεν πειράζει, κυρία Υπουργέ.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Καταλήγω µε το
εξής: Είναι πολύ εύκολο να ξυπνούµε φοβικά σύνδροµα στον
κόσµο και να επενδύουµε πάνω σ’ αυτό την πολιτική µας ύπαρξη.
Εδώ όµως είµαστε όλοι για να προστατεύσουµε ακριβώς τον
κόσµο από αυτά τα ένστικτα και να προχωρήσουµε µε σύνεση
και προσοχή ένα βήµα πιο µπροστά. Οι µετανάστες που ζουν στη
χώρα µας νοµίµως, δικαιούνται ισότιµης και δίκαιης αντιµετώπισης, δικαιούνται ένα καλύτερο µέλλον για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Κι εµείς ως πολιτεία καλούµαστε να τους βοηθήσουµε
να υλοποιήσουν αυτό το όνειρό τους και µόνο προς όφελος µπορούν να προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες
της. Οι κοινωνικοί αποκλεισµοί ποτέ δεν βοήθησαν καµµιά κοινωνία να προοδεύσει. Ακριβώς αντίθετα, οι κοινωνίες προόδευ-
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σαν από την αποδοχή της πολυπολιτισµικότητας και της διαφορετικότητας και από την ανταλλαγή των διαφορετικών ιδεών και
των αντιλήψεων. Ας µην αφήσουµε λοιπόν φόβους που δεν έχουν
αντίκρισµα να ανακόψουν την πρόοδο και της δικής µας κοινωνίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να κάνω µιαν απειροελάχιστη παρέµβαση, όχι ως
Προεδρεύων, αλλά ως συνδιαλεγόµενος.
Θέλω να εισφέρω στη συζήτηση ότι µεταξύ «ιθαγένειας» και
«υπηκοότητας» δεν υπάρχει νοµική διαφορά. Είναι έννοιες νοµικώς ισοδύναµες. Θέλω να σας πω ότι, ιστορικώς, φέρουν και οι
δύο έννοιες διάφορες υποδηλώσεις.
Η κεντρική υποδήλωση για την ιθαγένεια είναι ότι είναι άρρηκτα συνδεδεµένη ως έννοια µε το jus sanguinis, όπως λέει η ετοιµολογία της ελληνικής: «Ιθύς, ιθύνων, ευθύς και γένος», δηλαδή
«ο φέρων κατά ευθεία καταγωγή µιαν ιδιότητα». Την ιδιότητα του
«ανήκειν» ευθέως στο γένος. Η υπηκοότητα έχει την υποδήλωση
της υπακοής στο µονάρχη. Και αυτό είναι άσχετο από το γένος.
∆ιότι ο µονάρχης κατά τεκµήριο διηύθυνε υπηκόους που απλώς
«υπήκοαν» σε αυτόν από οπουδήποτε και αν προήρχοντο. Η κεντρική επίκαιρη έννοια για τα νοµοθετήµατά µας και για το σύγχρονο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο είναι η έννοια της πολιτογράφησης
ως πολίτου.
Αυτά µπορεί να ήταν κοινό κτήµα για όλους, αλλά επειδή επικρατεί µια σύγχυση για τις έννοιες, θεώρησα χρήσιµο να παρέµβω όχι ως Προεδρεύων, αλλά ως συνδιαλεγόµενος µαζί σας.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: ∆υστυχώς, δεν είναι κοινός τόπος και
ήταν καίρια η παρέµβασή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Ευθυµίου. Και ευχαριστώ διπλά, διότι χρειαζόµουν και την επικύρωσή σας από τη φιλολογική δεινότητά σας.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο κ. Γεωργιάδης δεν
φαντάζοµαι να έχει προσωπικό ζήτηµα. Αλλά όπως µε δεσµεύει
ο Κανονισµός, σας δίνω το ένα λεπτό για να εξηγήσετε σε τι συνίσταται το προσωπικό. Σας προκαταλαµβάνω όµως, για να είµαστε ευθείς ο ένας µε τον άλλον, ότι στο τέλος, ασκών το
δικαίωµα να αξιολογήσω τον ισχυρισµό σας, δεν αποτελεί προσωπικό ζήτηµα.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, «µηδενί
δίκην δικάσης, πριν αν αµφοίν λόγον ακούσης», µιας και βρισκόµαστε στα αρχαία ελληνικά του κ. Ευθυµίου.
Η κυρία Υφυπουργός αναφέρθηκε τρεις φορές σε µένα. Εγώ
δεν το θεώρησα προσωπικό καθόλου.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ήσασταν ο µοναδικός από το ΛΑΟΣ µέσα στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): ∆εν είναι αυτό. Η απλή
αναφορά δεν αποτελεί προσωπικό.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Είπε όµως: «Εσείς, κύριε
Γεωργιάδη, που δήθεν κόπτεσθε για τους οµογενείς». Με συγχωρείτε. Το «δήθεν κόπτεσθε για τους οµογενείς» είναι για µένα
σοβαρό προσωπικό ζήτηµα. Και θέλω να το τεκµηριώσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ένα λεπτό. Θέλω να εννοήσουµε και να δεχθούµε όλοι ότι µία πολιτική, διακριτική, αξιολογική κρίση στο λόγο του άλλου, ποτέ δεν αποτελεί προσωπικό
ζήτηµα.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το «δήθεν
κόπτεσθε» µας κατηγορεί για υποκρισία. ∆εν είναι πολιτική κριτική αυτή. Θα µπορούσε να πει «κάνετε σφάλµα».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εν πάση περιπτώσει,
έγινε σαφές. ∆εν αποτελεί προσωπικό ζήτηµα. ∆εν έχετε άλλο
το λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κυρία Υπουργέ, για να
µην µένουν σκιές, αυτό που είπαµε, και το οποίο µε το επιχείρηµά σας το ενισχύσατε, ήταν αυτό ακριβώς που ίσως δεν έγινε
κατανοητό: Όσο η Ελλάδα ήταν χώρα εξαγωγής µεταναστών,
δεν είχε πρόβλεψη για το θέµα της διπλής ιθαγένειας, γιατί την
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ενδιέφερε να υπάρχει αυτό…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη. Το είχατε πει και στην αγόρευσή σας.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας είπαµε λοιπόν ότι µπορείτε να βάλετε την ασφαλιστική δικλίδα και άρα όλα τα επιχειρήµατα που αναφέρατε για τις διάφορες χώρες δεν πιάνουν αυτό που σας λέµε εµείς. Άρα,
απαντάτε σε κάποιους άλλους. Όχι σε µας. Αντιθέτως, εµάς µας
προκάλεσε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Φτάνει, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: …να µας πείτε για τη Νοµαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, όπως και τον κ.
Ραγκούση. Κάνετε ότι δεν ακούτε. Ρωτάµε λοιπόν: Θα διαγράψετε τη Νοµαρχιακή Επιτροπή Θεσσαλονίκης;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ: Όχι, δεν τη διαγράφουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι άλλη αγόρευση,
κύριε Γεωργιάδη.
Ευχαριστώ.
Ο κ. Τζαβάρας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, η εννοιολογική διασάφηση των δύο όρων αποτελεί
για µας πολύτιµο εφόδιο, προκειµένου να προσεγγίσουµε ζητήµατα, τα οποία απαιτούν και µία προηγούµενη γνώση κάποιων
όρων.
Γιατί, είναι αληθές ότι εάν η ελληνική γλώσσα ή καλύτερα η
νοµική ελληνική ορολογία δεν χρησιµοποιούσε τη λέξη ιθαγένεια
για να δηλώσει το νοµικό δεσµό, που ενώνει τον πολίτη ενός κράτους µε το ίδιο το κράτος στο οποίο ανήκει, τότε αυτές οι δύο έννοιες της ιθαγένειας και της υπηκοότητας δεν θα είχαν την ίδια
νοηµατική αξία.
Και βέβαια, είναι προφανές ότι εάν κάποιος κάνει και µια συγκριτική αναγωγή σε όρους ξενικών και άλλων ορολογιών, θα δει
ότι στην αγγλική, παραδείγµατος χάριν, αποδίδεται µε σαφήνεια
αυτή η έννοια της σχέσης της νοµικής µε τη λέξη citizenship, που
σηµαίνει ακριβώς το δεσµό που δηµιουργείται από την ύπαρξη
και τη λειτουργία ενός πολίτη απέναντι στις υποχρεώσεις του,
αναφορικά µε µια κρατική αυθεντία και οντότητα.
Εδώ, λοιπόν, είµαστε υποχρεωµένοι µε βάση αυτές τις σκέψεις να δίνουµε µεγαλύτερη σηµασία και αξία σε αυτό που υποδηλώνεται µε τη λέξη ιθαγένεια και έχει εθνικές αναφορές και
αναγωγές. Γι’ αυτό ακριβώς και από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας επιµένουµε να λέµε ότι αυτές οι νοµικές ρυθµίσεις
που εισάγονται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, έχουν στη βάση
τους µια πολύ σοβαρή πολιτική επιλογή. Και αυτή η πολιτική επιλογή έχει να κάνει µε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση τολµάει να
απονέµει την ελληνική ιθαγένεια µε αυτόµατες διαδικασίες, εκεί
όπου θα έπρεπε να υπάρχει η διαδικασία της πολιτογράφησης.
Και βέβαια, για πολλούς εκ των κυρίων συναδέλφων της πτέρυγας της Πλειοψηφίας, αυτά µπορεί να είναι εννοιολογικές διακρίσεις που µπορεί να µην έχουν καµµία αξία. Γιατί ακούγοντας
όλες τις τοποθετήσεις των συναδέλφων και χθες και σήµερα,
αυτό που διαπιστώνω είναι µια µονότονη επανάληψη ότι δήθεν
από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας αυτό που είναι πληθωρικά δεδοµένο είναι ο φόβος ή τα φοβικά σύνδροµα που διαθέτει η ελληνική κοινωνία απέναντι στους ξένους. Έ, λοιπόν θα
πρέπει κάποια στιγµή να συνεννοηθούµε µε όρους ελληνικούς
σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Γιατί δεν υπάρχει µεγαλύτερη ύβρη για τους αντιπροσώπους
του ελληνικού λαού, γι’ αυτούς δηλαδή που πήραν την εντολή
και την τιµή από την πρωτογενή παρουσία της κοινωνίας στη διαδικασία την πολιτική, να έχουν την ικανότητα αλλά και την επάρκεια να γνωρίζουν την ελληνική ιστορία. Πως µπορεί να µιλήσει
κάποιος για φοβικά σύνδροµα, όταν αναφέρεται σε συµπεριφορές της ελληνικής κοινωνίας, αυτή δηλαδή που κατάγεται από
εκείνες τις πολιτισµικές βάσεις που όχι µόνο ανέδειξαν, αλλά και
διαµόρφωσαν έννοιες όπως της φιλοξενίας, αλλά πολύ, δε, περισσότερο και της θεµιξενίας, δηλαδή της δίκαιης µεταχείρισης
των ξένων.
Εποµένως, για να επανέλθω στην αρχική µου τοποθέτηση, το
ζήτηµα αυτής της πολιτικής επιλογής µε την οποία σήµερα προ-
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σπαθεί η Κυβέρνηση να φτιάξει έναν καινούργιο νόµο, δεν έχει
να κάνει µε τα φοβικά σύνδροµα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους ξένους, αλλά έχει να κάνει µε την υπεύθυνη διαχείριση και διαµόρφωση σχέσεων, οι οποίες πρέπει να σέβονται την
ιθαγένεια µε το νοηµατικό και πολιτικό πλούτο, που αναλύσατε
προηγουµένως, κύριε Πρόεδρε, από τη µια πλευρά και από την
άλλη την υπηκοότητα.
Γιατί, απέναντι σε αυτές τις δύο έννοιες πολώνονται δύο συστήµατα απόκτησης της ιθαγένειας. Το ένα είναι η αυτοδίκαιη
κτήση της ιθαγένειας, που γίνεται, πράγµατι, µε τη γέννηση στην
Ελλάδα από Έλληνες γονείς, µε την υιοθεσία από Έλληνες θετούς γονείς ενός τέκνου, ή µε την εκούσια αναγνώριση και την
εξοµοίωση ενός τέκνου ως γνησίου. Και από την άλλη είναι αυτό
που οδηγεί µέσα από την αναγνώριση της επιτυχούς πορείας και
συµµετοχής ενός ξένου στην κοινωνική ζωή του ελληνικού τόπου
και όπου ο νοµοθέτης το έχει πλήρως αντιστοιχίσει µε τη νοµική
διαδικασία της πολιτογράφησης.
Και το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται υπό την κρίση σας, κύριε
Υπουργέ, είναι γιατί αυτήν την περίπτωση, που νοµοθετείτε, του
άρθρου 1α, που ουσιαστικά αποτελεί διαδικασία πολιτογράφησης, την εντάσσετε στο σύστηµα της αυτοδίκαιης κτήσης της
ιθαγένειας. Και αυτό για εµάς είναι ένα πελώριο ερωτηµατικό και
επάνω σε αυτό το πελώριο ερωτηµατικό έχουµε, πράγµατι, συνδέσει και τις καχυποψίες µας.
Γιατί εδώ δεν τίθεται ζήτηµα ούτε ανθρωπισµού, ούτε πληθωρικής ενάσκησης ευαισθησιών, που έχουν σχέση µε την αναγνώριση των ατοµικών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως
αυτά έχουν κατοχυρωθεί από το 1948 µε την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου από τον ΟΗΕ, µέχρι το
2000 όπου έχουµε για πρώτη φορά το Θεµελιώδη Χάρτη Των ∆ικαιωµάτων της Νίκαιας, σαν ένα από τα πολύ βασικά κείµενα της
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Ερωτώ, λοιπόν, γιατί θα πρέπει ένα παιδί που έχει φοιτήσει έξι
χρόνια στο σχολείο να αποκτά αυτοδικαίως µε δήλωσή του την
ελληνική ιθαγένεια. Σ’ αυτό πρέπει να πάρετε θέση. Αυτό είναι
µια πολιτική στάση, η οποία είναι πλούσια σε συνέπειες και πολύ
µάλιστα σοβαρή απέναντι στις ευθύνες που αναλαµβάνετε, όχι
µόνο απέναντι στο έθνος, αλλά και απέναντι στην ιστορία του.
Γιατί θα πρέπει, λοιπόν, ο ξένος που έχει φοιτήσει έξι τάξεις
του ελληνικού σχολείου να αποκτά µε δήλωσή του την ελληνική
ιθαγένεια και να µη µπαίνει στη διαδικασία της πολιτογράφησης,
όπου τότε θα είµαστε και σύµφωνοι και µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
οι οποίες έχουν τελειώσει το θέµα, του εάν και κατά πόσο στη
συγκεκριµένη περίπτωση, η ιθαγένεια αποτελεί ατοµικό δικαίωµα
ή ενάσκηση κυριαρχικού δικαιώµατος της κρατικής αυθεντίας.
Εδώ, λοιπόν, θεωρώ ότι είστε και παράλογοι και ανακόλουθοι
και ασυνεπείς και δηµιουργείτε πολλά προβλήµατα στους νοµικούς και όσον αφορά τη δογµατική θεµελίωση κάποιων ζητηµάτων και όσον αφορά -ειδικά για τους Έλληνες νοµικούς- και
κάποια ζητήµατα που ανάγονται σε µια συστηµατική αντιµετώπιση µε βάση τις αρχές της έννοµης τάξης, αλλά και της ιδεολογικής –αν θέλετε- κατάστασης που υπάρχει αναφορικά µε την
αντιµετώπιση ζητηµάτων, που άπτονται της εθνικής ύπαρξης και
συνέχειας του λαού, που ζει σ’ αυτόν τον τόπο.
∆εν έχετε το δικαίωµα, λοιπόν, εν ονόµατι των κοινοτοπιών που
ακούσαµε προηγουµένως να λέει η κυρία Υφυπουργός, να έρχεστε εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία και να οµιλείτε περί άλλα,
ενώ ενός χρεία υπάρχει. Γιατί αντιµετωπίζετε µε αυτόν τον παράλογο τρόπο µια περίπτωση όπου αξίζει και είναι οικεία η διαδικασία της πολιτογράφησης και δίνετε το δικαίωµα στον κάθε
ξένο, µε τις προϋποθέσεις που λέει το άρθρο 1α, να νοµίζει ότι
έχει ατοµικό δικαίωµα, που είναι η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το θέµα θα κριθείτε. Είναι, πράγµατι, µια πολύ
µεγάλη εκδήλωση έλλειψης σεβασµού και στην ιστορία και στην
εθνική συνέχεια και συνοχή αυτού του λαού, που σας έδωσε την
εµπιστοσύνη του να τον κυβερνήσετε. Αλλά αντί γι’ αυτό προτιµάτε να φέρνετε προσθήκες, κύριε Υπουργέ, που δίνουν βοναπαρτική εξουσία στον Πρωθυπουργό, αντί να προσπαθείτε να
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αντιµετωπίζετε, µε τις αρχές και τις αξίες που ανέφερα, αυτά τα
συγκεκριµένα σοβαρά θέµατα.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ, κύριε Τζαβάρα.
Έχω να κάνω δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοίνωση προς
το Σώµα, λέει:
Η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και
∆ικαιοσύνης καταθέτει την εκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις
της ∆ικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου
των δικαστηρίων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους της έκθεσης της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν
για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και επτά
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο
Σοφάδων Καρδίτσας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κάναµε µια εξαντλητική συζήτηση χθες επί της αρχής και είδαµε την αντιµετώπιση από πολλούς συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του
Κουµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, να έρχονται εδώ πέρα να
µιλάνε για νηφαλιότητα, για αποφυγή της δηµιουργίας της ξενοφοβίας και του ρατσισµού στην ελληνική κοινωνία και εµάς να
µας χαρακτηρίζουν µε τις χειρότερες εκφράσεις που µπορεί να
ακουστούν και παράλληλα να µας λένε και λαϊκιστές.
Θα προσπαθήσω να απαντήσω, γιατί άµα εδώ ξεκινούσαµε,
κύριοι συνάδελφοι, και λέγαµε για προδοσίες και τέτοια θέµατα,
που είναι έξω από αυτή την Αίθουσα, δεν θα γινόταν δουλειά.
∆εν χρειάζεται να µπαίνουµε σε εκφράσεις, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Το γεγονός ότι εµείς υπερασπιζόµαστε το καθεστώς που
υπάρχει στο ελληνικό δίκαιο από το 1821 µέχρι σήµερα, αυτή τη
στιγµή που µιλάµε και υπάρχει η αρχή του αίµατος, το δίκαιο του
αίµατος, ως κυρίαρχη αρχή του ελληνικού δικαίου, πως µπορεί
να χαρακτηριστεί ξενοφοβικό και ρατσιστικό; Το να έρχονται εδώ
πέρα, συνάδελφοι και να λένε ότι αποτελεί ανθρώπινο δικαίωµα
-και πολύ σωστά το ανέλυσε προηγουµένως ο κ. Τζαβάρας- η
ιθαγένεια, ξέρετε τι µας λένε; Ότι µέχρι σήµερα παραβιάζαµε ανθρώπινα δικαιώµατα. Ότι το ελληνικό κράτος έχει υποχρέωση να
δέχεται αυτά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα παραβίαζε.
Η ιθαγένεια είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι ανθρώπινο δικαίωµα,
το λέει το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,
το λέει το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το λέει η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λέει ο ΟΗΕ, το
είπε και ο Συνήγορος του Πολίτη. Και συγκεκριµένα ο Συνήγορος του Πολίτη είπε ότι όποιος θεωρεί ότι είναι ανθρώπινο δικαίωµα, δεν ξέρει νοµικά. Αυτή ήταν η αρχική του τοποθέτηση.
Αφού λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ δεν µπόρεσε να στηριχθεί σ’ αυτό για να
αποκλείσει το θέµα του δηµοψηφίσµατος, προσπάθησε να βρει
άλλες αλχηµείες.
Κύριε Υπουργέ, εδώ πέρα υπάρχει µια βασική ιδεολογική διαφορά. Εµείς θέλουµε να υπερασπιστούµε το έθνος-κράτος, θεωρούµε ότι η Ελλάδα δεν είναι πολυπολιτισµική κοινωνία,
θεωρούµε ότι η Ελλάδα έχει έναν κυρίαρχο πολιτισµό, τον ελληνικό πολιτισµό, έχει ένα έθνος που έχει πνευµατική και ιστορική
αναφορά. Κύριε Τσούκαλη, όταν µιλάµε για το όµαιµον δεν αναφερόµαστε σε αυτά που ακούστηκαν πριν, στο DNA, στο οτιδήποτε.
Εννοούµε ότι υπάρχει µία κοινή καταγωγή, µια συναίσθηση
κοινής καταγωγής, που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Όλοι εδώ
πέρα, έχουµε µια συναίσθηση ότι είµαστε Έλληνες. ∆εν ζητάει
κανένας ανάλυση του αίµατος, αν είσαι τρεις, τέσσερις ή πέντε
ή έξι αιώνες ή µια χιλιετία Έλληνας. Όλοι, όµως, έχουµε ως ανα-
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φορά αυτή την κοινή καταγωγή που χάνεται στα βάθη των αιώνων και υπό αυτήν την έννοια αισθανόµαστε ότι είµαστε κοινωνοί,
σ’ αυτό που λέµε ελληνικό έθνος.
Ένας άνθρωπος που έχει έρθει εδώ πέρα, που ο πατέρας του
ανήκει σε ένα άλλο έθνος, δεν έχει αυτή την συναίσθηση επειδή
έτυχε να πάει στο ελληνικό σχολείο. Αγαπά την Ελλάδα, την αισθάνεται δεύτερη πατρίδα του ενδεχοµένως, αλλά δεν έχει αυτή
την αίσθηση της κοινής καταγωγής. Χθες υπήρχε επάνω στη
θέση αυτών των παιδιών ένα σχολείο από τη Γερµανία και είπε ο
Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Πετσάλνικος «έχουµε Έλληνες από
τη Γερµανία». Θα µπορούσε κάποιος να πει σε αυτά τα παιδιά, ότι
εσείς δεν είστε Έλληνες, είστε Γερµανοί. Θα πέφτανε να σας
φάνε, γιατί το αίσθηµά τους, η καταγωγή τους λέει ότι είναι Έλληνες. Έχουν ενταχθεί στην γερµανική κοινωνία, µιλάνε γερµανικά, ξέρουν το γερµανικό τρόπο ζωής, αλλά αισθάνονται
Έλληνες.
Εµείς, λοιπόν, τι λέµε; Επειδή χώρες που επέλεξαν το πρότυπο
που φέρνει ο κύριος Υπουργός, ήταν είτε χώρες που ήθελαν µεταναστευτικό δυναµικό, όπως ήταν οι Ηνωµένες Πολιτείες και
δεν είχαν την αναφορά του έθνους, αλλά σχηµατοποιήθηκαν από
µετανάστες, όπως ήταν η Γαλλία που είχε αποικίες. Και τι σηµαίνει αποικίες; Ότι οι άποικοι, επί αιώνες, γνώριζαν το γαλλικό
τρόπο ζωής, τη γαλλική γλώσσα. Οι άγγλοι είχαν αποικίες, είχαν
επιβάλει όλα αυτά τα δεδοµένα.
Ήταν λογικό να υπήρχε κάποια κοινή σχέση και βλέπετε ότι
και εκεί απέτυχε αυτό το µοντέλο. Μπορείτε να πείτε ότι οι Γάλλοι από τις αποικίες, που είχαν ως µητρική γλώσσα τα γαλλικά,
έχουν ενταχθεί οµαλά, πλήρως στην γαλλική κοινωνία; Οι Ινδοί,
που ήταν 3,5 αιώνες αποικία των Άγγλων, έχουν ενταχθεί στον
αγγλικό τρόπο σκέψης; Όχι. Φανταστείτε ότι αυτές οι χώρες
είχαν προβλήµατα και δεν θα έχουµε εµείς, που έχουµε µετανάστες από χώρες που δεν έχουν καµµία σχέση µε τον ελληνικό
πολιτισµό;
Το παιδί από το Πακιστάν, δηλαδή, επειδή πήγε 1η µε 6η δηµοτικού εδώ πέρα, ξαφνικά αισθάνεται τον ελληνικό τρόπο ζωής;
Έχει γίνει µέρος αυτού που λέµε του ελληνικού έθνους;
Κύριε Υπουργέ, ερχόµαστε στους οµογενείς. Εµείς είµαστε
συνεπείς και απορώ γιατί αντιδράτε. Επειδή, ακριβώς πιστεύουµε
στο δίκαιο του αίµατος, λέµε ότι κάποιος που γεννήθηκε από Έλληνες γονείς, που τον αναγνωρίζουµε ως ελληνική µειονότητα,
πρέπει αυτοµάτως να γίνεται κοινωνός ιθαγένειας. Ο Βορειοηπειρώτης, κύριε Υπουργέ, κράτησε κάτω από δύσκολα καθεστώτα τον ελληνισµό και έλεγε «είµαι Έλληνας». Ο Πόντιος
κράτησε τον ελληνισµό και έλεγε «είµαι Έλληνας».
Αυτός, λοιπόν, έχει υποπέσει σε ένα ποινικό αδίκηµα. Τι θα πει;
∆εν τον αισθανόµαστε Έλληνα; ∆εν κάνουµε εξωτερική πολιτική
µε αυτούς; Θα πείτε στους Αλβανούς, δηλαδή, έχουµε ελληνική
µειονότητα, αλλά επειδή δέκα χιλιάδες από αυτούς έχουν καταδικαστεί -για κακούργηµα σας λέω εγώ- δεν τους αναγνωρίζω
ως Έλληνες πολίτες.
Αντιθέτως, εµείς είµαστε συνεπείς. Λέµε ότι η κυρίαρχη αρχή
είναι το αίµα και δεν εξετάζουµε τίποτα άλλο. Ο Ιβάν Σαββίδης,
Βουλευτής στη Ρωσία -γιατί χθες είπατε στον Πρόεδρό µας από
αυτό το Βήµα, κύριε Υπουργέ, ακόµα και εάν δεν γνωρίζουν ελληνικά, θέλετε να έχουν υπηκοότητα- δεν γνωρίζει ελληνικά.
Ήλθε στην Επιτροπή Απόδηµου Ελληνισµού και µιλούσε µε µεταφραστή. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει ερώτηση για την Αγία
Σοφιά, για τα δικαιώµατα του Πατριαρχείου, παντού, στο Ευρωκοινοβούλιο που πηγαίνει, λέει ότι είναι Έλληνας και θα του πει
το ελληνικό κράτος ότι εγώ δεν σου δίνω ιθαγένεια και την δίνω
στον οικονοµικό µετανάστη, που είχε αποτύχει σε αυτήν εδώ τη
χώρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Κύριε Υπουργέ, για την διπλή ιθαγένεια. Τι λέµε για να το καταλάβει και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί νόµιζε ότι εµείς θέλουµε να επιλέγουµε την ιθαγένεια µε βάση ανώτερους και κατώτερους λαούς.
∆εν πιστεύουµε τέτοια πράγµατα, κύριε Τσούκαλη. Εµείς λέµε
το εξής: Όπου έχει ενδιαφέρον η Ελλάδα γιατί έχει µετανάστες
και προφανώς για να µην τους αφαιρεθεί και εκεί πέρα η αντίστοιχη υπηκοότητα εκεί, λοιπόν, θα έχουµε διακρατικές σχέσεις.
Το κάνει η Γερµανία.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Άλλο έλεγε ο κ. Γεωργιάδης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Σας το εξηγώ. Η Γερµανία έχει Έλληνες. Συνεπώς, µε τη Γερµανία θα έχω διακρατικές σχέσεις. Με
το Πακιστάν, που δέχοµαι µετανάστες, µε το Αφγανιστάν, που
δέχοµαι µετανάστες, γιατί θέλω να απαγορεύσω τη διπλή ιθαγένεια; Για να είναι µία επιπλέον πίεση σε αυτόν. Ο Πακιστανός που
αισθάνεται, κατά την άποψή σας, ότι είναι Έλληνας, να κριθεί
στο δίληµµα και να πει «επιλέγω να είµαι Έλληνας και δεν είµαι
Πακιστανός». Τότε θα µπει σε ένα δίληµµα. Για κάντε το, να δείτε.
Κάντε το. Να δείτε εάν οι σκληροί µουσουλµάνοι θα δεχτούν να
µην είναι Πακιστανοί και να είναι µόνο Έλληνες. Να µην είναι Αφγανοί και να είναι µόνο Έλληνες.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε ένα χάσµα ιδεολογικό. Ο καθένας έχει
µία συνέπεια -και αναφέροµαι στον ΣΥΡΙΖΑ και σε εµάς- εσείς
δεν έχετε συνέπεια. Και ξέρετε γιατί δεν έχετε συνέπεια; Γιατί ο
ρατσισµός είναι αυτό που φέρνετε στο νοµοσχέδιο. Ξέρετε τι
λέτε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο; Ότι το παιδάκι του Πακιστανού, που
ο πατέρας του µπήκε πριν στις 31-12-2004 και είναι νόµιµος, γίνεται Έλληνας και το παιδάκι του Πακιστανού που µπήκε 1-12005 δεν µπορεί να γίνει Έλληνας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σας λέει, ορθώς: «Όλους κάντε τους». ∆ιαφωνούµε
πλήρως ή θα ακολουθήσετε τη γραµµή τη δική µας, ότι µένει στο
αίµα, ότι βάζω αυστηρά κριτήρια, ότι ελέγχω πως µπαίνουν οι µετανάστες, ότι καταγράφω, ότι βάζω ποσόστωση, ότι καταλήγω
σε ένα αριθµό που δεν είναι επικίνδυνος για την εθνική συνοχή
και βάσει αυτού του αριθµού µετά εξετάζω τους όρους πολιτογράφησης.
Αυτό που κάνετε τώρα εσείς µε µαθηµατική ακρίβεια θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και µια νέα κυβέρνηση θα πει: όπως έδωσα
την ιθαγένεια στο παιδάκι που ήταν δεκαοκτώ χρόνια µε νόµιµους γονείς, δεν µπορώ να µη δώσω σε αυτούς που είναι παράνοµοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, αποσύρετέ το! ∆υστυχώς –και ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας –
πρέπει να το αποσύρετε. ∆ιότι φέρνετε µια διάταξη που έχει συνταγµατικά κωλύµατα.
Και είπε ο αξιότιµος Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι θα
το καταργήσει. Αλλά τι να το κάνουµε, κύριε Τζαβάρα; Σύνταγµα
είναι. Όσοι έχουν πάρει, θα έχουν πάρει. Πρέπει να το αποσύρετε και εδώ έπρεπε να είχατε έρθει, να λέγατε πώς θα έχουν δικαίωµα άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος οι απόδηµοι.
∆εν δεχθήκατε επί νοµοσχεδίου της Νέας ∆ηµοκρατίας να
ασκούν το δικαίωµά τους από τις χώρες που βρίσκονται οι οµογενείς και πρώτη προτεραιότητά σας ήταν οι µετανάστες. ∆είχνει τις επιλογές που έχει κάθε παράταξη εδώ µέσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πλεύρη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρος Ευθυµίου έχει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
καθόλου τυχαίο ότι ενώ είναι από τα νοµοσχέδια που έχουν προκαλέσει τις πιο έντονες συζητήσεις στη Βουλή µε την πιο µεγάλη
συµµετοχή, στην πραγµατικότητα η συζήτηση από δύο παρατάξεις, τη Νέα ∆ηµοκρατία – ελαφρώς βελτιωµένη – αλλά και το
ΛΑΟΣ γίνεται ερήµην του νοµοσχεδίου.
∆εν µιλάει ο κεντρικός λόγος της Νέας ∆ηµοκρατίας για το νοµοσχέδιο και προφανώς δεν µιλάει καθόλου το ΛΑΟΣ. Η οικοδόµηση της επιχειρηµατολογίας δεν αφορά το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο στις πρόνοιές του, στις διατάξεις του, αφορά µια γενικότερη ιδεολογική προκατάληψη, µια γενικότερη στάση, αυτό
που µε διαύγεια προάσπισε ο κ. Γεωργιάδης, το έθνος-κράτος,
τη συνέχεια του αίµατος στη λογική της συγκρότησης µιας πολιτικής κρατικής οντότητας, στην περίπτωσή µας του ελληνικού
κράτους.
Αυτό είναι, πράγµατι, η κεντρική αντίληψη, που το ΛΑΟΣ τη
λέει ρητά, η Νέα ∆ηµοκρατία την υπονοεί πιο δειλά. Και βέβαια,
είναι το αιώνιο πρόβληµα, ότι ζεις σε µια διαφορετική πραγµατικότητα. Γιατί η παγκόσµια πραγµατικότητα και η ευρωπαϊκή
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πραγµατικότητα είναι πια διαφορετική από τους ιστορικούς
όρους που προσδιόρισαν τα έθνη-κράτη.
Και τυχαίνει κιόλας αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα να είναι,
πράγµατι, επώδυνη, όταν εδράζεται σε αυτό που ονόµασα «εργολαβία» του φόβου. Γιατί τυχαίνει η Ελλάδα να είναι από τα πιο
συνεκτικά έθνη-κράτη της Ευρώπης ακόµα και σήµερα, πιθανώς
το πιο αµιγές συνεκτικό έθνος-κράτος στην Ευρώπη.
Άρα, αυτό που ήθελα να εξηγήσω ακόµα σαφέστερα, ποιο
είναι το ιδεολόγηµα που υποκρύπτεται και γιατί, κύριε Τζαβάρα,
δεν αναφέρθηκα στη φοβικότητα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά
αναφέρθηκα ευθέως στην καλλιέργεια του φόβου. Στην καλλιέργεια του φόβου είναι γιατί, είναι ο µόνος τρόπος η καλλιέργεια του φόβου, να µη συζητάς πολιτικά, δηλαδή να µην απευθύνεσαι
στην ουσία των θεµάτων, αλλά να προσπαθείς να σκάψεις βαθύτερα σύνδροµα, να καλλιεργείς στον άλλον την αίσθηση της
υποταγής µέσω της δηµιουργίας του εχθρού, που είναι πάντα ο
άλλος, ο ξένος, ο διαφορετικός.
Στην περίπτωσή µας απάντηση δυναµική σε όλους αυτούς
τους φόβους έχει δώσει το ίδιο το ελληνικό έθνος. Η µέχρι τώρα
πορεία του είναι η διάψευση όλων των φοβικών απόψεων που
συνόδευσαν την ίδια τη διαµόρφωσή του. Η δεύτερη απάντηση
είναι τώρα, δυναµική, δηµιουργική.
Και θα έπρεπε οι αγορητές, πριν παίρνουν τις θέσεις τους και
τις αποφάσεις τους, να πήγαιναν για παράδειγµα να δουν το
θαύµα που έχει συντελεστεί στο ελληνικό σχολείο, όπου στατιστικά το 9,2% των µαθητών στα ελληνικά σχολεία είναι αλλοδαπά
παιδιά, από είκοσι έξι διαφορετικές χώρες προέλευσης, µε µια
απίστευτη ενσωµατωτική δύναµη του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήµατος σε αυτό που ονοµάζουµε όλοι ένα κοινό πλαίσιο
αξιών, ένα κοινό πλαίσιο αναφορών, ένα κοινό πλαίσιο πολιτισµού. Και αυτή είναι η απάντηση που έχει δώσει ήδη η ελληνική
κοινωνία, για τη δύναµή της, για την αξία της, για την θεσµική
υπόστασή της.
Και αυτό που έχουµε, λοιπόν, ως κεντρικό δίληµµα, εξακολουθεί να είναι εδώ και εξακολουθεί να υπάρχει µόνο µια θετική
απάντηση, αυτή που δίνει το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης.
∆ιότι το δίληµµα που τίθεται, όταν πια έχεις αυτή τη διαµορφωµένη πραγµατικότητα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα,
είναι πώς απαντάς: δέχεσαι ότι θα έχεις πιθανόν τριακόσιες χιλιάδες ανθρώπους σε νόµιµη καταγραφή παραµονής µακρού
χρόνου, οι οποίοι θα αποτελούν επισήµως µια δεύτερη γκετοποιηµένη κατηγορία πολιτών που συνυπάρχουν στην κοινωνία
µας, µετέχουν σε όλες τις όψεις της, αλλά είναι ταυτόχρονα αποκλεισµένοι; Είναι προς το συµφέρον της πατρίδας η γκετοποίηση αυτών των ανθρώπων;
Ή είναι προς το συµφέρον της πατρίδας, προς το συµφέρον
της κοινωνίας µας, να αναγνωρίσεις την κοινή ιδιότητα όλων, που
είναι η ανθρώπινη ιδιότητα, να αναγνωρίσεις τη µεγάλη και
ισχυρή πιθανότητα αυτοί οι συµπολίτες µας στη ζωή και στην
πραγµατικότητά µας να είναι µια δυναµική συνιστώσα της πολιτικής, συνταγµατικής κοινότητας που αποτελούµε και είναι η ελληνική πολιτεία;
Αυτό που επιλέγουµε είναι ρητά ο δρόµος αυτός. Και µάλιστα
θα έλεγα, µια και εισέρχεται τώρα ο συνάδελφος µας Ηλίας Μόσιαλος, ακόµα και στη λογική που θέλει την ενίσχυση της Ελλάδας, δεν είναι ενίσχυση της πατρίδας, όταν ο κ. Μόσιαλος χθες
στην αγόρευσή του επεσήµανε, καθόλου τυχαία, ότι το 2030 η
Τουρκία δίπλα µας θα έχει µεγαλύτερο πληθυσµό από τη Ρωσία
και εµείς, αν δεν αντιληφθούµε τη δυναµική που πρέπει να δώσουµε στην κοινωνία µας, µπορεί να έχουµε ένα πολλαπλάσιο
δηµογραφικό µαρασµό;
Τι δίνει δύναµη στη χώρα; Το να ενσωµατώνει ανθρώπους παραγωγικούς, δηµιουργικούς, να δίνει τα πολιτικά δικαιώµατα που
συνεπάγονται και τις πολιτικές υποχρεώσεις και να τους ενσωµατώνει και στο νοµικό και στο συνταγµατικό µας πολιτισµό και
φυσικά στα αυτονόητα, ότι αυτοί οι άνθρωποι µετέχουν αυτής
της κοινότητας, αφού έχουν συναποδεχτεί και συλλειτουργούν
στο πλαίσιο που τους καθιστούν ισότιµους σε αυτή τη διαδικασία.
Γι’ αυτό ακριβώς όχι απλώς δεν δίνεται αυτόµατα, η ιθαγένεια
δίνεται ως ανταπόκριση σε αίτηµα, ανταπόκριση αξιακή. Όχι
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µόνο για τα αυτονόητα, τη γνώση της γλώσσας ή της ιστορίας
και του πολιτισµού, αλλά και µε το κριτήριο της συµµετοχής στη
διαµόρφωση αυτής της κοινής κοινωνίας µέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Και κατά τούτο είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
επαναφέρουµε όρους διχασµού της εποχής των φακέλων, να θεωρούµε ότι η συµµετοχή σε σωµατείο, σε συνδικάτο, σε πολιτικό
κόµµα είναι µείον για την αξιολόγηση ενός πολίτη; Θα έλεγα ότι
όλοι πρέπει να φοβηθούµε µε αυτά τα επιχειρήµατα. Όταν λέµε
για την κρίση της πολιτικής και θέτουµε ως κριτήριο, για να γίνεται κάποιος πολίτης, ότι πρέπει να απαγορευτεί η συµµετοχή
σε κόµµα ή να θεωρηθεί ύποπτη η συµµετοχή σε κόµµα ή συνδικάτο, πού το πάµε; Πού το πάει αυτή η λογική που ακούστηκε
εδώ πέρα; Τι θέλουµε να εισάγουµε;
Αυτά που ακούστηκαν είναι πρωτοφανή! Αυτά που ακούστηκαν ως επιχειρηµατολογία εναντίον της αντίληψης της ενσωµάτωσης των συµπολιτών στην ελληνική πολιτική ζωή, είναι άρση
του χαρακτήρα της ελληνικής πολιτικής ζωής ως δηµοκρατικής
πολιτείας.
Αυτά που εισάγουµε, που είναι η κατάκτησή µας, επιχειρείται
ακόµη και αυτά να αναιρεθούν εν ονόµατι του αποκλεισµού κάποιων άλλων –που γιατί να µη γίνει αποκλεισµός όλων;
Αυτά ακούστηκαν εδώ µέσα. Και γι’ αυτά είναι καλύτερη απάντηση η θετική στάση σε αυτό το νοµοσχέδιο. Γιατί ακριβώς η
οικοδόµηση των επιχειρηµάτων στο φόβο είναι µια οικοδόµηση
επιχειρηµάτων που σταµατά και πάει πίσω την Ελλάδα.
Αυτή η χώρα πάει µπροστά, µε την περηφάνια, την αξιοπρέπεια, τη δύναµη µιας κοινωνίας που µπορεί να πάει µπροστά µε
τους πολίτες της στο σύνολό τους. Και οι πολίτες αυτοί πρέπει
να είναι µέτοχοι της συνταγµατικής µας κοινότητας, της πολιτικής µας κοινότητας, του αξιακού µας πλαισίου και να είναι κοµµάτι της δύναµης της χώρας και όχι παράγων αδυναµίας.
Το νοµοσχέδιο δίνει αξιακή πολιτική απάντηση σ’ ένα κρίσιµο
ερώτηµα, που φυσικά µας διαφοροποιεί, αλλά είναι χρήσιµη για
την πατρίδα, άρα είναι χρήσιµη για την Ελλάδα είναι χρήσιµη για
όλους και είναι η µοναδική απάντηση, που ως τώρα έχει ακουστεί
για το πρόβληµα µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Γι’ αυτό και το
ΠΑΣΟΚ την ψηφίζει οµόθυµα, οµόψυχα, ως πράγµατι ιστορική
κίνηση, µε την ουσία της ιστορικής έννοιας, ότι αυτό προχωράει
µπροστά τη χώρα και αυτό θα δικαιωθεί στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ευθυµίου.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο για µια τακτική παρέµβαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κυρίες και κύριοι, έγινε µια διαπίστωση
µέσα στην Αίθουσα, πριν από δύο λεπτά και δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, ότι σήµερα δεν έχουµε δηµοκρατία, µ’ αυτό το καθεστώς που υπάρχει. ∆ηµοκρατία θα έχουµε αφού ψηφιστεί
αυτό το νοµοσχέδιο και ενταχθούν -όπως ενταχθούν- οι συµπολίτες µας, όπως τους είπατε.
Άρα σήµερα δεν έχουµε δηµοκρατία. ∆ηµοκρατία θα έχουµε
από τη στιγµή που θα ενταχθούν. Ακούστε σχήµατα οξύµωρα και
αντιφατικά.
Εγώ νοµίζω ότι έχουµε δηµοκρατία στη χώρα µας και δεν περιµέναµε αυτό το νοµοσχέδιο για να υπάρξει από δω και µετά
δηµοκρατία.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: ∆εν είπα αυτό, κύριε Καρατζαφέρη. Πού
το είδατε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μιλήσατε µε αποστροφή µε απαξίωση και
βδελυγµία για το έθνος-κράτος: «Είπε ο κ. Γεωργιάδης για το
έθνος-κράτος κ.λπ., και για την εξ αίµατος ιθαγένεια».
Μα η δικιά σας νοµαρχιακή της Θεσσαλονίκης τα είπε αυτά.
∆εν µας απαντήσατε. Εάν, λοιπόν, έχετε αυτήν την αποστροφή,
διαγράψτε τους αυτούς επάνω. Ρωτήστε και τον Βενιζέλο, όµως,
γιατί είναι δικοί του οι περισσότεροι.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αντιλαµβάνεσθε τι συµβαίνει; Το µισό ΠΑΣΟΚ λέει όχι και το
υπογράφει και εσείς ερχόσαστε εδώ και µας λέτε κόντρα, σ’
αυτά που λέει το µισό ΠΑΣΟΚ. Εµείς είπαµε ότι υιοθετούµε τη
θέση αυτού του ΠΑΣΟΚ. Εσείς δεν τοποθετείστε απέναντι σ’
αυτό το ΠΑΣΟΚ. ∆εν είναι η τοπική µιας γειτονιάς, είναι η µεγαλύτερη νοµαρχιακή του ΠΑΣΟΚ. Λέει, λοιπόν, ότι αυτά τα οποία
εσείς πολεµήσατε, διά του λόγου σας τώρα, τα πολεµάει και
εκείνο. Πολεµάει εσάς, δηλαδή. Επιτέλους καταλήξτε πόσο οµόψυχο είναι το ΠΑΣΟΚ.
Όχι, δεν είναι οµόψυχο το ΠΑΣΟΚ, που ψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι χωρισµένο στα δύο. Και, βεβαίως, η κοµµατική πειθαρχία «το µαντρί» επιβάλλει εδώ να υπάρχει αυτή η θέση και η
τοποθέτηση. Βάλτε κάλπη µε παραβάν και θα σας πω εγώ.
Αυτό το οποίο έρχεται στη Βουλή σήµερα, δεν καλύπτει το
θέµα. Νοµιµοποιεί κάποιους.
Το έχουν καταλάβει όλοι, κάποιοι µε ικανοποίηση, κάποιοι µε
δυσαρέσκεια. Ψάχνετε να βρείτε και να κατασκευάσετε γρήγορα, άρον-άρον -γι’ αυτό προηγείται κάθε άλλου νοµοσχεδίουνέους ψηφοφόρους, ένα εκλογικό σώµα για να µπορέσετε να
τους προσθέσετε σ’ αυτό το κοµµάτι του ελληνικού λαού, που
θα αφαιρεθεί λόγω της πολιτικής σας. Περί αυτού πρόκειται. Και
επειδή, ακριβώς, ετοιµάζετε δεκαπέντε µικρούς πρωθυπουργούς, δεκαπέντε περιφέρειες, θέλετε να τις πάρετε και τις δεκαπέντε περιφέρειες.
Ας ελπίσουµε ότι αυτοί εκεί θα καταλάβουν πως ένας και µοναδικός είναι ο τρόπος για να αποκρούσουν τη βουλιµία του
ΠΑΣΟΚ στις περιφερειακές εκλογές. Θέλω να ελπίζω ότι η αλαζονεία θα παραµεριστεί και το 1/3 θα γίνει µάθηµα για το πώς
µπορεί να αντιµετωπίσουµε αυτό το οποίο, θέλει να επιβάλλει το
ΠΑΣΟΚ. Μια απόλυτη µονοκρατορία σ’ αυτήν τη δηµοκρατία που
ευαγγελίζεται. Χρειάζεται προσοχή.
Λέω, λοιπόν, πέρα απ’ αυτό: Λύνεται το θέµα των µεταναστών
στη χώρα; Πόσοι θα είναι αυτοί; Ακούγονται διάφοροι αριθµοί.
Προστρέχω στο µεγαλύτερο, ότι δίνετε προστασία στις πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες. Το ένα και πλέον εκατοµµύριο, οι
υπόλοιποι, τι θα γίνουν; Τι θα τους κάνουµε;
Θέλετε την υστάτη στιγµή να υποχωρήσω και να πω εντάξει;
Πείτε µου το άλλο εκατοµµύριο τι θα τους κάνετε; Θα συνεχίζουν να είναι παράνοµοι και θα περιµένουν πότε θα έρθει η πενταετία για να νοµιµοποιηθούν. Άρα, θέλετε να τους νοµιµοποιήσετε
όλους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): ∆εν τους νοµιµοποιούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Τι θα τους κάνετε, κύριε Υπουργέ; Πείτε
µου µια απάντηση, το άλλο ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες
τι θα τους κάνουµε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Θα σας πω µετά
τι θα τους κάνουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού) : Εγώ θα δεχθώ αυτό το νοµοσχέδιο που
φέρνετε τώρα εάν και για µένα είναι εξαιρετικά απωθητικό, εάν
µου πείτε το άλλο εκατοµµύριο τι θα τους κάνουµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Στη θάλασσα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Θα τους υιοθετήσετε εσείς, κύριε Τσούκαλη; Να είστε καλά.
Είπε ο κ. Ευθυµίου, ο οποίος ποτέ δεν λέει τυχαίες κουβέντες,
για µια ανάλυση µια µελέτη που είχε κάνει δικός σας Υπουργός
Εξωτερικών ότι το 2030…
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Για την ακρίβεια ο κ. Μόσιαλος ο καθηγητής που είναι εδώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Το 2030 η Τουρκία θα είναι …Λέει όµως,
ότι την ίδια περίοδο οι Έλληνες και οι µετανάστες θα είµαστε
ίσοι. Αυτό λέει.
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Εποµένως πώς θα αντιµετωπίσουµε το 2030; Το 2030 τι σηµαίνει κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Επιτέλους, ας παρακολουθούµε τα πράγµατα. Η Τουρκία είδε
και απόειδε ότι δεν µπαίνει στην Ευρώπη και αλλάζει ρότα. Αυτό
φαίνεται. Προσχωρεί στο ισλάµ.
∆είτε τη συµπεριφορά του ανωτάτου άρχοντα της χώρας, του
Γκιούλ. Έχει συµπεριφορά ισλαµικής ακράτειας. Πηγαίνουν
προς τα εκεί. Οδηγούνται σε ένα νεοοθωµανισµό.
Όταν θα έλθει εκείνη τη µέρα µοιραίως η αναµέτρηση, που
θα είναι και η οριστική µε την Ελλάδα, εγώ, λοιπόν, σαν Ελλάδα,
πρέπει να έχω τρία-τέσσερα εκατοµµύρια µουσουλµάνους στη
χώρα; Αυτή είναι η καλύτερη άµυνα για την Ελλάδα του 2030. Σ’
αυτήν την απειλή η οποία µεγιστοποιείται και µπορεί σήµερα να
µην είναι εµφανής, αλλά θα είναι εξαιρετικά εµφανής το 2030 µε
τη φορά που έχουν πάρει τα πράγµατα. Η Ελλάδα πρέπει να έχει
τέσσερα εκατοµµύρια µουσουλµάνους µέσα εδώ.
∆εν θα γίνει µουσουλµανικό κόµµα, όλα αυτά τα χρόνια, όπως
έχει γίνει στη Βουλγαρία. Αυτήν τη στιγµή έχουµε διακόσιες χιλιάδες Έλληνες µουσουλµάνους, οι οποίοι, βεβαίως, αρνούνται
το «Έλληνες» και θέλουν να αποκαλούνται «Τούρκοι». Ξέρετε,
βεβαίως, τη µάχη που έχουµε. Θα προσθέσουµε τώρα άλλες πεντακόσιες χιλιάδες και δεν θα γίνει µουσουλµανικό κόµµα; Φυσικά και θα γίνει µουσουλµανικό κόµµα και θα πάρει και µια
περιφέρεια στη Θράκη και το πρώτο πράγµα που θα κάνει ο περιφερειάρχης, θα είναι να σου πει «επίσηµη γλώσσα η τουρκική
παράλληλα µε την ελληνική». Θα τρέχει η κεντρική κυβέρνηση
να το σβήσει και θα πηγαίνουν στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στην
Ευρώπη και θα ανοίξετε µόνοι σας ένα Κόσοβο. Αυτό κάνετε.
Όπως είδατε, κύριε Υπουργέ, εγώ όλες αυτές τις µέρες, δεν
έθεσα από το Βήµα της Βουλής το άλλο πράγµα το οποίο σας
εξήγησα.
Θα δηµιουργήσετε τεράστιο πρόβληµα στην άλλη άκρη της
Ελλάδας. Πρέπει να το ανοίξουµε αυτό το πρόβληµα; Πρέπει να
δώσουµε βατήρα σ’ εκείνους οι οποίοι διεκδικούν ένα σοβαρό
κοµµάτι της Ηπείρου; Θα τους ελληνοποιήσετε χωρίς να το καταλάβετε. Εκτός αν υπάρχει η ΚΥΠ σε όλη την επικράτεια και ψάχνει ένα-ένα τα ονόµατα. Μόλις πάρει ελληνική υπηκοότητα, θα
σας τραβήξει µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας που δεν απαιτεί τελεσίδικη απόφαση στην Ελλάδα και θ’ αρχίσουν να βγαίνουν η
µια απόφαση µετά την άλλη, εις βάρος της Ελλάδας. Θα έχετε
τεράστιο πρόβληµα. Η περιοχή εκεί, είναι µονοεδρική και αντιλαµβάνεσθε τι µπορεί να σας συµβεί.
Γιατί ανοίγετε τον ασκό του Αιόλου τώρα αυτήν τη στιγµή; Σ’
αυτήν την κατάσταση που είναι η χώρα, που πλήττεται βαναύσως, που βρισκόµαστε σχεδόν σ’ έναν αποκλεισµό ανάλογο του
Μεσολογγίου, οικονοµικό αποκλεισµό. Σ’ αυτήν την κατάσταση
που είµαστε, εσείς ανοίγετε ένα τεράστιο κεφάλαιο, µια κερκόπορτα. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό; Τι σας βιάζει και το κάνετε
αυτό;
Τι θα παθαίναµε αν το µελετάγαµε και εξασφαλίζαµε δικλίδες
ασφαλείας σ’ ένα ή δύο χρόνια; Γιατί αυτή η πρεµούρα; Για ποιο
λόγο επιτέλους; Γιατί βάζετε την Ελλάδα, πράγµατι, σ’ ένα πρόβληµα που δεν έχει κανένα λόγο να µπει;
Μιλήστε µε τον Αραβαντινό, δικός σας άνθρωπος είναι. Ξέρετε
ποιο είναι το πρόβληµα που έχουµε στις φυλακές; ∆εν είναι το
πρόβληµα µεταξύ των Ουκρανών και των Γεωργιανών που είναι
χριστιανοί µε τους µουσουλµάνους. Το πρόβληµα είναι οι Σιίτες
και οι Σουνίτες που σκοτώνονται µέσα στις φυλακές και αυτό θα
σας βγει στις πλατείες σε λίγο καιρό. Αυτός ο πόλεµος θα βγει
στις πλατείες. Μας ανήκει αυτός ο πόλεµος; Γιατί σώνει και καλά
να τον κουβαλήσουµε εδώ, µέσα στη γειτονιά µας και στα σπίτια
µας; Για ποιο λόγο, γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί αν πιστεύουν κάποιοι που ακούω ότι είναι χρήσιµοι οι µετανάστες, µας βοήθησαν οικονοµικά, τότε γιατί απαγορεύεται να έλθουν στην Ελλάδα;
Όποιος κάνει αίτηση, να τον καλείτε. Πιο απλά.
Γιατί πρέπει να µπει από τα σύρµατα; Γιατί πρέπει να µπει παρανόµως; ∆ηλαδή, γιατί πρέπει να διακινδυνεύσει η ζωή του; Να
βγει η Ελλάδα και να κάνει διακήρυξη «Θέλω µετανάστες, όποιος
θέλει έρχεται, προσγειώνεται στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και έρχεται εδώ». Εάν τους έχει ανάγκη η Ελλάδα, που
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λέτε ότι µας χρειάζονται και ότι χτίζουν την Ελλάδα, φέρτε τους
όλους µέσα! Τότε γιατί έχετε βάλει τα περιπολικά, γιατί βάλαµε
την Ευρώπη να παρακολουθεί τα σύνορα; Τη βάλαµε γιατί ξέρουµε ότι αυτό το κακό δεν το αντέχουµε. Το οµολογούµε όλοι
µας ότι είναι κακό, ότι είναι πρόβληµα. ∆εν το οµολογούµε; Γιατί
αποκρούουµε να έλθουν και άλλοι;
Άρα, λοιπόν, εφόσον είναι απόκρουση το να έλθουν µετανάστες, αυτοί που είναι µέσα εδώ, τί τους κάνουµε; Τους νοµιµοποιείτε όλους. Όλους! Μόλις περνάει ο χρόνος και κλείνουν
πενταετία θα νοµιµοποιούνται και αυτό για την Ελλάδα σηµαίνει
άµεση, καθολική καταστροφή. Καταλάβετε τί κάνετε! Σε είκοσι
χρόνια , ελπίζω να ζούµε κάποιοι εξ ηµών εδώ στην Αίθουσα, θα
ξανασυζητήσουµε αυτό το θέµα. Με µια διαφορά, όµως: Η µισή
πτέρυγα θα είναι µουσουλµάνοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού τον κ. Καρατζαφέρη.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός.
Θα κάνετε κανονική παρέµβαση, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Θα κάνω µια σύντοµη παρέµβαση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μια σύντοµη παρέµβαση, λοιπόν, θα κάνει ο κ. Ραγκούσης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θέλοντας, όπως άλλωστε είναι και καθήκον µας και
υποχρέωση, να παρακολουθήσουµε µε µεγάλη προσοχή τις οµιλίες όλων των συναδέλφων Βουλευτών και, βεβαίως, και των Αρχηγών των κοµµάτων, παρακολούθησα, όπως όλοι σας και όλες
σας, την τελευταία παρέµβαση του κ. Καρατζαφέρη.
Κάνω αυτήν την παρέµβαση για µια ακόµη φορά, σε µια προσπάθεια να γίνουµε ακόµη πιο κατανοητοί. Το νοµοσχέδιο, το
οποίο ψήφισε χθες, επί της αρχής η Βουλή και για το οποίο θα µιλήσω και εγώ στην ολοκληρωµένη παρέµβασή µου και το οποίο
συζητάµε σήµερα κατ’ άρθρον, έχει τρία µέρη. Τα δύο µέρη είναι,
πραγµατικά, καινούργια για τη χώρα. Το ένα όµως, κύριε Καρατζαφέρη, δεν είναι. Ο λόγος που κάνω αυτήν την παρέµβαση
είναι, γιατί σχεδόν το σύνολο της οµιλίας σας, της παρέµβασής
σας κατάλαβα ότι αφορούσε αυτό που δεν είναι καινούργιο για
τη χώρα.
Η απονοµή της ιθαγένειας στα παιδιά που από νόµιµους γονείς έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, από τη γέννησή τους ή από τη
συµπλήρωση των έξι ετών, είναι καινούργιο. Η απόδοση του δικαιώµατος του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι» στους νόµιµους
οικονοµικούς µετανάστες, αλλά και σε δεκάδες χιλιάδες οµογενείς, από τις επόµενες δηµοτικές εκλογές είναι καινούργιο. Η διαδικασία της πολιτογράφησης -για να ακριβολογώ, το δικαίωµα
όσων ζουν νόµιµα στην Ελλάδα ως µετανάστες, σύµφωνα µε την
τελευταία νοµιµοποίηση που πραγµατοποιήθηκε από το 2005
µέχρι το 2007 αφού συµπληρώσουν δέκα χρόνια παραµονής στη
χώρα να υποβάλουν αίτηση και να πολιτογραφηθούν Έλληνεςισχύει αυτήν τη στιγµή που µιλούµε.
Όλα τα προηγούµενα χρόνια, φθάσαµε στο σηµείο, µε την παρέµβαση του Πρωθυπουργού να αποδειχτεί η καταχρηστική αντιµετώπιση αυτής της διαδικασίας, που, βεβαίως, δεν ήταν
παράνοµη, αλλά ήταν καταχρηστική και κατά τη γνώµη µας εγκυµονεί πάρα πολλούς κινδύνους. Θα πω στη συνέχεια κάποια
πράγµατα.
Άρα, το δικαίωµα όσων είναι νόµιµοι µετανάστες στην Ελλάδα
να ζητήσουν να αιτηθούν την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας
ισχύει, εφαρµόζεται και τώρα και χθες και προχθές και τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Παρακαλώ πολύ, αυτό να είναι στο
Σώµα, απολύτως ξεκάθαρο.
Επ’ αυτού, επί της διαδικασίας της πολιτογράφησης, εµείς,
πράγµατι, εισάγουµε µεγάλες καινοτοµίες. Καινοτοµίες όµως,
που κατά τη γνώµη µας κατευθύνονται αφ’ενός στη διαφάνεια,
αφ’ετέρου δε στην αξιόπιστη διακρίβωση ότι αυτός που αιτείται
την ελληνική ιθαγένεια αξίζει και να την πάρει. Και αυτό είναι κάτι,
που κατά τη γνώµη µας το έχουµε αποδείξει και θα το αποδεί-
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ξουµε ξανά ότι δεν ισχύει σήµερα. Γι’ αυτό έχουν γίνει κάτοχοι
της ελληνικής ιθαγένειας άνθρωποι, που κατά τη γνώµη µας δεν
άξιζαν να γίνουν Έλληνες πολίτες.
Αυτή, λοιπόν, είναι µια ριζική αναφορά και σας παρακαλώ, να
γίνει απολύτως κατανοητό, διότι δεν είναι κάτι το καινούργιο η
δυνατότητα που σήµερα δίνεται στους οικονοµικούς µετανάστες
να πολιτογραφηθούν Έλληνες. Απεναντίας, καινούργιες είναι οι
ασφαλιστικές δικλίδες που βάζουµε, ώστε να είµαστε απολύτως
βέβαιοι ότι αυτοί το αξίζουν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Καρατζαφέρης έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δηλαδή, οµολογείτε ότι σε αυτό το έγκληµα
που διενεργείται στην Ελλάδα υπήρξε συνένοχος η Νέα ∆ηµοκρατία. ∆εν ήµασταν όµως, παρόντες εµείς για να το αντικρούσουµε τότε το 2005-2007. Και, βεβαίως, ακολουθείτε την πολιτική
της Νέας ∆ηµοκρατίας. Τώρα άλλαξε η Νέα ∆ηµοκρατία επειδή
µπήκαµε µέσα εµείς εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα και το έχουµε
κάνει σηµαία το θέµα. Μην κοροϊδευόµαστε! Αυτά που λέτε εσείς
λέγανε. Θυµάµαι τον κορυφαίο αρµόδιο Υπουργό της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, να λέει από το Βήµα της Βουλής:
«Καλωσορίζουµε όλους εκείνους, οι οποίοι θέλουν να έλθουν
στην Ελλάδα µετανάστες». Σήµερα άλλαξαν τα πράγµατα.
Επί της ουσίας, όµως. Κατ’ αρχάς θα έχουν δικαίωµα ψήφου
και στις εθνικές εκλογές. ∆εν µπορείτε να δηµιουργήσετε πολίτες δύο κατηγοριών. ∆εν µπορείτε! Θα δείτε ότι θα έλθει να ψηφίσει. Εσείς λέτε µόνο για τις δηµοτικές εκλογές, θα ψηφίσει
όµως και στις εθνικές. Το πρωτοδικείο, όχι το Συµβούλιο της Επικρατείας, θα το ρίξει αυτό.
Εποµένως, λοιπόν, δηµιουργούµε ένα στρατό εκλογικού σώµατος µε συγκεκριµένη δοµή και αυτό είναι επικίνδυνο –επαναλαµβάνω- για τον τόπο.
∆εύτερον, δεν µας λέτε για τους άλλους, κύριε Υπουργέ. Σας
δίνω µια ευκαιρία. Πείτε µας, τί θα γίνει µε τους άλλους; Λέτε ότι
αυτό ισχύει για τόσους. Ποια η διαφορά αυτού, που τώρα σήµερα το πρωί πήδηξε στο Φαρµακονήσι, µε αυτόν που σήµερα
νοµιµοποιείται; Και αυτός παράνοµος είναι. Αυτός είναι λαθραίος
σήµερα, αυτός που σήµερα είναι νόµιµος ήταν λαθραίος πριν
από πέντε, επτά, οκτώ χρόνια. Όλοι είναι λαθραίοι. Λαθραία περνάνε τα σύνορα και τους νοµιµοποιεί µετά η πολιτεία. Ποιος µας
λέει ότι αύριο το πρωί ένας άλλος Ραγκούσης, ένας άλλος Παυλόπουλος δεν θα νοµιµοποιήσει και τους άλλους; Η ουσία είναι
ότι η Ελλάδα έχει ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες µετανάστες και καθηµερινώς µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο νοµιµοποιεί κάποιους. ∆εν αντέχει η Ελλάδα!
Ακούστηκε και το εξωφρενικό µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα,
ότι έχουµε υπογεννητικότητα, να ελληνοποιήσουµε τους µετανάστες. Ε, η νοοτροπία του Πακιστανού θα είναι Πακιστανού, η
νοοτροπία του Αφγανού θα είναι Αφγανού, όπως και να το κάνουµε!
Και εν πάση περιπτώσει, αν κάποιοι κόπτονται τόσο περί ισότητας, περί δηµοκρατίας κ.λπ. ε, δεν έχω δει κανέναν εντός Αιθούσης να χαίρεται όταν το κορίτσι του φέρνει για γαµπρό
κάποιον Πακιστανό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επανερχόµεθα στον
κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει η κ. Σοφία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, µετά από αρκετές ώρες θα µιλήσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Στενοχωριόµουν και
εγώ µαζί σας, κυρία Σακοράφα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι ο Κανονισµός.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ελπίζω κάποια στιγµή να τον αλλάξουµε
προς όφελος των Βουλευτών, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε πριν τοποθετηθώ, κύριε Πρόεδρε, και
παρ’ότι έχουν προηγηθεί αρκετοί συνάδελφοι, να αναφερθώ στο
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συνάδελφο τον κ. Βελόπουλο και θα ήθελα να του πω ότι
παρ’όλο που διαφωνώ κάθετα και µε τη θέση και µε τις απόψεις
που ο ίδιος, αλλά και το κόµµα του, εκφράζει η παιδεία µου και
η δηµοκρατία µε υποχρεώνει να τον ακούω µε ιδιαίτερη προσοχή, να τον κρίνω και όταν µου δίνεται θέση στο Βήµα, να εκφράζοµαι πάνω στα όσα έχει πει και όσα θα ήθελα και η ίδια να
πω.
Εµένα δεν µε τροµάζει η διαφορετικότητα και δεν θα πάψω
ποτέ να αγωνίζοµαι να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται και
εκείνη. Θα ήθελα να πω όµως ότι τρεις µέρες µετά από αυτήν τη
διαδικασία, παρακολουθώντας όλη τη διαδικασία από την αρχή
µέχρι το τέλος, θέλω να επισηµάνω ότι είναι καλύτερα εµείς οι
Βουλευτές να πείθουµε µε επιχειρήµατα και όχι µε ένταση στη
φωνή. Γι’ αυτόν το λόγο χαµογέλασα την ώρα που µου έκανε παρατήρηση.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το ανέφερα και στην τοποθέτησή µου επί της αρχής και θέλω να το επαναλάβω και τώρα. Το
νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε, δεν είναι σε καµµία περίπτωση ελεήµων παραχώρηση της πολιτείας και προϊόν ανταποδοτικότητας,
αλλά θεσµική και κατοχυρωµένη συµπερίληψη ενός µεγάλου
αριθµού µεταναστών στην ελληνική πολιτική κοινότητα. Αυτή η
θεσµική κατοχύρωση στηρίζεται στο δίκαιο του ανθρώπου και
του πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο µετατρέπει νούµερα χωρίς ταυτότητα και αναφορά, σε πολίτες µε δικαιώµατα
και υποχρεώσεις. Και επειδή, ακριβώς, είµαι περήφανη που συµµετέχω σ’ αυτήν τη διαδικασία και σαν Βουλευτής του ελληνικού
Κοινοβουλίου, αλλά και σαν µέλος του κόµµατος που εκφράζει
αυτήν τη θέση και την άποψη, θα ήθελα να σταθώ σε δύο-τρία
σηµεία, τα οποία θεωρώ ότι µπορεί να δηµιουργούν παρερµηνείες και να ακυρώνουν αυτήν την ξεκάθαρη θέση.
Στο άρθρο 1Α παράγραφος 2 αναφέρεται: Τέκνο αλλοδαπών
που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι, τουλάχιστον, τάξεων κ.λπ.. Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι θα έπρεπε στο
σηµείο αυτό για το σκοπό µας που είναι η µόρφωση των παιδιών,
να αναφερόµαστε, τουλάχιστον, στις έξι τάξεις του δηµοτικού,
να λάβει, δηλαδή, το παιδί τη στοιχειώδη παιδεία και µόρφωση.
Μπορεί να µου πείτε ότι γίνοµαι λεπτολόγος αλλά το «επιτυχώς»
τί ακριβώς σηµαίνει, τί σηµατοδοτεί;
∆εν πιστεύω σε καµµία περίπτωση ότι ψάχνουµε για αλλοδαπούς άριστους µαθητές. Γι’ αυτόν το λόγο και επειδή δεν χρειάζεται να υπάρχει καµµία δυνατότητα παρερµηνείας στο µέλλον,
προτείνω να απαλειφθεί η λέξη «επιτυχώς».
Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης των έξι τάξεων προϋποθέτει την προαγωγή από τάξη σε τάξη και ικανοποιεί πλήρως και
το στόχο και το σκοπό µας. Θα ήθελα, λοιπόν, αν γινόταν να απαλειφθεί το «επιτυχώς». Ακριβώς, µε αυτό το σκεπτικό, δηλαδή
την ελαχιστοποίηση αν όχι τον πλήρη αποκλεισµό του υποκειµενικού παράγοντα κρίσης, που αφορά στις προϋποθέσεις απόκτησης ιθαγένειας, θέλω να σταθώ και στο άρθρο 3.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ).
Πιστεύω ότι όλο το άρθρο, όπως είναι διατυπωµένο, έρχεται
σε πλήρη αντίθεση µε το πνεύµα και το στόχο του νοµοσχεδίου.
Ενώ έχουµε στα χέρια µας ένα νοµοσχέδιο που η βασική και επί
µέρους λογική κινούνται στην κατεύθυνση της ελευθερίας και
της ισότητας, µε το άρθρο 3 φθίνει αυτή η δυναµική και αδυνατίζει η λογική του. Και εξηγώ. Η παράγραφος α' αναφέρει σαν
προϋπόθεση πολιτογράφησης, ο αλλοδαπός να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Τι σηµαίνει επαρκώς; Πώς αντικειµενικοποιείται το επαρκώς; Ποιος το κρίνει; Με ποιες δοµές που
παρέχουµε, αξιώνουµε την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας; Θυµίζω ότι η πολιτεία δεν µπόρεσε να εγγυηθεί τα µαθήµατα ελληνικής στα κέντρα εκπαίδευσης ανηλίκων, η οποία
αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας επί µακρόν
διαµένοντος. Πώς και µέσα από ποιο σχεδιασµό, η πολιτεία θα
ανταποκριθεί στην αντίστοιχη προϋπόθεση για την απόκτηση ιθαγένειας;
Και προχωρώ. Ο αλλοδαπός πρέπει να έχει ενταχθεί οµαλά
στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας και να έχει εξοικειωθεί πλήρως µε τους θεσµούς και την πολιτική ζωή της
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χώρας. Πώς ελέγχεται αυτό; Τι σηµαίνει οµαλά; Ένας πρόσκαιρα
άνεργος αλλοδαπός, θεωρείται µη ενταγµένος στην οικονοµική
ζωή της χώρας;
Επίσης, για την οµαλή ένταξη συνεκτιµώνται η γνώση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισµού, η επαγγελµατική και εν
γένει οικονοµική του δραστηριότητα, η κοινωνική δράση του, η
συµµετοχή σε κοινωνικές και πολιτικές ενώσεις, συλλογικούς φορείς ή σωµατεία µε µέλη Έλληνες πολίτες, η φοίτηση σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, τυχόν συγγενικός τους δεσµός και
εξ αγχιστείας µε Έλληνα πολίτη, η κατά κυριότητα κτήση ακινήτου για κατοικία και η εν γένει περιουσιακή του κατάσταση.
Πρόκειται, δηλαδή, για ένα πολύ πυκνό κόσκινο από το οποίο
αρκετοί µετανάστες θα δυσκολευτούν να περάσουν. Και όλο
αυτό το κόσκινο, επαφίεται στην υποκειµενική κρίση, γνώµη και
άποψη των µελών της επιτροπής.
Θέλω να κάνω σαφές ότι δεν είµαι αντίθετη σε µία διαδικασία
που θα διαπιστώνει τα παραπάνω, αρκεί όπως επανέλαβα, να παρέχεται η δυνατότητα σε όποιον θέλει και επιθυµεί και κυρίως εδώ είµαι απόλυτη- να εξασφαλίζεται στο µέγιστο βαθµό η
αντικειµενική κρίση και αξιολόγηση.
Είναι γνωστό ότι όσο φεύγουµε από την αντικειµενικοποίηση
των προϋποθέσεων και περνάµε σε υποκειµενικά και αφηρηµένα
χαρακτηριστικά, όπως η επάρκεια, η οµαλότητα, η συµµετοχή,
τόσο η απόδοση της ιθαγένειας από νοµοθετική πράξη µετατρέπεται σε πολιτική και εξαρτάται από την εκάστοτε πολιτική
βούληση.
Και αυτό πρέπει να πω, ακριβώς επειδή παρακολούθησα µε
πολύ µεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις και της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ, µε ανησυχεί. Με ανησυχεί η χρήση των γενικών και αφηρηµένων εννοιών σαν εµπόδιο για την απόκτηση της
ιθαγένειας. Και µάλιστα µε ανησυχεί και σε ένα γενικότερο επίπεδο, ιδεολογικό και πολιτικό. Αυτό που ονοµάζεται τεστ, επί της
ουσίας είναι η συνέντευξη. Θεσµοθετούµε τη συνέντευξη, για την
κατάργηση της οποίας στο παρελθόν δώσαµε µάχη για τον πολύ
απλό λόγο ότι µία επιτροπή υποκαθιστά το νόµο.
Φοβάµαι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εάν ισχύσει
το άρθρο αυτό, κάποια στιγµή θα γίνει το βήµα και για να καταστρατηγηθεί ο νόµος, αλλά και για να περιοριστούν οι πολιτογραφήσεις. Προτείνω, λοιπόν, την απαλειφή του κύριε Υπουργέ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση όµως πρέπει να πούµε, πώς ο αλλοδαπός και µέσα από ποια δοµή, θα µάθει την ελληνική. Αυτό πρέπει να το προβλέψουµε ρητά. Αλλιώς είναι σαν να απαιτούµε να
είναι κάποιος καθαρός, αλλά δεν του δίνουµε νερό να πλυθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι ειλικρινά που στη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου πολλές τοποθετήσεις περιστράφηκαν γύρω από νούµερα, ποσοστά, συµφέροντα και
σκοπιµότητες. Λυπάµαι που είµαι υποχρεωµένη να πω ότι πολλές
από τις τοποθετήσεις από συγκεκριµένη πλευρά συναδέλφων,
µέσα από τη επιστηµονική και αριθµητική προσέγγιση, προσπάθησαν περίτεχνα να κρύψουν το ιδεολογικό στίγµα. Ίσως, όµως,
αυτή η έντεχνη απόκρυψη να σηµαίνει και την ελάχιστη αµφιβολία για τον τρόπο που βλέπουν τα πράγµατα.
Σε κάθε περίπτωση, αρνούµαι να φοβάµαι για την καταγωγή
µου, για την εθνική µου ταυτότητα, για τον πολιτισµό µου, για
όλα όσα µε χαρακτηρίζουν Ελληνίδα. Και όλα αυτά δεν µπορώ να
τα θεωρώ ως κόσµηµα που το φορώ και το επιδεικνύω όποτε έχω
ανάγκη καλλωπισµού, αλλά και να φοβάµαι µη µου το κλέψουν.
Αλλά είναι κληρονοµιά αιώνων, αγώνων αιώνων και κατακτήσεις
ποτισµένες µε αίµα ανθρώπων µε διάφορο χρώµα, διάφορη
γλώσσα, διάφορη θρησκεία, διάφορους πολιτισµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού.)
Είµαι περήφανη, λοιπόν, και το επαναλαµβάνω και σαν Βουλευτής αυτής της Βουλής και σαν µέλος του ΠΑΣΟΚ και σαν Ελληνίδα πολίτης που υποστήριξα και ψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε
την κ. Σακοράφα.
Το λόγο έχει ο κ. Μαργαρίτης Τζίµας, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν η
Κυβέρνηση εγκαλείται σήµερα ότι ενδέχεται µε τη νοµιµοποίηση
των µεταναστών να τους χρησιµοποιήσει για κοµµατικό όφελος
εν όψει των προσεχών δηµοτικών εκλογών, τότε είναι εξίσου
εθνικά επιζήµιο, ορισµένα κόµµατα να επενδύουν στο φόβο µερίδας των Ελλήνων και να διατυπώνουν ακραίες θέσεις οι οποίες
δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνουµε µία νηφάλια τοποθέτηση πάνω σε ένα ζήτηµα το οποίο έχει µεγάλη εθνική σηµασία.
Να λάβουµε υπ’ όψιν µας αυτά που ισχύουν σήµερα στο διεθνές
στερέωµα και φυσικά, να λάβουµε υπ’ όψιν µας και λίγο την ιστορία του τόπου µας, την προϊστορία µας για την οποία όλοι οι Έλληνες είµαστε υπερήφανοι, την οποία, δυστυχώς, ορισµένα
κέντρα του εξωτερικού, το τελευταίο διάστηµα εν όψει της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης την θίγουν βάναυσα.
Προτείνεται, λοιπόν, στο νοµοσχέδιο σε πέντε χρόνια κάποιος
που µένει µόνιµα στην Ελλάδα να γίνεται Έλληνας. Τι συµβαίνει
στο εξωτερικό; Αν κάποιος µετανάστης ζει στην Αυστρία και
θέλει να γίνει Αυστριακός, απαιτείται δεκαετής παραµονή στην
Αυστρία. Αν κάποιος ζει στο Λουξεµβούργο, απαιτείται δεκαετής
παραµονή στο Λουξεµβούργο. Αν κάποιος ζει µετανάστης στην
Ισπανία και θέλει να γίνει Ισπανός και εκεί απαιτείται δεκαετής
χρόνος νόµιµης παραµονής. Εσείς το κάνετε πέντε χρόνια.
Ακούστε, κυρία Υφυπουργέ, λίγα στοιχεία από την προϊστορία
µας. Λέµε ότι είµαστε η χώρα, η κοιτίδα του παγκόσµιου πολιτισµού.
Μέσα στην αρχαιότητα, στις πόλεις-κράτη οι Έλληνες σπάνια
επέτρεπαν τη συµβίωση µε αλλοδαπούς, εκτός εάν γινόταν αποδεκτή από τους ξένους η ελληνική παιδεία. Οπότε τότε δεν είχαν
κανένα πρόβληµα. Αν και πάλι πολύ σπάνια παραχωρούσαν πολιτικά δικαιώµατα οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι. Η παραχώρηση πολιτικών δικαιωµάτων σε ξένο, εθεωρείτο -στις πόλεις κράτη της
αρχαιότητας- ως η υπέρτατη τιµή. Και ήταν κάτι που συνέβαινε
σπάνια.
Ήταν δε τόσο σχολαστικοί ιδιαίτερα οι Αθηναίοι µε τα πολιτικά
δικαιώµατα, ώστε για παράδειγµα Αθηναίος πολίτης µπορούσε
να είναι µόνο όποιος είχε και τους δυο γονείς Αθηναίους. Αυτή
είναι η ιστορία µας για την οποία είµαστε υπεύθυνοι. Τηρούσαν
δε µε ευσέβεια τη νοµοθεσία όχι γιατί οι αρχαίοι πρόγονοί µας
ήταν ρατσιστές, αλλά γιατί θεωρούσαν ότι µια πόλη έχει το δικό
της πολιτικό πολιτισµό και για να κυβερνηθεί σωστά πρέπει οι
πολίτες της να έχουν κοινή νοοτροπία, δοκιµασµένη µέσα από
πολλές γενιές.
Εξάλλου, αν οι Έλληνες ήµασταν ξενόφοβοι από τα αρχαία
χρόνια µέχρι σήµερα, δεν θα είχαµε αναγορεύσει τη φιλοξενία
σε υπέρτατο αγαθό που µάλιστα τηρούσε υπό την αιγίδα του
∆ιός «Ξένιος Ζευς» και της Αθηνάς «Ξενία». Εγώ λοιπόν, δεν φοβάµαι τους µετανάστες που βρίσκονται στη χώρα µου. Και δεν
φοβάµαι για την απώλεια του ελληνικού πνεύµατος και των αξιών
της φυλής µας, γιατί ο ελληνισµός άντεξε κάτω από µοναδικές
σκληρές συνθήκες και επιβίωσε.
Ως Έλληνας όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτώ
αυτός που θα δηλώσει Έλληνας, να είναι Έλληνας. Απαιτώ ότι το
έθνος µας δεν χρειάζεται περισσότερους πολίτες, αλλά χρειάζεται περισσότερους πολίτες που θα αισθάνονται Έλληνες.
Απαιτώ αυτός που θα γίνει Έλληνας, να γνωρίζει σε βάθος την
ιστορία µας, τη γλώσσα µας και τον πολιτισµό µας, να µην ταυτίζεται µε αυτούς που κατηγορούν και θέλουν να πουλήσει η Ελλάδα την Ακρόπολη, την ιστορία της λόγω του προβλήµατος που
έχουµε µε τα Σκόπια.
Η ελληνική µας γλώσσα διαθέτει πλαστικότητα από άποψη
χρήσης των τύπων, µορφών και νοηµάτων. ∆ιαθέτει µεγάλη ποικιλία και πλούτο λεξιλογίου. Είναι µια γλώσσα που νίκησε τους
κατακτητές στο διάβα των αιώνων. Και απαιτώ να τη γνωρίζουν,
όσοι θέλουν να είναι Έλληνες. Απαιτώ, όταν κάποιος θέλει να
γίνει Έλληνας, να γνωρίζει ότι στην ελληνική γλώσσα έχουν γραφεί τα σηµαντικότερα πνευµατικά, τεχνολογικά επιτεύγµατα σε
παγκόσµιο επίπεδο, από τον Πλάτωνα µέχρι τις µέρες µας.
Απαιτώ, αυτός που θέλει να γίνει Έλληνας να γνωρίζει ότι στην
ελληνική γραφή έχουν γραφτεί τα σηµαντικότερα κείµενα της
ορθοδοξίας από τη Αγία Γραφή µέχρι τα εκκλησιαστικά κείµενα
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των πατέρων . Απαιτώ, να γνωρίζει ότι στην ελληνική έχουν γραφεί πολύ σηµαντικά έργα σοφών, ποιητών, στοχαστών, συγγραφέων, γνωστά σε ολόκληρο τον κόσµο, από τον Όµηρο µέχρι τον
Πλάτωνα, το Ρήγα και το Σολωµό, τον Παλαµά, τον Καζαντζάκη,
τον Ελύτη µέχρι τις µέρες µας.
Οι ελληνικές λέξεις είναι διάσπαρτες στην αγγλική γλώσσα η
οποία µιλιέται περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσµο. Και αυτό
θέλω να το σέβεται αυτός που θέλει να γίνει Έλληνας. Αυτό που
πρέπει, όµως, να γνωρίζουµε, τελικώς, είναι ότι ο ξένος πάντοτε
είχε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά των Ελλήνων. Όταν ανοίξαµε τα
σύνορά µας στη δεκαετία του ’90 οι Έλληνες -ιδιαίτερα των παραµεθορίων περιοχών- άνοιξαν την καρδιά τους.
Το νοµοσχέδιο σας, κυρία Υφυπουργέ, δηµιουργεί µείζον
εθνικό πρόβληµα, διότι τα δύο εκατοµµύρια των ξένων που βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στη χώρα µας -χωρίς να πληρούν τις
προϋποθέσεις που έβαλαν και τις προϋποθέσεις που έβαλε η
Νέα ∆ηµοκρατία- αδιακρίτως και χωρίς να πιστοποιείται ότι
έχουν ενσωµατωθεί πλήρως µέσα στον ελληνικό πολιτισµό και
την ιστορία µας, τους δίνετε την ταυτότητα την ελληνική. Αυτό
αποτελεί µείζον εθνικό πρόβληµα και θα το εισπράξει ολόκληρος
ο ελληνικός λαός. Και είναι απαράδεκτο να ακούγεται από τον κ.
Ευθυµίου ότι το κάνετε αυτό για να αντιµετωπίσετε και το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας.
Ενισχύστε την πολυτεκνία, ενισχύστε τον Έλληνα, για να γίνει
ο πληθυσµός της Ελλάδος το 2030 διπλάσιος από αυτόν που
είναι σήµερα. Και όχι µε νοµικά τερτίπια και πρόχειρες λύσεις,
όπως αυτές που προτείνετε µε το να προσπαθείτε να κάνετε Έλληνες, αυτούς που δεν αισθάνονται Έλληνες. Γι’ αυτό και καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιό σας στο σύνολό του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 15 Μαρτίου 2010:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (’Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 544/8-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την έξαρση των ασθενειών φυµατίωσης, ηπατίτιδας και AIDS κ.λπ..
2.- Η µε αριθµό 573/9-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μάριου Σαλµά προς την Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης Αµφιλοχίας κ.λπ..
3.- Η µε αριθµό 576/9-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπου Χαραλάµπους προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη χρήση του κτηρίου του παλιού Νοσοκοµείου της
Κέρκυρας ως νοσοκοµείου χρόνιων νοσηµάτων και κέντρου
υγείας αστικού τύπου κ.λπ..
4.- Η µε αριθµό 577/9-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδή Βορίδη προς
την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού για
τη διαχείριση των απορριµµάτων κ.λπ..
5.- Η µε αριθµό 581/9-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Ζ' Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς την Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις στα
ακτινοθεραπευτικά τµήµατα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 579/9-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ Κατρίνη
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας κ.λπ..
2.- Η µε αριθµό 555/8-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
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της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την τροποποίηση του νοµικού πλαισίου για την άρση της υποχρεωτικής πληρωµής τέλους υπέρ της ΕΡΤ στα τιµολόγια της ∆ΕΗ κ.λπ..
3.- Η µε αριθµό 575/9-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραϊτη
προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε τα βιοµηχανικά σφαγεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Αγρινίου κ.λπ..
4.- Η µε αριθµό 578/9-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Σπυρίδωνος – Άδωνι Γεωργιάδη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την κατασκευή νέου γηπέδου του
Παναθηναϊκού κ.λπ..
5.- Η µε αριθµό 580/9-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε
τη χρήση χηµικών κατά των πολιτών κ.λπ..
Επίσης δέκα έξι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας κατέθεσαν
πρόταση νόµου: «Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο κ. Σκανδαλίδης Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για να λυθεί µε τσιτάτα, µε αποστροφές, µε κινδυνολογίες και µε αυτό που θα
έκανε ο Νοστράδαµος εάν σήµερα προέβλεπε την καταστροφή
του κόσµου, όπως προέβλεψαν µερικοί συνάδελφοι την καταστροφή της Ελλάδας.
Χρειάζεται µετριοπάθεια και σοβαρή συζήτηση σε ένα πάρα
πολύ σοβαρό θέµα που προέρχεται από τα µεγάλα µεταναστευτικά ρεύµατα, τα οποία δεν είναι µόνο µια νέα πραγµατικότητα
ούτε απλά ειρηνικές εκστρατείες ανθρώπων που µαζικά µεταναστεύουν αναζητώντας καλύτερη τύχη, κουβαλούν µαζί τους προβλήµατα που βγάζουν από την αµεριµνησία τους τις κλειστές
εθνικές κοινωνίες.
Η αντιµετώπιση ενός τέτοιου µεγάλου προβλήµατος εγείρει
µείζονα πολιτικά, θεσµικά, κοινωνικά, πολιτισµικά και ηθικά διακυβεύµατα. Οριοθετούνται αυτά τα διακυβεύµατα µέσα από την
ιστορική διαδροµή και παράδοση κάθε χώρας υποδοχής. Να το
οµολογήσουµε, αιφνιδιαστήκαµε όταν από χώρα εξαγωγής γίναµε χώρα εισαγωγής µεταναστών.
Και σήµερα στην όξυνση της οικονοµικής κρίσης, συνειδητοποιούµε το µέγεθος του εκρηκτικού προβλήµατος. ∆εν είναι κατά
συνέπεια τυχαίο ότι µετά από πολύ καιρό αναδύεται µια ιδεολογική αναµέτρηση µε εµφανείς τις διαχωριστικές γραµµές και τις
αντιπαρατιθέµενες προτάσεις.
Για µένα θα ήταν, πραγµατικά, παράδοξο το κόµµα µου να έχει
την ίδια άποψη γι’ αυτό το θέµα µε το ΛΑΟΣ ή να έχει ας πούµε
µεγάλες διαφορές απόψεων µε το ΣΥΡΙΖΑ. Στον ελάχιστον, λοιπόν, χρόνο που διαθέτω δεν θα αναλωθώ σε παρελθοντολογία.
Θα µείνω στη ουσία της πρότασης και θα σχολιάσω εντελώς επιγραµµατικά ορισµένες πολιτικές θεσµικές και ιδεολογικές διαστάσεις που κατά τη γνώµη µου έπρεπε να πρυτανεύσουν σε µια
τέτοια συζήτηση.
Και θα χρησιµοποιήσω τα επιχειρήµατα της Αντιπολίτευσης.
Σε ό,τι αφορά την πολιτική διάσταση, τι λέει η Αντιπολίτευση; Ότι
υποκαθιστούµε την έλλειψη µεταναστατευτικής πολιτικής µε την
πολιτική ιθαγένειας, ότι δεν θέτουµε όριο στην ποσότητα των µεταναστών που µπορεί στη δεδοµένη στιγµή να σηκώσει ο τόπος
και ότι ενισχύουµε την παράνοµη µετανάστευση.
Μια ολοκληρωµένη µεταναστατευτική πολιτική, προφανώς
έχει τρεις όψεις: τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, την
κοινωνική ένταξη των ώριµων µεταναστών και την καταπολέµηση
της παράνοµης µετανάστευσης. Φαντάζοµαι ότι εάν η Κυβέρνηση διέθετε ένα µαγικό κουµπί που αν το πατούσε µπορούσε
να ορίσει το πλαφόν, να οχυρώσει στεγανά τα σύνορα, να επαναπροωθήσει -χωρίς απάνθρωπες διαδικασίες- όλους τους παράνοµους µετανάστες που είναι στη χώρα, θα ήταν ευτυχής.
Η πρότασή της σήµερα αφορά ένα τµήµα της κοινωνικής έντα-
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ξης των νόµιµων µεταναστών. Αντιµετωπίζει ένα επείγον πρόβληµα κατάφορης αδικίας σε βάρος ανθρώπων, που νοιώθουν
Έλληνες και βιώνουν τις διακρίσεις του ελληνικού κράτους. Ενισχύει την κοινωνική συνοχή σε µία περίοδο ισχυρής πόλωσης και
έντασης. Εκσυγχρονίζει σε µεγάλο βαθµό τις κρατικές λειτουργίες που παρέµεναν σε προκαπιταλιστικές εποχές, ακυρώνοντας
κάθε έννοια κράτους δικαίου, κάθε έννοια ισονοµίας και ισοπολιτείας. ∆ιευκολύνει τα µέγιστα, στο να γίνει η χώρα ο ενδιάµεσος σταθµός και όχι ο τελικός στόχος µε τη χρήση του
ευρωπαϊκού διαβατηρίου. Τέλος, επιταχύνει τη διαδικασία να ξεµπλοκαριστεί η χώρα από τη στασιµότητα, καθώς ένα πολύ σηµαντικό παραγωγικό δυναµικό θα δουλεύει απελευθερωµένα για
την ανάταση και την αφύπνιση που πρέπει να έχει η πατρίδα µας.
Σε ό,τι αφορά τη θεσµική διάσταση, τι λέει η Αντιπολίτευση;
Ότι η Ελλάδα, είναι ένα «ξέφραγο αµπέλι», ότι η Ευρώπη, έχει
τελείως αντίθετο καθεστώς και ότι τι πιο φυσιολογικό ένας νέος
δεκαοκτώ χρονών που µπορεί να αποφασίσει, να επιλέξει ποια
ιθαγένεια ή ποια πατρίδα θέλει.
Η κυβερνητική πρόταση απαντά σε αυτά τα ερωτήµατα και
είναι διαστροφή να θεωρούµε ότι τα αντιµετωπίζει αρνητικά.
Πρώτα-πρώτα, θωρακίζει το «ξέφραγο αµπέλι» που γκρέµισε
κάθε φραγµό το 1990-1992. Τότε, υπήρξε «ξέφραγο αµπέλι» η
Ελλάδα. Σταµατά τις µαζικές διαδικασίες νοµιµοποίησης που
αναγκάστηκε η χώρα να θεσπίσει µετά το 1995, γιατί δεν µπορούσε διαφορετικά να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. Καταργεί την
αυθαίρετη στάση του κράτους απέναντι σε ανθρώπους που νόµιµα ζουν κι εργάζονται στη χώρα, που νιώθουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και που είναι ντροπή και καρφί στο «µάτι» του
πολιτισµού µας και που το βλέπουµε στα µάτια των µικρών παιδιών, στα σχολεία, όταν νοιώθουν ότι είναι σε γκέτο.
Αν υποθέσει κανείς ότι στην αρχική πρόταση υπήρχαν κενά
που δηµιουργούσαν το αίσθηµα ανασφάλειας ή άνοιγαν υποτίθεται «κερκόπορτες», µετά τη διαβούλευση η Κυβέρνηση έφερε
το θέµα των νόµιµων µεταναστών, την εξειδίκευση των προϋποθέσεων, την αύξηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, την πραγµατική ταυτότητα που πρέπει να αποδεικνύεται, έφερε, δηλαδή,
όλα εκείνα που οριοθετούν µια, πραγµατικά, ευνοµούµενη χώρα,
που δίνει σε έναν προς έναν από αυτούς που θέλουν, ουσιαστικά,
την ιθαγένεια ή την πολιτογράφηση.
Και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση –γιατί άκουσα πολλές αναλύσεις- τα περί του δικαίου του αίµατος ή του δικαίου
του εδάφους ή της σύνθεσης των δύο δικαίων -διότι όλες οι
προηγούµενες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τη σύνθεση των δύο δικαίων- σε αυτό πρέπει να συµπληρώσει κανείς τη ζωντανή διαδροµή –κι εδώ είναι το καινούργιο- της απόκτησης της
κοινωνικής συνείδησης σε µία χώρα των ανθρώπων που βιώνουν
σ’ έναν κόσµο παγκοσµιοποιηµένο, των ανθρώπων που βιώνουν
µαζί µε ανθρώπους άλλης καταγωγής, άλλης προέλευσης και
άλλης θρησκείας.
Και παίρνω το παράδειγµα του παιδιού που στα δεκαοχτώ του
χρόνια –λέτε- πρέπει να επιλέξει. Αυτό είναι η πιο υποκριτική
στάση. Όταν γεννιέται ένα παιδί από νόµιµους µετανάστες, πηγαίνει στο σχολείο, θέλει να νοιώθει ότι είναι ισότιµο µε τα άλλα
τα παιδιά, µαθαίνει γράµµατα, οι γονείς του θέλουν να γίνει Έλληνας -άρα κι οι ίδιοι νιώθουν την ανάγκη το παιδί τους να γίνει
Έλληνας για να µπορεί να µεγαλώσει σωστά, εσείς του λέτε όχι.
Θα περιµένετε να γίνει δεκαοχτώ χρονών, να ζήσει όλες τις αντιθέσεις και τις αντιπαραθέσεις µέσα στο σχολείο για να αποφασίσει. Μπορεί να αποφασίσει στα δεκαοκτώ του χρόνια αν είναι
τόσο ισχυρό το γενεαλογικό του δένδρο ή η καταγωγή του γένους ή του αίµατος επιδρά τόσο πολύ, να πει αποποιούµαι την
ελληνική ιθαγένεια, αποποιούµαι την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. Είναι τόσο µεγάλος κίνδυνος για το κράτος και θα φέρει την
καταστροφή του, ένα παιδί που γεννιέται εδώ, που θα µεγαλώσει
µαζί µε τα δικά µας τα παιδιά, να νιώθει Έλληνας και να είναι Έλληνας και να µην το δείχνουν που δεν είναι Έλληνας και να το
θεωρούν πολίτη δεύτερης κατηγορίας;
Εγώ, λοιπόν, είµαι σαφής εδώ και µιλάω από την δική σας
πλευρά, διότι υπάρχει και η δική µας πλευρά που λέει ότι όσο
περισσότεροι, τόσο καλύτερα. Μακάρι όλοι οι νόµιµοι µετανάστες να ήθελαν να νιώθουν και να γίνουν Έλληνες, γιατί θα δυ-
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ναµώσει το έθνος, θα δυναµώσει η πορεία του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρχοµαι στο τελευταίο θέµα, κύριε Πρόεδρε και θέλω λίγο
χρόνο, σε ότι αφορά την ιδεολογική διάσταση. Στο επίκεντρο,
λοιπόν, της ιδεολογικής αντιπαράθεσης είναι η περιβόητη ταυτότητα του Έλληνα ή του µη Έλληνα. ∆ίπλα, λοιπόν, στο αίµα
και στο έδαφος είναι η κοινωνική συνείδηση.
Εγώ θέλω να σας πω ένα πράγµα. Η ισότητα, η ευνοµία, η ισοπολιτεία, η δικαιοσύνη -που είναι πάγια ανθρώπινα δικαιώµατααλλά, ταυτόχρονα, η ιστορική ανάγνωση της φιλοπατρίας -ως εκ
πεποιθήσεως και τρόπου ζωής κατακτώµενο δικαίωµα του κάθε
ανθρώπου που ζει σ’ ένα έδαφος ή έχει µία καταγωγή- δεν µπορεί να έρχονται σε αντιδιαστολή. Είναι απολύτως έξω από τα
πράγµατα αυτή η αντιδιαστολή.
Η ιθαγένεια είναι κυριαρχικό δικαίωµα του κράτους, προφανώς. Το να νιώθει κάποιος Έλληνας πολίτης, υπήκοος, ιθαγενής,
είναι θέµα κοινωνικής συνείδησης και είναι και δικό του δικαίωµα,
το οποίο δεν µπαίνει σε δηµοψηφίσµατα. Γιατί η αντιπαράθεση
είναι σαφής. Είναι ανάµεσα σε αυτούς που πιστεύουν σε µια
πραγµατική, ανοιχτή κοινωνία και σε αυτούς που πιστεύουν σε
µία φοβική, κλειστή κοινωνία. Είναι ανάµεσα σε αυτούς που ερµηνεύουν ή αναγνώνουν τον πολιτισµό, την ελληνική ιστορία
µέσα από µια αντιπαράθεση που δεν είναι τωρινή και είναι από
τις απαρχές της παρουσίας του ελληνικού έθνους.
Εγώ θα σας πω πως µεγάλωσα. Εγώ µετήλθα της ελληνικής
παιδείας. Μεγάλωσα και αγάπησα τρεις µύθους, τον πατριωτισµό, της θυσίας της Ιφιγένειας, την προσήλωση στον ορθολογισµό και τη γνώση και στον ευρωπαϊκό –αν θέλετε- δυτικό, ορθό
λόγο του Προµηθέα δεσµώτη και βέβαια, τον Ιάσωνα, που δεν
πήγε να αποικίσει, αλλά να παροικήσει. Μόνο στην ελληνική και
στην αραβική γλώσσα, υπάρχει το λήµµα «παροικία» -ενώ σ’ όλες
τις άλλες χώρες µιλούν για αποικία- ότι πάµε να ζήσουµε κοντά
µε τους άλλους ανθρώπους, να συµβιώσουµε, να αναπτύξουµε
κοινή συνείδηση, να έχουµε κοινή ανάπτυξη.
Και ερωτώ: Αυτή η µικρή πατρίδα, πόσες διαφορετικού γένους
τάσεις έχει ενσωµατώσει στην ιστορική διάρκεια, ακόµη και αφοµοιώσει στον ελληνικό πολιτισµό; Αν και δεν µου αρέσει η λέξη,
δεν µιλάµε για αφοµοίωση. Πότε ήταν κλειστή αυτή η πατρίδα;
Πότε δεν είχε οικουµενική διάσταση κι έναν πατριωτισµό της
ανοιχτής πόλης; Εννοώ την πόλη, έτσι όπως την περιέγραψε
στον Επιτάφιο ο Θουκυδίδης µε τα λόγια του Περικλή, την πόλη,
δηλαδή, που δεν υψώνει τείχη φοβίας, αλλά τα γκρεµίζει γιατί
εµπιστεύεται την παιδεία της, τον πολιτισµό της, την ταυτότητά
της.
Εδώ είναι η κρίσιµη στιγµή και πολύ επίκαιρη. Ποιός είναι µε
την πρόοδο και ποιος είναι µε την οπισθοδρόµηση. Ποιος είναι µε
µια πολιτική που θωρακίζει την πορεία του ελληνισµού στο µέλλον και δυναµώνει, όχι µόνο ποσοτικά, αλλά ποιοτικά την παρουσία του και την προοπτική του και ποιος είναι αυτός που στο
όνοµα της φοβίας, που αυτές όλες τις οµάδες του πληθυσµού τα
προηγούµενα χρόνια, τους εγκατέλειψε στην τύχη τους, στο
όνειρο µιας φοβικής αντίληψης, που ήθελε απλά να οχυρώσει
δήθεν τα πολιτισµικά µας σύνορα για να µπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι σήµερα να είναι εναντίον της Ελλάδας και του πολιτισµού.
Εγώ, λοιπόν, είµαι µε την πρώτη διάσταση και νοµίζω ότι αυτό
το νοµοσχέδιο είναι κρίσιµο, είναι σηµαντικό, είναι ιστορικό και
θα έπρεπε όλη η Βουλή που νοιώθει προοδευτική να το ψηφίσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η κ. Μαρία Σκραφνάκη, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παγκόσµια ιστορία και η προσεκτική, νηφάλια ανάγνωσή της µας έχει υποδείξει τις αλλαγές
που έχουν συντελεστεί στον κοινωνικό ιστό πολλών κρατών µέσα
από τα βάθη των αιώνων. Οι σύγχρονες κοινωνίες όλων των αναπτυγµένων κρατών είναι πολυπολιτισµικές. Αυτό είναι µία αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα.
Πριν από είκοσι χρόνια περίπου, η χώρα µας κατακλύστηκε
από το πρώτο κύµα µεταναστών, προερχόµενο κυρίως από την
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Αλβανία, εκµεταλλευόµενο την πολιτική για τα σύνορα που είχε
εφαρµόσει η τότε κυβέρνηση. Η ευηµερία και η ασφάλεια που
τους εγγυόταν η συµµετοχή της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, το τέλος του ψυχρού πολέµου και η µεγάλη ακτογραµµή
στα σύνορά µας, κατέστησαν τη χώρα µας, χώρα µαζικής υποδοχής µεταναστών. Οι δυσκολίες σχεδιασµού αποτελεσµατικών
πολιτικών για τη µετανάστευση σε συνδυασµό µε την ενδηµική
παραοικονοµία κατέστησαν για χρόνια τη χώρα µας πόλο έλξης
παράνοµα εργαζοµένων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός µόνιµου και διαρκώς αυξανόµενου πληθυσµού που ζούσε στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής και της νοµιµότητας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Οι απόπειρες των προηγούµενων ετών να αντιµετωπιστεί η κατάσταση, δεν απέδωσαν ουσιαστικά αποτελέσµατα και δεν έφεραν αυτό που θέλαµε.
Ωστόσο, είναι γεγονός σήµερα, ότι στη χώρα µας ζουν και εργάζονται νόµιµα, περισσότεροι από µισό εκατοµµύριο µετανάστες που έχουν αποκτήσει οικογένεια, στέγη, περιουσία, που
ζουν µέσα στα σπίτια µας, σαν οικιακοί βοηθοί και φροντίζουν τα
παιδιά µας και τους γέροντες γονείς µας.
Ανταποκρίνονται στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις και στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, συµµετέχοντας πλήρως στις υποχρεώσεις του κοινωνικού και οικονοµικού
περιβάλλοντος της χώρας.
Παρά το γεγονός ότι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν, ουσιαστικά, ριζώσει στη χώρα µας, το ισχύον νοµικό καθεστώς, εγκυµονεί σήµερα διαρκώς το ενδεχόµενο όσα χρόνια κι αν περάσουν να
απολέσουν τη νοµιµότητα της παραµονής τους για τυπικούς λόγους και να καταπέσουν και αυτοί στην κατάσταση που αντιµετωπίζει ένας αλλοδαπός που µόλις έχει εισέλθει στη χώρα µας
παράνοµα.
Εµείς, ως ΠΑΣΟΚ, δεν µπορεί να έχουµε φοβική συµπεριφορά
προς αυτούς τους µετανάστες, διότι οι ίδιοι υπήρξαµε µετανάστες τον εικοστό αιώνα στην Αµερική, στον Καναδά, στη Γερµανία και σε άλλες χώρες του πλανήτη. Εκεί δηµιούργησαν οι
Έλληνες µετανάστες τις οικογένειες τους, αναπτύχθηκαν οικονοµικά, έχτισαν τις εκκλησίες τους, ίδρυσαν τους συλλόγους
τους, µέσω των οποίων διέδωσαν τον πολιτισµό µας και την πνευµατική µας παρακαταθήκη.
Αλλά αν θέλουµε να είµαστε τίµιοι µε την ιστορία µας, ας
δούµε και τα Βαλκάνια του δεκάτου ενάτου αιώνα και της πρώτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα, πριν τους Βαλκανικούς Πολέµους. Ας δούµε τις πόλεις που βρίσκονται σήµερα στην
ελληνική επικράτεια ή άλλες πόλεις που σήµερα βρίσκονται στα
Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Γιουγκοσλαβία και στην Τουρκία.
Πόλεις όπως το Μοναστήρι, η Μοσχόπολη, η Θεσσαλονίκη, η
Βάρνα, η Φιλιππούπολη, η Σµύρνη, οι οποίες ήταν ελληνόφωνες.
Οι ελληνόφωνοι, συνυπήρξαν ειρηνικά και συµπορεύτηκαν
στις εµπορικές και κοινωνικές τους σχέσεις µε σλαβόφωνους στο
Μοναστήρι, στη Βάρνα και στη Φιλιππούπολη και µε τουρκόφωνους στη Σµύρνη.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι στα Βαλκάνια οι κοινωνίες µέχρι
και τις αρχές του εικοστού αιώνα, πριν από τους Βαλκανικούς
Πολέµους ήταν πολυπολιτισµικές και ο ελληνισµός ανθούσε και
δεν είχε σύνδροµα ούτε φοβίες, ούτε εσωστρέφειες, ούτε επαρχιωτισµούς.
Ας µελετήσουµε την εθνολογική σύνθεση της Θεσσαλονίκης
µέσα στους αιώνες και θα καταλάβουµε ότι η πόλη αυτή, είναι
το σταυροδρόµι των πολιτιστικών, πνευµατικών και οικονοµικών
συναντήσεων µιας ενδοχώρας που τα φυσικά της όρια βρίσκονται στο ∆ούναβη ποταµό, ίσως και στα Καρπάθια όρη.
Αυτοί οι οποίοι φοβούνται το µετανάστη, τον ξένο που φιλοξένησε ο Ξένιος ∆ίας, ή τον αδελφό µας, κατά τον ευαγγελικό
λόγο του Χριστού, δε γνωρίζουν την οικουµενικότητα του ελληνισµού ή την αγάπη και τη φιλαδελφία του χριστιανισµού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ελληνική κοινωνία αντιµετωπίζει σήµερα µείζον δηµογραφικό πρόβληµα, όπως όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το έθνος- κράτος καλείται να µετασχηµατιστεί
και για το λόγο αυτό µιλούµε σήµερα για το νέο πατριωτισµό.
Το θέµα που συζητούµε σήµερα δηµιουργεί εντάσεις, όπως
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είχαν δηµιουργηθεί και στο παρελθόν ακόµα και στην Αρχαία
Αθήνα. Θα σας θυµίσω ότι, όταν στην Αρχαία Αθήνα δηµιουργήθηκαν τα ίδια προβλήµατα, ακούστηκαν δύο φωνές και διαµορφώθηκαν δύο τάσεις. Η µία του ∆ηµοσθένη, που εξέφραζε την
εσωστρέφεια, την ξενοφοβία και τον επαρχιακό πατριωτισµό και
η άλλη του Ισοκράτη, ο οποίος προσλάµβανε δηµιουργικά και
ρεαλιστικά την πραγµατικότητα αυτή και ζητούσε τη σύνδεση
του αθηναϊκού ελληνικού πολιτισµού, µε τον πολιτισµό του µακεδονικού ελληνισµού, τους αρχηγούς του οποίου, η µικροψυχία του ∆ηµοσθένη, τους χαρακτήριζε βαρβάρους. Οι αρχηγοί
αυτοί, σας θυµίζω ότι ήταν, ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, που
διέδωσαν τον ελληνικό πολιτισµό σε όλο τον τότε γνωστό κόσµο.
Φαινόµενα που συχνά παρακολουθούµε στις τηλεοράσεις
όπως ο ξένος µαθητής που δεν έχει το δικαίωµα να σηκώσει την
ελληνική σηµαία, εκφράζουν ένα θνησιγενή εθνικισµό, διότι,
όπως ο Πρωθυπουργός µας τόνισε, ο Έλληνας και γεννιέται και
γίνεται. Άλλωστε ο µαθητής αυτός, µετέχει της ελληνικής παιδείας και µάλιστα αριστεύει όπως και τα παιδιά Ελλήνων µεταναστών στο εξωτερικό, που σήµερα διαπρέπουν µακριά από την
πατρίδα τους.
Συνεπώς καλούµαστε να αγκαλιάσουµε το µετανάστη, που ζει
µόνιµα και νόµιµα στη χώρα µας, αν θέλουµε να είµαστε συνεπείς προς τον Ελληνοχριστιανικό πολιτισµό και να τον εντάξουµε
χωρίς φοβίες µέσα στην κοινωνία µας. Να σεβαστούµε τη θρησκεία του, τη γλώσσα του, χωρίς εθνοφυλετικούς διαχωρισµούς,
προκειµένου να δώσουµε µία νέα δυναµική και προοπτική στην
ελληνική κοινωνία του εικοστού πρώτου αιώνα.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, διότι
µε τα δεκατρία πρώτα άρθρα, τροποποιεί, συµπληρώνει και αντικαθιστά διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, προκειµένου να γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια, η απονοµή της ιδιότητας
του Έλληνα πολίτη σε υπηκόους τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα,
χορηγεί αυτόµατη ιθαγένεια στα παιδιά νοµίµων και µονίµων µεταναστών µε την προϋπόθεση της συµµετοχής τους στην παιδεία ή της γέννησης τους στη χώρα από γονείς µετανάστες
δεύτερης γενιάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πάντως, κυρία συνάδελφε, επειδή τα οκτώ λεπτά είναι, πράγµατι, επαρκής χρόνος
παρακαλώ όλους τους οµιλητές και εσάς – εσάς µεν τώρα να
ολοκληρώσετε σύντοµα- αλλά και τους άλλους συναδέλφους να
τηρούν το χρόνο. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ναι. Με τα άρθρα 14 έως 21 εισάγουµε
ακόµα ένα νέο θεσµό, το δικαίωµα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», για οµογενείς και λοιπούς αλλοδαπούς υπηκόων τρίτων
χωρών που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επί µακρόν, διαµενόντων και πληρούν µία ακόµη σειρά προϋποθέσεων.
Αυτό γίνεται προκειµένου, να ενταχθούν οµαλότερα στην τοπική κοινωνία, να προβάλουν τα δίκαια αιτήµατα τους και να συµβάλουν στην επίλυσή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο, εναρµονίζεται το νοµικό καθεστώς της χώρας µας µε το µέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τακτοποιεί τους νόµιµους και µόνιµους µετανάστες, τους εντάσσει στην ελληνική κοινωνία ως υπεύθυνους
πολίτες και για αυτούς τους λόγους το ψηφίζουµε όλη η παράταξή µας και βεβαίως και εγώ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε και
εµείς, κυρία Σκραφνάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θέσω υπ’ όψιν σας ότι
η εξεταστική επιτροπή για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου, που έχει συσταθεί κατά το άρθρο 144 του Κανονισµού της Βουλής και για
την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατος της µέχρι την 15η Μαρτίου 2010, ζητεί
οµόφωνα παράταση της λειτουργίας της έως και την 14η Μαΐου
του 2010.
Το Σώµα συµφωνεί;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συµφωνεί
οµοφώνως.
Επίσης η εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της υπόθεσης «SIEMENS» στο συνόλο της που έχει συσταθεί κατά το
άρθρο 144 του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατος της µέχρι την 17η Μαρτίου 2010, ζητεί και αυτή
οµόφωνα, παράταση της λειτουργίας της έως και την 17η Μαΐου
του 2010.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Απλά επαναλαµβάνω κάτι που είναι γνωστό, ότι για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις των επιτροπών αυτών δεν καταβάλλεται
κανένα επίδοµα σε κανέναν από τους συναδέλφους Βουλευτές,
γιατί και οι δύο επιτροπές, οµοφώνως είχαν ζητήσει και αποδεχθήκαµε αµέσως είχα ανακοινώσει και εγώ την απόφασή µας- ότι
δεν θα καταβληθεί καµµία αποζηµίωση, δεν θα καταβληθεί κανένα επίδοµα. Αυτό το λέω για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις,
γιατί πολλές φορές γίνονται διάφορα σχόλια, όταν λείπει η ακριβής ενηµέρωση.
Συνεχίζουµε τώρα, µε τον κατάλογο των οµιλητών, µε τον κ.
Αστέριο Ροντούλη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, επιτρέψτε µου κατ’ αρχάς να κάνω µια
επισήµανση. Αν δείτε τον κατάλογο των οµιλητών, θα διαπιστώσετε ότι από την Κοινοβουλευτική Οµάδα ενενήντα ένα ατόµων
της Νέας ∆ηµοκρατίας εννέα εκλεκτοί συνάδελφοι παίρνουν σήµερα το λόγο, ενώ από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των δεκαπέντε ατόµων του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού, εννέα επίσης
παίρνουν σήµερα το λόγο. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνουµε ποιος
σηκώνει το βάρος της αντίθεσης, ποιο κόµµα σηκώνει το βάρος
της αντιπαράθεσης σε αυτό το «λαθρονοµοσχέδιο» του κ. Ραγκούση και του ΠΑΣΟΚ.
Εγώ θέλω να κάνω µια τοποθέτηση για τα άρθρα που αφορούν
το δικαίωµα παροχής, µάλλον ψήφου, στις εκλογές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στους λαθροµετανάστες. Γιατί όλοι λαθροµετανάστες ξεκίνησαν –αυτό να µην το ξεχνάµε- και κατά κύµατα εκ
των υστέρων νοµιµοποιήθηκαν. ∆εν κάνω µια φυσιολογική κρίση
αυτήν τη στιγµή, µια πραγµατικότητα µεταφέρω στην Αίθουσα.
Κοιτάξτε να δείτε, θέλουµε να κάνουµε ένα διάλογο µε βάση
τη λογική και την αγνή καθαρή επιχειρηµατολογία. Ακούω την
πλευρά του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι: Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι,
έχουµε λάβει την πολιτική νοµιµοποίηση από το εκλογικό σώµα,
κατά τις πρόσφατες εκλογές, να προχωρήσουµε στην παροχή
του δικαιώµατος της ψήφου στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους ανθρώπους αυτούς, γιατί στο προεκλογικό µας
πρόγραµµα το είχαµε. Άρα µας ψήφισε ο κόσµος και τώρα υλοποιούµε την εντολή που πήραµε από το εκλογικό σώµα. Ωραία
αυτά. Λέτε αλήθεια, κύριοι του ΠΑΣΟΚ; Λέτε αλήθεια, κατά το
ήµισυ όµως.
Γιατί υπάρχει και η άλλη µισή αλήθεια. Τι λέει η άλλη µισή αλήθεια; Ότι κατά την προεκλογική περίοδο πολύ λίγα ακούστηκαν
από τα προεκλογικά µπαλκόνια –για να µην πω τίποτα- για το ζήτηµα αυτό του δικαιώµατος της ψήφου στους µετανάστες. Ο κόσµος, ουσιαστικά, ήταν ανενηµέρωτος. Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι,
πότε άρχισαν οι Έλληνες να αντιλαµβάνονται ότι κάτι συµβαίνει;
Όταν είδαν έξαλλους πανηγυρισµούς τη νύχτα των εκλογών που
κέρδισε το ΠΑΣΟΚ από τους µετανάστες. Και τότε άρχισαν να
ψυχανεµίζονται οι Έλληνες ότι κάτι πάει να γίνει, ότι κάτι συµβαίνει µε το µεταναστευτικό. Γιατί µέχρι τότε, νοµίζω ότι συνοµολογούµε ότι τη δηµόσια συζήτηση είχε µονοπωλήσει το
ζήτηµα της αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσεως.
Άρα, λοιπόν, το ελληνικό πολιτικό σώµα που υπερψήφισε το
ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ήταν ανενηµέρωτο. Εάν θέλουµε να λέµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους αυτό συµβαίνει.
Και, βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ ήξερε πολύ καλά τι ήθελε να κάνει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ήθελε να αποκτήσει ένα στρατό πραιτοριανών που θα το υπερψήφιζαν στις επόµενες εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
στις επόµενες εθνικές εκλογές, προκειµένου να εγκαθιδρυθεί µια
πασοκική ηγεµονία στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα.
Κάποιος καλοπροαίρετος, όµως, συνοµιλητής µου θα µπορούσε να κάνει το εξής ερώτηµα: Πώς το ξέρετε αυτό, κύριε Ροντούλη, και το λέτε, ότι στις επόµενες εθνικές εκλογές θα δοθεί
δικαίωµα ψήφου στους µετανάστες, αφού το νοµοσχέδιο προβλέπει δικαίωµα ψήφου µόνο στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; ∆εν θα σας δώσω δική µου απάντηση. Θα σας δώσω
την απάντηση από ένα δελτίο Τύπου που κυκλοφόρησε το
Υπουργείο Εσωτερικών και να το διαψεύσει η παρακαθήµενη
Υφυπουργός.
Στο δελτίο Τύπου, λοιπόν, του Υπουργείο Εσωτερικών στις 4
Νοεµβρίου του 2009 προσέξτε τι λένε επισήµως: «Το ΠΑΣΟΚ
αγωνίζεται για διαρκές βάθεµα της συµµετοχής των µεταναστών
µε την ψήφο τους κατ’ αρχήν σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Κατ’ αρχήν σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης! Τουτέστιν
στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η επέκταση του δικαιώµατος ψήφου,
εκτός από τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις εθνικές εκλογές. Άρα, όταν ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού µε παρρησία είπε από αυτό εδώ το Βήµα ότι επέρχεται
η διεύρυνση του δικαιώµατος και στις επόµενες εθνικές εκλογές
για τους µετανάστες, έλεγε πλήρως την αλήθεια, όπως επιβεβαιώνεται από το δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, ένας πάλι καλοπροαίρετος συνοµιλητής θα έλεγε το εξής: Ωραία, θα επεκταθεί και στις επόµενες εθνικές εκλογές. Πώς ξέρετε ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ;
Γιατί το βασικό επιχείρηµα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δηµιουργεί µια
στρατιά πραιτοριανών τώρα, τουλάχιστον αυτό λέµε εµείς. Άρα,
θα έλεγε κάποιος: Πώς ξέρετε ότι ακόµα κι αν επεκταθεί θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ; Υπάρχει κάποια ένδειξη;
∆εν θα απαντήσω πάλι εγώ. Θα απαντήσω επικαλούµενος µια
δηµοσκόπηση –προσέξτε την, αγαπητοί συνάδελφοι- που έκανε
το περιοδικό «ΈΨΙΛΟΝ» στο τεύχος 469, στις 2 Απριλίου του
2000. Το περιοδικό έκανε µια έρευνα τότε το 2000 για το πώς θα
συµπεριφέρονταν εκλογικά οι µετανάστες στις εθνικές εκλογές,
εάν είχαν δικαίωµα ψήφου. Ακούστε τα ευρήµατα.
Θα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ, κύριε Βελόπουλε, το 59,4%! Να το ακούει
αυτό η Νέα ∆ηµοκρατία που είναι απούσα, να τα ακούει το Κοµµουνιστικό Κόµµα, να τα ακούει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ το
59,4% των µεταναστών! Την Νέα ∆ηµοκρατία ξέρετε πόσοι θα
την ψήφιζαν; Το 7,5%. Το ΚΚΕ 3,7%. Το Συνασπισµό, το σοβαρό
τότε Συνασπισµό –γιατί τώρα έχουµε και αυτές τις συνιστώσες
κ.λπ., αλλά τέλος πάντων- το 2,6%. Και το τότε ∆ΙΚΚΗ θα το ψήφιζαν 0,3%.
Άρα, λοιπόν, η δηµοσκόπηση αυτή του περιοδικού «ΈΨΙΛΟΝ»
τι δείχνει; ∆είχνει ότι στοχευµένα κινείται το ΠΑΣΟΚ για να αποκτήσει αυτά που λέµε τα εκλογικά «µαξιλάρια» στις επερχόµενες
εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις εθνικές εκλογές στη
συνέχεια.
Και, βεβαίως, επιτρέψτε µου να πω κάτι που δεν ακούγεται
πάρα πολύ. Ξεχνάµε µια σηµαντική παράµετρο. Ποια σηµαντική
παράµετρο; Την παράµετρο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Τι σηµαίνει ευρωπαϊκή ιθαγένεια; Σηµαίνει ότι ο Ευρωπαίος πολίτης,
ο Ευρωπαίος υπήκοος µπορεί να µετακινηθεί ελεύθερα παντού,
να εγκατασταθεί ελεύθερα παντού και να ψηφίζει στις εκλογές
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο κράτος-µέλος διαµονής του.
Ερώτηµα προς την Κυβέρνηση: Τι πρεµούρα σας έχει πιάσει
και θέλετε ντε και καλά να ελληνοποιήσετε τους Αλβανούς, παράδειγµα, που αποτελούν το 60% των µεταναστών εν Ελλάδι;
Αγαπητέ µου, κύριε Πρόεδρε, όταν µετά από λίγα χρόνια η Αλβανία θα µπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι νυν Αλβανοί θα έχουν το δικαίωµα της
ψήφου στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Έχετε αυτήν
την πρεµούρα γιατί τώρα επείγεστε. Γιατί επείγεστε τώρα; ∆ιότι
σε λίγους µήνες έχουµε εκλογές και µάλιστα µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Άρα, λοιπόν, τώρα θέλετε να κάνετε, να υλοποιήσετε τον
άνοµο και παράλογο για την Ελλάδα αυτοσχεδιασµό σας.
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Όµως, απατάστε. Πλανάστε πλάνην οικτρά! Στις εκλογές τις
επερχόµενες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πάρετε ένα ηχηρό
ράπισµα από τον ελληνικό λαό. Πάτε να δηµιουργήσετε εκλογικά
«µαξιλάρια», αλλά την ηµέρα των εκλογών δεν θα έχετε ύπνο,
διότι οι Έλληνες θα ψηφίσουν ελληνικά και όχι µουσουλµανικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο πρώην Πρόεδρος
της Βουλής κ. Κακλαµάνης έχει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θέλω να διαβεβαιώσω τον κ. Ροντούλη προσωπικώς, καθώς επίσης και όλους όσοι ανησυχούν.
Κι ανησυχούν τόσο και διατυπώνουν τις ανησυχίες τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε, πραγµατικά, διερωτώµαι: Αν, πράγµατι, κάναµε ένα δηµοψήφισµα για το θέµα αυτό, αυτές οι σκηνές και
αυτές οι εικόνες και αυτές οι διατυπώσεις τουλάχιστον -τώρα
πήραν και το ΠΑΣΟΚ τα σκάγια- µεταξύ της απούσης τώρα παραδοσιακής Αριστεράς και του ΛΑΟΣ, πώς θα έφταναν στην τελευταία γειτονιά και το τελευταίο χωριό αυτής της χώρας; Θα
γυρίζαµε στον προ-προηγούµενο αιώνα.
Είναι µέγιστο λάθος να µεταφέρουµε σε ζητήµατα που έχουν,
πραγµατικά, µεγάλη εθνική σηµασία τις όποιες πολιτικές και κοµµατικές µας σκοπιµότητες. Και λυπάµαι να πω, δεν είναι εδώ η κ.
Παπαρήγα, αλλά άκουσα τον κ. Mαρίνο, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, άκουσα και την ίδια σε
κάποιες δηλώσεις της -µεταξύ πολεµικών διακηρύξεων και
άλλων- που έλεγε ότι όλοι όσοι είναι αυτήν τη στιγµή στη χώρα,
πρέπει να είναι εδώ και µαζί µε τους άλλους εργάτες να προχωρήσουν, διότι οι συνθήκες -προφανώς σκέφτεται το Κοµµουνιστικό Κόµµα- είναι πρόσφορες για να οδηγηθούµε στη λαϊκή
εξουσία.
Κύριοι συνάδελφοι, που είστε παρόντες, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, πρέπει κάποια στιγµή να δεχθείτε ότι δεν είναι
δυνατόν το 5%, 5,5%, 6%, 6,5% δεν ξέρω πόσο είναι αυτήν τη
στιγµή το ποσοστό του ελληνικού λαού που ακολουθεί τις απόψεις σας, δεν πρόκειται να σώσει αυτόν τον τόπο εάν, πράγµατι,
όλοι εµείς…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΠΑΣΟΚ…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κατ’ αρχάς ειλικρινά σας λέω
ότι δεν καταλαβαίνω λόγω ειδικής αρθρώσεως -δεν είναι µοµφή
αυτό- τι µου λέτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η νοµαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης! ∆εν καταλαβαίνετε τι σας λέω;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ΠΑΣΟΚ άκουσα µόνο.
Λοιπόν, ερωτώ κι αν θέλετε απαντήστε µε τη συνείδησή σας..
Εάν εσείς µόνο ενδιαφέρεστε για το µέλλον αυτού του τόπου και
όλοι οι άλλοι εδώ µέσα τον καταπροδίδουµε πού οδηγούµαστε;
∆ιότι αυτά ακούµε από δω. Εάν, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ θέλει να δηµιουργήσει ένα στρατό πραιτοριανών, πώς κάθεστε µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα και δεν βγαίνετε να καλέσετε το λαό…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το παλεύουµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …σύµφωνα µε το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγµατος πριν ο ∆ούρειος Ίππος σε βάρος της
ασφάλειας, της ακεραιότητας, της ύπαρξης αυτής της χώρας
που είναι η σηµερινή Κυβέρνηση και η σηµερινή πλειοψηφία, πριν
κάνει αυτό το τεράστιο έγκληµα;
Ακούστε, εάν έχουµε σήµερα βήµα προς βήµα την κατάσταση
στην Κύπρο, εάν έχουµε σήµερα το πρόβληµα στα Σκόπια, εάν
αύριο θα έχουµε –όπως επιδιώκουν και το ξέρουµε όλοι µαςπρόβληµα στη Θράκη δεν είναι µόνο αυτά που σχεδιάζουν είτε οι
απέναντι είτε εκείνοι που είναι οι µεγάλοι σχεδιαστές των αναδιατάξεων συνόρων και εικόνων, χωρών, λαών, ηπείρων, είναι και
ο τρόπος µε τον οποίο αντί µιας κοινής πορείας εκπτώσεων κοµµατικών, πολιτικών και κυρίως εκπτώσεων φανατισµών και κυρίως εκπτώσεων σε αυτό το φοβερό στοιχείο –το οποίο εγώ το
ζω γιατί είµαι µεγαλύτερος απ’ όλους σας εδώ σε ηλικία- αµφισβητεί καθένας τον πατριωτισµό, την αγάπη στην πατρίδα, του
άλλου.
Όταν λέτε, κύριε Ροντούλη, ότι σε κάποιο δηµοσκόπηση που
έγινε από κάποια εφηµερίδα το 2000 –πότε, δεν ξέρω, πριν από
δέκα χρόνια- κάποιοι από τους µετανάστες στη συντριπτική τους
πλειονότητα είπαν ότι «ναι, το ΠΑΣΟΚ θα ψήφιζα», τι σηµαίνει

4899

αυτό; Μήπως πρέπει ο νόµος να διαλάβει µία διάταξη που να καταθέτουν και µία υπεύθυνη δήλωση σαν αυτή που µε καλούσαν
στη γενική ασφάλεια να υπογράψω ότι δεν είµαι κοµµουνιστής
και αποκηρύσσω τον κοµµουνισµό και της παραφυάδες του…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, εντάξει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να γράφετε, λοιπόν, τι θα πρέπει να δηλώνουν πριν πάρουν την ελληνική υπηκοότητα. Τώρα
εδώ είναι κάποια άλλα πράγµατα που έχω εγώ τις απόψεις µου,
αλλά µπορεί να τα θεωρήσει κάποιος θεωρητικά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να τις πείτε.
(∆ιαµαρτυρίες - θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ∆εν πειράζει, δεν πειράζει, εγώ
λέω την άποψή µου. Τους σέβοµαι όλους, όποιος θέλει µπορεί να
σέβεται κι αυτό το Βήµα.
Θέλω να πω πολύ απλά ότι έχουµε ένα τεράστιο κοινωνικό και
εθνικό ζήτηµα. Κοντεύουν, πράγµατι, το 10% οι ξένοι που έχουν
έρθει λαθραία σε αυτήν τη χώρα. Ένα ποσοστό εξ αυτών µε τη
µακρά παραµονή τους, µε τη νοµοθεσία που εφάρµοσε η Νέα
∆ηµοκρατία… ∆εν καταλαβαίνω, γιατί ο κ. Σαµαράς λέει ότι δεν
θέλει να καλύψει κανέναν, δεν αντιλαµβάνοµαι, γιατί δεν αποδέχεται ότι εδώ υπάρχει προϊστορία, υπάρχει νοµοθεσία. Και εδώ
πρέπει να προσέξετε, κύριε Υπουργέ, σχετικά µε την επιτροπή
πολιτογράφησης που θα αξιολογεί τη γνώση της γλώσσας και
διάφορα άλλα για να µην εκπέσουµε σε διαδικασίες µε διάφορους «δικηγόρους» και διαµεσολαβούντες και διάφορα άλλα της
γνωστής διαφθοράς που διατρέχει ολόκληρο το δηµόσιο και να
µην οδηγηθούµε σε στρέβλωση αυτών των ορθών διαδικασιών
που πιστεύω ότι θα ψηφίσουµε στο τέλος. ∆ηλαδή, όπως συµβαίνει µε τη νοµοθεσία του ΑΣΕΠ. Η περίφηµη συνέντευξη στο
τετ α τετ ξέρουµε τι αποτελέσµατα είχε. Τεστς, λοιπόν, συγκεκριµένα, αδιάβλητα που θα ελέγχονται.
Από εκεί και πέρα το µόνο που µε ενδιαφέρει εµένα είναι αυτό
που λέτε µε σαφήνεια, λόγοι εθνικής ασφάλειας, λόγοι εσωτερικής δηµόσιας τάξης. Αυτοί σαφέστατα θα µπορούν όπως προβλέπει ο νόµος και κατευθείαν στον αρµόδιο Υπουργό να τεθούν.
∆ιότι, πράγµατι, µπορεί ως και µόνιµος και νόµιµος µετανάστης
να επιβουλεύεται κάποιος την ίδια την ασφάλεια και την εσωτερική δηµοκρατική τάξη στη χώρα µας. Αλλά, αγαπητοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα του ΛΑΟΣ και οι δύο συνάδελφοι της Νέας
∆ηµοκρατίας, όταν διαβάζω εδώ ότι αυτός που είναι νόµιµος
εδώ, όχι στο κέντρο, στη Μυτιλήνη που κάθε βράδυ µόλις φύγουν πενήντα να προωθηθούν εδώ, τα σαΐνια, οι υπερπατριώτες
οι δικοί µας –γιατί ξέρουµε κι αυτό το παιχνίδι πώς παίζεταιαυτοί ειδοποιούν απέναντι, αυτοί υποδέχονται αφού τρυπήσουν
οι βάρκες το ίδιο βράδυ –πήγα στη Μυτιλήνη και το διαπίστωσατους λαθροµετανάστες…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με την ανοχή, αν θέλουν οι συνάδελφοι, θα ήθελα για να ολοκληρώσω δύο λεπτά, αν µου το επιτρέπουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εντάξει, κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει κάποτε να σκεφτείτε όσοι έχετε
αντίρρηση, ότι όλα αυτά εµείς που ψηφίζουµε αυτόν το νόµο,
εσείς µπορεί να λέτε στο κάτω-κάτω δεν αναλαµβάνουµε καµµία
ευθύνη, εµείς ψηφίζουµε, άρα πρέπει να ξέρουµε τι κάνουµε.
Εγώ, λοιπόν, όταν βλέπω εδώ ότι: Αυτός πρέπει να µη βαρύνεται µε καταδικαστική απόφαση για εγκλήµατα προσβολών του
πολιτεύµατος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση, επικίνδυνης σωµατικής βλάβης, εγκλήµατα, σχετικά µε την
εµπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες, διεθνή οικονοµικά εγκλήµατα,
εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήµατα
περί το νόµισµα, εγκλήµατα, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την
παιδική πορνεία, την παιδική πορνογραφία, εγκλήµατα συγκρότησης, ένταξης ως µέλους εγκληµατικής οργάνωσης, εγκλήµατα
που αναφέρονται στο άρθρο 187, όπως η αρπαγή ανηλίκων, κατά
της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, κλοπής, ληστείας, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβία-
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σης, τοκογλυφίας, του νόµου περί µεσαζόντων, πλαστογραφίας,
ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήµισης, λαθρεµπορίας, εγκλήµατα που αφορούν τα
όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση µεταναστών και συνεχίζεται
ολόκληρος ο Ποινικός Κώδικας.
Ερωτώ: Μπορεί να µου πει κανείς, πόσοι από εµάς τους Έλληνες, που είµαστε -και καλά κάνουµε που είµαστε- περήφανοι,
δεν έχουµε καταδικαστεί µε καµµιά τέτοια απόφαση ή δεν
έχουµε καµµία τέτοια εκκρεµότητα; Επιτέλους!
Θα ήθελα τώρα να έρθω και στο θέµα το οποίο έχει τεθεί, σχετικά µε το πώς δηµιουργήθηκε το πρόβληµα. Μου κάνει εντύπωση που ο κ. Σαµαράς λέει να µην έχουµε προβλήµατα µε τους
εταίρους µας. Να έχουµε προβλήµατα! ∆ιότι το ∆ουβλίνο II κατοχυρώνει όλη την Ευρώπη, σε βάρος ηµών. Εάν θα ξέρουν ή θα
δεχθούν την τροποποίηση, ώστε να επαναπροωθούνται και εκεί.
Η συµφωνία του κ. Γεωργίου Παπανδρέου και του Τζεµ, του θανόντος Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, θα έπρεπε πέντε
χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, να έχει
ασκηθεί πίεση για να ενεργοποιηθεί. Εάν αυτή η Συµφωνία…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Τώρα θα τα κάνετε εσείς.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Βεβαίως θα γίνει και δεν θα
γίνει µόνο προς τους Τούρκους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Κρατήστε µικρό καλάθι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να ξέρετε, ότι δεν θα γίνει
µόνο προς τους Τούρκους. Θα γίνει και προς τους Ευρωπαίους.
Εγώ δεν διστάζω να πω, θα ενισχύσουν την FRONTEX, θα πληρώσουν για να προστατέψουν τα ευρωπαϊκά σύνορα από την λαθροµετανάστευση, αλλιώς, ναι, θα είναι Έλληνες πολίτες.
Ρώτησε ο κ. Ροντούλης, γιατί το κάνουµε τώρα, αφού θα γίνει
µεθαύριο. Το κάνουµε από τώρα. Θα πηγαίνουν σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει αυτό το
βάρος που έχουµε εµείς να το κρατάµε µόνοι µας και συνεχίζει
να έχει ανοιχτά τα σύνορά µας, τότε ας δέχεται και θα υποχρεωθεί ασφαλώς -το λέω µε παρρησία- να σκεφθεί ότι αυτοί που
έρχονται εδώ, υπό ορισµένες προϋποθέσεις θα πηγαίνουν και
εκεί. Αυτό θα έπρεπε να µας ζητάτε, αγαπητοί συνάδελφοι Βουλευτές του ΛΑΟΣ και όχι να λέτε: Μην κάνετε τίποτα, αφήστε τα
γκέτο εδώ, αφήστε όλη αυτήν την αθλιότητα την οποία ζουν και
οι ξένοι και εµείς. Πηγαίνετε κάτω από την Πατησίων, πηγαίνετε
κάτω από την Οµόνοια. Αυτό, λοιπόν, που γίνεται θα το συνεχίσουµε; Αν ναι, θα είναι λάθος. Και τότε ανεπιγνώτως θα διαπράξουµε έγκληµα σε βάρος και της κοινωνίας και της πατρίδας µας.
Μόνο καθαροί όροι µπορούν πολλά πράγµατα να αντιµετωπίσουν και κυρίως αυτό το µέγιστο θέµα της λαθροµετανάστευσης, που θα ξεχωρίσουµε ποιοι είναι αυτοί που προσφέρουν. Και
ο νόµος λέει εδώ εκατό προϋποθέσεις, µέχρι και να έχουν οπωσδήποτε και ακίνητη περιουσία, να ασκούν επάγγελµα συγκεκριµένο, να µετέχουν στην οικονοµική και πολιτική ζωή.
Τι άλλο έκανε ο Σαρµπάνης ο Γερουσιαστής µας στις ΗΠΑ, ο
Μιλτιάδης Έβερτ που θα γινόταν πρωθυπουργός της χώρας; Τι
µειονέκτηµα είχαν όλοι αυτοί; Είτε ο ένας ήταν εκεί είτε ο άλλος
εδώ.
Αρκετά µε τη καθαρότητα του αίµατος. Αυτό είναι λάθος και
παραπέµπει σε άλλες εποχές τις οποίες είµαι βέβαιος, και όσοι
ακόµα χρησιµοποιούν τέτοια επιχειρήµατα ούτε τις νοσταλγούν
ούτε έχουν καµµία σχέση και κακώς γίνεται αυτή η διελκυστίνδα,
γιατί δεν ζούµε πια σε εποχές ούτε κοµµουνιστοσυµµορητών
ούτε χιτών όπως τους έλεγαν κατοχικά. Ο καθένας έχει την
άποψη του και κρίνεται για την άποψη του. Και πρέπει όλοι να
βάζουµε νερό στο κρασί µας για να δούµε πως υπηρετούµε καλύτερα τον τόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαΐκού Ορθόδοξου Συναγερµού Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το να διαδέχεσαι στο Βήµα τον αγαπητό Πρόεδρο της Βουλής, που ο ίδιος έχει βιώσει τη σύγχρονη
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πολιτική ιστορία και που σαφώς έχει την άποψη του, ξέρετε, οι
Πρόεδροι της Βουλής και οι παλιοί κοινοβουλευτικοί έχουν το δικαίωµα της διαφοροποίησης, αλλά έχει και µεγάλη συναίσθηση
της κοµµατικής ευθύνης και της κοµµατικής πειθαρχίας και
σαφώς το σκέλος που υπονόησε ότι είχε και τις δικές του απόψεις δεν το ανέπτυξε πλήρως, γιατί ακριβώς και αυτός θα διαφωνεί σε κάποια πράγµατα. Έχει όµως, τη σωφροσύνη της
αποτελεσµατικότητας και της προσαρµογής, η οποία δεν επαρκεί από µόνη της να απαντήσει σε θεµελιώδη ζητήµατα που θέτει
το νοµοσχέδιο αναιρετικά της πατριωτικής του προσπάθειας.
Σαφώς το ΠΑΣΟΚ πλέον δεν είναι ενάντια στο σύστηµα, αλλά
είναι το σύστηµα. Είναι το µέρος του συστήµατος που εναλλάσσεται στην εξουσία, µε την καθεστωτική έννοια –το τονίζω και ας
θίγονται µερικοί- γιατί ο πολιτικός και κοινωνικός ριζοσπαστισµός
έχει την αποκατάσταση δικαιωµάτων το κέρδισµα καινούργιων
δικαιωµάτων και δεν είναι ένας απλώς παθητικός εκσυγχρονισµός διαρκούς αναπροσαρµογής σε κάποια υποτιθέµενα ανώτερα πρότυπα.
Τα ανώτερα πρότυπα, όπως το ανώτερο πρότυπο των ΗΠΑ,
είναι πρότυπα παρακµής, πρότυπα, τα οποία ανάγονται στις αυτοκρατορίες, οι οποίες είναι ιµπεριαλιστικές και σαφώς πολυεθνικές. Και ουδείς σε αυτήν την Αίθουσα µου είπε ή µου
απάντησε στην εισήγηση µου ότι το δίκαιο εδάφους είναι προοδευτική επιλογή. ∆ιότι, όπως τεκµηρίωσα, το δίκαιο εδάφους
είναι φασιστικό, ναζιστικό δίκαιο –αυτοί έκαναν επεκτάσεις και
εισβολές- είναι το δίκαιο του επιδροµέα, του κατακτητή, του
αποικιοκράτη, του εκάστοτε ιµπεριαλιστή, του εκάστοτε εισβολέα.
Παρεµπιπτόντως, του δικαίου αυτού απολαµβάνουν και οι
λάθρα βιώσαντες, οι λάθρα εισελθόντες. Αυτοί δεν είναι ο
εχθρός µας, οι µετανάστες, είναι το υποµόχλιο που χρησιµοποιεί
η παγκοσµιοποίηση και η νέα τάξη πραγµάτων για να διαλύσει
ένα έθνος-κράτος µε τέτοια συνεκτική υπόσταση, όπως είναι η
Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Είναι σαφές ότι δεν διακατεχόµεθα από κανένα ρατσισµό εµείς
που διδάσκουµε την αρχή της φιλοξενίας και της αγάπης του
ξένου, όχι όµως της ξενοφιλίας και της ξενοδουλείας, όχι όµως
της άκριτης αποδοχής ενός προτύπου, όπως του αµερικάνικου,
το πολυπολιτισµικό πρότυπο. ∆ιότι, αυτό που εσείς επιχαίρετε
σαν πολυπολιτισµική κοινωνία είναι µια παρακµή που βιώνει η
∆ύση µε ανεξέλεγκτες εσωτερικές συγκρούσεις στη συνοχή της
και που είναι ενοχική εξέλιξη της αποικιοκρατίας, σε σχέση µε
τις ηγεµονικές τάξεις, τις οποίες κατασκεύασε.
Εµείς, λοιπόν, απέναντι σε αυτόν το δύστυχο Πακιστανό, βιασµένο δεκατετράχρονο που έτρεξε να καταγγείλει τον βιασµό
του από οµοεθνή του και που του απαγόρευσε η πακιστανική κοινότητα να το καταγγείλει και την επόµενη µέρα το αναίρεσε στον
εισαγγελέα, λέµε «όχι». Αυτό το παιδί χρειάζεται ανθρώπινη προστασία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
∆εν θέλει νταβατζήδες στην πλάτη του, τους λεγόµενους «Πακιστανούς άρχοντες» κατά την Ούµα και την θρησκευτική προσέγγιση του ιµάµη, που δικάζει µόνος του, ότι δικαίως εβιάσθη
γιατί είναι ανήλικος.
Αυτή είναι, λοιπόν, η νέα προσέγγιση απέναντι στην εξέλιξη.
Και αναφέροµαι στο πραγµατικό γεγονός που έκανε το σφάλµα
ο Πρωθυπουργός και είπε, για τον Πακιστανό που συνελήφθη
και ουδόλως κακοποιήθη και κανείς δεν ζητάει συγγνώµη από
τους αστυνοµικούς της περιοχής και ο οποίος περιέργως, µετά
από λίγες ηµέρες, κατά το ιρακινό σύστηµα εξόντωσης, ευρέθη
να αποθνήσκει µε χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Όλως
περιέργως. ∆ιότι ήταν και υπόδικος.
Εγώ θα βάλω αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής
προηγουµένως σε µια τάξη. Ο µουσουλµάνος Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ εδώ ζητάει οι γεννηθέντες µουσουλµάνοι της Θράκης
στην Ελλάδα, που αποχώρησαν οικειοθελώς στην Τουρκία, µε
βάση το γεγονός ότι γεννήθηκαν στην Ελλάδα, να ανακτήσουν µε
αίτηση τους την ελληνική ιθαγένεια. ∆ηλαδή, να εγγραφούν και
αυτοί ως µειονότητα -µέσω της Τουρκίας- σήµερα στη χώρα.
Αν ανησυχούµε κακώς ή αν ευστόχως γρηγορούµε προς απο-
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τροπή αυτής της εθνικής συµφοράς, που υπονοεί το νοµοσχέδιο µε τον τρόπο που λειτουργεί, αν, επίσης, οι πενήντα χιλιάδες
Σλάβοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, ανακτήσουν την ιθαγένεια,
που κόπτεται το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ - έχω και στα χέρια µου σκοπιανορώσικα και βουλγαρικά µεικτά κείµενά τους, που ονοµάζονται από τον ΟΗΕ, δυστυχώς, µακεδονική γλώσσα, χωρίς να
αντιδρά η Ελλάδα, τις αποφάσεις των οµάδων αυτών, τώρα θα
ψηφίσουν αρκετοί από αυτούς στη Θεσσαλονίκη και µην εκπλαγείτε αν δείτε υψηλό ποσοστό, γιατί έχουν πάρει βουλγάρικα διαβατήρια και έχουν δικαίωµα ψήφου όσοι εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης- αν δείτε ξαφνικά να φυτρώνει µια
µακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα, που δεν υπήρχε πριν, αυτό
είναι παρενέργεια.
Η επόµενη δεκαετία θα είναι η δεκαετία που αυτό το Κοινοβούλιο θα ψηφίζει µήνα παρά µήνα δικαιώµατα µειονοτικών οµάδων. Άλλοτε ποσόστωση στους διορισµούς στο δηµόσιο εδώ και
εκεί και άλλοτε ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά τη δική τους πολιτισµική παράδοση και αξία.
Έτσι, λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ δεν
µπορούµε να τους δούµε ταυτόχρονα ότι έγιναν πολίτες. Για να
αναχθείς σε πολίτη κατά την ελληνική έννοια της συµµετοχής και
της συνείδησης, πρέπει να διανύσεις ένα δρόµο. Και η βιασύνη
που έχει η Κυβέρνηση δείχνει ότι στην πράξη εφαρµόζει -και εδώ
είναι το µεγάλο θέµα που έθιξα, επί της αρχής- πραγµατικά την
εξόφληση του γραµµατίου στην παγκόσµια νέα τάξη πραγµάτων.
Και εδώ ακριβώς, όχι απλά ανησυχούµε, είµαστε απολύτως πεπεισµένοι ότι το ΠΑΣΟΚ –δυστυχώς, δι’ επιβολής εκ µέρους του
Γεωργίου Παπανδρέου, του αναιρετή της πατριωτικής γραµµής
του Ανδρέα Παπανδρέου- είναι ένα πολυπολιτισµικό συνονθύλευµα και το µόνο που του έχει αποµείνει είναι η ελεύθερη δουλείας και κοµµατικής πειθαρχίας πολιτική του βάση, όπως
εκφράστηκε από την Α' Θεσσαλονίκης.
Το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ το οποίο καλώ από αυτό το Βήµα σε πατριωτική δηµοκρατική συµπαράταξη αποτροπής όλων αυτών των
εξελίξεων. ∆ιότι το να µεταλλαχθεί σε ένα αµερικάνο-κινούµενο
κόµµα που θέλεις ακόµα και τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας να
τον εκλέγεις απευθείας, µε ευρωπαϊκές υπογεγραµµένες και µε
οθωµανικές υπαγωγές, κατά συνέπεια αυτής της παρενέργειας,
δεν είναι και τόσο σώφρον, είναι ακραία υποχωρητική πολιτική
στα σχέδια της νέας τάξης πραγµάτων, που εφαρµόζεται σε όλο
το φάσµα των εθνικών θεµάτων.
∆εν µπορεί να ανασαίνει κανείς από το ΠΑΣΟΚ και η ανάσα
του να µην τον καίει στο λαιµό και να µην του χτυπάει την καρδιά και τη συνείδησή του, γι’ αυτήν τη µετάλλαξη που έχει υποστεί το µεγαλύτερο πατριωτικό κόµµα της Μεταπολίτευσης.
Έτσι, λοιπόν, απέναντι σε αυτά τα ζητήµατα, έχοντας µια παροπλισµένη ιδεολογικά Αριστερά, όπου ο εφεδρικός ευρωπαϊκός στρατός των µεταναστών θα οδηγήσει το ΚΚΕ σε συρρίκνωση και
σε κατάλυση των εργασιακών σχέσεων. Από την άλλη, ο κοσµοπολιτισµός της άλλης πτυχής, σε ένα εθνικό κόµµα πάλαι ποτέ
Αριστεράς, γιατί δεν το πιστεύουν οδηγεί σε κάποια διέξοδα.
∆εν έχουµε –πλην του ΛΑΟΣ- το κέντρο της αφύπνισης, της
πολιτικής και της συνειδησιακής στη χώρα. ∆υστυχώς, το τονίζω,
αλλά είναι πάρα πολλοί στην κοινωνία που ανησυχεί και ψάχνει το
γενεσιουργό αίτιο. Και για να ολοκληρώσω. Πώς προχωράτε
χωρίς δηµόσιο πιστοποιητικό ελληνικής γλωσσοµάθειας; Πώς
προχωράτε µε δύο που θα υπογράφουν ως µάρτυρες, µόνιµοι
ψευδοµάρτυρες, αµειβόµενοι πιθανόν και µε δικηγόρο αµειβόµενο, για να πάρει κάποιος την ιθαγένεια κατόπιν αιτήσεως. Πώς
προχωράτε σε συνεντεύξεις προφορικές, οι οποίες ανάγουν, όχι
µόνο σε ρουσφέτι και µέσον, αλλά τον έµπορο ναρκωτικών, όπως
τονίστηκε κατ’ επίφαση, που τώρα θα αποφυλακιστεί και λιγάκι
πιο γρήγορα. Και θα προχωρεί κι αυτός ως πολίτης µια και δε θα
έχει πάει πάνω από το χρόνο. Θα αποκτάει, λοιπόν, το δικαίωµα
να γίνει συνιδρυτής µειονοτικού κόµµατος.
Και η µειονοτική κατακερµατισµένη Ελλάδα, η Ελλάδα της
νέας εποχής, της νέας τάξης πραγµάτων, δεν θα έχει το στοιχείο
του πατριωτισµού, το οποίο οφείλουν να έχουν οι Βουλευτές. Και
λυπάµαι που Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ούτε εκ του συστάδην και
στα άρθρα δεν έδωσαν τη µάχη της αποτροπής αυτού του νοµοσχεδίου, που θα ακυρωθεί από την αφύπνιση της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης µε τους πολίτες της οποίας θα συνεργαστούµε, συναθροίζοντας τις πεντακόσιες χιλιάδες υπογραφές που έχουµε
τώρα. Πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία η Κοµισιόν να κλείσει η
κερκόπορτα της Ευρώπης, να σταµατήσει η Ελλάδα να είναι υπονοµευτής της ευρωπαϊκής συνοχής, για να µπορέσουµε και εµείς
ως Έλληνες να επιβιώσουµε, αλλά και αυτοί οι δύστυχοι άνθρωποι που χρησιµοποιούνται πράγµατι να ξέρουν ότι µπορούν να
λειτουργήσουν, αλλά τα πολιτικά δικαιώµατα δεν χαρίζονται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αγαπητοί συνάδελφοι,
επειδή ρωτούν πολλοί πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, χρειάζεται να είµαστε εµείς στο Προεδρείο αυστηροί και να τηρούµε
το χρόνο. Αλλά θέλει και τη δική σας βοήθεια. Με τους υπολογισµούς που γίνονται πιστεύουµε ότι οι αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας θα γίνουν περίπου στις έξι η ώρα, αν οι χρόνοι
τηρηθούν κανονικά.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ιωαννίνων κ. Μιχάλης Παντούλας.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή µου παρέµβαση στη συζήτηση του σχετικού νοµοσχεδίου,
θέλω να περιοριστεί µόνο στο άρθρο 23, το οποίο αναφέρεται
στη πολιτογράφηση των οµογενών, που κατέχουν ειδικό δελτίο
ταυτότητας, κατηγορία στην οποία ανήκουν, κυρίως εξ αφορµής
του όγκου των αιτήσεων, οι Βορειοηπειρώτες. Εξάλλου, ο αρχικός τίτλος του άρθρου αυτού ήταν «επιτάχυνση διαδικασιών πολιτογράφησης οµογενών εξ Αλβανίας».
Η συζήτηση για την παροχή της ελληνικής ιθαγένειας στους
Βορειοηπειρώτες είχε κορυφωθεί το 2003. Η πολιτική απόφαση
της τότε Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, να επισηµοποιήσει την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας µε κοινή συµφωνία ΕλλάδοςΑλβανίας, αντιµετώπισε τη σφοδρή αντίδραση της τότε Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, της Νέας ∆ηµοκρατίας, θερµός συµπαραστάτης της οποίας από αλβανικής πλευράς, και µάλιστα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν ο κ. Μπερίσα.
Η προσπάθεια εκείνη µαταιώθηκε εν µέσω καταγγελιών της
Νέας ∆ηµοκρατίας. Υποστήριζε ότι το ΠΑΣΟΚ προέβη σ’ αυτήν
την κίνηση για να υφαρπάξει τις ψήφους των Βορειοηπειρωτών.
Το ίδιο παραµύθι και τότε, το ίδιο παραµύθι και τώρα. Έκτοτε
µεσολάβησαν δύο προτάσεις νόµου του ΠΑΣΟΚ τις οποίες απέρριψε η Νέα ∆ηµοκρατία ως κυβέρνηση, για να φτάσουµε στην
απόφασή της, του 2006. Τότε η Νέα ∆ηµοκρατία ως κυβέρνηση
έπραξε αυτό που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ το 2003, το οποίο όµως
είχε καταγγείλει. Μόνο που το πλαίσιο χορήγησης της ελληνικής
ιθαγένειας στους οµογενείς µας εξ Αλβανίας προέβλεπε διαδικασίες απίστευτα αδιαφανείς, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες,
µε αποτέλεσµα και τον ευτελισµό της αξιοπρέπειας των συµπατριωτών µας και την πολιτική τους οµηρία.
Τα κυκλώµατα εµπορίας ελπίδων για επιτάχυνση των διαδικασιών, σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, έκαναν αµέσως
την εµφάνισή τους, µε το αζηµίωτο φυσικά. Το συγκεκριµένο
άρθρο (το άρθρο 23) είναι αλήθεια ότι όπως είναι διατυπωµένο,
πιστεύω ότι θα υπάρξουν και βελτιώσεις, επιχειρεί να ελαχιστοποιήσει τους χρόνους και να σπάσει το απόστηµα της µικροκοµµατικής και χρηµατικής συναλλαγής. Είναι ένα σηµαντικό βήµα
που θέλω να το τονίσω µε έµφαση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν µιλάµε για χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε όσους ανήκουν στο ίδιο γένος, στο ίδιο
έθνος, είναι δηλαδή Έλληνες εκ καταγωγής, δεν µπορούµε να
τους εντάσσουµε στη λογική του ανθρωπίνου δικαιώµατος ούτε
στη διαδικασία εφαρµογής των αρχών ισότητας και ισοπολιτείας
σε ένα κράτος - δικαίου.
Αυτά ισχύουν επί αλλογενών. Στην περίπτωση των οµογενών
πρόκειται για ηθική υποχρέωση του µητροπολιτικού κέντρου εν
προκειµένω της µητροπολιτικής Ελλάδας έναντι συνελλήνων, οι
οποίοι αποτελούν για λόγους ιστορικούς, πολιτικούς ή άλλους
τµήµατα του οικουµενικού ελληνισµού -εκτός των κρατικών
ορίων- που σε δύσκολες συνθήκες και στο πείσµα πολλών δεν
αφοµοιώθηκαν, αλλά µε περηφάνια κράτησαν άσβεστη την εθνικής τους συνείδηση και ακέραιη την ιστορική τους καταγωγή και
µνήµη.
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Εξάλλου, το ίδιο το νοµοσχέδιο στην επικεφαλίδα του µιλά
«για σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις». Ξεχωρίζει απολύτως τη µία
κατηγορία από την άλλη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µιλώντας σήµερα για την πολιτογράφηση των οµογενών και εν προκειµένω των Βορειοηπειρωτών, αξίζει τον κόπο να αναγνώσω στο Σώµα, από τα Πρακτικά
της Ελληνικής Βουλής της 20/2/1914, ένα τµήµα της οµιλίας του
τότε Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, απάντηση σε επερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας ∆ηµητρίου Ράλλη. Ο ∆ηµήτριος
Ράλλης εγκαλούσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, γιατί απέσυρε τα ελληνικά στρατεύµατα από την περιοχή της Βορείου Ηπείρου και
άφηνε στην τύχη τους διακόσιους περίπου χιλιάδες Έλληνες.
Ακούστε δύο πολύ µικρά αποσπάσµατα. Λέει ο Ελευθέριος Βενιζέλος: «Ό,τι επιδιώξαµεν ήτο τούτο. Αφού διά της Συνθήκης
του Λονδίνου ανετέθη εις τας µεγάλας δυνάµεις όχι µόνο ο διακανονισµός των ορίων της Αλβανίας, αλλά και ο διακανονισµός
της τύχης των ορίων του Αιγαίου Πελάγους, επεζητήσαµεν όπως
τα δύο ταύτα ζητήµατα κανονιστώσι συγχρόνως και τον διακανονισµόν των δύο τούτων ζητηµάτων φέρει η ανακοίνωσις προς
την Ελληνική Κυβέρνηση των Μεγάλων ∆υνάµεων» και συνεχίζει
«ελπίζω ότι ο εξ Αρκαδίας κύριος Βουλευτής δεν θα θελήσει να
µου ζητήσει σήµερον το λόγον διότι υπέκυψα εις τοιαύτην πίεσιν
των Μεγάλων ∆υνάµεων, αλλά και εάν πρόκειται να ζητήσει παρά
της Κυβερνήσεως λόγον διατί υπέκυψε προ της ωµής βίας των
Μεγάλων ∆υνάµεων, νοµίζω ότι θέλει αναγνωρίσει ότι το κράτος
το ελληνικόν, παρ’ οιασδήποτε κυβερνήσεως και αν αντιπροσωπεύετο, ήτο υποχρεωµένο να δεχθεί τις αποφάσεις των ∆υνάµεων εις τας οποίας ανέθηκε διά της Συνθήκης του Λονδίνου την
διαρρύθµισιν του ζητήµατος τούτο, δηλαδή τον καθορισµό των
συνόρων της Αλβανίας».
Το συµπέρασµα είναι σαφές. Στην τότε Ελληνική Κυβέρνηση
ασκήθηκε ωµή βία. Τη µη ένταξη του βορειοηπειρωτικού ελληνισµού στον ελληνικό κορµό επέβαλε η εξυπηρέτηση των συµφερόντων και των σκοπιµοτήτων των τότε µεγάλων δυνάµεων. Η
Ελλάδα µπροστά στην πίεση επέλεξε να ορίσει τα σύνορά της
ανατολικά. Αυτή είναι η ωµή αλλά χειροπιαστή πραγµατικότητα.
Εάν συνέβαινε διαφορετικά δεν θα µιλούσαµε, σήµερα για χορήγηση ιθαγένειας στους Βορειοηπειρώτες. Πέρασαν από τότε
εκατό χρόνια περίπου. Στο διάβα αυτής της ιστορικής τους διαδροµής οι Βορειοηπειρώτες έδωσαν τη µάχη της εθνικής τους
αυτογνωσίας και επιβίωσης, σχεδόν µόνοι και αβοήθητοι. Κρατήθηκαν όρθιοι και κατέκτησαν µε ∆ιεθνείς Συνθήκες το status
της εθνικής µειονότητας. Σε δύσκολες πολιτικές συνθήκες όλα
αυτά τα χρόνια έδωσαν, σε όλους εµάς τους «βολεµένους», µαθήµατα εφαρµοσµένου πατριωτισµού.
Θέλω σ’ αυτήν τη στιγµή της οµιλίας µου να καταθέσω στη
Βουλή τρεις τιµητικές διακρίσεις που απενεµήθησαν σε τρία
µέλη µίας οικογένειας οµογενών από την Αλβανία για την προσφορά τους στο Έθνος. ∆ιαβάζω το κείµενο: Ελληνική ∆ηµοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών. Στον Ευθύµιο Γκίκα µετάλλιο για
την προσφορά του στο Έθνος. Ο αείµνηστος Ευθύµιος Γκίκας
συµφοιτητής του Μακαρίου. Το 1945 εκτελέστηκε ως πράκτορας των Ελλήνων στο Αργυρόκαστρο. ∆εν γνωρίζουµε πού βρίσκεται η σωρός του, δεν ευρέθη ποτέ. Στη γυναίκα του, στην
Πολύµνια Γκίκα του Θεοδώρου µετάλλιο για την προσφορά της
στο Έθνος και στο γιο τους Θεόφιλο Γκίκα του Ευθυµίου µετάλλιο για την προσφορά του στο Έθνος. Μάνα και ο γιος βρέθηκαν
εξορία για όλα τους τα χρόνια. Ακούστε το παράξενο. Στο εγγονό αυτών των ανθρώπων, δεν έχει χορηγηθεί ακόµη η ελληνική υπηκοότητα. Παρακαλώ να περιληφθούν στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Παντούλας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αν παρακολουθήσουµε τι συµβαίνει σήµερα στις βαλκανικές
χώρες, διαπιστώνουµε ότι όλες έχουν δώσει µε αυτόµατη διαδικασία πολιτική ιθαγένεια στα µέλη τους. Οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, οι Μαυροβούνιοι, οι Σκοπιανοί κ.ο.κ. Μόνο η Ελλάδα
διακατέχεται ακόµη από µία αδικαιολόγητη -και ακατανόητη για
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µένα- φοβικότητα. Θεωρώ, πως ύστερα από εκατό χρόνια αγώνων και θυσιών του βορειοηπειρωτικού ελληνισµού για τη διατήρηση της εθνικής τους ταυτότητας και είκοσι χρόνια παραµονής
των Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα, είναι οι µακροβιότεροι «µετανάστες», είναι οξύµωρο η ελληνική πλευρά να ζητά ακόµη από
τους Βορειοηπειρώτες ή τους συνέλληνες όπου γης, να αποδείξουν ότι είναι 'Ελληνες.
Προτείνω, µε την κατάθεση του Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας
Οµογενούς στη Γενική Γραµµατεία κάθε Περιφέρειας να τους
χορηγείται αυτοµάτως η ελληνική υπηκοότητα. Γιατί το Ειδικό
∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς δεκαετούς διάρκειας, είχε την
έγκριση του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης για τα ζητήµατα της
ασφάλειας, είχε την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και
είχε και την έγκριση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι άλλο θέλουµε; Επανάληψη της διαδικασίας; Οι εκκρεµούσες υποθέσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να ολοκληρωθούν, κύριε
Υπουργέ, όχι σε δύο χρόνια που προβλέπεται στο σχέδιο νόµου,
αλλά στον ένα χρόνο, χρονική διάρκεια που προβλέπει η διαδικασία για τις νέες αιτήσεις.
∆εύτερον, προκειµένου περί της πολιτογράφησης των οµογενών η αναφορά σε ποινικά κωλύµατα ή λόγους εθνικής δηµόσιας
ασφάλειας αυτοί έχουν ήδη ερευνηθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης του Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς. Ένας λόγος
είναι αποτρεπτικός της πολιτογράφησης των οµογενών. Εφόσον
έχουν καταδικαστεί επί εσχάτη προδοσία. Μόνο γι’ αυτόν το λόγο
αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από Έλληνα πολίτη.
ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ο λόγος για τον οποίο αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από Έλληνα πολίτη, ο αυτός πρέπει να ισχύει
και κατά τη διαδικασία της χορήγησης.
ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Παντούλα.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Και κάτι ακόµα και κλείνω µε αυτό,
κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Κατά τη µεταφορά των ονοµάτων, των επωνύµων και τοπωνυµίων κατά τη διαδικασία της πολιτικογράφησης είναι αδιανόητο,
κύριε Υφυπουργέ, να µην εφαρµόζονται οι κανόνες της ελληνικής γραµµατικής. Στην περίπτωση των οµογενών µας από την
Αλβανία, για παράδειγµα, όπου κατά παράβαση των διεθνών
συνθηκών έχει επιχειρηθεί ο εξαλβανισµός όλων των στοιχείων
της ταυτότητάς τους, είναι αδιανόητο να µεταφέρονται εξαλβανισµένα και στα δηµοτολόγια των ελληνικών ΟΤΑ.
Ακούστε µία χαρακτηριστική περίπτωση. Η ελληνική ιθαγένεια
δόθηκε σε οµογενή µας από την κυβέρνησή σας κύριοι της Νέας
∆ηµοκρατίας µε τα εξής στοιχεία: Νάσε Βαγγέλ του Κώτσο και
της Φροσύνα. Σύµφωνα µε τους κανόνες γραµµατικής της µητρικής τους γλώσσας, ο συγκεκριµένος έπρεπε να πολιτογραφηθεί ως: Νάσης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου και της
Ευφροσύνης.
Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και τα λάθη που έγιναν µέχρι τώρα
θα διορθωθούν.
(Χειροκροτήµατα)
Σας θυµίζω ότι η διαδικασία αυτή, προβλέπεται διεθνώς.
Κλείνω µε ένα µόνο παράδειγµα, κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζετε
τον τέως Πρόεδρο του ΣΑΕ, είναι ο Ανδρέας Αθανασόπουλος.
Γνωρίζετε πώς είναι καταγεγραµµένος ως Αµερικανός πολίτης;
Το όνοµά του έχει µεταγραφεί σύµφωνα µε τους κανόνες της αγγλικής γραµµατικής, ως Andrew Athans. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να
κάνουµε και εµείς.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας. Θέλω να
κλείσω επισηµαίνοντας ότι ο ελληνισµός ως ιδέα, ως τρόπος
ζωής, ως πολιτισµός, ως παιδεία, ήταν πάντοτε οικουµενικός.
Μόνο τότε µεγαλούργησε. Η φοβικότητα ούτε του ταίριαζε, ούτε
του ταιριάζει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Άγγελος Κολοκοτρώνης. Τώρα πάµε σε άλλο ιστορικό όνοµα. Εκατό
χρόνια µας έφερε πίσω ο κ. Παντούλας µε τη τοποθέτησή του.
Εσείς τώρα πρέπει να αιτιολογήσετε το όνοµα.
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Ορίστε, κύριε Κολοκοτρώνη έχετε το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω βαθιά συναίσθηση της ευθύνης και του σεβασµού, που πρέπει να διαθέτει κανείς για να
βρίσκεται σ’ αυτό το Βήµα. Και το λέω αυτό, γιατί σηµείωσα κατά
λέξη όσα ο σεβαστός πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης είπε -εν τη ρύµη του λόγου του φαντάζοµαι- ότι δηλαδή
«ό,τι και αν κάνετε και ό,τι και αν πείτε εσείς -του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού- δεν έχετε, καµµία ευθύνη, εµείς αποφασίζουµε».
Φαντάζοµαι ότι το είπε εν τη ρύµη του λόγου του, διότι εµείς
αισθανόµαστε ότι είµαστε υπεύθυνοι. Και πέραν αυτού έχουµε
βαθιά συναίσθηση της ευθύνης µας απέναντι στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που µας ψήφισαν, µας έφεραν σ’ αυτό
το Βήµα και ασκούµε το ρόλο που µας ανέθεσε ο ελληνικός λαός
µε ευθύνη και υπευθυνότητα.
Μια διευκρίνιση ακόµη. Ελέχθη εδώ από την κ. Σακοράφα, ότι
όλη η παράταξη του ΠΑΣΟΚ υπερψηφίζει το νοµοσχέδιο. Και η
Κυβέρνηση -µέχρι στιγµής- δεν έχει απαντήσει στη νοµαρχιακή
επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Α' Θεσσαλονίκης, η οποία υποστηρίζει
ακριβώς τις θέσεις που υποστηρίζουµε εµείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Είναι ώρα να το πράξει ή θα αποκηρύξει όσα η Α' Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ή θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να
το δικαιολογήσει, γιατί και εκείνοι σύντροφοί σας είναι, κυρία και
κύριε Υφυπουργέ.
Έχω την αίσθηση, κύριοι συνάδελφοι, ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε προφανή δυσαρµονία µε το λαϊκό αίσθηµα, σε σχέση
µε το νοµοσχέδιο που η Πλειοψηφία της Βουλής ψήφισε κατ’
αρχήν χθες. Και σήµερα καλούµαστε να το ψηφίσουµε κατ’ άρθρον. Και δεν το λέω αυτό γιατί έτσι υποθέτω, αλλά µπορεί κανείς να ανατρέξει στις σφυγµοµετρήσεις που έχουν γίνει -και
µέσα από το διαδίκτυο- για να καταλάβει ότι στην πλειοψηφία
του ο ελληνικός λαός ανεξάρτητα σε ποιο κοµµατικό σχηµατισµό ανήκει και ποιον ψηφίζει κάθε φορά στις εθνικές εκλογές,
ενοχλείται και αντιδρά στα όσα περιλαµβάνονται στο περί ιθαγενείας σχέδιο νόµου.
Επίσης, επειδή αναφέρθηκε εδώ ότι λέµε εµείς ότι η Ελλάδα
έχει γίνει «ξέφραγο αµπέλι» σε σχέση µε τους λαθροµετανάστες,
αν ανατρέξουν οι αξιότιµοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ στα Πρακτικά της Βουλής, θα ανακαλύψουν ότι πρώτος τη φράση την
είχε πει ένας σύντροφός τους ο κ. Κώστας Γείτονας, τον οποίο
µπορούν να τον ρωτήσουν και επειδή είναι άνθρωπος που όταν
λέει κάτι το εννοεί και το παραδέχεται, θα το παραδεχτεί και
αυτό.
Επί της ουσίας τώρα -γιατί µιλάµε επί των άρθρων και ορισµένοι από µας έχουµε παρασυρθεί και µιλάµε γενικότερα- θα ήθελα
να αναφερθώ στο άρθρο 1 παράγραφος β' και γ' του σχεδίου
νόµου, όπου αντί να θεσµοθετήσει αντικίνητρα κυρίες και κύριοι,
για τη συρρίκνωση της ροής παρανόµων µεταναστών, η Κυβέρνηση Παπανδρέου µεθοδεύει βιοµηχανία πολιτογραφήσεων που
εκ των πραγµάτων λειτουργεί ως κίνητρο για ψηφοθηρική σκοπιµότητα. Έχει αναλυθεί πολλές φορές αυτό κατά τη διάρκεια
της συζήτησης και στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Η
εύκολη παραχώρηση ιθαγένειας στα παιδιά λαθροµεταναστών
είναι από µόνη της ένα κίνητρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για τους παράνοµους µετανάστες, να τεκνοποιήσουν.
Το κίνητρο αυτό καθίσταται πολύ πιο ισχυρό από τη διάταξη
που προβλέπει ότι όποιο παιδί γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι
άγνωστης ιθαγένειας ή δεν µπορεί να αποκτήσει άλλη ιθαγένεια,
θα παίρνει αυτοµάτως την ελληνική. Η διάταξη αυτή -που υπήρχε
βέβαια και υπάρχει στον Κώδικα που ψηφίστηκε το 2004- είναι
ασαφής και αφήνει ανοιχτό ένα επικίνδυνο παράθυρο.
Να υπενθυµίσω ότι η µεγάλη πλειονότητα των µεταναστών που
εισέρχονται παρανόµως στην Ελλάδα, δεν έχουν χαρτιά και δεν
αποκαλύπτουν τη χώρα καταγωγής τους, για να µην απελαθούν.
Ένα τέτοιο ζευγάρι γεννάει ένα παιδί στην Ελλάδα. Το παιδί µπορεί να αποκτήσει την ιθαγένεια των γονιών του, αλλά αυτοί έχουν
ισχυρό κίνητρο να το κατατάξουν στην κατηγορία «άγνωστη ιθαγένεια», ώστε να πάρει αµέσως την ελληνική ιθαγένεια.
Στη συνέχεια ως πρόσωπα που έχουν τη γονική φροντίδα τέ-
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κνου ελληνικής ιθαγένειας, µπορούν να πολιτογραφηθούν κατ’
εξαίρεση της ισχύουσας προϋπόθεσης για νόµιµη συνεχή παραµονή στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε ετών ή να βρίσκονται στη
χώρα έστω και παρανόµως για τρία χρόνια. Το µήνυµα πως η Ελλάδα δίνει σχετικά εύκολα ιθαγένεια, θα φθάσει στις χώρες προέλευσης των παράνοµων µεταναστών και θα τροφοδοτήσει το
ρεύµα της παράνοµης µετανάστευσης.
Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στα άρθρα 2 και 3 ορίζονται
ήσσονος σηµασίας, κυρίες και κύριοι, διορθωτικές, νοµοτεχνικές
κινήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατείνουν σε εν
µέρει αυστηροποίηση του πλαισίου προϋποθέσεων κτήσεως της
ιθαγένειας, από τέκνα µεταναστών γεννηθέντα στην Ελλάδα και
µέλη των οικογενειών τους. Το άρθρο 4 ορίζει τα δικαιολογητικά
και τα διαδικαστικά πολιτογράφησης, όπου µεταξύ των άλλων
συµπεριλαµβάνει τους έχοντες ζητήσει πολιτικό άσυλο.
Και για την οικονοµία του χρόνου, γιατί πάντα ο χρόνος είναι
λίγος κυρίως για µας τους Έλληνες, που όταν δούµε ένα µικρόφωνο συνήθως µένουµε εκεί πολύ ώρα, εγώ δεν θέλω να το κάνω
αυτό.
Θα αναφερθώ στο άρθρο 5 που αντικαθιστά το άρθρο 7 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και αναδύει τις διαδικασίες πολιτογράφησης ανά περιφέρεια, συστήνει και από µία επιτροπή πολιτογράφησης, µόνο που δεν ξέρουµε ποιος θα ελέγχει τους
ελέγχοντες.
Τέλος στο άρθρο 14, δικαίωµα του εκλέγειν στην ανάδειξη αιρετών οργάνων πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εν όψει
των δηµοτικών εκλογών είναι προφανής, κυρίες και κύριοι, η σκοπιµότητα της κατάθεσης του νοµοσχεδίου αυτού. Αν σκεφτεί
όµως η Κυβέρνηση τις συνέπειες του άρθρου αυτού σε εθνικά
ευαίσθητες περιοχές, θέµα στο οποίο αναφέρθηκε µε ιδιαίτερη
προσοχή ο Πρόεδρός µας, Γιώργος Καρατζαφέρης, θα πρέπει η
Κυβέρνηση να αναλογιστεί τι ακριβώς θα µπορούσε να συµβεί
και ελπίζω να µη συµβεί αυτό που πραγµατικά φοβόµαστε, όχι
γιατί έχουµε φοβικά σύνδροµα, αλλά γιατί έχουµε και ιστορικά
προηγούµενα και πρόσφατα προηγούµενα. Αρκεί µόνο ακροθιγώς να το αναφέρω, για να µη θεωρηθεί ότι από το Βήµα της
Βουλής συζητούµε ζητήµατα, τα οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντικά
και λεπτά, µε προχειρότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε τρία δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Αναφέρω το θέµα του Κοσόβου, όπου είναι γνωστό τι έγινε
εκεί µε την πληθυσµιακή αναστροφή.
Ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Κολοκοτρώνη.
Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Νικόλαος Τσώνης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι φανατικός άνθρωπος δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή µου, αλλά τελικά
παρακολουθώντας σήµερα τη συνεδρίαση και βλέποντας συναδέλφους να φανατίζονται αισθάνθηκα ακόµη πιο πολύ την ανάγκη να αφήνω στη σκέψη µου ένα µικρό χώρο και για τη γνώµη
των άλλων.
Το νοµοσχέδιο αυτό η Ελλάδα έπρεπε να το έχει, αγαπητοί συνάδελφοι, από χρόνια πολλά. Από καιρό τώρα ζούµε τη µετανάστευση των λαών και ζούµε και τη µετανάστευση των λαών στη
χώρα µας, που όσο µας συνέφερε την ευλογούσαµε και δεν µας
πείραζε και τώρα που το πρόβληµα έγινε έντονο, το µόνο που
κάνουµε είναι να σκεφτόµαστε πώς να την αντιµετωπίσουµε, µη
εξετάζοντας τις αιτίες που τη δηµιούργησαν. Γιατί η µετανάστευση έχει αιτίες.
∆εν ξεσηκώνεται κανένας έτσι να φύγει από τον τόπο του. Σκεφτήκαµε ποτέ τι είναι αυτό που οδηγεί έναν πολίτη της Αφρικής,
της Ανατολής να µεταναστεύσει στη χώρα µας; Σκεφτήκαµε τι
είναι αυτό που τον ξεσπιτώνει, που τον αναγκάζει να εγκαταλείψει την πατρίδα του, τη µάνα του, την οικογένειά του και να περιπλανηθεί στις αφιλόξενες τελικά χώρες µας; Σκεφτήκαµε,
µήπως οι ηθικοί αυτουργοί της ταλαιπωρίας των ανθρώπων
αυτών είµαστε εµείς, οι άνθρωποι του πολιτισµού, της τάξης και
της ευνοµίας; Μήπως οι δικές µας κοινωνίες, οι κοινωνίες του
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συµφέροντος, του επεκτατισµού είναι αυτές που έχουν βάλει
χέρι στους πολέµους που τους ταλανίζουν και τους αποδεκατίζουν; Μήπως οι δικές µας κοινωνίες, κοινωνίες του εµπορίου και
των συναλλαγών, έχουν αφήσει δίχως προοπτική τις µικρές και
αδύναµες χώρες τους; Μήπως οι δικές µας χώρες, οι χώρες του
κεφαλαίου που αγοράζουν σήµερα πολιτική και πολιτικούς,
εφαρµόζουν τα παιχνίδια τους επάνω στις δικές τους χώρες; Και
έχουµε και πρόσφατο παράδειγµα µε τη χώρα µας. Μήπως οι
δικές µας χώρες, οι χώρες της τεχνολογίας και της έρευνας, οι
χώρες που έχουν µεταβιβάσει τον πλούτο στον τριτογενή τοµέα,
στην ανακάλυψη, έχουν καταστήσει τη βασιζόµενη οικονοµία
στον πρωτογενή τοµέα αυτών, αδύναµη για να τους θρέψει
ακόµα και η οικονοµία τους; Μήπως τελικά, έχουµε καταφέρει
να τους πουλάµε ένα ψυγείο, ένα air condition, µια τηλεόραση
και να τους παίρνουµε τη σοδειά ενός κάµπου;
Αν πιστεύουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι όλα τα παραπάνω,
όπως και άλλα, έχουν συντελέσει στη µετανάστευσή τους, τότε
έχουµε υποχρέωση ως χώρες του πολιτισµού και ιδιαίτερα εµείς
οι Νεοέλληνες, ως πραγµατικοί Έλληνες, να τους σεβαστούµε.
Όχι µόνο να κάνουµε νόµους που θα τους αντιµετωπίζουν ως συνανθρώπους µας, αλλά να καθίσουµε να σκεφτούµε σοβαρά, µακριά από τις έννοιες του κέρδους και του συµφέροντος, πώς θα
βοηθήσουµε αυτούς τους ανθρώπους να παραµείνουν στους τόπους τους, να µη µεταναστεύουν.
Είναι µόνο οι µετανάστες της Αφρικής και της Ασίας; Όχι.
Έχουµε και τους βόρειους. ∆υστυχώς, αγαπητοί, δεν είναι σύντροφοι της Αριστεράς, που αυτός ο εφαρµοσµένος κοµµουνισµός δηµιούργησε. Μπήκαν και αυτοί στη χώρα µας, ατάκτως,
νηστικοί, ρακένδυτοι, εξαθλιωµένοι και µάλιστα µε τις ευλογίες
της τότε κυβέρνησης της χώρας µας, της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και του τότε Υπουργού των Εξωτερικών και νυν Προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά.
Στα χωριά µου αυτό ξέρουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο Σαµαράς άνοιξε τα σύνορα και µας τους έµπασε µέσα. Φταίνε αυτοί
που ήρθαν; Από το καλό τους ήρθαν άραγε; Όχι. Ελευθερία ζητούσαν, ψωµί, διέξοδο και έτρεξαν προς τα εκεί που βρήκαν ανοικτά. Και είδαµε αυτό που είδαµε, τον πλήρη εξευτελισµό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και µπλέξαµε και υπήρξαν και κλεψιές
και µπήκαν και απατεώνες. Και πολλοί από εµάς τους εκµεταλλευτήκαµε και τους οδηγήσαµε στις παραβατικές πράξεις. Και
ήρθε το οργανωµένο έγκληµα, οι σπείρες, οι µαφίες και ο κόσµος άρχισε να ζει µια άλλη κατάσταση, µια κατάσταση που
οπωσδήποτε έπρεπε και πρέπει να µπει σε τάξη, σε τάξη που κανένας µέχρι τώρα δεν θέλησε και δεν τόλµησε να την επιβάλλει.
Το θάρρος, λοιπόν, αυτό, αγαπητέ συνάδελφε, το πήρε ο
Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ. Θεώρησε και θεωρεί ότι
πρέπει να φέρει τα πράγµατα στη θέση τους και τους µετανάστες και την Ελλάδα, τη χώρα που µια τέτοια κατάσταση την προσβάλει ανεπανόρθωτα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ως Έλληνες έχουµε την υποχρέωση να
στεκόµαστε µπροστά από τους άλλους λαούς. ∆εν µας τιµά να
εκµεταλλευόµαστε τους συνανθρώπους µας. ∆εν µας τιµά να
αδιαφορούµε για τη δυστυχία των άλλων.
Πρέπει, λοιπόν, να µπει µια τάξη και αυτό κάνουµε µε το νοµοσχέδιο που φέρνουµε στη Βουλή. Και δεχόµαστε από παντού
κριτική, από τη Νέα ∆ηµοκρατία και από το ΛΑΟΣ ιδιαίτερα. ∆εν
είδαµε ποτέ όµως στο παρελθόν τον κ. Καρατζαφέρη να εµποδίζει τον κ. Σαµαρά να µην ανοίξει τα σύνορα, ούτε µια διαµαρτυρία δεν θυµόµαστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ήταν Βουλευτής τότε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Έχει απαντηθεί από τον κ. Σαµαρά στη
Βουλή και δεν ακούσαµε κάποιον να αντιδρά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ: Εντάξει. Σας λέω πάντως τι λένε, τι έχει
µείνει στην κοινωνία. Και η κοινωνία έχει τη θυµοσοφία της, αγαπητέ συνάδελφε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μην ανοίγετε διάλογο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ: Τώρα ψαρεύουν και οι δυο στα θολά
νερά, υπολογίζοντας στη σύγχυση, στις δυσκολίες που έχει ο ελληνικός λαός. Υπολογίζουν στην αύξηση της ανεργίας. ∆ώσαµε
τις δουλειές µας κάποτε στους µετανάστες και τώρα που περνάµε δύσκολα, θέλουµε να τις ξαναπάρουµε και δεν µας τις δί-
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νουν. Και αυτό προσπαθούν να το εκµεταλλευτούν. Υπολογίζουν
στην αύξηση της φτώχειας, της πείνας, της εγκληµατικότητας.
Υπολογίζουν στο φόβο που έχει ο κόσµος, αλλά ο κόσµος έχει
φόβο για τον κλέφτη, τον εγκληµατία, δεν έχει για το µετανάστη.
Είναι όµως κακό, είναι παράβαση, είναι οπισθοδρόµηση, κόµµατα και πολιτικοί να προσπαθούν να εκµεταλλευτούν προς
άγραν ψήφου τέτοιες καταστάσεις. Μόνο κακό θα φέρει µια τέτοια συµπεριφορά, κανένα καλό. Και φτάνουν στο σηµείο να τολµούν να ζητούν και από τον ελληνικό λαό να υπογράψει τη
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος. Άντε να κάνουν και αυτοί το ίδιο
µετά στις δικές τους χώρες εναντίον των δικών µας Ελλήνων
εκεί.
Είναι πολιτική αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι; Να µε συγχωρέσετε, αλλά ως αδίστακτη πολιτική ιδιοτέλεια τη βλέπω εγώ, όπου
παρασύρονται, δυστυχώς, αγνοί συνάδελφοι.
Μας φέρνουν ως επιχείρηµα ότι η ενσωµάτωση των µεταναστών θα αλλάξει τα γονίδια του Έλληνα. Από τη χώρα µας πέρασαν πολλοί, Πέρσες, Αιγύπτιοι, Ρωµαίοι, Τούρκοι, Γερµανοί,
Σαρακηνοί, Βενετσιάνοι. Ο Έλληνας και η Ελλάδα παρέµειναν.
Είµαστε ράτσα που εξευγενίζει, βελτιώνει και στο τέλος κατακτά,
αφοµοιώνει ό,τι ξένο µπει µέσα µας. ∆εν έχουµε φόβο. Έχουµε
τον πολιτισµό, έχουµε τη νοοτροπία, τη λεβεντιά, την αρχοντιά,
τη στόφα και τη µαγιά που θα κάνουν τον διαφορετικό να ζηλέψει, να γίνει όµοιός µας. Αυτή είναι η δύναµή µας.
Μην τη φοβόµαστε την Ελλάδα και τον Έλληνα, αγαπητοί συνάδελφοι. «Τη Ρωµιοσύνη µην την κλαις», έλεγε ο ποιητής. Και να
το θυµηθούµε αυτό για αργότερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
∆εν µας τιµούν φωνές ξενοφοβικές, ρατσιστικές και προπαγανδιστικές, ούτε φωνές άκρατου πατριωτισµού.
Πρέπει να τις αποµονώσουµε, πατριώτης είναι αυτός που δουλεύει και αγωνιά για το καλό της πατρίδας του και που πολεµά
τον κατακτητή όταν παραστεί ανάγκη. Αυτός είναι ο πατριώτης.
Άλλο αρνητικό επιχείρηµα είναι ότι, το ΠΑΣΟΚ το κάνει για να
κερδίσει ψήφους, 0,65%, πεντακόσια άτοµα στη Φθιώτιδα σε
χίλια πεντακόσια άτοµα πληθυσµό. Και ποιος ξέρει ποιον θα ψηφίσουνε.
Έχω και άλλα, αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά τα επιχειρήµατα αυτά νοµίζω ότι δεν στέκουν. Επιβάλλεται όµως, να δώσουµε λύση στο χρόνιο αυτό πρόβληµα,
να σπάσουµε µε τη νοµιµοποίηση τα γκέτο, να στηρίξουµε τα
ασφαλιστικά µας ταµεία, την επιχειρηµατικότητα γιατί δεν θα
αποκτήσουν µόνο δικαιώµατα, θα αποκτήσουν και υποχρεώσεις
οι µετανάστες, οι Έλληνες πλέον πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω κύριε Πρόεδρε.
Επιβάλλεται να το επιτρέψουµε, σε αυτούς που θέλουν να νιώσουν πραγµατικά Έλληνες, να αισθανθούν ότι είναι ισότιµοι πολίτες της χώρας, το παιδί που γεννήθηκε και µεγάλωσε στην
Ελλάδα να νιώσει ότι βρίσκεται στην πατρίδα του.
Κλείνω µε τούτο. Οι πραγµατικοί Έλληνες, αυτοί που τα γονίδιά τους είναι καθαρά ελληνικά, ποτισµένα µε την νοοτροπία και
τον πολιτισµό των ένδοξων προγόνων µας, δεν φοβούνται τέτοιου είδους «µικροµικρά» και ψηφίζουν το νοµοσχέδιο. ∆εν νοµίζω ότι τέτοια επιχειρήµατα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είχαν
χώρο στην αγορά της Αρχαίας Αθήνας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Τσώνη.
Ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ιωάννης
Κοραντής έχει το λόγο, για οκτώ λεπτά ακριβώς, γιατί έδωσε
χρόνο στον κ. Παντούλα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι είχα πει πριν ότι έδινα το χρόνο µου στον κ. Παντούλα, διότι µε το φίλο Μιχάλη έχουµε µια κοινή ρίζα. Είµαι από
τα Κούρεντα, της επαρχίας ∆ωδώνης, Νοµού Ιωαννίνων και είµαι
υπερήφανος που είµαι Ηπειρώτης.
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Αλλά, χρωστάω µία διόρθωση, νοµίζω, στον καλό συνάδελφο,
τον κ. Τσώνη. Ο Γιώργος Κατατζαφέρης, εξελέγη, αν δεν κάνω
λάθος το 1993, για πρώτη φορά Βουλευτής. Συνεπώς µην του
απευθύνετε σχόλια, ευθύνη ή µη, για πράγµατα τα οποία είχαν
κάνει άλλοι, την εποχή εκείνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ: Ήταν στις τάξεις.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ήταν στέλεχος της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Στις τάξεις; Το λέτε σοβαρά τώρα
αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου
επιτρέψετε να µπω τώρα στην ουσία του θέµατος.
Ο κύριος Πρωθυπουργός, επέστρεψε ή επιστρέφει από τις
Ηνωµένες Πολιτείες. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι, το ζήσαµε όλοι
µακρόθεν, έστω απλά διαβάζοντας τον Τύπο και βλέποντας τηλεόραση. Από τα ΜΜΕ πληροφορηθήκαµε ότι ο Πρωθυπουργός,
την Τρίτη το βράδυ, παρέστη σε δείπνο που οργανώθηκε προς
τιµήν του και στο οποίο συµµετείχαν τριάντα σηµαντικά οµογενειακά στελέχη του οικονοµικού χώρου. Προφανώς φαντάζοµαι
ότι ο Πρωθυπουργός συνέφαγε µαζί τους όχι για να κάνει µια
κουβεντούλα, αλλά για να εκµαιεύσει την υποστήριξή τους στον
οικονοµικό χώρο και ει δυνατόν να εκµαιεύσει επενδύσεις, οικονοµική βοήθεια.
∆εν είδα όµως, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την
Κυβέρνηση να συµπορεύεται στον παράλληλο χώρο, δηλαδή, να
δώσει πολιτικά, δικαίωµα ψήφου στους οµογενείς. Ζητάει µεν το
χρήµα των οµογενών, αλλά δικαίωµα ψήφου δεν τους δίνει.
Όµως θυµάµαι, ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κουβέλης,
εδώ πέρα πριν από δύο τρεις µήνες, όταν κάναµε µία συζήτηση
για το ΣΑΕ, είχε δεσµευθεί ότι το ταχύτερο δυνατόν θα έφερνε
η Κυβέρνηση σχέδιο νόµου για το θέµα αυτό. Αλήθεια πού είναι,
χάθηκε; Θα ήταν ίσως κάτι που θα µπορούσατε να διερευνήσετε
κυρία Υφυπουργέ.
Αυτό που έχετε φέρει είναι ένα κακό νοµοθέτηµα. Χαρακτηρίζεται από µεταναστολαγνεία, εκφράζει την Ελλάδα σαν χώρο,
όχι σαν χώρα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσουµε
όλοι. Θα το πληρώσετε εσείς, πρωτίστως ως ΠΑΣΟΚ -και θυµηθείτε µε- όταν το έλεγα χθες, κάποιοι συνάδελφοι, από τα εδώ
έδρανα µε κοίταζαν παράξενα.
Όταν ο Πρόεδρός µας, ο κ. Καρατζαφέρης αναφέρθηκε στις
αποφάσεις της Νοµαρχιακής της Θεσσαλονίκης, τότε άρχισαν
να καταλαβαίνουν. Θα το καταλάβετε ακόµα περισσότερο όταν
θα γυρίζετε στις εκλογικές σας περιφέρειες και θα εισπράττετε
τον αντίκτυπο, των όσων υπερψηφίζετε αυτήν τη στιγµή.
Είναι ένα κακό νοµοθέτηµα και άµα γίνει δεν ξεγίνεται. ∆εν
αφορά ΦΠΑ, δεν αφορά το Γενικό Οικοδοµικό Κώδικα, δίνει ιθαγένεια και άπαξ και δοθεί η ιθαγένεια δεν την παίρνετε πίσω. Και
ας λέει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι εάν και
όταν έλθει ξανά η Νέα ∆ηµοκρατία στην εξουσία, θα το καταργήσει. Όσοι θα έχουν λάβει την ελληνική ιθαγένεια, θα την έχουν,
θα την παίρνουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και τα εγγόνια
των εγγονών τους.
Τι ήθη και έθιµα µας φέρνουνε οι «νεόκοποι» αυτοί Έλληνες;
Τα έχουµε κοιτάξει; Ξέρετε από πού έρχονται, κύριοι συνάδελφοι; Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, αν εξαιρέσουµε την Αλβανία που είναι η πρώτη χώρα προελεύσεως των λαθροµεταναστών
και εννοώ λαθροµετανάστη, γιατί όλοι αυτοί νοµιµοποιήθηκαν,
έτσι, κανένας δεν µπήκε νόµιµα.
Στην πρώτη δεκάδα οι απρόσκλητοι επισκέπτες µας είναι, από
Αφγανιστάν, Παλαιστίνη, Σοµαλία, Ιράκ, Πακιστάν Ερυθραία,
Μιανµάρ, Μπαγκλαντές, Λίβανο και Ιράν. Να συνεχίσω; Αυτά
είναι τα ήθη και τα έθιµα που θέλουµε να φέρουµε; Γνωρίζετε ότι
σιγά σιγά αναπτύσσεται και στην Ελλάδα, το πνεύµα και η ηθική
της Σαρία;
Γνωρίζετε ότι υπάρχουν –και πιστεύω ότι πρέπει να το ξέρετε
στο Υπουργείο Εσωτερικών αυτό, ασφαλώς το ξέρουν στο
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, κυρία Υφυπουργέ- αποφάσεις δικαστηρίων και παρεµβάσεις της δικαιοσύνης, αλλά και των διοικητικών
αρχών, για να κριθούν άκυροι γάµοι που έγιναν στη Θράκη διά
αντιπροσώπου;
Αυτά είναι καταγεγραµµένα. Θέλετε να αυξηθούν αυτά τα
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κρούσµατα; ∆εκαετίες ύστερα από την εξέλιξη των αποικιών
τους, οι Γάλλοι ανακάλυψαν ότι υπάρχει µπούρκα στο Παρίσι και
την απαγορεύουν τώρα.
Πόσες δεκαετίες νοµίζετε ότι θα περάσουν πριν να έχουµε και
εµείς εδώ ένα παρόµοιο φαινόµενο; Σας φαίνεται τόσο πολύ απίθανο; Και για να ξέρουµε γιατί µιλάµε, επειδή ο αξιότιµος πρώην
Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαµάνης, µίλησε για το ∆ουβλίνο
II. Αλήθεια ποιος τον υπέγραψε τον Κανονισµό ∆ουβλίνο II; Νοµίζω ότι ήταν το 2003. Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξης ήταν τότε ο
σηµερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Αλήθεια τι έχει γίνει για να αλλάξει αυτή η µέγγενη που µας έχει
αρπάξει;
Κυρία Υφυπουργέ, έτσι είναι, δυστυχώς για σας και αν δεν το
ξέρετε, ρωτήστε το. Ο κ. Χρυσοχοΐδης µε σεµνότητα και ένα
λεπτό χαµόγελο απαντώντας σε µία επίκαιρη ερώτηση µου µέσα
στη Βουλή είπε ναι, καταβάλουµε προσπάθεια για να το διορθώσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αλλά το κακό έγινε, χωρίς καµµιά δικλίδα ασφαλείας. Μην έρχεστε τώρα συνεπώς να µας λέτε: «Μα το ∆ουβλίνο II», αφού
εσείς το κάνατε το 2003.
Κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός είχε πει µέσα εδώ, ότι είναι πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οι νοµιµοποιηθέντες, οι
οποίοι συνεπώς θα δικαιούνται κανονικότατα µε το σηµερινό
νόµο να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια.
Αλήθεια είστε βέβαιοι ότι τα έχουν πάρει µε γνήσια δικαιολογητικά; ∆ιότι κυρία Υφυπουργέ -και δεν απευθύνοµαι σε εσάς
προσωπικά, τυχαίνει να είστε εδώ αυτήν τη στιγµή το λέω στην
Κυβέρνηση µέσω υµών- δεν ρωτάτε τις υπηρεσίες σας πόσοι
είναι οι φάκελοι, εκτός και αν θέλετε να σας δώσω τους αριθµούς πρωτοκόλλου, να το κάνω ευχαρίστως, από τις αρµόδιες
υπηρεσίες ατόµων που πήραν «γνήσια» δικαιολογητικά, προσκοµίζοντας κάθε είδους πλαστό κείµενο, το οποίο κανένας δυστυχώς µέσα στη σηµερινή διοίκηση, δεν ήταν σε θέση να
εξακριβώσει ως προς τη γνησιότητά του;
Μη σας φανεί παράξενο, εάν υπάρξουν πράξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, µπορείτε να ξαναζητήσετε, κυρία Υφυπουργέ,
σήµερα που ακυρώνουν πράξεις, προηγούµενης διοικήσεως,
ακριβώς διότι από σύµπτωση και µόνο διαπίστωσαν ότι κάτι χώλαινε; Έχετε πράγµατι πραγµατοποιήσει, όπως θα οφείλατε,
έναν έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών, όλων εκείνων
που πήραν νόµιµη άδεια παραµονής εδώ, που άρα είναι το
πρώτο βήµα για να γίνουν Έλληνες;
Πάλι εξακολουθείτε να µην απαντάτε στο ερώτηµα που σας
έχει τεθεί. Θα ελληνοποιήσετε όσες εκατοντάδες χιλιάδες νοµιµοποιήσατε; Πεντακόσιες; Πεντακόσιες. Το υπόλοιπο ένα εκατοµµύριο τι θα το κάνετε; Τι θα το κάνετε; Μέσω «∆ουβλίνο II»
δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα. Τα έχετε µπλοκάρει και µάλιστα
ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη περηφανεύεται ότι είναι
ασφαλή τα σύνορα και στην Πάτρα και στην Ηγουµενίτσα. Όµως
προσέξτε, σας φεύγουν µέσω Σκοπίων.
Και µια που µιλάω για Σκόπια. Το ξέρατε, κυρία Υφυπουργέ,
ότι πέρυσι συνελήφθηκαν διακόσιοι δεκατρείς από την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, που εισήλθαν λαθραία στο ελληνικό έδαφος; Συγχαρητήρια. Άλλη µία πρώτη.
Μπράβο, έκτακτα, θαυµάσια!
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Θα απολογηθώ
και γι’ αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Τώρα ως προς τα άρθρα. ∆ώστε µου
ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Πρέπει να πω ένα καλό. ∆εν µπορώ να µην πω ένα καλό, θα το
πω. Ανατρέχοντας στο σχέδιο νόµου το άρθρο 2 που αντικαθιστά
το παλιό άρθρο 5 στο εδάφιο δ' λέει ότι για τους συζύγους Ελλήνων διπλωµατικών υπαλλήλων προσµετράται για τη συµπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραµονής στο
εξωτερικό, λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους.
Μπράβο!
Και ντροπή και στην προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά και στη
δική σας προηγούµενη κυβέρνηση, διότι χρόνια οι συνάδελφοί
µου διπλωµατικοί ζητούσαν κάτι τέτοιο. Το ξέρω γιατί τα της
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επαγγελµατικής µου ζωής τα έζησα στο εξωτερικό.
Θα σας πω επίσης, µπράβο για το άρθρο 23. ∆εν χρειάζεται να
επεκταθώ. Αφορά, εάν δεν κάνω λάθος, την πολιτογράφηση οµογενών κατόχων Ε∆ΤΟ. Τα ανέπτυξε εκτενώς ο φίλος Μιχάλης Παντούλας, γι’ αυτό δεν επανέρχοµαι.
Από κει και ύστερα, τι να σας πω; Να µιλήσω για το άρθρο 1;
Να µιλήσω για το άρθρο 2, το οποίο λέει ότι δεν πρέπει να έχει
καταδικαστεί αµετάκλητα για αδίκηµα που έκανε εκ δόλου; ∆ηλαδή, µε άλλα λόγια, κυρία Υφυπουργέ, διαβάζοντας εδώ τα
εγκλήµατα πλαστογραφίας παραδείγµατος χάριν, και σηµειώνοντας ότι σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία στις πλαστογραφίες αποκλειστική συµµετοχή παρουσιάζουν οι αλλοδαποί σε ποσοστό
96,39%. Το ξέρατε; Είναι επίσηµα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας. Μπράβο!
Συνεπώς οποιοσδήποτε δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα,
αλλά έχει κάνει µια, δύο, τρεις, τέσσερις τέτοιες πράξεις έχει δικαστεί και περιµένουµε –γιατί έτσι είναι το ελληνικό δικαστικό
σύστηµα- είναι εντάξει, δεν υπάρχει κίνδυνος, θα τον κάνετε Έλληνα. Μπράβο, ολόθερµα συγχαρητήρια!
«Τέκνο αλλοδαπών, που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων του ελληνικού σχολείου».
Έξι; Γιατί το δικό µου παιδί πρέπει να έχει κάνει εννέα; ∆ηλαδή,
είναι ενός κατώτερου Θεού παιδί το δικό µου το παιδί;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κοραντή, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Το µόνο πράγµα το οποίο θα έπρεπε
να κάνετε πραγµατικά, είναι να οµολογήσετε µέσα σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα ότι διαπράξατε ως Κυβέρνηση ένα πελώριο ολίσθηµα και να ζητήσετε πολύ απλά την απλή, γνήσια και ανόθευτη
έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού.
Κάντε ένα δηµοψήφισµα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα επαναλάβω πάλι
το µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει για την τήρηση του χρόνου.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αυτό ισχύει και για τους Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσουµε λίγο παραπάνω όσοι ενδιαφερόµαστε. Ας παίρνουµε και λίγη ώρα παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει άλλη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινα δέκτης –δεν ξέρω πόσοι
από σας έγιναν επίσης δέκτες- ενός γράµµατος από έναν Έλληνα µέσο πολίτη. Και αναφέροµαι σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι η ιδιότητα του Έλληνα πολίτη δεν έχει καµµία σχέση µε
το αίµα και µάλιστα είναι ρατσιστικό κ.λπ., οι γνωστές ανοησίες
που ακούµε τον τελευταίο καιρό.
Θα σας πω τι γράφει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος λέγεται
Νίκος Ιορδανίδης και υπογράφει ως µέσος πολίτης. «Ένα χωριό
στην Αρµενία εποικήθηκε από Έλληνες το 801 µ.Χ.. Μετά χίλια
διακόσια χρόνια γεννήθηκα εγώ σε αυτό το χωριό. Είµαι Αρµένιος; Μήπως είµαι Ρώσος επειδή τρεις γενιές τελευταίων προγόνων µου γεννήθηκαν στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών
∆ηµοκρατιών και έχουµε πάει όλοι µας στο ρωσικό σχολείο και
πανεπιστήµιο;
Όχι, αυτά δεν παίζουν κανένα µα, κανένα ρόλο. Το 1974 όλο το
φτωχό κουµουνιστικό χωριό µας µάζευε λεφτά για την Κύπρο
µας», κύριοι της Αριστεράς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
«Γιατί µάζευε το φτωχό κοµµουνιστικό χωριό της Αρµενίας;
Επειδή ήταν πολίτες και αισθάνονταν ότι είχαν κάποια νοµική
σχέση µε την Κύπρο; Γι’ αυτό;
Πώς θα γίνει το αίµα του Αλβανού, του Πακιστανού «νερό»;
Γιατί εάν µπορούν να προδώσουν το γένος στο οποίο ανήκουν,
δηλαδή, να επιτρέψουν να τους αποκαλούµε Έλληνες, δεν θα
φτύσουν την Ελλάδα µε την πρώτη ευκαιρία; Έλληνας αν δεν
γεννηθείς δεν µπορείς να γίνεις.»
Επειδή, δεν έχω σε ιδιαίτερη εκτίµηση αυτά που λέει ο κ. Αλεβιζάτος και η παρέα του, προτιµώ την άποψη του κ. Ιορδανίδη, να
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µου το επιτρέψετε. Την καταθέτω για τα Πρακτικά την επιστολή
και όποιος θέλει ας τη διαβάσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ: Ο Ρήγας Φεραίος λέει άλλα.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ο κ. Ιορδανίδης λέει άλλα, τι να κάνουµε
τώρα; ∆ιαστρέφεται το τι λέει ο Ρήγας Φεραίος. Θα τα πούµε,
εδώ είναι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Βεβαίως, ναι, ο Ρήγας Φεραίος λέει αυτά που λέτε εσείς,
όποιος συµπληρώνει πέντε χρόνια να παίρνει υπηκοότητα! Αυτά
λέει, εντάξει!
Πραγµατικά οι εισηγητικές εκθέσεις έχουν ένα µεγάλο ενδιαφέρον, αγαπητοί συνάδελφοι, τουλάχιστον για όσους εξ ηµών
και κυρίως του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού έχουµε την κακή
συνήθεια να διαβάζουµε τα νοµοσχέδια. Εκεί πέρα βλέπουµε συνήθως να είναι –επιτρέψτε µου την έκφραση- πανηγύρια. Η συγκεκριµένη εισηγητική έκθεση τα έχει ξεπεράσει όλα. Οι
αντιφατικότητες και τα χάσµατα της λογικής, τα οποία περιλαµβάνονται εδώ πέρα, είναι το κάτι άλλο.
Λέει, λοιπόν, ότι οι πολίτες µας εκλέγονται δήµαρχοι, Βουλευτές και παραλίγο στις Ηνωµένες Πολιτείες πρόεδροι. Μα, τι µας
συνδέει µε τους Ελληνοαµερικάνους; ∆εν µας συνδέει το αίµα;
Είµαστε πολίτες της ίδιας χώρας; Πολλοί εξ αυτών δεν γνωρίζουν ελληνικά, πολλοί εξ αυτών δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι.
Τι ακριβώς µας συνδέει πέραν του αίµατος, το οποίο εσείς αποκηρύσσετε µετά βδελυγµίας; Αυτό δεν µας συνδέει; Γιατί έρχεται εδώ πέρα η εισηγητική έκθεση και µας το επικαλείται;
Μετά βέβαια, λέει το απαράδεκτο, κυρία Υπουργέ, και απάντηση επ’ αυτού δεν παίρνουµε σχετικά µε τους Μικρασιάτες.
Εξακολουθεί η Κυβέρνησή σας να πιστεύει στις βλακείες της Ελληνικής υποτίθεται Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, που
λέει ότι ενσωµάτωσε ξένους πολιτισµούς το 1922 η Ελλάδα; ∆εν
µας απαντάτε επ’ αυτού. ∆εν απάντησε ο Υπουργός.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Απάντησε ο
Υπουργός.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Θα το βγάλετε, ναι ή όχι; Τι απάντησε;
Συγγνώµη, δεν το παρακολούθησα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆ύο µέρες ρωτάµε και απάντηση
δεν παίρνουµε. Θα το βγάλετε;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Εντάξει, ξέρουµε ποιος δίνει τις εντολές,
αυτό θα πούµε.
Άλλο σηµείο στην εισηγητική έκθεση. Ανταποκρίνονται ως επί
το πλείστων µε τυπικότητα στις φορολογικές υποχρεώσεις, λέει.
Εδώ πέρα, στην οδό Ερµού το παραεµπόριο δεν το γνωρίζετε;
Ποιοι το κάνουν το παραεµπόριο; ∆εν το κάνουν οι λαθροµετανάστες; Πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές ή κόβουν ΦΠΑ αυτοί
εδώ πέρα στην οδό Ερµού και σε όλο το κέντρο της Αθήνας και
οπουδήποτε ανά την Ελλάδα; Τι µας λέτε τώρα;
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ: Έλληνες κεφαλαιοκράτες κάνουν παραεµπόριο δισεκατοµµυρίων.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ναι, οι Κινέζοι είναι Έλληνες κεφαλαιοκράτες. Μπράβο σας, µπράβο σας! Άλλα λένε τα στοιχεία.
Ισχυρίζεται µετά ότι αυτό το οποίο θα συνδέσει µε την Ελλάδα
τα παιδιά τα οποία θα αποκτήσουν την ιθαγένεια, είναι η παιδεία.
Τώρα έχω πει το σχολείο της Ρεµπούση και της Γιαννάκου, της
∆ραγώνα και της ∆ιαµαντοπούλου, πώς ακριβώς θα κατορθώσει
να συνδέσει τα παιδιά µε την ελληνική παιδεία, είναι ένα άλλο
θέµα. Αλλά εδώ είναι µια διαστροφή του Ισοκράτη. Ο Ισοκράτης
αν ήθελε να πει αυτό που λέτε εσείς θα έλεγε: Έλληνες καλούµεν της ηµετέρας παιδείας µετέχοντες. Εδώ, λέει καλείστε. Αλλά
αυτό δεν είναι το θέµα µας.
Η Αθηναϊκή δηµοκρατία για να γίνει κάποιος Αθηναίος πολίτης
απαιτούσε να είναι και οι δύο γονείς αθηναϊκής καταγωγής. Ούτε
καν από άλλη περιοχή της Ελλάδας επέτρεπε. Εσείς έρχεστε
εδώ και µας επικαλείστε κάτι το οποίο υποτίθεται συνέβαινε στην
Αρχαία Ελλάδα για να κάνετε τα εντελώς αντίθετα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α' Αντι-
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πρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Άλλο πάλι που κάνετε. Λέτε ότι όποιος πιστεύει στο φιλελεύθερο και δηµοκρατικό Σύνταγµα, το οποίο έχει η Ελλάδα, αυτός
αυτοµάτως έχει αποκτήσει και την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη,
χωρίς να χρειαζόµαστε πλέον το αίµα. Πέραν του θέµατος, κατά
πόσο διαφέρει τόσο φοβερά –δεν είµαι νοµικός, θα µπορούσαν
οι συνάδελφοί µου νοµικοί να πουν γι’ αυτό- το ελληνικό Σύνταγµα από τα άλλα αντίστοιχα ευρωπαϊκά; ∆ηλαδή, µε την ίδια
λογική επειδή κάποιος προσυπέγραψε ή υποτίθεται έδωσε όρκο
πίστεως στο ελληνικό Σύνταγµα, αν και της Ιταλίας έχει τις ίδιες
αρχές, σηµαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να γίνει και Ιταλός πολίτης;
Και να πάω και σ’ ένα ερώτηµα. Έρχονται εδώ δύο συµπαθείς
µουσουλµάνοι, µη ισλαµιστές και παίρνουν µε τις διαδικασίες τις
οποίες βάζετε την ελληνική υπηκοότητα. Κάνουν ένα παιδί το
οποίο λόγω του αίµατος παίρνει και αυτό την υπηκοότητα και
όταν γίνεται δεκαοκτώ χρονών ή είκοσι πέντε γίνεται ισλαµιστής
φονταµενταλιστής, µη πιστεύων στη φιλελεύθερη δηµοκρατία.
Θα χάνει την υπηκοότητα ή θα συνεχίζει να την έχει λόγω του αίµατος; Απαντήστε.
Εφόσον λέτε ότι τα βασικό στοιχείο για να χαρακτηρίζει κάποιον είναι η πίστη στη φιλελεύθερη δηµοκρατία, άρα, πρέπει
όταν γίνεται ισλαµιστής φονταµενταλιστής, όπως το ΚΚΕ και
τινές εκ του ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύουν στη φιλελεύθερη δηµοκρατία και δεν υπάρχει το αίµα, άρα, πρέπει να χάσουν την υπηκοότητα.
Αυτό λέτε; Αυτό ισχυρίζεστε; Αυτά σας έχουν υπαγορεύσει ο
Σόρος και οι οργανώσεις του; Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και
επειδή κάποιοι διαφωνούν θα καταθέσω και στα Πρακτικά από
το Open Society Institute and Soros Foundation Network, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, του ιδεολογικού σας καθοδηγητή. Λοιπόν τι λέει:
Muslims in Europe και Muslims at Home in Europe, δηλαδή, πώς
θα γίνει να ενσωµατωθούν οι µουσουλµάνοι στην Ευρώπη και να
γίνει το σπίτι τους η Ευρώπη.
Τα καταθέτω, είναι στο διαδίκτυο, όποιος θέλει ας µπει µέσα
και ας δει πού διαφέρουν οι απόψεις του Σόρος από τις δικές
σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα διαβάσαµε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Το ξέρω ότι τα έχετε διαβάσει, αφού τα
ίδια λέτε. Γνωστό είναι ότι τα έχετε διαβάσει.
Κλείνοντας, θα απευθυνθώ στον Υπουργό. Ο κύριος Υπουργός είναι ένας έξυπνος άνθρωπος και δεν πιστεύω φυσικά ότι
έχει πειστεί απ’ όλα αυτά τα επιχειρήµατα. Υπάρχει, όµως, µια
περίπτωση πράγµατι να τα πιστεύει. Εφόσον, όµως, δεν τα πιστεύει και θεωρεί ότι µε αυτόν τον τρόπο θα τον καλέσουν στη
Λέσχη Μπίλντερµπεργκ, θα πάρει καλή θέση στον αγώνα διαδοχής για τη µετά Παπανδρέου εποχή του ΠΑΣΟΚ, θα του υπενθυµίσω ένα ρητό και αν δει τα Πρακτικά όταν πάει να κοιµηθεί το
βράδυ στο σπίτι του, ας το θυµηθεί: «Την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον προδότη ουδείς».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Πολατίδη, αναφερθήκατε προηγουµένως εις δύο κόµµατα, στο Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος και στο ΣΥΡΙΖΑ και είπατε; Γιατί δεν άκουσα, δεν
κατάλαβα τι είπατε. Ότι δεν πιστεύουν, τι είπατε;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Είπα για το ΚΚΕ που γνωρίζω ότι πιστεύει
στην δικτατορία του προλεταριάτου. Πιστεύει στη φιλελεύθερη
δηµοκρατία;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ πολύ να γραφτεί στα Πρακτικά το ορθόν γιατί το «κοινοβουλευτικό» θα γεννούσε θέµα.
Ο κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούγονται πάρα πολλά εδώ και σωστά το θίξατε…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Επιτέλους ακούγονται.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: … και για εσχάτη προδοσία ακούσαµε.
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Νοµίζω ότι το Προεδρείο πρέπει να παρέµβει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ : Όταν εσείς λέτε ότι οι σοσιαλιστές…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κρατάτε το χρόνο
πάλι.
Λοιπόν, ένας εκπρόσωπος της «εσχάτης προδοσίας» είναι στο
Βήµα και θέλει να πει δυο λόγια, αν το επιτρέπει η «πατριωτική»
έκφραση του ελληνικού λαού.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας το επιτρέπουµε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασχοληθήκαµε χθες µε το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό και τις υστερικές κραυγές. Νοµίζω ότι σήµερα πρέπει να µπούµε και σε µια
πιο ορθολογική σχέση µε τα πράγµατα. Καλό είναι σ’ αυτά τα
λίγα λεπτά να µιλήσουµε λίγο γι’ αυτό που αξίζει να φανταστούµε
και να διεκδικήσουµε, τη νέα ελληνική κοινωνία. Μία κοινωνία που
να στηρίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της
αλληλοκατανόησης, της ισονοµίας και του ορθολογισµού επιτέλους και όχι στα φοβικά σύνδροµα και στις ρατσιστικές απολυτότητες.
Από εκεί και πέρα έχουµε γι’ αυτό να κρίνουµε την Κυβέρνηση,
γιατί αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι τόσο, το εάν έβαλε ή δεν
έβαλε τη µία ή την άλλη ρύθµιση στο σύνολο των διατάξεών της,
είναι αν υπερασπίστηκε αυτή η Κυβέρνηση, την ψυχή αυτού του
νοµοσχεδίου.
Υπήρξαν Βουλευτές από την πλευρά της Πλειοψηφίας -και θα
ήθελα να κάνω ειδική µνεία στην οµιλία της συναδέλφου της κ.
Σακοράφα, αλλά και άλλων Βουλευτών- που πραγµατικά έθεσαν
ζητήµατα που η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί στις οµιλίες τους
δεν τα θέτουν. ∆ιότι η εφαρµογή ακόµα και αυτού του κουτσουρεµένου και ελλιπέστατου και δειλού νοµοσχεδίου για τη ρύθµιση ενός τόσο µεγάλου ζητήµατος, έχει να κάνει µε την
εντιµότητα και την αντικειµενικότητα µε την οποία θα ρυθµίζονται τα διάφορα ζητήµατα και όχι µε το να παρεισφρήσουν στις
διατάξεις τους αοριστίες και υποκειµενικές προβλέψεις τέτοιου
είδους, που εν τέλει θα εξαρτάται από το αν οι αρµόδιες επιτροπές ή οι κάθε είδους δηµόσιες υπηρεσίες θα έχουν ή δεν θα
έχουν το σθένος να αντισταθούν απέναντι σε τέτοιου είδους
απειλές, κατηγορίες, τις οποίες και εµείς οι Βουλευτές καθηµερινά µέσω των e-mails και των τηλεφωνικών µηνυµάτων δεχόµαστε, ακριβώς διότι είµαστε «ένοχοι εσχάτης προδοσίας».
Φανταστείτε έναν υπάλληλο σε αυτήν την περίπτωση, τι νόµο θα
εφαρµόσει υπό αυτές τις συνθήκες. Η κ. Σακοράφα τα είπε ένα,
δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και µε πάρα πολύ χαρακτηριστικό
τρόπο.
Από αυτήν την άποψη οι δικές µας τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, κυρία Υπουργέ, είναι το ελάχιστο που µπορείτε να δεχτείτε –τις ανέλυσε και τις ανέφερε ο κ. Τσούκαλης- και που
αφορούν επιτέλους στην έντιµη και καθαρή αποσύνδεση της δυνατότητας των παιδιών που γεννιούνται στην Ελλάδα να αποκτούν ελληνική ιθαγένεια, ανεξάρτητα από τη νοµιµότητα ή όχι
των γονιών τους και µια σειρά άλλα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τον στοιχειώδη εξορθολογισµό αυτής της ρύθµισης, η
οποία είναι πολύ πίσω από τις µετριοπαθέστερες ανάγκες µιας
σύγχρονης κοινωνίας.
Από αυτήν την άποψη έχουν ευθύνη οι Υπουργοί της Κυβέρνησης που χειρίζονται το θέµα και η πλειοψηφία, η κεντρική εν
πάση περιπτώσει κατεύθυνση µε την οποία διαχειρίζεται το
ΠΑΣΟΚ το θέµα αυτό δειλά, υποχωρητικά και µε απολογητικό
τρόπο, αντί να κρατήσει µια στάση µε όλα τα επιχειρήµατα, η
οποία θα στείλει και µηνύµατα διαπαιδαγωγικά του πολιτισµού
του 21ου αιώνα που πρέπει να διεκδικήσει η Ελλάδα και για τον
οποίο κάθε πολιτική δύναµη έχει ευθύνη να το κάνει και να αναµετρηθεί ακόµα και µε φοβίες και µε συντηρητισµούς και µε οτιδήποτε άλλο.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, επιτρέψτε µου να διαβάσω µια
άλλη επιστολή, όσο γίνεται πιο γρήγορα ενός νέου ανθρώπου
που πια ζει ανάµεσά µας, έχει σπουδάσει και προέρχεται από τη
Νιγηρία. Ενός από τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά µεταναστών
που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και έγιναν ξένοι µε το ζόρι. «Γεννήθηκα», λέει ο Νιγηριανός νέος άνθρωπος, «τον Απρίλιο του
1981 εδώ στην Αθήνα στο Μαιευτήριο Αλεξάνδρα, οι γονείς µου
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ήλθαν στην Ελλάδα µε σπουδαστική βίζα και ο πατέρας µου
σπούδασε νοµικά και η µητέρα µου οικονοµικά. Έκαναν πολλές
άσχετες δουλειές για να µπορέσουν να πάρουν τα πτυχία τους.
∆εν έχω πάει ποτέ στο Λάγκος και στη Νιγηρία. Ξέρω κάποιες εικόνες από φωτογραφίες και από το διαδίκτυο. Μεγάλωσα στην
πλατεία Αµερικής. Ήµασταν τότε µόνο δύο οικογένειες Αφρικανών σε όλη τη γειτονιά. Ήταν δύσκολα χρόνια, µέναµε σε ένα
ισόγειο. Θυµάµαι ότι οι γονείς µου ήταν επιφυλακτικοί. Μου έλεγαν «πρόσεχε στη συµπεριφορά σου». Μεγάλωσα µε αυτό το
«πρόσεχε», όταν θα βγεις στο σχολείο, όταν θα βγεις στο δρόµο,
«πρόσεχε Νίκο». Και µέχρι έξι χρονών µε τους γονείς µου µιλούσα ήδη αγγλικά και γιορούµπα, τη γλώσσα της φυλής των
γονιών µου και όταν µπήκα στο δηµοτικό σκεφτόµουν πρώτα στα
αγγλικά ή στα γιορούµπα και µετά εκφραζόµουν στα ελληνικά.
Περνούσα µε άνεση από τη µία γλώσσα στην άλλη σαν να έµενα
σε ένα σπίτι και να περνούσα από το ένα δωµάτιο στο άλλο. Με
τους γονείς µου άρχισα να µιλάω συνέχεια ελληνικά κοντά στην
εφηβεία. Αγγλικά µιλάγαµε όταν κάναµε κάποια θεωρητική συζήτηση, γιορούµπα όταν συζητούσαµε τα οικογενειακά ή όταν
τσακωνόµαστε. Ελληνικά όταν ήµασταν ευδιάθετοι και χαλαροί.
Είµαι τρίγλωσσος ή µάλλον τετράγλωσσος, γιατί αργότερα
έµαθα και γαλλικά. Αποτελώ βέβαια εξαίρεση, τα περισσότερα
παιδιά των Νιγηριανών µεταναστών που ξέρω δεν γνωρίζουν γιορούµπα, επειδή δεν τα χρησιµοποιούν. Γνωρίζουν µόνο ελληνικά
και έχουν κουλτούρα και νοοτροπία ελληνική. Την ίδια στιγµή
έχω κρατήσει στοιχεία από την κουλτούρα των γονιών µου. Αυτό
µε βοηθάει, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, µε φέρνει σε µια συναισθηµατική και πνευµατική ισορροπία. Πήγα στο ∆ηµοτικό
Αθηνών στην πλατεία Αµερικής στο 65ο. Εκεί έχασα το κέφι µου.
Άρχισα να καταλαβαίνω τη διαφορά. Ήµουν το µόνο παιδί ξένο
και µαύρο του σχολείου. Τι σηµαίνει να νιώθεις διαφορετικός το
ένιωθα κάθε µέρα. Με µία φράση σηµαίνει «να είσαι πάντα στην
τσίτα» γιατί κάποιος θα πει κάτι για το χρώµα ή για την καταγωγή
σου.
Θυµάµαι τον εαυτόν µου στο δηµοτικό, µονίµως «στην τσίτα».
Ο θυµός ήταν το όπλο µου και µ’ αυτόν τα έβγαλα πέρα. Να µε
φοβάται οποιοσδήποτε προσπαθεί να µε προσβάλει ή να µε µειώσει. Ήταν ενστικτώδης η αντίδρασή µου. Το δηµοτικό ήταν το
πιο σκληρό κοµµάτι της ζωής µου. Είχα µόνο δύο καλούς δασκάλους και αυτοί µε βοήθησαν. Οι άλλοι, µια δασκάλα, όταν ρωτούσε όλα τα παιδιά τι θα γίνετε όταν µεγαλώσετε και εγώ είπα
ότι θέλω να γίνω δικηγόρος σαν τον µπαµπά µου, µου είπε, σιγά
µη γίνεις δικηγόρος εσύ! Το θυµάµαι πάντα. Στο γυµνάσιο απελευθερώθηκα, γιατί κατάλαβα πια, ενηλικιωνόµενος, µια πολύ βασική αλήθεια, ότι σε θέλουν πολλοί διαφορετικό, για να νιώθουν
εκείνοι ανώτεροι. Και όταν το κατάλαβα αυτό, ότι αυτή είναι η
πηγή της διαφοράς γιατί δεν έβλεπα άλλη διαφορά, τότε απέκτησα αυτοπεποίθηση. Γιατί κατάλαβα ότι θέλουν κάποιοι να
είναι ανώτεροι και γι’ αυτό χρειάζονται έναν κατώτερο. Και µετά,
έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις, πέρασα στο ΤΕΙ Αθήνας. Και ήρθε
κάποια στιγµή που όλοι παίρνανε ένα χαρτί, το χαρτί για να περάσουν «περιοδεύον». Και είπα, και σε εµένα γιατί δεν έρχεται
αυτό το χαρτί και πήγα και το ζήτησα. Και µου είπαν, εσύ δεν
έχεις, γιατί δεν έχεις χαρτιά, δεν έχεις τίποτα, έχεις µόνο το πιστοποιητικό γεννήσεως από το Νοσοκοµείο Αλεξάνδρας. Και
έγινα άπατρις.
Περιπλανήθηκα για µήνες, κατάφερα να κάνω αίτηση για άδεια
παραµονής στο αλλοδαπών. Περιγράφει µία απίστευτη ιστορία
πώς οι υπηρεσίες και πώς η Αστυνοµία -µετά που τον συνέλαβε
γιατί δεν είχε χαρτιά- του φέρθηκε, µέχρι που µπόρεσε να βρει
ένα δρόµο εν πάση περιπτώσει και να αντιµετωπίσει περιµένοντας αυτό το νοµοσχέδιο, να του αναγνωρίσει τι; Την πραγµατικότητα που βίωσε και αυτός και βιώνουν και όλα τα άλλα παιδιά.
Και θα συζητάµε εάν έχουν ή δεν έχουν νόµιµους γονείς αυτά τα
Ελληνόπουλα; Περί αυτού πρόκειται. Και αν θέλετε, βρείτε το
αίµα και τον τρόπο µε τον οποίο θα µετρήσετε -πού αλλού, σε
µικροβιολογικά εργαστήρια, σε βιοχηµικές εξετάσεις;- για να
δείτε αν το αίµα του Νίκου του Νιγηριανού, διαφέρει από το αίµα
των παιδιών σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, Βουλευτής Αττικής του ΛΑΟΣ, έχει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας επιστρέψουµε µετά τον
κόσµο του φαντασιακού και του συναισθηµατικού, στον κόσµο
του ορθού λόγου.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Στη λογική σας απευθύνθηκα, όχι στο
συναίσθηµά σας.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ελπίζω. Και ελπίζω ότι θα προσπαθήσω και εγώ, κύριε ∆ρίτσα, απευθυνόµενος στη δική σας, να
δούµε αν οι ισχυρισµοί σας αντέχουν οιασδήποτε λογικής εξετάσεως.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε!
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Εµένα δεν µε πειράζουν οι διακοπές
αν δεν µου αφαιρούν χρόνο, όσο θέλετε.
Το πρώτο. Λέτε, έχει ένα νόηµα να γίνει µία διάκριση ανάµεσα
σε παιδιά των οποίων οι γονείς νόµιµα βρίσκονται στη χώρα µας
και σε παιδιά των οποίων οι γονείς δεν βρίσκονται νόµιµα στη
χώρα µας; Προσέξτε την άµεση συνέπεια του πράγµατος που
λέτε. Αυτό σηµαίνει, άνθρωποι τους οποίους η Ελλάδα δεν θέλησε ποτέ να είναι εδώ, άνθρωποι τους οποίους η Ελλάδα δεν
θέλησε ποτέ να παραµένουν εδώ…
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Η Ελλάδα; Εσείς την εκφράζετε;
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Η Ελλάδα σηµαίνει το ελληνικό κράτος. Μπορεί να µη σας αρέσουν οι νόµοι, κύριε ∆ρίτσα, ή να υπερασπιστείτε αυτό το οποίο λέει το ΚΚΕ το οποίο είναι επίσης
εντυπωσιακό, ότι δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση µεταξύ νόµιµου και παράνοµου µετανάστη, που σηµαίνει όποιος θέλει, όποτε
θέλει, όπου θέλει να εγκαθίσταται ελεύθερα στο χώρο, χωρίς
καµµία προϋπόθεση. Θέλουν παραδείγµατος χάριν να έρθουν
εκατό εκατοµµύρια Ινδοί στην Ελλάδα, από αυτούς του πένητες
Ινδούς, από αυτούς τους εξαθλιωµένους, από αυτούς που ζουν
µε ένα µπολ ρύζι; Τι θα τους σταµατήσει; Τίποτε. Τίποτε, κατά
ΣΥΡΙΖΑ και κατά ΚΚΕ. Τίποτε.
Θέλουν να αναπαράγονται ελευθέρως κάνοντας ενώσεις, κάνοντας οτιδήποτε, προχωρώντας, µένοντας εδώ, φτιάχνοντας οικογένειες; Τι θα τους σταµατήσει; Τίποτε. Την επόµενη µέρα το
πρωί χωρίς να έχουν ρωτήσει κανέναν, χωρίς να έχουν σεβαστεί
τους νόµους του κράτους στο οποίο εγκαθίστανται, αυτοί θα
έχουν πλήρη δικαιώµατα. Και µου λέτε ότι αυτό αντέχει σε ορθολογιστική κριτική;
Ακούστε, ακόµα και οι πιο βαθιές ιδεολογικές διαφωνίες πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο πεδίο κοινής συνεννόησης. Εγώ είµαι
από αυτούς που υπερασπίζοµαι ότι ακόµα και µε την Αριστερά
που εµένα προσωπικά, ιδεολογικά µε χωρίζει χάος, πάντως έχει
µία πνευµατική κληρονοµιά που ανήκει στο δυτικό ορθολογισµό.
Ο Μαρξ δεν βγήκε από το πουθενά, προέκυψε µέσα από µία διαλεκτική σχέση της συζήτησης της φιλοσοφίας της δικής του, µε
το Χέγκελ. Το ότι εσείς πια έχετε εγκαταλείψει και αποστεί την
οδό του ορθολογισµού και έχετε πια προσχωρήσει κυριολεκτικά
σε ιδέες, σε τοποθετήσεις οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε
την πραγµατικότητα και οι οποίες είναι καταστροφικές, νοµίζω
ότι αυτό είναι δικό σας θέµα. Αλλά όµως µην επικαλείστε τον
ορθό λόγο. Να δούµε τα ζητήµατα και πώς µπορούµε να τα διαχειριστούµε; Ναι. Να δούµε τα θέµατα και πώς µπορούµε να τα
αντιµετωπίσουµε; Ναι. Με αυτόν τον τρόπο θα τα αντιµετωπίσουµε; Με το «µπάτε σκύλοι αλέστε»; Με το «όποιος µπαίνει
µέσα, θα παίρνει ιθαγένεια, θα παίρνει υπηκοότητα, θα µπορεί
να εγκαθίσταται και θα αποκτούν τα παιδιά δικαιώµατα»; Με
αυτήν τη λογική; Με τη λογική, λοιπόν, όχι πια του µυαλού µας
αλλά της συγκίνησης.
Ε, θέλετε, λοιπόν, συγκίνηση; Να σας δώσω εγώ από την άλλη
πλευρά συγκίνηση. Να σας δώσω, λοιπόν, τη συγκίνηση της Ουρανίας, που ήρθε κάποια στιγµή από το χωριό της, τη Σπερχειάδα Φθιώτιδος και αγόρασε ένα µικρό σπιτάκι για να
εγκατασταθεί στον Άγιο Παντελεήµονα και τώρα δεν µπορεί να
κυκλοφορήσει έξω από το σπίτι της. Αυτής τη συγκίνηση, γιατί
δεν τη ζείτε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΒ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Να δώσω, λοιπόν, τη συγκίνηση εκείνων των γονιών, που έχουν
βιασµένα παιδιά. Βιασµένα σε βαθµό, λόγω της έξαρσης της
εγκληµατικότητας και της αποσυνθέσεως της κοινωνικής συνοχής, που σήµερα πια κανείς δεν τα υπερασπίζεται. Αυτών τον
πόνο, γιατί δεν τον σέβεστε;
Αν θέλετε να µιλήσουµε συναισθηµατικά, εγώ δεν θέλω….
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ελάτε τώρα!
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: ∆εν θέλω, δεν µου αρέσουν τα συναισθηµατικά επιχειρήµατα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ορθός λόγος είναι;
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Εσείς έχετε ένα επίπεδο! Τι είναι αυτά
που λέτε;
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Εγώ θέλω όµως σ’ αυτήν την Αίθουσα να µην είµαστε ετεροβαρείς. Θα κάτσουµε όλα να τα βάζουµε κάτω. ∆εν θα κοιτάµε το παιδί που µου είπατε από τη
Νιγηρία αλλά θα αφήνουµε το παιδί από την Ελλάδα που του
έχουν ληστέψει είκοσι φορές το κινητό οι συµµορίες.
Ή εσείς, στα πλαίσια του ορθού λόγου, θα µου πείτε ότι η
έξαρση της εγκληµατικότητας δεν έχει καµµία σχέση µε την παράνοµη µετανάστευση και τελικώς µε τις µεταναστευτικές ροές
και µε τον αριθµό των µεταναστών, δηλαδή, µε την αποσύνθεση
της κοινωνικής συνοχής. Ή θα µου πείτε ότι εσείς δεν ξέρετε τίποτε για τις συγκρούσεις που υπάρχουν σε όλες τις µεγάλες
πρωτεύουσες; Ή θα µου πείτε ότι ο πολιτισµός τελικά και οι µεγάλες διαφοροποιήσεις, δεν γεννούν συγκρούσεις; Αυτό είναι ο
δικός σας ορθός λόγος; Όχι, αυτό είναι το να κλείσουµε τα µάτια
στην πραγµατικότητα.
Και ακούστε κάτι. Πώς θα το αντιµετωπίσετε αυτό δεν έχετε
πρόταση. ∆ηλαδή, αύριο το πρωί ας πάµε στον Άγιο Παντελεήµονα να τους κάνουµε νόµιµους, παράνοµους, όλους να τους κάνουµε Έλληνες πολίτες. Θα λύσουµε τα προβλήµατα της
κοινωνικής ενσωµάτωσης και της σύγκρουσης;
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Όχι.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Όχι, βέβαια. Αποτελεί αυτό προϋπόθεση; Ούτε καν. Το ζητούµενο σήµερα ακόµα και γι’ αυτούς που
βρίσκονται εκεί είναι νοµίζετε η χορήγηση ιθαγένειας; Όχι, βέβαια. Είναι άλλου τύπου πολιτικές, είναι άλλου τύπου απαντήσεις
και άλλου τύπου λύσεις. Την ιθαγένεια, τι την δίνετε; Τα άλλα να
τα συζητήσουµε. Σ’ αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός ότι δήθεν
είναι οι προτεραιότητές τους. Η ανάσχεση των µεταναστευτικών
ροών, η µηδενική ανοχή στην παράνοµη µετανάστευση, ακόµα
και οι πολιτικές της ενσωµάτωσης για εκείνους τους µετανάστες
που τελικά θα αποφασίσουµε ότι θέλουν να είναι εδώ. Γιατί συζητάµε την ιθαγένεια; Ούτε προϋπόθεση αποτελεί ούτε συµβάλλει σε κάτι. Σάµατις το συγκεκριµένο παιδί λέτε ότι το πρόβληµά
του άραγε είναι ότι δεν πήρε την ιθαγένεια; ∆εν είναι σε τελευταία ανάλυση η πραγµατικότητα της διαφορετικής καταγωγής;
Και όταν αναφερόµαστε στην εξ αίµατος καταγωγή που δεν χρειάζεται να πούµε εξ αίµατος καταγωγή, όταν αναφερόµαστε στην
καταγωγή, σάµατις λέµε κάτι ρατσιστικό; ∆εν λέµε κάτι βαθύτατα πολιτιστικό; Τι είναι η καταγωγή; ∆εν είναι τα παραµύθια
της γιαγιάς, δεν είναι η ιστορία του παππού; ∆εν είναι η γλώσσα
που µιλήσαµε και εµείς και αυτοί; Η δική τους γλώσσα, ο δικός
τους πολιτισµός, η δική µας γλώσσα, ο δικός µας πολιτισµός.
Εµείς ίσα-ίσα, σεβόµενοι τη διαφορετικότητα λέµε τι; Εµείς θέλουµε να τους αναγνωρίσουµε ένα δικό τους δικαίωµα να ζουν
στον τόπο τους κυρίαρχα, χωρίς λόγο µεταναστεύσεως, χωρίς
να πρέπει να γίνουν Έλληνες, χωρίς να πρέπει να απαρνηθούν
την ιθαγένειά τους, χωρίς να πρέπει να απαρνηθούν την ταυτότητά τους. Και θέλουµε το ίδιο δικαίωµα για τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Το ίδιο δικαίωµα για τον ελληνικό λαό, το ίδιο δικαίωµα κυρίαρχα να αποφασίζει ο ελληνικός λαός για τη δική του ταυτότητα.
Εµείς στεναχωριόµαστε που το παιδί αυτό δεν ξέρει τη µητρική του γλώσσα, δεν ξέρει τη γλώσσα του παππού του. Και καθόλου δεν χαιρόµαστε που ξέρει ελληνικά. Να σας πω την
αλήθεια, θα τον σεβόµασταν το ίδιο ή και περισσότερο αν ήξερε
τη µητρική του γλώσσα, ήταν ένας σπουδαίος δικηγόρος στη Νιγηρία, χωρίς κανένα πρόβληµα και χωρίς καµµία ανάγκη να έρθει
εδώ.
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Το γεγονός ότι βρέθηκε εδώ όµως –αν µου επιτρέπετε, κύριε
Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό- φυσικά και δεν το απαντούν όλα
αυτά.
Η κυρία Υφυπουργός λέει: «Αν µε ένα δηµοψήφισµα αποφάσιζε ο ελληνικός λαός να µη δίνει σε κανένα πολιτογράφηση, τι
θα γινόταν; Είναι δυνατόν να συµβεί αυτό;». Βεβαίως, δεν θα
υπήρχε πολιτογράφηση. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί; ∆ιότι, αρκετές φορές –αν θέλετε- ακόµα και σε νοµικό επίπεδο, ακόµα και
από διακεκριµένους συναδέλφους, άκουσα απίθανους νοµικούς
σολοικισµούς. Λέει: «Ανθρώπινο δικαίωµα εν τω γεννάσθαι».
Επειδή είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κανένα ανθρώπινο δικαίωµα, επειδή είναι προφανές ότι τίποτα δεν παραβιάζεται, επειδή
είναι προφανές ότι κανένα πρόβληµα δεν υπάρχει γιατί σε εµάς
ανήκει κυριαρχικά η απόφαση, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, το πώς
κάποιος θα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, θα µπορούσαµε να
αποφασίσουµε σχετικά το οτιδήποτε, ό, τι νοµίζουµε πως είναι
το συµφερότερο για την πατρίδα. Αυτό θα µπορούσαµε να αποφασίσουµε.
Εποµένως ακούω µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα για δικαιώµατα εν τω γεννάσθαι, δηλαδή ανύπαρκτα, συνοµολόγησης ανύπαρκτου δικαιώµατος, το οποίο δήθεν δηµιουργείται απ’ τις
κοινωνικές συνθήκες. Ε, δεν το αφήνουµε να δηµιουργηθεί να το
δούµε και δεν αφήνουµε να το πει και κανένας ∆ιεθνής Οργανισµός, αντί να το λέµε εδώ και µάλιστα, να το λένε νοµικοί. Βεβαίως και µπορούµε να αποφασίσουµε καθοριστικά ό, τι
νοµίζουµε.
Τελειώνω µε µια απλή αναφορά. Ακούστε κάτι. Θέλω να αποφασίσετε ή αντικειµενικό σύστηµα ή υποκειµενικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα: «Νιώθει Έλληνας». Τι σηµαίνει αυτό; Εγώ δηλαδή,
άµα νιώθω Γάλλος θα πάω να πολιτογραφηθώ; Τι σηµαίνει
«νιώθω»; Ο καθένας νιώθει διάφορα πράγµατα. Και αν σήµερα
νιώθει και αύριο του συµβεί κάτι και δεν νιώθει; Έτσι θα το πάµε;
Αυτό είναι το κριτήριο;
Όταν λέµε, λοιπόν, καταγωγή, λέµε ένα αντικειµενικό κριτήριο. Εσείς έχετε ένα καλύτερο; Εµείς λέµε, συν τω χρόνω, σε
βάθος χρόνου, να δούµε την πραγµατική του ενσωµάτωση. Όχι
µε αστείες και τυπικές προϋποθέσεις πενταετούς παραµονής ή
µιας εξαετούς φοιτήσεως σ’ ένα σχολείο. Τι σηµαίνουν αυτά; Ή
ακόµα και αν επιµελώς έµαθε την ελληνική ή επιµελώς έµαθε την
ελληνική ιστορία για να περάσει τις εξετάσεις. Έτσι θα κάνουµε
τους Έλληνες; Έτσι θα φτιάξουµε εθνική κοινωνία; Έτσι θα στηρίξουµε την κοινωνική συνοχή; Έτσι διαλύουµε την εθνική κοινωνία και να ξέρετε ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα το βρούµε
µπροστά µας, θα το βρούµε σε συγκρούσεις βίαιες, σε εξεγέρσεις κοινωνικές, σε ταραχές είναι νοµοσχέδιο αποσύνθεσης της
ελληνικής κοινωνίας. Γι’ αυτόν το λόγο το πολεµάµε εδώ, σήµερα, τώρα και γι’ αυτό θα συνεχίσουµε να το πολεµάµε µέχρι να
αρθούν οι συνέπειές του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλούσα να επιστρέψουµε στο να τηρούµε το χρόνο. Καταλαβαίνω ότι ο κάθε συνάδελφος λέει ενδιαφέροντα πράγµατα, έτσι κι αλλιώς έχει µεγάλο
ενδιαφέρον το περιεχόµενο και τα άρθρα αναλυτικά αυτού του
νοµοσχεδίου, όµως µπορούµε να αρθρώσουµε τα επιχειρήµατά
µας µέσα στο οκτάλεπτο. Ήδη, βλέπετε ότι το κρατήσαµε και θα
το κρατήσουµε µέχρι τέλους το οκτάλεπτο. Παρακαλώ όµως, να
µην το παραβιάζουµε.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Ζώης Βουλευτής Λάρισας της Νέας
∆ηµοκρατίας για οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, πριν τοποθετηθώ για το σχέδιο νόµου, θέλω
να αποκαταστήσω την αλήθεια γιατί, δυστυχώς, δεν αποφεύχθηκαν για ακόµη µια φορά οι υπαινιγµοί και οι παραποµπές σ’
ένα ανυπόστατο παρελθόν, το οποίο έχει επαρκώς εξηγηθεί.
Αναφέροµαι στους υπαινιγµούς, ότι για την κατάσταση για το
άνοιγµα των συνόρων ευθύνεται ο σηµερινός Αρχηγός της Νέας
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∆ηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς.
Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον µέσα στη Βουλή δεν
µπορεί κάποιος να επιχειρηµατολογεί για πράγµατα που έχουν
επαρκώς εξηγηθεί, τόσο επαρκώς ώστε όταν το έκανε ο Αρχηγός
της Αντιπολίτευσης µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα δεν βρέθηκε
ικανός αντίλογος ούτε από τον παριστάµενο Πρωθυπουργό σε
αυτήν τη συνεδρίαση ούτε από τον Υπουργό Εσωτερικών.
∆εν διανοούµαι, λοιπόν, αυτήν την ώρα επειδή δεν υπάρχουν
επιχειρήµατα, που δεν υπάρχει δυνατότητα να αρθρωθεί ένας
σοβαρός αντίλογος να ακούω τους ίδιους και τους ίδιους επαναλαµβανόµενους υπαινιγµούς. Η ιστορία έχει γραφτεί, έχουν
απαντηθεί τα θέµατα αυτά και όποιοι επανέρχονται δεν κάνουν
τίποτε άλλο από το να καταδεικνύουν αδυναµία πραγµατική να
επιχειρηµατολογήσουν για το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Το δεύτερο, ως παρατήρηση: Κυρία Υφυπουργέ, ο διάλογος
εδώ γίνεται µε την Κυβέρνηση, δεν γίνεται µεταξύ των Βουλευτών. Θέλω να παρακολουθήσω, δυστυχώς, την αδυναµία σας να
µας απαντήσετε σε όσα κατ’ επανάληψη έχουν τεθεί υπ’ όψιν
σας. Πρέπει να το κάνετε. Αξιοποιήστε τις δυνατότητες που σας
δίνει ο Κανονισµός για να αρχίσετε επιτέλους να απαντάτε, να
απαντάτε επί της ουσίας. Εδώ δεν είναι η εξέλιξη παράλληλων
µονολόγων. Με ωσεί παρούσα την Κυβέρνηση να σηµειώνει στα
χαρτιά της και πολλές φορές να µη µας κοιτάζει καν και να αποφεύγει να τοποθετείται επί της ουσίας των θεµάτων που αναπτύσσουµε. Θέλω να σας παρακαλέσω να το κάνετε.
Έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να
ξεκινήσουµε από µια παραδοχή. Έχει λυθεί στις σύγχρονες κοινωνίες και δη τις δυτικές κοινωνίες µέρος των οποίων είναι και η
ελληνική κοινωνία, ότι και γεννιέσαι και γίνεσαι πολίτης των
χωρών αυτών. ∆εν είναι επιχείρηµα ούτε πρέπει να πιστεύουν κάποιοι ότι µας στριµώχνουν σε κάποια γωνιά από την οποία αδυνατούµε να βγούµε όταν µας λένε επιδεικτικά και µε τόνο ότι
«Έλληνας και γεννιέσαι και γίνεσαι». Βεβαίως, και γεννιέσαι και
γίνεσαι.
Ας µιλήσουµε, λοιπόν, γι’ αυτό που σήµερα υπάρχει και το
οποίο ή παρερµηνεύεται ή διαστρεβλώνεται ή παραλείπεται ακριβώς για να κτίσουµε πάνω στις εντυπώσεις, ακριβώς για να οικοδοµηθούν ιδεολογήµατα, ακριβώς για να δηµιουργηθούν
διαχωριστικές γραµµές, ακριβώς για να επενδυθούν πάνω σε
αυτές τις διαχωριστικές γραµµές άλλου είδους οφέλη: Κοµµατικά, προσωπικά; Η Κυβέρνηση έχει όµως την ευθύνη γι’ αυτές
τις διαχωριστικές γραµµές οι οποίες δηµιουργούνται σήµερα
στην ελληνική κοινωνία.
Να πείτε, κυρία Υπουργέ, και να το πείτε και στους Βουλευτές
σας που φαίνεται ότι το αγνοούν µε τις τοποθετήσεις τους, ότι
και σήµερα υπάρχει πολιτογράφηση, ότι και σήµερα µπορεί κάποιος να γίνει Έλληνας πολίτης. Τι έρχεστε, δηλαδή, να νοµοθετήσετε; Στην έρηµο του νοµικού πολιτισµού; Είµαστε στο
περιθώριο του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού, του παγκόσµιου
νοµικού πολιτισµού, και έρχεται το ΠΑΣΟΚ να µας πει ότι επιτέλους θα δίνεται το δικαίωµα πολιτογράφησης; Ε, δεν είναι αλήθεια αυτό.
Βεβαίως, και µπορεί κάποιος σήµερα να γίνει Έλληνας, υπό
προϋποθέσεις όµως. Και µιλούµε για τις προϋποθέσεις, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουµε απαντήσει στο ερώτηµα, αν µπορεί κάποιος να γίνει Έλληνας. Για ποιο πράγµα, λοιπόν, συζητάµε;
Είναι επιχείρηµα ότι ο ανθρωπισµός επιβάλει σε πέντε χρόνια κάποιος να πολιτογραφείται Έλληνας; Αλήθεια; Η απόδοση της
ιθαγένειας σε τι συνεισφέρει για να καταλάβω, στον άνθρωπο ο
οποίος αγωνίζεται να βρει δουλειά, να εκπαιδευτεί, να έχει υγεία,
να έχει ασφάλεια, να έχει ασφάλιση. Για εξηγήστε µου! Σε τι υπολείπεται σήµερα η Ελλάδα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών ως
προς αυτά τα ζητήµατα; Πέστε µου, απαντήστε µου! Γι’ αυτό σας
προκάλεσα να πάρετε το λόγο και να µιλήσετε. Σε τι υπολείπεται
που σήµερα έρχεστε εσείς να καλύψετε µε τη νοµοθετική σας
πρωτοβουλία τα κενά; Αγνοείτε -εσείς όχι, να το πείτε όµως
στους συναδέλφους σας που ίσως το αγνοούν δικαιολογηµένα,
δεν έχουν αυτήν την εξειδικευµένη ενασχόληση µε το θέµα -ότι
η Ελλάδα έχει Κώδικα Ιθαγένειας από το 2004 που ορίζει ότι σε
δέκα χρόνια µπορεί κάποιος να αποκτά το δικαίωµα να αιτηθεί
πολιτογράφησης και να αποκτήσει και την ιθαγένεια, υπό προϋ-
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ποθέσεις βεβαίως; Τι είναι το καινούργιο που φέρνετε; Χαµηλώνετε το κατώφλι στα πέντε χρόνια. Μα, η Ελλάδα δεν είναι µια
χώρα ιδιαιτεροτήτων;
Με ποιους, δηλαδή, θα έρθουµε να ταυτιστούµε; Ούτε µε τους
Γερµανούς ούτε µε τους Ιρλανδούς ούτε µε πολλές άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, δηλαδή, η Ελλάδα σε θέση να
αποτελέσει την εξαίρεση στον ευρωπαϊκό µέσο όρο όταν όλοι
συνοµολογούν ότι από εδώ περνάνε όλα τα µεταναστευτικά ρεύµατα και µε το «∆ουβλίνο ΙΙ» τους απαγορεύετε να πάνε και παραπέρα; Αυτές είναι οι αλήθειες.
Να πείτε στους συναδέλφους σας αφού πάρετε το λόγο ότι
έχουµε ενσωµατώσει όλες τις κοινοτικές οδηγίες. ∆εν είµαστε
απολογητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν µπορούν να µας ζητήσουν εξηγήσεις γιατί έχουµε ενσωµατώσει όλες τις κοινοτικές
οδηγίες. Να ενηµερώσετε το Σώµα ότι σήµερα µε το θεσµό των
επί µακρός διαµενόντων στη χώρα είναι µετανάστες που έχουν
πέντε χρόνια εδώ και αποκτούν δικαιώµατα που σε τίποτα δεν
τους κάνουν να υπολείπονται από τους Έλληνες πολίτες.
Βεβαίως δεν µπορούν να ψηφίσουν. Βεβαίως δεν πάνε στρατό.
Βεβαίως δεν µπορούν να διοριστούν δηµόσιοι υπάλληλοι. Αλλά
για να καταλάβω τι είναι αυτό, εσείς, δίνοντάς τους στα πέντε
χρόνια την ιθαγένεια θα τους εξασφαλίσετε και δουλειά; Θα τους
εξασφαλίσετε καλύτερη παροχή υγείας; Εκπαίδευση; Ασφάλιση;
Αυτά είναι τα ζητούµενα και για τον ελληνικό λαό. Και γι’ αυτά
απολογούµαστε ως πολιτικό σύστηµα. ∆ηλαδή τι θα τους πείτε
εσείς; Ότι µε την ιθαγένεια λύνετε τα προβλήµατα τους; Εγώ
ισχυρίζοµαι -και να µου απαντήσετε, κυρία Υπουργέ- ότι στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου δεν έχετε ούτε µια διάταξη που να
ασχολείται µε την κοινωνική ένταξη των µεταναστών. Και τι κάνετε; Φέρνετε το ζήτηµα σε ένα άλλο επίπεδο. ∆εν µιλάµε τον
ορθό λόγο εδώ µέσα, δεν µιλάµε γι’ αυτό που θα έπρεπε να µιλάµε, το αν είναι ανθρωπιστικό για το τι λέει η ύπατη αρµοστεία
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Μα, δεν µιλάµε για τους πρόσφυγες, εδώ µιλάµε για την απόδοση ιθαγένειας.
Βλέπω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ τον αγαπητό κ. Ευθυµίου στην Αίθουσα. Και απευθύνοµαι µέσω υµών,
κύριε Πρόεδρε, και στον κ. Ευθυµίου. Για να αντλήσουµε από την
κοινή µας εµπειρία διδάγµατα για το τι ζυµώνεται στα διεθνή
φόρα µε σηµείο αναφοράς τις νέες µειονότητες. New minorities.
Κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένα ολόκληρο κίνηµα Βουλευτών δεύτερης και τρίτης γενιάς µεταναστών, οι οποίοι φέρουν τροπολογίες στα διεθνή φόρα, για να
υπερασπιστούν τα δικαιώµατα στις νέες µειονότητες, όχι στις
ιστορικές παραδοσιακές µειονότητες. ∆ηµιουργία και αποδοχή
νέων µειονοτήτων.
Και εµείς τι πάµε να κάνουµε; Χωρίς να έχουµε προηγουµένως
διασφαλίσει την ένταξη, χωρίς να παίρνουµε ένα µέτρο ένταξης,
απαξιώνοντας και αποσαθρώνοντας εντελώς ένα νοµοθετικό
πλέγµα που µπορεί να δώσει προώθηση σε µια τέτοιου είδους
ένταξη, ερχόµαστε να πούµε ότι θα λύσουµε όλα τα προβλήµατα
µε τη συντοµότερη δυνατή απόδοση της ιθαγένειας. Ψευδέστερο επιχείρηµα αυτού δεν µπορεί να υπάρξει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Μια κουβέντα για τα παιδιά, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ δεν µπορώ να αντιληφθώ, δεν µπορώ να κατανοήσω -µπορεί να έχω µια δυσκολία να καταλάβω- τα κρυφά νοήµατα των
επιχειρηµάτων που αρθρώνονται από τον κύριο Υπουργό και από
τους φορείς που πέρασαν να µας πείσουν γιατί τα παιδιά πρέπει
από την πρώτη µέρα που γεννιούνται να έχουν την ιθαγένεια την
ελληνική. Ξέρετε τι µας είπαν, κύριε Πρόεδρε; «Επιβάλλεται, για
λόγους περίπου ψυχολογικούς, ένα παιδί που πηγαίνει σχολείο
να νιώθει ελληνόπουλο». Και στα δεκαοκτώ βεβαίως µπορεί να
αποποιηθεί της ιθαγένειάς του.
Εγώ λέω το εξής: Αν αυτό είναι τελικώς το αποφασιστικό επιχείρηµα το οποίο παρακάµπτει όλα τα άλλα επιχειρήµατα, που
έχουν ακουστεί και το οποίο απαξιώνει µια ολόκληρη αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος, τότε, κύριε Πρόεδρε, το πράγµα θα
έπρεπε να έχει και συνέχεια. Να µην περιοριστεί εκεί. Να αποφασίσουµε ότι επί τη βάσει αυτής της αρχής κάθε παιδί που πάει
από την πρώτη µέρα σε ελληνικό σχολείο, ανεξαρτήτως όλων
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των άλλων προϋποθέσεων, να παίρνει και την ιθαγένεια, για να
µπορεί να παρακολουθεί το εκπαιδευτικό σύστηµα. Είναι επιχείρηµα αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ζώη, παρακαλώ
ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Τελειώνω µε την ελπίδα ότι η κυρία Υπουργός θα µας κάνει την τιµή -πραγµατικά την τιµή και δεν το λέω ειρωνικά- να µας απαντήσει στα συγκεκριµένα θέµατα που έθεσα
υπ’ όψιν της και για να κατανοήσω αυτά που έχω ακούσει µέχρι
τώρα και στα οποία ψάχνω απάντηση και για να ενηµερώσω τους
συναδέλφους µας για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
Λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση, πολύ
απλά, δηµιούργησαν αυτές τις διαχωριστικές γραµµές για να
κερδοσκοπήσουν και να ψηφοθηρήσουν. Και αυτό φαίνεται στο
άρθρο 2 που ορίζει τη συµµετοχή µε το δικαίωµα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στις τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό όµως

4911

είναι µπούµερανγκ. Θα επιστραφεί σε αυτούς που το έχουν εκτοξεύσει και θα κάνει και µεγάλο θόρυβο όταν θα προσγειωθεί στα
κεφάλια τους. Γιατί στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν σοβαρές
αντιδράσεις, τις οποίες αν δεν µπορούν να κατανοήσουν όταν
προέρχονται από την κρίσιµη µάζα των ψηφοφόρων της κεντροδεξιάς παράταξης, ας ακούσουν την κρίσιµη µάζα των δικών
τους ψηφοφόρων.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος και η Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων κατέθεσαν
ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα οικονοµικά µέτρα της Κυβέρνησης
(Το ψήφισµα αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά και έχει ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΒ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΒ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Η κυρία Υφυπουργός,
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Λείπατε πολύ ώρα
από την Αίθουσα και δεν ακούσατε ούτε τη δική µου τοποθέτηση
η οποία περιορίστηκε σε αυτά ακριβώς που ζητήσατε εναγωνίως
να σας απαντήσουµε ούτε και την τοποθέτηση του Υπουργού
πριν από λίγες ώρες σε αυτήν την Αίθουσα επίσης. Θα σας επαναλάβω εποµένως πως εµείς δεν ισχυριστήκαµε ποτέ ότι ανακαλύψαµε την Αµερική.
Πολιτογραφήσεις, κύριε Ζώη, υπάρχουν στη χώρα µας από τα
επαναστατικά Συντάγµατα -και φυσικά δεν εννοώ της επταετίαςτης Τροιζίνας, της Επιδαύρου και του Άστρους. Και γίνονται
πολλά χρόνια. ∆εν είπαµε ότι από τούδε και στο εξής θα κάνουµε
πολιτογραφήσεις, όπως πολύ καλά καταλάβατε.
Θέλω όµως να το ξεκαθαρίσουµε σε αυτή τη Αίθουσα ότι η πολιτογράφηση και η απόδοση της ιθαγένειας στη δεύτερη γενιά
των µεταναστών που υπάρχουν εδώ δεν έχει καµµία σχέση ούτε
µε την άσκηση µεταναστευτικής πολιτικής –δεν το ισχυρίστηκε
κανένας από εµάς ούτε οι Υπουργοί που βρέθηκαν εδώ ούτε κάποιος από τους Βουλευτές µας- ούτε βεβαίως εκτιµούµε ότι µε
αυτό τον τρόπο κάνουµε κάτι καινούργιο. Έχει καµµία σχέση
αυτό που συζητάµε σήµερα µε το ∆ουβλίνο ΙΙ στο οποίο αναφέρεστε; Έχει καµµία σχέση µε τους παράνοµους λαθροµετανάστες στον Άγιο Παντελεήµονα ή κάπου αλλού; Έχει σχέση µε
αυτούς που κάνουν παράνοµο λαθρεµπόριο εδώ στην Ελλάδα,
αυτό που φέρνουµε σήµερα;
Η αναγκαιότητα στην οποία αναφέρθηκα προηγουµένως έχει
να κάνει µε αυτό που περιέγραψε προηγουµένως ο κ. ∆ρίτσας,
µε την πραγµατικότητα ανθρώπων, παιδιά νοµίµων µεταναστών,
νοµιµοποιηθέντων, όπως θέλετε πείτε το. Αν θέλατε να έχουµε
νόµιµους µετανάστες όταν τους φέρατε το 1990 στη χώρα µε το
νεύµα να έρθουν τα αδέρφια και τα ξαδέρφια που φέρανε µαζί
τους και όλους τους άλλους, έπρεπε να φροντίσετε να στοιχειοθετήσετε και να νοµοθετήσετε µια διαδικασία νόµιµης µεταναστευτικής πολιτικής. Εσείς δεν κάνατε τίποτα από αυτά. Κάνατε
τα αντίθετα και τώρα µας ζητάτε να απολογηθούµε.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Εσείς έπρεπε να φροντίσετε να τους
διώξετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Αυτό ρυθµίζεται και σήµερα.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Εµείς δεν κάνουµε µεταναστευτική πολιτική µε το σχέδιο αυτό. Ερχόµαστε
να ρυθµίσουµε την κοινωνική πραγµατικότητα των ανθρώπων
της δεύτερης γενιάς, που έχουν ζήσει είκοσι χρόνια στη χώρα
µας και ζητείται εν µια νυκτί να απελαθούν σε µια χώρα άγνωστη
γι’ αυτούς. Αυτό θέλουµε να ρυθµίσουµε και δεν το βάζουµε
µόνο στη ανθρωπιστική του διάσταση.
Αναφερθήκατε προηγουµένως στις κοινοτικές οδηγίες, τις
οποίες ενσωµατώσατε οµολογουµένως στο εθνικό δίκαιο µε τον
αυστηρότερο τρόπο. Ενσωµατώσατε και την κοινοτική οδηγία
για τους επί µακρόν διαµένοντες µε τον αυστηρότερο τρόπο που
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι’ αυτό µέχρι σήµερα έχουν
αποκτήσει ιθαγένεια µε το καθεστώς αυτό εκατόν τέσσερις άνθρωποι µόλις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστούµε που λέτε επί το «αυστηρότερο» και όχι επί το χαλαρότερο.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Και χωρίς αιδώ ο
κ. Παυλόπουλος µας είπε ότι σε αυτούς τους εκατόν τέσσερις
ανθρώπους απευθυνόταν στο συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ, όταν έλεγε
ότι σε αυτούς θέλουν να δώσουν το δικαίωµα συµµετοχής στις
τοπικές εκλογές.
Φέρατε, βεβαίως, και την κοινοτική οδηγία για τις οικογενειακές συνενώσεις. Και υπάρχουν αυτά τα οικογενειακά δράµατα
που υπάρχουν παντού, είναι η αυστηρότερη εφαρµογή της στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µόνο αυτό, αλλά επιχειρήσατε να κάνετε νοµιµοποίηση και κοινωνική ένταξη των µεταναστών, κύριε Ζώη, ψηφίζοντας πέρυσι, το 2009 και φέρνοντας
εδώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, διάταξη νόµου που επιτρέπεται από τον Κώδικα η απέλαση όσων ασκείται εναντίον τους
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ποινική δίωξη για αδίκηµα µε ποινή τριών µηνών. Και θέλετε να
µας πείτε µε αυτό τον τρόπο ότι κάνετε κοινωνική ένταξη και κοινωνική ενσωµάτωση;
Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Κοινωνική ένταξη και κοινωνική ενσωµάτωση κάνατε, κύριε Ζώη, πολύ επιτυχώς, µε τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τους αγώνες ποδοσφαίρου
και κρίκετ και επίσης µε τα τραπέζια για την ελληνική κουζίνα και
την Ηµέρα του Μετανάστη, γιατί αυτά, ακριβώς, ήταν τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆ική σας πολιτική για την µετανάστευση δεν έχετε κάνει ούτε
µία -δική σας πολιτική- και δεν έχετε δώσει στον κρατικό προϋπολογισµό ούτε µια δραχµή προς την κατεύθυνση αυτή και γιατί
δεν έχετε πολιτική κοινωνικής ενσωµάτωσης ούτε φρόνηµα κοινωνικής ενσωµάτωσης αυτών των ανθρώπων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Παύλος Μαρκάκης,
Βουλευτής Μαγνησίας, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού έχει
το λόγο..
Ορίστε, κύριε Μαρκάκη, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
∆ύο λόγους επικαλούµαι για να µιλήσω σ’ αυτό το Βήµα για
δεύτερη φορά. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είµαι καινούριος Βουλευτής. ∆εν µπορώ να ακούω ανακρίβειες, δεν µπορώ να ακούω
να χύνονται κροκοδείλια δάκρυα, κυρίως από τους οµιλητές της
πλειοψηφίας για το νοµοσχέδιο. Συνέχεια λένε ότι έχουµε µετανάστες, οι οποίοι µας δουλεύουν -λες και δεν πρέπει να µας ευγνωµονούν που έχουν βρει δουλειά- µας κρατάνε τα παιδιά, µας
κρατάνε τους παππούδες, πληρώνουν εισφορές. Καλά, δεν ξέρουµε την πραγµατικότητα; Το 90% αυτών που τους απασχολούν, σε οικιακές κυρίως εργασίες, δεν τους πληρώνουν
εισφορές για να µην τους βγαίνουν ακριβοί και δεύτερον, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν χαρτιά για να µπορούν να
πάνε να τους ασφαλίσουν.
Και επειδή, λοιπόν, κρατάνε τα παιδιά µας, τους παππούδες
µας, πρέπει να τους δώσουµε ιθαγένεια και να τους βάλουµε να
ψηφίσουν; ∆ηλαδή τα πλεονεκτήµατα που έχουν αυτοί δεν φθάνουν; Κατ’ αρχάς, παίρνουν συντάξεις, χωρίς να πλήρωσαν εισφορές στη χώρα από την οποία προέρχονται. Εκεί τα µεροκάµατα
είναι µικρά, οι µηνιαίες αποδοχές είναι 100 ευρώ, πληρώνουν εισφορές 20, έρχονται στην Ελλάδα και παίρνουν συντάξεις. Πώς
να ζήσει αυτό το ελληνικό κράτος;
∆εν ξέρετε τι γίνεται στα νοσοκοµεία; Σε όλα τα νοσοκοµεία,
πολύ εύκολα πηγαίνεις µέσα άµα είσαι αλλοδαπός και µετανάστης -χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα, υπάρχουν περιστατικά- παρακολουθούν οι Έλληνες απέξω µε τα βιβλιάριά τους, τους λένε:
«∆εν µπορείς να µπεις. ∆εν έχεις σφραγίδα. Πήγαινε θεώρησέ
το. ∆εν έχεις πληρώσει εισφορές». Και βλέπεις µετανάστες µέσα
να έχουν πιάσει όλες τις θέσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Σε γυναικολογική κλινική δεν υπάρχει χώρος, να πάει Ελληνίδα
να γεννήσει, γιατί είναι γεµάτος -αυτοί γεννάνε και πολλά παιδιάµετανάστες. Όχι µόνο δεν βρίσκουν θέση, κυρία Υπουργέ, αλλά
αναγκάζονται να πηγαίνουν να πληρώνουν σε ιδιωτικές κλινικές.
Τι να πούµε τώρα γι’ αυτά που γίνονται µε τα φάρµακα; Αφού
το ξέρετε τι γίνεται! Η φαρµακευτική δαπάνη έχει φθάσει στα
ύψη. Τώρα βρήκαν το κόλπο οι αλλοδαποί. Με 100 ένσηµα παίρνουν περίθαλψη και ασφαλίζουν όχι µόνο αυτούς, αλλά και τα
αδέλφιά τους, το µπαµπά τους, τη µαµά τους που είναι στην Αλβανία. Με κούτες φεύγουν τα φάρµακα από την Ελλάδα και
έχουµε εξασφαλίσει την υγειονοµική περίθαλψη ολόκληρου το
Αλβανικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Θα σας πω ένα περιστατικό που έγινε στο ΙΚΑ πριν από ένα
µήνα, το έγραψαν οι εφηµερίδες. Περιµένανε µερικοί φουκαράδες Έλληνες ασφαλισµένοι έξω στο γιατρό να τους γράψει τα
φάρµακα. Ξαφνικά µπουκάρει µέσα µία οµάδα οικογένεια Αλβανών πατέρας, µάνα, τρία-τέσσερα αδέλφια µαζί µε έναν αστυνοµικό και µπαίνουν µέσα στο γιατρό και απαιτούσαν να τους
γράψει τα φάρµακα και τις εξετάσεις, αυτά που ήθελαν αυτοί.
Και προσπαθούσε ο φουκαριάρης ο ελεγκτής να τους πει ότι δεν
το δικαιούνται, ότι πρέπει να κάνουν εξετάσεις, να αποδειχθεί ότι
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πρέπει να γραφτεί αυτή η εξέταση. Και πήγαν τον ελεγκτή γιατρό
στο Αστυνοµικό Τµήµα να του κάνουν µήνυση. Περιµένανε οι
φουκαράδες οι Έλληνες, οι γέροντες, απέξω για να πάρουν τα
φάρµακά τους και λένε: «Για δες! Ήρθαν οι Αλβανοί να µας πουν
τι πρέπει να κάνουµε, για να πάρουµε τα φάρµακά µας». Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. ∆εν περνάνε καλά στην Ελλάδα; ∆ίπλα
είναι η Αλβανία. Άµα θέλουν τακ-τακ γυρίζουν πίσω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
Ο δεύτερος λόγος που ήθελα να µιλήσω σήµερα, είναι πολιτικός, καθαρά. Είµαι καινούριος Βουλευτής. Σήµερα, κατάλαβα
γιατί ο ελληνικός λαός έχει τέτοια γνώµη για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ σας παραδέχοµαι, κάνετε µία πολύ καλή πολιτική
λαµογιά και προσπαθείτε να περάσετε το νοµοσχέδιο, τη δεύτερη εβδοµάδα, αφού πήρατε τα οικονοµικά µέτρα.
Του αρέσατε την πρώτη εβδοµάδα του ελληνικού λαού που
του κόψατε τον 14ο µισθό, του βάλατε φορολογία, του πήρατε
τα επιδόµατα, ζαλίστηκε όλος ο κόσµος κι εκεί, την δεύτερη
εβδοµάδα που βγαίνουν όλοι να διαδηλώσουν, εσείς φέρνετε το
νοµοσχέδιο να το ψηφίσετε. ∆εν έχουµε σήµερα δηµοσιογράφους, δεν έχουµε µέσα, εφηµερίδες, δεν έχουµε τηλεοράσεις.
Με αυτά τα τερτίπια δεν κοροϊδεύετε κανέναν.
Ξέρετε πολύ καλά ότι ο κόσµος αντιδρά, ξέρετε πολύ καλά τι
ποσοστά έχετε γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, ούτε 20%-30% δεν το
περνάτε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πού να βρήκαν το 20% µε 30%;
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Και µη νοµίζετε ότι πρόκειται να τους
ξεγελάσετε άµα περάσετε αυτό το νοµοσχέδιο κρυφά.
∆ύο στόχους είχε το νοµοσχέδιο. Ο πρώτος στόχος ήταν η αλλοίωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, το ανέλυσαν οι συνάδελφοί µου του ΛΑΟΣ, δεν θα επανέλθω.
Ο δεύτερος λόγος που φέρατε αυτό το νοµοσχέδιο είναι να
αλλοιώσετε το εκλογικό αποτέλεσµα. Εγώ θα πάω στο δεύτερο.
Θέλετε, λοιπόν, να το φέρετε να ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι για
τις δηµοτικές εκλογές. Προφανώς, µετά από λίγα χρόνια θα ψηφίζουν και στις εθνικές εκλογές. Εγώ δεν µπορώ να πιστέψω ότι
σε κάποιον που έχει την ελληνική ιθαγένεια, είναι στην Ελλάδα,
ζει, κοιµάται, δουλεύει, θα του πείτε: «Ψήφισε µόνο στις δηµοτικές και για τις εθνικές δεν µπορείς να ψηφίζεις». Για ποιο λόγο
δεν µπορεί να ψηφίζει; ∆εν το κατάλαβα.
Αλλά «όποιος σκάβει το λάκκο του αλλουνού», κυρία Υπουργέ,
«πέφτει µέσα». ∆εν σας έγιναν µαθήµατα τόσοι εκλογικοί νόµοι
που φέρατε σε αυτή τη Βουλή; Όταν η Νέα ∆ηµοκρατία έφερνε
έναν εκλογικό νόµο που νόµιζε ότι θα την ευνοήσει, όταν πήγαινε
να τον εφαρµόσει, έβγαινε το ΠΑΣΟΚ. Όταν το ΠΑΣΟΚ έφερνε
έναν εκλογικό νόµο και πήγαινε στις νέες εκλογές να τον εφαρµόσει, έβγαινε η Νέα ∆ηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Το ίδιο θα πάθετε και εσείς στις δηµοτικές εκλογές. Και πιστεύω εγώ -και να το ξέρετε- ότι αυτοί που θα ψηφίσουν στις δηµοτικές εκλογές µε τις παρατάσεις που δώσατε, θα είναι γύρω
στις εξακόσιες χιλιάδες. Μόνο στο Νοµό Μαγνησίας οι αλλοδαποί -και οι περισσότεροι από αυτούς είναι Αλβανοί- είναι δεκατέσσερις χιλιάδες. Και αυτοί, δεν φαντάζοµαι να πιστεύει
κανένας ότι είναι από τα χωριά της Μαγνησίας. Στην πρωτεύουσα είναι οι περισσότεροι. Οι εκλογές στην πρωτεύουσα, στο
Βόλο κρίνονται µεταξύ των παρατάξεων, µεταξύ πεντακοσίων,
εξακοσίων ψήφων. Άρα, θα έχουν κύριο λόγο στην αλλοίωση του
εκλογικού αποτελέσµατος.
Ακούστε τώρα τι θα πάθετε όµως. Θα πάρετε τις ψήφους των
Αλβανών και θα σας «µαυρίσουν» οι Έλληνες. Θα φάτε το µαύρο
της ζωής σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Μην µου πείτε ότι θα βάλετε και ποσόστωση!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Μπράβο!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ πολύ να µην αναφωνείτε όταν χειροκροτείτε.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Μη µου πείτε ότι στα ψηφοδέλτια θα
βάλετε και Αλβανούς µε ποσόστωση.
Λοιπόν, αυτοί οι Αλβανοί εκεί ξέρετε είναι οργανωµένοι. Έχουν
αρχηγούς και δεν ψηφίζουν στην τύχη, ο ένας από εδώ και ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άλλος από εκεί. Ό,τι πει ο Αρχηγός. Αυτό το ψηφοδέλτιο ψηφίζουν.
Και εσείς πιστεύετε ότι οι άλλοι συνυποψήφιοι του ψηφοδελτίου που θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ θα κάθονται να πληρώνουν τα
λεφτά και θα διαφηµίζονται «ελάτε, είµαι καλός, ψηφίστε µε» και
θα κινδυνεύει να βγει τελευταίος και να βγουν πρώτοι οι αλλοδαποί; Ούτε συµµετοχή δεν θα έχετε στα ψηφοδέλτιά σας. Αλλά
ούτε και ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να σας ψηφίσουν.
Αυτό να το ξέρετε.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Γιατί εσείς, τι θα
κάνετε;
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Πάρτε αυτό που λέτε, τη νοµαρχιακή
της Θεσσαλονίκης. Πάρτε τη νοµαρχιακή της Θεσσαλονίκης, θα
το δείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ την προηγούµενη εβδοµάδα πήγα σ’ ένα χωριό και µ’
αυτό θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, θα πω ένα παράδειγµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Πήγα, λοιπόν και είδα µία µεγάλη πινακίδα που έλεγε: «Εκτελούνται οικοδοµικές εργασίες», τηλέφωνο, διεύθυνση και από κάτω «είµαι Έλληνας». Έτσι θα γίνουν
και τα ψηφοδέλτια. «∆ηµοκρατική αναγέννηση», καθαρόαιµο ελληνικό ψηφοδέλτιο. Και θα βγει πρώτο.
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Τον άλλο χρόνο τον χαρίζω, γιατί
έτσι κι αλλιώς απαντήσεις δεν παίρνουµε εδώ πέρα. Μιλάµε, µιλάµε, εσείς δεν ακούτε. Ο κ. Σουφλιάς έφυγε από την πολιτική,
αλλά γέµισε Σουφλιάδες η Αίθουσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Αικατερίνη Φαρµάκη-Γκέκη, Βουλευτής Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο και
την παρακαλώ να ολοκληρώσει την αγόρευσή της σε οκτώ
λεπτά, για να µπορέσουµε να εκκινήσουµε και πάλι από τη σωστή
αφετηρία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 1835 στην αυγή του ελληνικού κράτους το άρθρο 2 του
αστικού νόµου περί ελληνικής ιθαγένειας στο υπ’ άριθµον 20
φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, ανέφερε σε ελεύθερη
απόδοση: «Όποιος γεννιέται στην Ελλάδα υπό ξένων γονέων,
όταν ενηλικιωθεί µπορεί να απαιτήσει το δικαίωµα της ιθαγένειας, αν κατοικεί στη χώρα και δηλώσει ότι θα συνεχίσει να κατοικεί σ’ αυτή. Ακόµα όµως και αν δεν διαµένει στη χώρα,
µεταφέρει την κατοικία του και µετά από ένα έτος γίνεται Έλληνας πολίτης».
Η έκπληξη για όλους µας είναι ότι ενώ ο νοµοθέτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, σε εποχές δύσκολες εθνικά, είχε
τη θέληση και την τόλµη να κατοχυρώσει το δικαίωµα των αλλοδαπών να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, σήµερα ορισµένοι
αµφισβητούν αυτό τους το αυτονόητο δικαίωµα και θεωρούν ότι
οι µετανάστες που διαµένουν νόµιµα στη χώρα, συνιστούν -έτσι
και αλλιώς- απειλή και αφορµή για επικίνδυνα κοινωνικά φαινόµενα.
Ως επιχείρηµα δε επικαλούνται είτε το δίκαιο του αίµατος είτε
την οικονοµική ύφεση που βιώνουµε. Στην πραγµατικότητα,
όµως, κινούνται από µικροκοµµατική σκοπιµότητα και αλαζονεία.
Επιχειρούν να καταστήσουν τους αλλοδαπούς «αποδιοποµπαίους τράγους», σε µια πράγµατι δύσκολη οικονοµική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα µας, στην οποία όµως, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, λίγη, πολύ λίγη συµµετοχή έχουν.
Αυτή η πραγµατικότητα µάς καλεί σήµερα σε εγρήγορση. Μας
καλεί να θέσουµε καθαρούς όρους και να κλείσουµε εκκρεµότητες που και αφήνουν ένα µεγάλο ανθρώπινο δυναµικό στο περιθώριο, αλλά και αναπαράγουν και ενισχύουν ανισότητες, φόβους
και υστέρηση.
Και είναι παράλογο, όταν επικαλούµαστε τη συνδροµή των
οµογενών που ουσιαστικά αισθάνονται πολίτες άλλων χωρών και
τους συνδέει µόνο µια λεπτή κλωστή µε την Ελλάδα, να αρνούµαστε τη συστράτευση στην προσπάθειά µας, των αλλοδαπών
που βρίσκονται εδώ και χρόνια νόµιµα στη χώρα µας και των

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΒ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

οποίων τα παιδιά δεν έχουν και δεν θέλουν να έχουν καµµία άλλη
επιλογή από το να είναι, να αισθάνονται και να ζουν ως Έλληνες.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξάλλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου δίνει το µήνυµα -µε τις συνεχείς διπλωµατικές του πρωτοβουλίες- ότι η Ελλάδα θέλει να
εξελίσσεται και να συζητά µε όλο τον πλανήτη. ∆εν θέλει να µένει
κλεισµένη στον εαυτό της, αναπαράγοντας συνεχώς φοβικά σύνδροµα.
Τις θεωρίες περί της καθαρότητας των φυλών και περί εθνοκαθάρσεων, τις έχουµε ως έθνος πληρώσει πολύ ακριβά, τόσο µε
την εκδίωξη των Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη και τα παράλια της Μικράς Ασίας, όσο και των Ελλήνων της Αιγύπτου.
∆εν πρέπει, λοιπόν, να βάζουµε στο ίδιο καλάθι την άσκηση
της µεταναστευτικής πολιτικής, την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης, τα ιστορικά µας, αν θέλετε απωθηµένα, µε τις
ανάγκες του σήµερα και την πραγµατικότητα που έχει διαµορφωθεί και που µας καλεί επιτέλους να τη διαχειριστούµε µε συνέπεια και υπευθυνότητα.
Η Ελλάδα αντιµετωπίζει σήµερα, σε βαθµό µεγαλύτερο από
κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα -λόγω γεωγραφικής θέσης και αναλογίας µεταναστών- πρόβληµα λαθροµετανάστευσης. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο όντως, δεν προσπαθεί να περιορίσει την
έλευση και άλλων µεταναστών, αλλά σίγουρα ρυθµίζει τα δικαιώµατα ενός σηµαντικού τµήµατος των µεταναστών, που νόµιµα
διαβιούν ήδη στη χώρα µας.
Επιχειρεί, µε άλλα λόγια, αφενός να επιλύσει ένα υπαρκτό και
σοβαρό ζήτηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αφετέρου να δώσει
διέξοδο στη δηµογραφική στασιµότητα µιας χώρας, που γερνά
διαρκώς. Επιχειρεί, επίσης, να διασφαλίσει την κοινωνική σταθερότητα, πρόοδο και ασφάλεια, δηµιουργώντας πιο στενούς δεσµούς ανάµεσα στη δεύτερη γενιά των µεταναστών και τη µόνη
πατρίδα που έχουν γνωρίσει.
Στο πλαίσιο αυτό είναι απόλυτα λογικό, µια ευρωπαϊκή και
προοδευτική χώρας όπως θέλουµε να είναι η Ελλάδα, να τους
αναγνωρίσει το δικαίωµα -στο άρθρο 14 του παρόντος νοµοσχεδίου- να συµµετέχουν στις δηµοτικές εκλογές και να είναι συνδιαµορφωτές και συνυπεύθυνοι για την πορεία του τόπου, που
διαµένουν.
Με τη χορήγηση του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
στις δηµοτικές εκλογές, ο κοινωνικός ιστός και η κοινωνική ειρήνη ενισχύονται, καθώς οι µετανάστες συνδέονται πιο στενά και
πιο ουσιαστικά µε την τοπική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα µε
το ένα εκατοµµύριο και πλέον µετανάστες, κάποιοι θέλουν το πιο
απαρχαιωµένο -και αγκιστρωµένο στο δίκαιο του αίµατος- Κώδικα Ιθαγένειας στη δυτική Ευρώπη. Έναν κώδικα προϊόν της θεωρίας της φυλετικής καθαρότητος, που σε κάποιες άλλες
εποχές ήθελε να απαλλαγεί από τους µειονοτικούς πληθυσµούς
και να οριοθετήσει στενά το έθνος.
Η συντηρητική παράταξη, δυστυχώς, από το ισόγειο µέχρι και
το ρετιρέ της πολυκατοικίας, δεν αφουγκράζεται τα πραγµατικά
κοινωνικά δεδοµένα της εποχής µας. Η δε πενταετής διακυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας απέδειξε ότι δεν κατόρθωσε να
κάνει εκείνες τις αλλαγές, εκείνες τις µεταρρυθµίσεις, που ήταν
αναγκαίες και εγκλώβισε τους µετανάστες στη δική της µικροκοµµατική, πελατειακή και κοντόφθαλµη λογική. Το πολιτικό
βάρος των αναγκαίων αλλαγών για τη χώρα µας το σηκώνει και
πάλι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Είναι θλιβερό σήµερα να ακούγονται σε αυτή την Αίθουσα είτε
εθνικιστικές κορώνες είτε φοβικά σύνδροµα από αυτούς που µε
τον τρόπο που πολιτεύτηκαν έδειξαν ότι όχι µόνο δεν σεβάστηκαν τον Έλληνα πολίτη, αλλά ούτε και την πατρίδα στην οποία
σήµερα οµνύουν. Η απόκτηση της ελληνικής ιθαγενείας και η χορήγηση υπό προϋποθέσεις του δικαιώµατος του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στους νόµιµους µετανάστες, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να τη διαχειριζόµαστε µε ξενοφοβικά σύνδροµα και µε
κοµµατική επιπολαιότητα.
∆εν είναι δυνατόν σήµερα να δαιµονοποιούµε συλλήβδην
όλους τους µετανάστες. Είναι ζήτηµα που αφορά το κράτος δικαίου, το οποίο θέλουµε να δηµιουργήσουµε. Είναι ζήτηµα σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που θέλουµε να
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σεβαστούµε και είναι ζήτηµα της διατήρησης της κοινωνικής ειρήνης, που θέλουµε να ενισχύσουµε.
Για τους λόγους αυτούς στηρίζουµε τη σηµερινή πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ, την
κυρία Φαρµάκη-Γκέκη για την τήρηση του χρόνου.
Παρακαλώ την κ. Μαρία Μίχου Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ,
να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κυρία Μίχου έχετε το λόγο και σας παρακαλώ να τηρήσετε το οκτάλεπτο.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρία
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε και σήµερα
το νοµοσχέδιο για τις σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών. Σύγχρονες διατάξεις για σύγχρονες
ανάγκες και απαιτήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Νοµός Πιερίας, απ’ όπου κατάγοµαι, έχει άµεση σχέση µε τη µετανάστευση και την προσφυγιά. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ο νοµός δέχθηκε ένα
µεγάλο αριθµό προσφύγων και προχώρησε µε θαυµαστό τρόπο
στην ενσωµάτωσή τους στο κοινωνικό, πολιτισµικό και οικονοµικό γίγνεσθαι του τόπου. Αποτέλεσµα αυτής της ενσωµάτωσης
ήταν η κοινωνική και πολιτισµική ανάπτυξη του τόπου µας, µε την
αφοµοίωση της ξεχωριστής κουλτούρας των προσφύγων. Οι
πρόσφυγες, παρά τα έντονα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν και
την πίκρα του ξεριζωµού, κατάφεραν να διοχετεύσουν την κουλτούρα τους στην περιοχή.
Παράλληλα, το ελληνικό κράτος παρά τα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα της εποχής, απέδειξε περίτρανα τη θαυµαστή ικανότητά του να ενσωµατώνει άµεσα και µε δηµιουργικό
τρόπο τους εκάστοτε πρόσφυγες µε διαφορετικές πολιτιστικές
παραδόσεις και τρόπο ζωής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι σήµερα θα αποδείξουµε ξανά την ικανότητά µας ως κράτος να ενσωµατώνουµε
διαφορετικούς πληθυσµούς, που επιθυµούν να προσφέρουν
στον τόπο µας και να ενταχθούν στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι σηµερινοί µετανάστες µπορούν να ενσωµατωθούν, αρκεί να τους
βοηθήσουµε, διατηρώντας παράλληλα ζωντανά στοιχεία της
δικής τους παράδοσης.
Το προτεινόµενο νοµοσχέδιο βασίζεται στην αντίληψη για τον
Έλληνα πολίτη και το ελληνικό έθνος που στηρίζεται στο δηµοκρατικό και φιλελεύθερο χαρακτήρα του πολιτεύµατός µας. Η
σχέση της χώρας µας µε το µεταναστευτικό ρεύµα είναι γνωστή
σε όλους. Για δεκάδες χρόνια, η χώρα µας παρουσίαζε µεγάλο
αριθµό Ελλήνων, που µετακινούνταν σε ανεπτυγµένες χώρες
προς αναζήτηση εργασίας και ευκαιριών.
Οι απόγονοί τους δύνανται σήµερα να κάνουν χρήση του δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, έχοντας ενσωµατωθεί πλήρως από τις εκεί τοπικές κοινωνίες. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, οι Έλληνες του εξωτερικού δεν έπαψαν ποτέ να νιώθουν Έλληνες. Ωστόσο, µε τα προνόµια που τους δόθηκαν στη
χώρα που τους υποδέχθηκε, συνέβαλαν εποικοδοµητικά στην
ανάπτυξη της κοινωνίας που ζουν.
Η χώρα µας, ωστόσο, πριν από είκοσι χρόνια, ως κράτοςµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέχθηκε το πρώτο µεταπολεµικά µαζικό κύµα µεταναστών από γειτονικές χώρες. Η αδυναµία,
όµως, σχεδιασµού µιας γόνιµης πολιτικής για την µετανάστευση
δεν αντιµετώπισε και δεν επέλυσε το µεταναστευτικό πρόβληµα.
Πολιτικές που ακολουθήθηκαν, όπως οι αυτόµατες και µαζικές
νοµιµοποιήσεις που ακολούθησαν και άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έλυναν το πρόβληµα, παρά µόνο στην
επιφάνειά του. Οι νόµιµοι µετανάστες, παρά το γεγονός ότι οι
περισσότεροι ζουν και εργάζονται χρόνια εδώ, στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνικά σχολεία, πληρώνουν φόρους στο ελληνικό
κράτος, ζουν µε τον κίνδυνο απώλειας της νοµιµότητας της παραµονής τους και αναγκαστικής αποµάκρυνσης.
Επιβάλλεται, λοιπόν, να προβούµε σε ενέργειες που να διασφαλίζουν στους µετανάστες το δικαίωµα να ζουν και να εργάζονται, όχι µόνο µε τις υποχρεώσεις του Έλληνα πολίτη, αλλά
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και µε τα δικαιώµατά του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει επιτέλους, να εκσυγχρονισθεί ο ισχύων Κώδικας Ιθαγένειας, καθ’ ότι είναι αναγκαίο
να σταµατήσει αυτή η αυθαίρετη περιχαράκωση. Πιο συγκεκριµένα, θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθώ επιγραµµατικά σε συγκεκριµένα σηµεία των άρθρων.
Στο άρθρο 1, λοιπόν, προβλέπεται, η χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας να γίνεται είτε αυτοδίκαια µε τη γέννηση, εφόσον οι γονείς διαµένουν νόµιµα και µόνιµα, τουλάχιστον πέντε χρόνια στη
χώρα ή κατόπιν εξαετούς επιτυχούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο µε την προϋπόθεση και φυσικά το παιδί κατοικεί νόµιµα και
µόνιµα στην Ελλάδα.
Στο άρθρο 2 προβλέπονται οι τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης αλλοδαπού, που επιθυµεί να γίνει Έλληνας πολίτης.
Μία από τις πιο ουσιαστικές είναι να διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα τουλάχιστον για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή
της αίτησης πολιτογράφησης. Με την επιλογή αυτή, η ελληνική
νοµοθεσία κινείται στον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τις ουσιαστικές προϋποθέσεις τις βρίσκουµε στο άρθρο 3 για
την πολιτογράφηση και οι λόγοι ασφαλείας εκεί υπάρχουν αντιστοίχως: να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, να έχει
ενταχθεί οµαλά στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας και
να έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή,
σεβόµενος τις θεµελιώδεις αρχές που τη διέπουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να καταστεί σαφές ότι εισάγουµε στο ελληνικό δίκαιο ιθαγένειας και ειδικές ρυθµίσεις για
τις προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς.
Πριν τελειώσω, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σηµαντικά
άρθρα που προβλέπει το νοµοσχέδιο. Είναι το άρθρο 14. Θεσπίζεται, λοιπόν, σε αυτό, το δικαίωµα του εκλέγειν σε οµογενείς
και αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών στις εκλογές πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως κριτήριο αναγνώρισης τίθεται ο τύπος του τίτλου νόµιµης διαµονής του ενδιαφερόµενου
αλλοδαπού. Σηµαντικό, κατά την άποψή µου, είναι και το άρθρο
17, όπου θεσπίζεται το δικαίωµα του εκλέγεσθαι για όσους είναι
εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους, στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 15 και διαθέτουν επαρκή
γνώση της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση των καθηκόντων
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο,
γιατί θεωρώ ότι περιλαµβάνει καινοτόµες παρεµβάσεις στο δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας και εκσυγχρονίζει τον ισχύοντα
κώδικα, δίνοντας έτσι µία ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο στους
νόµιµους µετανάστες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ την
κυρία Μίχου και γιατί τήρησε το οκτάλεπτο.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας ∆ηµοκρατίας, για οχτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο ότι µε το παρόν
νοµοσχέδιο, πέραν των άλλων στην ουσία αποφασίζουµε, διαλέγουµε τι µετανάστες θέλουµε να πολιτογραφήσουµε ως Έλληνες
και κυρίως, πώς θα τους εντάξουµε στην ελληνική κοινωνία.
Κάθε ευρωπαϊκή χώρα επιλέγει ένα µοντέλο στην πολιτική µετανάστευσης και στην ουσία αποφασίζει µε κριτήρια και αρχές
την οµαλότερη ένταξη των αλλοδαπών στους κόλπους των κοινωνιών τους. Το µεταναστευτικό είναι ζήτηµα βαθειά κοινωνικό
και πολιτικό.
Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα, γιατί πολλά
ακούστηκαν τις προηγούµενες ηµέρες από όλες τις πτέρυγες
της Βουλής.
Η ελληνική κοινωνία, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µία κοινωνία
ξενοφοβική, δεν είναι µία κοινωνία ρατσιστική και κυρίως, δεν
είναι µία κοινωνία που επιθυµεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να περιορίσει τα ατοµικά δικαιώµατα επ’ ουδενός. Και θεωρώ άστοχο
για οποιοδήποτε κόµµα να µονοπωλεί τη δηµοκρατικότητα και
τον αντιρατσισµό λες και όλοι οι άλλοι διαπνέονται από άλλα ιδε-
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ώδη.
Από την άλλη, ούτε οι φωνές υπέρ πατριωτισµού είναι χρήσιµες για την ελληνική κοινωνία. Άλλωστε, ας µην ξεχνάµε ότι εκατοµµύρια Ελληνίδες και Έλληνες έχουν υπάρξει µετανάστες,
πρόσφυγες, εξόριστοι. Ξέρουµε, λοιπόν, τι θα πει προσφυγιά, ξέρουµε τι θα πει ο πόνος του µετανάστη.
Υποχρέωση της πολιτείας είναι ακριβώς να µη δηµιουργεί ξενοφοβικά σύνδροµα στην κοινωνία, να µην καλλιεργεί ρατσιστικές διαθέσεις, αλλά πρωτίστως να εντάσσει τους ανθρώπους
στους κόλπους της και να τους εντάσσει οµαλά, χωρίς να στέλνει το µήνυµα ότι η χώρα έχει διαδικασίες µαζικής πολιτογράφησης.
∆εν µπορούµε να µετατρέψουµε την Ελλάδα σε µαγνήτη εισόδου νέων κυµάτων παρανόµων µεταναστών ούτε βέβαια, µπορούµε να στείλουµε το µήνυµα στους δουλεµπόρους και σε
άλλους έκνοµους ότι είµαστε άνδρο παράνοµης συναλλαγής. Σε
τέτοιες συνθήκες, είναι φυσικό να αναπτύσσεται ξενοφοβία. Γι’
αυτούς ακριβώς τους λόγους χρειαζόµαστε µία µεταναστευτική
πολιτική που να στοχεύει στην οµαλή κοινωνική ένταξη των µεταναστών.
Ιστορικά, οι κυβερνήσεις των χωρών που υπήρξαν πόλος
έλξης µεταναστών ακολούθησαν διάφορους τρόπους ένταξής
τους. Είναι γνωστή η θεωρία του «Melting Pot model», θεωρία
του χωνευτηρίου, που τέθηκε σε χρήση στις ΗΠΑ στις αρχές του
εικοστού αιώνα και η οποία στην ουσία πρεσβεύει τη συγχώνευση των διαφόρων εθνικοτήτων και πολιτισµών.
Είναι, επίσης, γνωστή η θεωρία της πολυπολιτισµικότητας, η
οποία και αυτή αναπτύχθηκε περίπου την ίδια χρονική περίοδο
και η οποία πρεσβεύει την έννοια της πολιτισµικής πολυφωνίας.
∆ηλαδή, οι µετανάστες δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τον πολιτισµό και τις παραδόσεις τους στη χώρα υποδοχής. Θεωρώ ότι η
Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσει ποια κριτήρια ένταξης θέλει να
καθιερώσει. Κατά την άποψή µου, µία δηµοκρατική και φιλελεύθερη κοινωνία δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να εφαρµόζει ως
µέσο µεταναστευτικής πολιτικής ένα µοντέλο κοινωνικού χωνευτηρίου. Στόχος της δεν µπορεί να είναι η δηµιουργία γενίτσαρων,
αλλά ελεύθερων και ανεξάρτητων πολιτών.
Από την άλλη, στη διαδικασία πολιτογράφησης δεν µπορούµε
να ακολουθούµε άκριτα τη θεωρία της πολυπολιτισµικότητας,
χωρίς να προσπαθούµε να µεταφέρουµε στους αλλοδαπούς που
θέλουν να ζήσουν στην Ελλάδα κάποιο από τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισµού. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
έχουν καθιερώσει αυστηρά κριτήρια στη διαδικασία πολιτογράφησης των αλλοδαπών. Αυτό οφείλουµε να κάνουµε και εµείς,
κύριε Υπουργέ, να θέσουµε αυστηρότερα κριτήρια στη διαδικασία αυτή. ∆εν µπορεί η συνέντευξη που περνά ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός να είναι µία χαλαρή διαδικασία, η οποία
περιορίζεται στη διακρίβωση και µόνο της επαρκούς γνώσης της
ελληνικής γλώσσας.
Θα συµφωνήσω µε τον Πρόεδρο, τον κ. Κακλαµάνη, που µίλησε νωρίτερα ότι το άρθρο 3 του παρόντος νοµοσχεδίου θα
πρέπει να τροποποιηθεί. Καθιερώστε αντικειµενικά, αδιάβλητα
και αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης. Εισάγετε υποχρεωτικά και
όχι δυνητικά γραπτά τεστ, τα οποία θα εξασφαλίσουν ότι οι αλλοδαποί έχουν επαρκή εξοικείωση µε τους θεσµούς του πολιτεύµατος της ελληνικής δηµοκρατίας και την πολιτική ζωή της
χώρας και διαθέτουν την βασική γνώση της ελληνικής, πολιτικής
ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης. ∆ιασφαλίστε ότι οι αλλοδαποί θα
γνωρίζουν την ελληνική πραγµατικότητα και τον ελληνικό τρόπο
σκέψης και βεβαιωθείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα µετέρχονται
στο κατ’ ελάχιστο της ελληνικής παιδείας.
Και όλα αυτά δεν τα προτείνω για να δηµιουργηθούν τρόποι
δυσχερέστεροι της διαδικασίας πολιτογράφησης. ∆εν είµαι υπέρ
στο να καθιερώσουµε µία πολιτική επιλεκτικής, ποιοτικής µετανάστευσης. Με τη διαδικασία αυτή στην ουσία θα προστατευθεί
ο ίδιος ο αλλοδαπός, αφού η άγνοια του συστήµατος κοινωνικής
και κρατικής λειτουργίας και η αδυναµία κατανόησης του πολιτισµού, της κοινωνίας υποδοχής δυσχεραίνουν σηµαντικά την
ενεργό προσαρµογή του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
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Οι οµάδες αυτές αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην καθηµερινή τους ζωή όπως αυτά της εύρεσης εργασίας, της υγειονοµικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και πέφτουν θύµατα από
διάφορους επιτήδειους. Αντιµετωπίζουν δυσκολίες που οξύνονται λόγω της άγνοιας των βασικών στοιχείων για τη λειτουργία
του ελληνικού κράτους, των υπηρεσιών του και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας.
Από την άλλη, ενισχύεται η αµφίπλευρη κοινωνική αλληλεγγύη
και κατανόηση µεταξύ ντόπιων και αλλοδαπών πολιτών. Για να
δώσω ένα παράδειγµα: Φανταστείτε στην πολιτισµική πρακτική
ενός αλλοδαπού να είναι η πολυγαµία, η βιαιοπραγία κατά γυναικών και παιδιών, η επιδοκιµασία τροµοκρατικών ενεργειών, οι
βαρβαρότητες σε βάρος ζώων και άλλα. Μπορεί να γίνει αποδεκτή µια πρακτική ή οποία για τις σύγχρονες κοινωνίες είναι καταδικαστέα; Συµβάλλει λοιπόν, ή όχι µια τέτοια διαδικασία
κοινωνικής ένταξης που ανέφερα στην εξάλειψη του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας. Η αυστηροποίηση, λοιπόν, της διαδικασίας
πολιτογράφησης έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Λειτουργεί προς
όφελος των ηµεδαπών, αλλά κυρίως κατά την άποψή µου, προς
όφελος των αλλοδαπών.
Να προσθέσω και κάτι ακόµη, για να µην περάσουµε το µήνυµα ότι ως χώρα δεν θέλουµε απλά και µόνο µετανάστες οικονοµικής ή οποιασδήποτε άλλης εξάρτησης, διότι λόγω της
σύγχρονης παγκοσµιοποιηµένης πραγµατικότητας οφείλουµε
ως σύγχρονο δηµοκρατικό κράτος να περιθάλπουµε, αλλά πάνω
από όλα ότι θέλουµε µετανάστες καρδιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίοι στο κάτω-κάτω της γραφής θα επιθυµούν
πραγµατικά να αποτελούν µέλη της ελληνικής κοινωνίας.
Εν κατακλείδι, δεν θέλουµε ούτε οι µετανάστες να χάσουν την
πολιτιστική τους ταυτότητα, αλλά ούτε και να µην υπάρχουν ψήγµατα προσέγγισης αυτών µε τον ελληνικό πολιτισµό.
∆εν µπορώ επίσης να µην κάνω µια παρατήρηση για τα άρθρα
που αναφέρονται στο «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» των µεταναστών. Πέρα από τις ενστάσεις της αντισυνταγµατικότητας που
θα µπορούσαν να εξεταστούν είναι ακατανόητο, κύριε Υπουργέ,
η βιασύνη να δώσετε το δικαίωµα ψήφου στους αλλοδαπούς.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι η πραγµατικότητα είναι απλή και
ωµή. Θέλετε απλά να δηµιουργήσετε µια κοµµατική βάση, µια
νέα εκλογική πελατεία.
Τελειώνοντας, κύριοι της Κυβέρνησης, θα ήθελα να σας κάνω
µια γενικότερη έκκληση. Να ακούσετε τη φωνή της κοινωνίας, να
εγκαταλείψετε πείσµατα και εµµονές, να εγκαταλείψετε τις µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και τις προχειρότητες. Να λύσετε
τα προβλήµατα και όχι να δηµιουργείτε µεγαλύτερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ κ. Άγγελος Τόλκας έχει το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε είναι µια κρίσιµη επιλογή της Κυβέρνησής µας. Μια επιλογή που προσπαθεί να απαντήσει συνολικά στο
µεταναστευτικό ζήτηµα. Είναι µια πυξίδα για τον ευρύτερο τρόπο
προσέγγισης του προβλήµατος από τη δική µας Κυβέρνηση.
Απαιτούνται και άλλες αλλαγές, σε σχέση µε θέµατα και νοµιµοποίησης, αλλά και εισόδου µεταναστών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µας οι µετανάστες δεν συνιστούν πηγή φόβου. Είναι δύναµη παραγωγής, εργαζόµενοι που
µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας και στη νέα
συµφωνία κοινωνικής συνοχής. Είναι άνθρωποι µε τους οποίους
µάθαµε να ζούµε µαζί. ∆εν επιθυµούµε µια κοινωνία που απλά
συνυπάρχουν αλληλοσυγκρουόµενα ήθη και αντιλήψεις. Αντίθετα, στοχεύουµε σε µια κοινωνία συνοχής, µε σεβασµό στους
κοινά αποδεκτούς κανόνες, στα δικαιώµατα όλων, στην ειρηνική
συνύπαρξη και στον ατοµικό χώρο.
Αυτές τις ηµέρες ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις υπέρ,
αλλά και πολύ έντονα κατά αυτού του νοµοσχεδίου που σήµερα
υπερψηφίζουµε. Επιτρέψτε µου µερικές παρατηρήσεις µε βάση
τα άρθρα του νοµοσχεδίου τα οποία και απαντούν σε πολλές
ανησυχίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εκτός τόπου και χρόνου η
αντίληψη ότι οι µετανάστες, εκµεταλλευόµενοι το νέο νόµο, θα
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έρχονται στην Ελλάδα να γεννήσουν τα παιδιά τους, προκειµένου αυτά και κατόπιν και οι γονείς τους να λάβουν ιθαγένεια. Να
ξεκαθαρίσουµε πρώτα από όλα ότι το νοµοσχέδιο αφορά µόνο
τους νόµιµους µετανάστες.
∆εύτερον το κράτος διατηρεί κάθε δικαίωµα να αρνηθεί αιτιολογηµένα την απόδοση της ιθαγένειας.
Τρίτον, οι περισσότεροι ή τουλάχιστον πάρα πολλοί εκ των µεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα, έρχονται µόνοι τους και
όχι οικογενειακά, γιατί έρχονται για να εργαστούν και φυσικά δεν
δύνανται να συντηρήσουν και τις οικογένειές τους.
Τέταρτον, τα παιδιά που µεγαλώνουν στην Ελλάδα και πολύ
περισσότερο που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία και ανώτατα
ιδρύµατα είναι, εφόσον το νιώθουν και το επιθυµούν, ικανά να
ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία.
Το άρθρο 1 συνιστά µια απαραίτητη και κρίσιµη αλλαγή εκσυγχρονισµού του δικαίου της ιθαγένειας. Το δίκαιο του αίµατος
που ίσχυε ως αποκλειστικός σχεδόν κανόνας δηλαδή, η αντίληψη
ότι γεννιέσαι και δεν γίνεσαι, είναι παρωχηµένη και ανιστόρητη
σε ό,τι αφορά τον ελληνισµό, όχι µόνο σήµερα αλλά και διαχρονικά.
Το ισχυρότερο στοιχείο του ελληνισµού ήταν και είναι η οικουµενικότητά του. Η οικουµενικότητα αυτή δεν έγκειται µόνο ή
κυρίως σε πόσες γλώσσες έχουν µεταφραστεί τα σηµαντικότερα
κείµενα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας. Έγκειται κύρια
στην δυνατότητα του ελληνισµού να έρχεται σε επαφή µε το
άλλο, µε το ξένο, όχι φοβικά αλλά δηµιουργικά, σε µια διαδικασία αλληλεπίδρασης και αλληλοεπιρροής, που δεν εξαφανίζει
τον ελληνισµό, αλλά τον εµπλουτίζει, τον ενισχύει και τον προβάλλει.
Ανέκαθεν ο ελληνισµός πορεύθηκε, όχι ως ένα µικρό και αποµονωµένο έθνος, αλλά ως έθνος υπό διαρκή κινητικότητα και αλληλεπιδράσεις εντάσσοντας νέες πληθυσµιακές οµάδες στη
βάση πολιτιστικών και αξιακών όρων.
Ο ελληνισµός επιβίωσε και µεγαλούργησε για χιλιετίες επειδή
δεν υπήρξε ποτέ στατικός. Τα ξενοφοβικά στοιχεία υπερασπίζονται έναν µικρό ελληνισµό κατά τον ίδιο τρόπο που άλλοι κάποιους άλλους καιρούς υπερασπίζονται την µικρή και έντιµη Ελλάδα
και αντιπολιτεύονται µε ύφος και ήθος που απέχει κατά πολύ από
την καθαρότητα που αναζητούν.
Ασκείται επιπλέον κριτική στο ότι για τα παιδιά των αλλοδαπών δεν προβλέπεται εννεαετής εκπαίδευση, αλλά λιγότερα έτη.
Η κριτική αυτή είναι άδικη. Προφανώς, η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση ισχύει για όλους, πλην όµως ο νόµος οφείλει να
λαµβάνει υπόψη ότι στα παιδιά των µεταναστών υπάρχει µεγάλη
σχολική διαρροή και άρα, η πρόβλεψη για προϋπόθεση εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα στερούσε το νόµο από οποιαδήποτε δυνατότητα εφαρµογής.
Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρέπει να γίνουν και γίνονται
αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική µας που να φροντίζουν για
την ισότιµη και επαρκή πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών
των µεταναστών. Η συµµετοχή τους υπό τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο νοµοσχέδιο είναι απολύτως σύµφωνη µε το
Σύνταγµα και η πολιτεία µας οφείλει να είναι σύµµαχος και όχι τιµωρός όλων των πολιτών.
Στα άρθρα 5 και 12 µε ξεκάθαρο και αντικειµενικό τρόπο διορθώνεται µια πάγια, παράνοµη πρακτική του δηµοσίου βάσει του
Συντάγµατος και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των δικαιωµάτων
του ανθρώπου, που ήταν η µη υποχρέωση απάντησης και µάλιστα αιτιολογηµένης στα αιτήµατα απονοµής ιθαγένειας.
Αποτελεί υποχρέωση του κράτους να απαντάει αιτιολογηµένα
και αποτελεί εξαιρετικά θετική εξέλιξη η πρόβλεψη αυτή του
νόµου και µάλιστα, σε συγκεκριµένες χρονικές προθεσµίες.
Επιπρόσθετα, όσοι διαµαρτύρονται, γιατί και ξένοι θα αποφασίζουν για τα δηµοτικά πράγµατα του τόπου µας, στον οποίο επί
χρόνια διαµένουν, δεν λαµβάνουν υπόψη ή δεν αναφέρουν ότι
το ίδιο συµβαίνει ήδη και µε τους ευρωπαίους πολίτες αλλά και
το ότι, το ίδιο το Σύνταγµα επιφυλάσσει διαφορετική µεταχείριση
για τις βουλευτικές από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και για τις
µεν πρώτες, στο αντίστοιχο άρθρο γίνεται σαφής αναφορά σε
Έλληνες πολίτες ως εκλογείς, ενώ για τις δεύτερες όχι.
Μιλάµε, λοιπόν, όχι για εθνικές, αλλά για αυτοδιοικητικές εκλο-
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γές που ο χαρακτήρας τους είναι διαφορετικός από εκείνον των
εθνικών εκλογών. Προφανώς, λοιπόν, εκείνος που διαµένει επί
χρόνια σ’ ένα δήµο που πληρώνει τα τέλη και τις εισφορές του
συµµετέχει στην τοπική ζωή και τον αφορούν οι αποφάσεις των
δηµοτικών αρχών, πρέπει να απολαµβάνει και του δικαιώµατος
εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Ψηφίζουµε το σηµερινό νοµοσχέδιο, για µια σύγχρονη Ελλάδα
αλληλεγγύης και συνοχής, για µια κοινωνία πολιτών που αντιµετωπίζει τα παγκοσµιοποιηµένα προβλήµατα της σηµερινής εποχής. Για όλα τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του
ελληνισµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Νικόλαος Νικολόπουλος Βουλευτής της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η Ελλάδα κατακλύστηκε τις δεκαετίες που ακολούθησαν την
πτώση του τείχους του Βερολίνου, από κύµατα παράνοµων µεταναστών.
Η νέα πραγµατικότητα, της παρουσίας της πάλαι ποτέ εθνικά
οµοιογενούς Ελλάδας, πάνω από ένα εκατοµµύριο µεταναστών
δεν έχει σήµερα µελετηθεί και αναλυθεί.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις συζητούµενες διατάξεις προκάλεσε πολλές αντιπαραθέσεις, αφού κανείς δεν δέχτηκε ότι
είναι διαδικαστικού χαρακτήρα ή µια απλή νοµιµοποίηση, η χορήγηση ιθαγένειας, δυστυχώς. Αλλά αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί
να συµβάλει στην βαθµιαία µετάλλαξη της ελλαδικής κοινωνίας
και σηµατοδοτεί την απόδοση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής.
Οι διατάξεις υπολείπονται ασφαλώς, µιας σφαιρικής εθνικής
στρατηγικής. Αφορούν τον τελευταίο κρίκο µιας αλυσίδας, η
οποία περιλαµβάνει την παράνοµη είσοδο στην χώρα, το άσυλο
την επιστροφή και την άδεια παραµονής και εργασίας στη χώρα
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα κύµατα της λαθροµετανάστευσης έχουν δηµιουργήσει de
facto νέες πραγµατικότητες. Αναλογιζόµενοι την πολυεπίπεδη
ελλαδική παρακµή των τελευταίων χρόνων και τη δηµογραφική
συρρίκνωση των Ελλήνων, αλλά και τις τάσεις ριζοσπαστικοποίησης των κοινοτήτων των µεταναστών, το 90% των δεύτερης και
τρίτης γενιάς µεταναστριών στη Γαλλία, φορούν το χαρακτηριστικό µουσουλµανικό µαντίλι, τη στιγµή που οι µητέρες τους δεν
το φορούσαν! Αρκεί να δει κανείς το τελευταίο τεύχος του
«ECONOMIST» όπου περιγράφει µια κατάσταση, που µάλλον θέλουµε να µην πιστεύουµε ότι µπορεί κι εδώ να συµβεί.
∆εν φαντάζει όµως διόλου απόµακρο αυτό το σενάριο του
αφανισµού µιας κοινωνίας, που φιλοδόξησε να αποτελεί συνεχιστή του τρόπου των Ελλήνων, του τρόπου συνύπαρξης, που αποτυπώνεται στην αρµονία των λόγων, στην αρχιτεκτονική του
Παρθενώνα, στην αφαιρετική των συµβεβηκότων, στη γλώσσα
του αγάλµατος και στην αγαπητή κοινωνία σχέσεων του ευχαριστιακού δείπνου της εκκλησίας.
Έχω την άποψη ότι προσπερνάµε πολύ γρήγορα και εύκολα
κάποιες έννοιες µε πολύ µεγάλη βαρύτητα για τους Έλληνες,
όπως η έννοια του έθνους και της πατρίδας. Επιχειρούµε µια
βίαιη αλλοίωση των εθνικών χαρακτηριστικών ενός λαού, που
στα χρόνια της πολυκύµαντης ιστορίας του, στηρίχτηκε µόνο
πάνω σε αυτά, για να επιβιώσει και να αντέξει.
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας τα κρυφά σχολειά, στα βουνά
της Αλβανίας και µετέπειτα στην κατοχή, η γαλανόλευκη συντηρούσε τις προσδοκίες για λευτεριά. Και ακόµα και στο Πολυτεχνείο, οι επαναστατηµένοι φοιτητές απέναντι στα τανκς τραγουδούσαν
τον εθνικό ύµνο.
Τι επιδιώκουν άραγε, οι σηµερινοί κυβερνητικοί νοµοθέτες; Να
τα ξεχάσουµε όλα αυτά και να µετατρέψουµε σε πολυπολιτισµική
αλοιφή την ιστορική µας συνείδηση;
Προς Θεού, δεν αναφέροµαι σε «καθαρότητα» της φυλής. Με
τίποτα δεν εννοώ πως η Ελλάδα θα πρέπει να µετατραπεί σε
«φρούριο». Η Ελλάδα και η ελληνικότητα αποτελούν ένα πολιτισµικό πλέγµα, πάνω στο οποίο πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε
εµείς τον εαυτό µας και να ανασυνθέσουµε την πορεία µας ως
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χώρα, µαζί µε εκείνους τους ανθρώπους που µπορεί να µη γεννήθηκαν εδώ, αλλά επέλεξαν να µείνουν εδώ, να εργαστούν για
την Ελλάδα, να µεγαλώσουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα και
γιατί όχι, να την αγαπήσουν, όσο και την πατρίδα τους.
«Η ελληνική ταυτότητα σµιλεύεται στους στίβους των πνευµατικών αγώνων και της παιδείας», σηµείωνε στα πλαίσια της οµιλίας του, στο Παγκύπριο Γυµνάσιο της Λευκωσίας το 1966, ο
Παναγιώτης Κανελλόπουλος «..για πρώτη φορά τοποθετήθηκε
το κοινό γνώρισµα της Παιδείας παραπάνω από την κοινότητα
του αίµατος, η συνείδηση παραπάνω από τη φυλή, η ιστορία παραπάνω από τη φύση». Και συνέχιζε «Η Παιδεία στηρίχθηκε στην
αυτοσυνείδηση του πνεύµατος, που εκδηλώθηκε ταυτόχρονα και
αυτόµατα, στην αρχαία Ελλάδα, σ’ όλες τις σφαίρες της ζωής.
Εκδηλώθηκε στις σχέσεις των ανθρώπων µεταξύ τους, έτσι γεννήθηκαν οι πόλεις, ο Πολίτης, το πολίτευµα, εκδηλώθηκε στη
σχέση του ανθρώπου προς τη φύση και του ανθρώπου προς τον
εαυτό του, έτσι γεννήθηκε η θεωρητική και η πρακτική ηθική διαλεκτική του νου». Και καταλήγει: «Και δεν έλειψαν ποτέ ούτε τότε
ούτε ως τα σήµερα, Έλληνες που νόµισαν ότι ήταν προτιµότερο
να προσκολληθεί το ολιγάριθµο Γένος µας, σε µεγάλες µάζες
λαών».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν κι αυτό, δηλαδή, το να
έρθουν οι «βάρβαροι» του Καβάφη και να δοθούµε εκούσια σ’
αυτούς, ανοίγοντας µόνοι µας τις πύλες για µια κάποια λύση. Θα
ήταν µια λύση άνετη, αλλά µικρή. Και το γένος µας δεν διάλεξε
στην κρίσιµη ώρα, ποτέ την άνετη λύση, τη µικρή, έστω κι αν όσοι
την προτείνουν εκάστοτε, έχουν αρκετή δόση λογικής στα επιχειρήµατά τους.
Μήπως έφτασε σήµερα η ώρα, οι ελλαδίτες της παρακµής και
της ευδαιµονίας και των συντριπτικών ποσοστών λειτουργικού
αναλφαβητισµού, να διακηρύξουν το µεγάλο «ναι», της απεµπόλησης της ιστορικής ταυτότητας του ελληνικού γένους; Γιατί, τι
άλλο είναι η κυβερνητική επιδίωξη µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εισροή των µεταναστευτικών
κυµάτων στον ελλαδικό χώρο µπορεί να µεταλλαχθεί από πρόβληµα σε ευλογία! Αρκεί να αντιµετωπιστεί γενναία και ως πρόκληση ιστορικής σηµασίας για το παρόν και το µέλλον του
ελληνισµού στα νότια Βαλκάνια. Επιβάλλεται όµως, να τους καλέσει και στο ιερό της, όχι προσφέροντας τους ανέξοδα δικαιώµατα εκλογικά ή προσφέροντάς τους µόνο µια καλή ποιότητα
ζωής.
Ο τρόπος των Ελλήνων πραγµατώνεται στην ταύτιση του κοινωνείν µε το αληθεύειν, στη χαρά των σχέσεων κοινωνίας ως
πρώτο ζητούµενο, στην ενεργή συµµετοχή στην κοινή παιδεία
και όχι µόνο σε µια εκλογική διαδικασία.
Είναι αναγκαίο, η χώρα υποδοχής να τους προσφέρει, µέσω
του εκπαιδευτικού συστήµατος της, την ευκαιρία να γνωρίζουν
ποια µεταφυσική γέννησε τον Παρθενώνα, το άγαλµα, την τραγωδία και ποια µεταφυσική γέννησε τη βυζαντινή εικόνα, το βυζαντινό µέλος και τη Θεία Λειτουργία.
Ψηλαφώντας στο σχολείο ποια γιγαντοµαχία περί της ουσίας
οδήγησε σε αυτές τις κορυφαίες εκφάνσεις πολιτισµού των Ελλήνων, δεν σηµαίνει ότι ο µαθητής, παιδί µεταναστών, υποχρεώνεται να ασπασθεί συγκεκριµένη µεταφυσική πρόταση, έγραφε
πρόσφατα ο Χρήστος Γιανναράς ή να απεµπολήσει τη συνείδηση
της καταγωγής του. Του δίνεται µονάχα η δυνατότητα να µετέχει της παιδείας του ελληνικού τρόπου της ύπαρξης.
Αυτή είναι µια πρόκληση και ένα χρέος των σύγχρονων Ελλήνων, έναντι της ιστορίας τους, αλλά κυρίως απέναντι στον κόσµο.
Η Ελλάδα δεν είναι Τιτανικός ούτε πρόκειται να γίνει. Έχει την
υποχρέωση να δείξει τώρα την αξία της, να εµπνεύσει το λαό. Η
Ελλάδα είναι χώρα και οι Έλληνες είναι έθνος, µε συγκεκριµένες αρχές και αξίες, µε συγκεκριµένη ιστορία, παραδόσεις, ήθη
και έθιµα.
∆εν τα παραδίδουµε όλα αυτά, γιατί αποτελούν κοινή περιουσία µας, την περιουσία όλων των Ελλήνων. Των Ελλήνων που ξέρουν και µπορούν να ανοίξουν µια µεγάλη αγκαλιά για όλους
τους ανθρώπους και ειδικά για εκείνους που έχουν την ανάγκη
τους ή που µπορούν να προσφέρουν στην χώρα µας. Αλλά που
κατηγορηµατικά λένε «όχι» σε φαστ φουντ πολιτικές πολτοποίη-
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σης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη έχει το λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ έχω την πεποίθηση ότι σήµερα δεν µιλούµε µόνο σε
ώτα µη ακούντων, αλλά µιλούµε σε µια Κυβέρνηση -θα µου επιτρέψετε να πω µε την ιατρική µου ιδιότητα- κυρίοι Υπουργοί, µε
βαριά νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Τι σηµαίνει αυτό; Ό,τι ακούσατε αυτές τις δύο ηµέρες εδώ, κυρία Υπουργέ, λόγω της βαριάς αυτής βλάβης, δεν µπορούµε να τα καταγράψουµε ούτε στο
πνεύµα µας, µα κυρίως δεν µπορούµε να τα καταγράψουµε στην
ψυχή µας.
Φέρατε ένα νοµοσχέδιο γρήγορα, αψυχολόγητα, µε προαποφασισµένη την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου. Το είπε άλλωστε και προηγούµενα ο αξιότιµος κ. Κακλαµάνης ότι το 7% ενός
κόµµατος, µισό εκατοµµύριο υπογραφές, αλλά και οι νοµαρχιακές, οι τοπικές του ΠΑΣΟΚ δεν µετράνε.
Σηµασία έχει ότι εσείς εδώ έχετε αποφασίσει να φέρετε και να
επιβάλλετε ένα νοµοσχέδιο που µόνο τα αυστηρά κοµµατικά σας
οφέλη εξυπηρετείτε µε αυτό, γιατί κυρίως και µοναδικά αλλοιώνετε το εκλογικό σώµα. Και δυστυχώς -αυτό είναι το µεγάλο δυστύχηµα- θέτετε σε δεύτερη µοίρα τα συµφέροντα των Ελλήνων
πολιτών, θέτετε σε δεύτερη µοίρα τα συµφέροντα του έθνους
µας µε τη χορήγηση ιθαγένειας, δηλαδή µαζική ελληνοποίηση.
Ο Πρόεδρός µας, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, αλλά και οι συνάδελφοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού τις δύο αυτές ηµέρες, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι σας έχουµε υποβάλει
πάρα πολλά ερωτήµατα, στα οποία δεν έχετε απαντήσει. ∆εν νοµίζω ότι θα σας δοθεί ο χρόνος να τα απαντήσετε και εµείς όλοι
θέλαµε και πειστικές και όχι γενικόλογες απαντήσεις, κυρία
Υπουργέ.
Επαναλαµβάνω αυτό που είπαµε και προηγουµένως. Ελληνοποιείτε έτσι περίπου επτακόσιες χιλιάδες ανθρώπους. Με το ένα
εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν σε αυτή
τη χώρα και δεν έχουν χαρτιά, είναι παράνοµοι, µε αυτούς τι θα
κάνετε κυρία Υπουργέ; Νοµίζω ότι πρέπει και επιβάλλεται να µας
το απαντήσετε.
Βεβαίως, ρωτώ κι εγώ και ήταν από τις πολλές ερωτήσεις που
σας έχουν τεθεί: γιατί µειώνετε το χρόνο πολιτογράφησης, από
δέκα χρόνια την τελευταία δωδεκαετία, στα επτά; ∆εν ξέρετε τι
γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Ποιο σκοπό, αλήθεια, εξυπηρετείτε µ‘ αυτό;
Ερωτώ και πάλι γιατί δεν το έχετε απαντήσει. Ξέρετε πόσοι
είναι οι νόµιµοι διαµένοντες σε αυτή τη χώρα; Πόσο είναι το ποσοστό τους; Είναι σχεδόν µηδαµινό, κύρια Υπουργέ, γι’ αυτό και
δεν µας το καταθέτετε εδώ στη Βουλή, παρά τις επίµονες ρωτήσεις όλων µας.
Εποµένως, ένας άνθρωπος που κάνει χρήση όλων αυτών των
παράνοµων µέσων για να µπει σε µια χώρα και κατόπιν να νοµιµοποιηθεί, όπως εσείς τον νοµιµοποιείτε ή µε γνωστούς και
άγνωστους τρόπους, πως είναι δυνατόν, αλήθεια, να µην έχει στο
µυαλό του την παρανοµία και γενικότερα την παραβατική συµπεριφορά; Πως εσείς θα τολµήσετε, από αυτόν τον άνθρωπο
να ζητήσετε να σεβαστεί και να αγαπήσει τη χώρα, που τον αγαπάει και τον φιλοξενεί; Αυτή την κοινωνία οραµατίζεστε να αφήσετε στα παιδιά σας, κυρία Υπουργέ; ∆εν νοµίζω ότι αυτό το
επιθυµεί ο ελληνικός λαός.
Βεβαίως, θα µου επιτρέψετε µία έκφραση ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια «βγάλαµε», στην κυριολεξία µόνοι µας, «τα µάτια
µας», όταν κάποιοι προέτρεπαν ανθρώπους από γειτονικές
χώρες να έλθουν και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, την οποία
τότε χαρακτήριζαν σαν την Ελβετία των Βαλκανίων. Είδατε τι
έγινε. Αυτό το επαναλαµβάνετε και σήµερα µε το νόµο αυτό που
τώρα επιχειρείτε και θα τον καθιερώσετε, αφού είστε πλειοψηφία
-το είπε ο κ. Κακλαµάνης ότι είστε πλειοψηφία, εµείς οι άλλοι στη
δηµοκρατία, ας πούµε περισσεύουµε- που πάτε να φέρετε τώρα
και να κάνετε την Ελλάδα ένα «ξέφραγο αµπέλι», να µην ξέρουµε
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πλέον οι Έλληνες πόσοι είµαστε τώρα και πόσοι θα παραµείνουν
στο µέλλον.
Θα µου επιτρέψετε εδώ, κυρία Υπουργέ, -θα απευθυνθώ σε
εσάς που είστε γυναίκα, αλλά δυστυχώς έχετε κουραστεί αυτό
το διήµερο και δεν παρακολουθείτε- να σας πω ότι αλήθεια εσείς
εφόσον έχετε παιδιά: πιστεύετε πως ένα παιδί αλλοδαπών µπορεί να αποκτήσει ελληνική παιδεία -και αυτό νοµίζω ότι είναι πάρα
πολύ βασικό στο νοµοσχέδιό σας- σ’ ένα ελληνικό σχολείο στα
έξι χρόνια, όπως λειτουργεί το σχολείο σήµερα;
Θα µου επιτρέψετε να πω την δική µου προσωπική εµπειρία
σαν γιατρός, είκοσι χρόνια στο µεγαλύτερο νοσοκοµείο των Αθηνών. Στην κυριολεξία, εµείς ζήσαµε, αγαπήσαµε, θεραπεύσαµε,
αντιµετωπίσαµε, εµβολιάσαµε τα παιδιά όλων αυτών των εκατοµµυρίων αλλοδαπών που πέρασαν. Τα αγαπήσαµε, όχι γιατί θα
τους δώσετε εσείς την ιθαγένεια την ελληνική. Τα αγαπήσαµε
γιατί ήταν παιδιά, τα αγαπήσαµε και τα φροντίσαµε έτσι, γιατί
ήταν υποχρέωσή µας.
Και επειδή σήµερα εδώ ακούστηκαν πολλά από συναδέλφους
περί αλτρουισµού και περί ανθρωπισµού και περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων κ.λπ., να τους πω ότι είµαι από αυτούς που µέσα από
την καρδιά µου, όπως και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι, πήγαµε σε αποστολές και στην Ινδία και στο Μπαγκλαντές και σε
πολλά µέρη, για να προσφέρουµε την ανθρωπιά µας, γιατί η ανθρωπιά είναι το χαρακτηριστικό του Έλληνα. Άλλο όµως ανθρωπιά και άλλο παύω να έχω πατρίδα.
Ξέρετε αν εµείς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα όλου του κόσµου; Αν νοµίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι είµαστε
η γη της επαγγελίας και ότι εµείς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε
τα προβλήµατα του κάθε πικραµένου στον πλανήτη, νοµίζω ότι ο
ελληνικός λαός έχει εντελώς άλλη γνώµη. Γιατί ο ελληνικός λαός
βλέπει ότι δυστυχώς δεν ασχολείστε µε τα προβλήµατά του, δεν
ασχολείστε µε την καθηµερινότητά του. Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να αυξήσετε την κοµµατική σας πελατεία, αλλά να
είστε σίγουρη ότι σπέρνετε ανέµους και θα θερίσετε θύελλες. Ο
ελληνικός λαός αυτό δεν θα σας το επιτρέψει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝΑΣ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Βεβαίως, κυρία Υπουργέ αναφέροµαι σε εσάς γιατί είστε γυναίκα και θα πρέπει να έχετε σε αυτά τα θέµατα µεγαλύτερη ευαισθησία. Όταν θα πρέπει να λογοδοτήσετε στις επόµενες
γενιές, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ αργά, όχι, για σας, αλλά θα
είναι πάρα πολύ αργά για τη χώρα µας, για την Ελλάδα.
Εµείς θα σταθούµε δυνατά απέναντι στις πρακτικές αυτές τις
οποίες εσείς σήµερα έτσι επιβάλλετε. Συνεχίζουµε την συλλογή
υπογραφών. Και πρέπει να σας πω ότι αυτές τις µέρες έχει γίνει
αθρόα και θα διεκδικήσουµε όλα τα δικαιώµατα, που θα διασφαλίσουν την αξιοπρέπειά µας και την ύπαρξή µας σαν ελληνικός λαός και ελληνικό έθνος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Υπουργέ, θα κάνετε τώρα ανακοίνωση των νοµοτεχνικών βελτιώσεων; Έχουµε
ακόµα έναν οµιλητή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
θα καταθέσω στα Πρακτικά κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που προέκυψαν και από την συζήτηση στην Ολοµέλεια, µετά τη
διερεύνηση που κάναµε και έχουµε την σύµφωνη γνώµη όλων
των κοµµάτων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ τους συνεργάτες να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν στους
συναδέλφους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Παρακαλώ να µοιραστούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο Βουλευτής της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτριος Σταµάτης έχει το λόγο, για να ολοκληρώσουµε τον κατάλογο των οµιλητών. Έχουµε δύο προτασσόµενες δευτερολογίες µετά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Έχουµε και άλλους οµιλητές;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ένας έµεινε, κύριε Γείτονα, ο τελευταίος οµιλητής είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Εξαντλήθηκε το θέµα και µπορεί ο Πρόεδρος να κάνει χρήση του σχετικού άρθρου του Κανονισµού. Έχουν µιλήσει περισσότεροι Βουλευτές από ό,τι και σε
προϋπολογισµό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Σταµάτη
έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω
να θέσω ένα ερώτηµα στον Υπουργό, ευθύς εξ αρχής. Να τον
ρωτήσω γιατί επιλέγει χρονικά την στιγµή αυτή να καταθέσει και
να ζητήσει την ψήφιση ενός νοµοσχεδίου, το οποίο γνωρίζουµε
ήδη πολύ καλά ότι έχει ήδη διχάσει τον ελληνικό λαό, κύριε
Υπουργέ και όταν καταστεί νόµος του κράτους, φοβάµαι ότι θα
τον διχάσει ακόµη πιο έντονα και ακόµη περισσότερο.
Γιατί επιλέγετε αυτή την στιγµή για να φέρετε στην Βουλή
αυτό το νοµοθέτηµα, έστω και αν είναι σφοδρή σας επιθυµία;
∆ύο είναι οι λόγοι, σύµφωνα µε την δική µου άποψη, που κάνετε
αυτήν επιλογή. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός ο οποίος κατ’ επανάληψη ελέχθη στην Βουλή, ότι το κάνετε για λόγους ψηφοθηρικούς, το κάνετε εν όψει των δηµοτικών εκλογών. Ο δεύτερος
λόγος είναι ότι προφανώς -αν δεν είναι ο πρώτος, θα είναι ο δεύτερος- πιστεύετε ότι δεν θα είστε για πολύ στην Κυβέρνηση, έτσι
ώστε να φέρετε αυτό το νοµοθέτηµα, να δοθεί ο χρόνος να γίνει
µια µεγάλη διαβούλευση και σε έναν, ενάµισι χρόνο το ψηφίσετε.
Εγώ δεν µπορώ να δώσω άλλες ερµηνείες για την ταχύτητα και
για την ιδιαίτερη διάθεση που επιδεικνύεται να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο αυτό.
Όµως, πέραν αυτού καθεαυτού του νοµοσχεδίου, υπάρχει και
ένα άλλο ζήτηµα το οποίο αφορά και την Νέα ∆ηµοκρατία και το
ΛΑΟΣ -νοµίζω όχι τα κόµµατα της Αριστεράς- τα δύο κόµµατα, τα
οποία παρέχουν στην Κυβέρνηση στήριξη την κρίσιµη αυτή ώρα,
ώστε να µπορέσει να φύγει η Ελλάδα από αυτό το τροµακτικό
οικονοµικό αδιέξοδο.
Τίθεται ένα θέµα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ για εµάς τους ιδίους. Στηρίζουµε µια
Κυβέρνηση και βεβαίως, στηρίζουµε την Κυβέρνηση για το καλό
της Ελλάδος, για το καλό της πατρίδας µας.
Στηρίζουµε όµως την Κυβέρνηση που αυτήν την ώρα ασκεί την
εξουσία, γιατί θέλουµε να βοηθήσουµε να περάσει τον κάβο η
χώρα, να φύγουµε µέσα από αυτήν την τραγική οικονοµική κατάσταση που βρισκόµαστε. Ευθύνες έχουµε όλοι µας, θα λεχθεί
κάποια στιγµή και αυτό. Γιατί ακούγεται τελευταία ότι φταίει
µόνο η Νέα ∆ηµοκρατία. ∆ήθεν δεν φταίει το ΠΑΣΟΚ που κράτησε επί έναν χρόνο όµηρους τους Έλληνες λέγοντας ότι εγώ,
έτσι και αλλιώς θα πάω σε εκλογές όταν θα έλθει η ώρα να ψηφίσουµε για την Προεδρία της δηµοκρατίας. Και ξέρετε πολύ
καλά, ειδικότερα όσοι ασχολείστε µε τα οικονοµικά, ότι η προεκλογική περίοδος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη και όχι µεγάλη σε διάρκεια, διότι πραγµατικά τίποτε δεν
λειτουργεί.
Όµως, το κάνατε και το κάνατε συνειδητά και µε αυτόν τον
τρόπο έχετε συνεισφέρει σε αυτήν την οικονοµική καταστροφή,
κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Παρ’ όλα
αυτά, δεν θα συζητήσουµε σήµερα το θέµα της οικονοµίας, έχει
συζητηθεί, θα το ξανασυζητήσουµε.
Εγώ θα αναφερθώ ιδιαίτερα στη δική σας συµπεριφορά, όταν
προσπαθείτε µε νοµοσχέδια, όπως το σηµερινό, να διασπάσετε
αυτό το µέτωπο, το οποίο έχει δηµιουργηθεί. Και δεν είναι µόνο
το σηµερινό νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Είναι το νοµοσχέδιο
που θα συζητήσουµε σε λίγο στην Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, όπου σε µία νύκτα καταργείτε ουσιαστικά τα στελέχη του
δηµόσιου τοµέα και µε διαδικασίες άµεσες φέρνετε νέα στελέχη
και αυτά για έξι µήνες, για να ξανακριθούν και αυτά και να έλθουν άλλα νέα στελέχη. ∆ηλαδή τι κάνετε; Ουσιαστικά, κλονίζετε
τον ιστό της δηµόσιας διοίκησης, όταν έχετε φέρει νοµοσχέδια
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µε τα οποία έχετε τόσα πολλά καταγράψει, έχετε τόσα πολλά δηµιουργήσει εναντίον της νεολαίας αυτής της χώρας, των νέων
παιδιών, τα οποία έχετε οδηγήσει στην ανεργία, όταν έχετε µια
τέτοια συµπεριφορά, ώστε να διασπάται αυτό το µέτωπο και να
µας επιβεβαιώνετε ότι εκείνο το οποίο µόνο σας οδηγεί είναι το
καλό του κόµµατος και όχι το καλό της πατρίδος.
Το θέµα, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι που τίθεται για µας αυτής
εδώ της πλευράς, είναι αν θα συνεχίσουµε να παρέχουµε άνευ
όρων αυτήν τη στήριξη για το καλό της χώρας µεν, αλλά σε µια
Κυβέρνηση η οποία κάθε µέρα αποδεικνύει ότι κοιτάζει το κοµµατικό της καλό. Κοιτάζει µόνο το κόµµα και όχι την πατρίδα.
Είναι ένα θέµα που θα πρέπει να το αντιµετωπίσουµε.
Κύριε Υπουργέ, γιατί, λοιπόν, αυτή η βιασύνη; Γιατί να φέρετε
όλο αυτόν τον κόσµο και να τον εντάξετε στην Ελλάδα, στα ελληνικά όρια, να τους κάνετε Έλληνες, όταν ξέρετε εσείς πολύ
καλά ότι δεν έχουν ούτε την ανάλογη παιδεία ούτε την ανάλογη
συνείδηση, πολλοί δε από αυτούς δεν µιλούν καν την ελληνική
γλώσσα;
Θα έπρεπε να ακολουθήσετε το παράδειγµα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία, όπως η Ισπανία, όπως η Βρετανία,
που δηµιούργησαν και ανάλογα Υπουργεία. Ή θα έπρεπε να ακολουθήσετε το παράδειγµα των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες
έβαλαν περιορισµούς σε αυτήν τη µεθόδευση. Προσπάθησαν να
ενσωµατώσουν πρώτα απ’ όλα τους µετανάστες και στη συνέχεια τους έδωσαν την ιθαγένεια των χωρών τους. Θα έπρεπε να
είστε πάρα πολλοί προσεκτικοί.
Εµείς, η Νέα ∆ηµοκρατία, προτείναµε λύσεις για τα παιδιά των
µεταναστών. Προτείναµε λύσεις, οι οποίες και ρεαλιστικές ήταν,
αλλά και καθαρά πατριωτικές. Γιατί το ζήτηµα αυτό θα έπρεπε να
το δούµε και από αυτήν τη σκοπιά. Θα έπρεπε να το δούµε και
κάτω από αυτό το πρίσµα, το πρίσµα της ελληνικότητας των µεταναστών, αυτών που θα γίνουν Έλληνες, κάτω από το πρίσµα
του πατριωτισµού. Όµως, δεν το είδαµε έτσι. ∆εν το είδατε έτσι,
κύριε Υπουργέ.
Έτσι, λοιπόν, βλέπουµε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία σάς κατέθεσε
µία πρόταση. Πρώτον, για όλα τα παιδιά προβλέπεται ήδη η διαδικασία πολιτογράφησης. Κάποια από αυτά θα πάρουν πλήρη δικαιώµατα Έλληνα πολίτη µε βάση την υπάρχουσα νοµοθεσία.
Και είναι αρκετά. ∆εύτερον, µε βάση τη σηµερινή πρόταση της
Νέας ∆ηµοκρατίας, όλα τα παιδιά από γονείς νόµιµους µετανάστες, θα µπορούν να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια, έχοντας
όµως και θέτοντας µία προϋπόθεση, ότι θα έχουν ακολουθήσει
την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και θα έχουν διαλέξει
την ελληνική ιθαγένεια, απορρίπτοντας συγχρόνως την ιθαγένεια
της δικής τους χώρας, της χώρας των γονιών τους.
Τρίτον, µε αυτήν τη ρύθµιση που προτείναµε, δίνεται η προκλητική ένταξη στην ελληνική κοινωνία, καθώς και κίνητρο ενσωµάτωσης µέσω της εκπαίδευσης, αλλά δεν συµπαρασύρεται
η πολιτογράφηση των γονέων.
Τα παιδιά αυτά γεννιούνται εδώ, θα παίρνουν το δικαίωµα να
διεκδικήσουν την ελληνική ιθαγένεια, όταν θα ενηλικιωθούν. Ως
τότε θα είναι µόνιµοι κάτοικοι, θα είναι Έλληνες πολίτες και δεν
θα συµπαρασύρουν στην πολιτογράφηση τους γονείς τους,
αφού ακόµη δεν θα έχουν ασκήσει το δικαίωµα της ιθαγένειας.
Και οπωσδήποτε µε τη βασική όπως ανέφερα, προϋπόθεση, να
έχουν τελειώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και να
επιλέξουν µόνα τους τα παιδιά αυτήν την ιθαγένεια που θέλουν,
απορρίπτοντας την ιθαγένεια της χώρας, από την οποία προέρχονται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Κύριε Υπουργέ, έστω και την ύστατη αυτή ώρα, πρέπει να σκεφτείτε να αποσύρετε αυτό το νοµοσχέδιο. Αυτό το νοµοσχέδιο
θα προκαλέσει τριγµούς στην ελληνική κοινωνία από αύριο το
πρωί, τριγµούς, οι οποίοι αυτήν την ώρα είναι πολυτέλεια εν όψει
της κατάστασης, στην οποία βρίσκεται η χώρα, εν όψει του ότι
απειλείται η εθνική κυριαρχία, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός.
Θα πρέπει δε να δείξετε µεγαλοσύνη, πολιτικό θάρρος και να
οµολογήσετε ότι κάνατε λάθος, βιαστήκατε πολύ να φέρετε
αυτόν το νόµο, να τον ψηφίσουµε. Άλλως, εµείς παρακολουθώ-
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ντας τα βήµατά σας, παρακολουθώντας την εµµονή σας, παρακολουθώντας ότι εσείς το µόνο στο οποίο προσβλέπετε είναι το
πολιτικό όφελος, το κοµµατικό όφελος στις επόµενες δηµοτικές
εκλογές, είµαστε υποχρεωµένοι όχι µόνο να καταψηφίσουµε το
νοµοσχέδιο αυτό, αλλά είµαστε υποχρεωµένοι, όπως προείπα,
να ανασκευάσουµε, να αναθεωρήσουµε, να ξανασυζητήσουµε
τη στάση µας στα µέτρα τα οποία παίρνετε, τα οποία είναι εις
βάρος των Ελλήνων και κυρίως των µικροµεσαίων και των µικροσυνταξιούχων.
Σας προτείναµε κι εµείς µέτρα, δεν µας ακούσατε. Είστε µία
Κυβέρνηση η οποία προχωρά µε παρωπίδες. Και αυτό, αγαπητοί
συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, εµείς θα πρέπει να το ξαναδούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εισερχόµαστε τώρα
στις προτασσόµενες δευτερολογίες.
Ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νιώθω την ανάγκη να δευτερολογήσω, γιατί παρακολούθησα
σχεδόν ολόκληρη τη συζήτηση και ακούστηκαν πολλά. Και ειλικρινά, χωρίς ίχνος υποκρισίας, δηλώνω ότι είµαι, όχι στενοχωρηµένος ή απογοητευµένος, αλλά λυπηµένος. Γιατί δυστυχώς,
έχουν καταγραφεί και σε επίσηµα κείµενα της ελληνικής πολιτείας, ανιστόρητα γεγονότα τα οποία ταύτισαν ξεριζωµούς των
παππούδων µας, τη µετανάστευση, την ξενιτιά των γονιών µας,
µε οµοιότητες ανιστόρητες. Ελπίζω κάποτε η Κυβέρνηση να αποκαταστήσει αυτά τα οποία ακούστηκαν και γράφτηκαν.
Το ζήτηµα, αγαπητοί συνάδελφοι, της µετανάστευσης και της
διαχείρισης των µεταναστών από χώρες υποδοχής, είναι διαχρονικό. Απασχόλησε την αρχαιότητα, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα. Είναι γνωστή η υπόθεση περί των πλάνητων και τότε
προβληµάτισε στην Πνύκα η συζήτηση πώς πρέπει να αντιµετωπιστούν οι πλάνητες και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να γίνουν Αθηναίοι πολίτες. ∆εν ανακαλύπτουµε εποµένως, τίποτα το
καινούργιο.
Εκείνο δε που µε λύπησε µε την ιδιότητά µου και την ιατρική,
είναι ότι εδώ προσπάθησαν κάποιοι να µονοπωλήσουν και την
ανθρωπιστική προσέγγιση. Άλλο, αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτική αντιµετώπιση, η θεώρηση και κατάθεση απόψεων και άλλο
η ανθρώπινη συµπεριφορά. Ο οµιλών έχει περιθάλψει επί µία δεκαετία χιλιάδες λαθροµετανάστες. Και φοβούµαι πάρα πολύ –
αφήνω ένα µήνυµα έτσι για την ιστορική καταγραφή- ότι µόνο
όσοι ακουµπήσαµε ξανά ξενιτιές, προσφυγές, πάλι θα είµαστε
αυτοί που θα αγκαλιάσουµε αυτούς τους ανθρώπους που είτε
είναι νόµιµοι είτε είναι παράνοµοι και ζουν στην πατρίδα µας.
Χαίροµαι δε, ιδιαίτερα, που σήµερα από το πρωί επανήλθαν
κάποιες έννοιες στην ακριβή τους σηµασιολογική τοποθέτηση
γλωσσικά, τι είναι πολιτογράφηση, τι είναι ιθαγένεια, τι είναι, αν
το θέλετε, νοµιµότητα. Για να ξέρουµε πώς θα συνεννοηθούµε.
Λέει ο µεγάλος δάσκαλος, ο ογκόλιθος της κοινωνιολογίας:
Για να µην µπορούµε να συνεννοηθούµε, δύο πράγµατα συµβαίνουν. Ή είµαστε κακόπιστοι ή άλλα λέει ο ένας και άλλα εννοεί ο
άλλος. Περί της νοµιµότητας και πολιτογράφησης δεν έχει ουδείς αντίρρηση να συζητήσουµε. Η ιθαγένεια, προφανώς, και έχει
άλλους είδους γνωρίσµατα.
Και ο µεγάλος δάσκαλός σας, υποτίθεται, του σοσιαλισµού ο
Παπανούτσος στο γνωστό του βιβλίο, οµιλεί για τη βιολογική συνείδηση και τη συνείδηση την κοινωνική που κατοχυρώνει τον
ιθαγενή. Και έτσι νοµίζω όλα τα ευνοµούµενα πολιτεύµατα και οι
ευνοµούµενες πολιτείες καθόρισαν το δεκαοκτάχρονο, για να
µπορεί να θέτει το ερώτηµα και το αίτηµα αυτός που θέλει να
πάρει την υπηκοότητα, την ιθαγένεια του κράτους, που τον έχει
υποδεχθεί.
Πότε άραγε επιστηµονικά θα µπορέσουµε να αποδεχτούµε
αυτά που παγκοσµίως είναι γνωστά; Πότε αναπτύσσει η ανθρώπινη οντότητα συνείδηση βιολογική και κοινωνική; Όταν γεννιέται; Θα έχουµε πρωτοτυπήσει παγκοσµίως και ιατρικά και
κοινωνιολογικά. Και προφανώς, χρειάζεται αυτό το βάθος χρόνου για να επέλθει αυτό το γεγονός της συνειδήσεως, για να
ενταχθεί όπως πρέπει αυτός ο άνθρωπος–πολίτης πλέον, στην
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πατρίδα που τον έχει υποδεχθεί και θέλει να τον αγκαλιάσει.
Και κλείνω λέγοντας τούτο: Όσοι ευτυχήσαµε σε αυτή τη ζωή
-και νοµίζω το σύνολο του ελληνικού λαού διαχρονικά έτσι σκέφτηκε- να έχει εθνοκεντρικό πολιτισµό, είχε ένα µεγαλείο. Είµαστε οι µόνοι που µπορούµε να υπερηφανευόµαστε, έναντι όλων
των υπολοίπων λαών του κόσµου, ότι µόνο στο έθνος, εµείς οι
Έλληνες δώσαµε πολιτισµικό περιεχόµενο, όχι κατά το γένος και
τη φυλή, «nazi nazion». Όχι, εµείς στο έθνος δώσαµε κατά το
έθος και το έθιµο πολιτισµικό περιεχόµενο. Εποµένως, δεν
έχουµε άλλου είδους προσέγγιση. Πολιτισµικά και µόνο θέλουµε
να τους εντάξουµε και κανόνες τέτοιους έπρεπε να βρει η ελληνική πολιτεία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Ιωάννης Κουτσούκος για την προτασσόµενη
δευτερολογία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σας ταλαιπωρούσα. Έχω
µιλήσει και έχω υποστηρίξει το νοµοσχέδιο και πιστεύω ότι η συζήτηση που έγινε, απέδειξε ότι οι φοβίες που καλλιεργούνται στο
όνοµα της πολιτικής κερδοσκοπίας έχουν διαψευσθεί.
Παίρνω το λόγο, επειδή γίναµε δέκτες τις τελευταίες µέρες,
µιας σειράς απειλητικών µηνυµάτων και ανώνυµων επιστολών
κάθε είδους απειλών, µέσω e-mail. Και βεβαίως, σε µια δηµοκρατική χώρα µπορεί ο κάθε πολίτης να εκφράζει την άποψή του.
Αλλά όµως, εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι ένας πολιτικός φορέας, ένα κόµµα που σήµερα είναι Κοινοβουλευτικό, δεν µπορεί
να υποθάλπει και να καλλιεργεί µια πολιτική απειλών και τροµοκρατίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Εµείς το κάνουµε αυτό;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Και το λέω αυτό, γιατί σε ιστοσελίδα στο facebook, υποψηφίου Βουλευτή του ΛΑΟΣ στην Ηλεία,
ο υποφαινόµενος µαζί µε τον Πρωθυπουργό της χώρας αποκαλούνται προδότες. Και ο συγκεκριµένος που διακινεί στο facebook…
ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ: Πώς
λέγεται αυτός;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα σας πω κύριε συνάδελφε, λέγεται Κουτσουρέλης.
Αποκαλεί, προδότη ένα εµένα και προδότη δύο τον κ. Κατρίνη,
ίσως επειδή µιλήσαµε στη Βουλή. ∆εν ξέρω γιατί κατ’ αυτόν δεν
είναι προδότης ο Πρωθυπουργός, δεν είναι προδότης ο Υπουργός που εισάγει την νοµοθετική ρύθµιση, δεν είναι προδότες όλοι
οι συνάδελφοι.
Αλλά όπως ξέρετε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι,
ούτε κουκουλοφόροι είµαστε, ούτε καταδότες, ούτε µέλη της κατοχικής κυβέρνησης Τσολάκογλου, για να ανεχθούµε τέτοια προσβολή. Και πιστεύω ότι αυτή η πρακτική -γιατί θα καταθέσω τα
σχετικά για τα Πρακτικά- πρέπει να αποδοκιµαστεί από το σύνολο του Κοινοβουλίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή η πρακτική αποτελεί και µια χρυσή ευκαιρία για τον κ.
Καρατζαφέρη να την αποδοκιµάσει, γιατί υπάρχουν χρυσές ευκαιρίες και υπάρχει και η «Χρυσή Αυγή». Μια διχαστική πολιτική
είναι πολιτική εσχάτης προδοσίας, εάν δεν αποδοκιµάζεται. ∆ίνω
αυτή την ευκαιρία στον κ. Καρατζαφέρη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τί θέλετε, κύριε
Πλεύρη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είµαι
και αναφέρθηκε σε µας. Αυτή ήταν δευτερολογία επί του νοµοσχεδίου; Αναφέρθηκε σε µας και απαντώ.
Κύριε Κουτσούκο, εµείς το έχουµε ξεκαθαρίσει. Καταδικάζουµε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Και µη συνδυάζετε
οποιαδήποτε ενέργεια έχει να κάνει µε απειλές, µε το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Και αν εσείς µιλάτε για ανώνυµα SMS και
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ανώνυµες επιστολές, εµείς µιλάµε ότι καθηµερινά…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: ∆εν είπα απειλές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Απειλές είπατε. Αυτό δεν είναι
απειλή, είναι χαρακτηρισµός.
Εµείς και ο Πρόεδρός µας και όλοι εδώ βλέπουµε sms και ανώνυµες επιστολές καθηµερινά, κύριε Κουτσούκο. Και βλέπουµε το
πρόσωπό µας, τις γυναίκες µας, το αµάξι µας, τα παιδιά µας στο
ιντιµίντια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και δεν έχω ακούσει ποτέ έναν εδώ µέσα. Πήγα στο Ηράκλειο
Κρήτης και το ΠΑΣΟΚ µου δήλωσε ότι δεν µπορεί να µου επιτρέψει να µιλήσω, γιατί η νεολαία του κόµµατος που υπάρχει και
λοιποί αριστεριστές, κρίνανε ότι ως Βουλευτής δεν έχω δικαίωµα
λόγου. Και λέγανε να µε σκοτώσουνε, ανάγοντάς µου ως µοναδική ευθύνη, το ναζισµό στο µεγαλείο του, διότι µε καταδικάζανε,
λόγω των οικογενειακών µου καταβολών. Και επειδή εγώ έχω
γνωρίσει αυτές τις φασιστικές προσεγγίσεις, κύριε Κουτσούκο,
µη συνδέετε το ΛΑΟΣ µε καµµία πράξη βίας.
Όσον αφορά αυτό που είπατε, «Υποψηφίου Βουλευτή» που
είναι ένας χαρακτηρισµός, προφανώς εµείς εδώ έχουµε πει ότι
δεν θεωρούµε κανένα προδότη. Εσείς µας είπατε ναζί, µας είπατε εθνικοσοσιαλιστές, µας είπατε ακροδεξιούς, µας είπατε φασίστες, εµείς όµως, δεν είπαµε κανένα προδότη. Και δείτε µέσα
στους χαρακτηρισµούς, αν είπαµε κάτι.
Όµως, κύριε Κουτσούκο, άλλο ένας χαρακτηρισµός που αν θίγεστε µπορείτε να προσφύγετε στα έννοµα µέσα και άλλο να
προσπαθείτε να συνδέσετε πράξεις βίας µε το Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερµό! ∆εν έχουµε καµµία σχέση µε καµµία πράξη βίας και
την προβοκάτσια την επιστρέφουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχει ολοκληρωθεί η
συζήτηση µε τις προτασσόµενες δευτερολογίες.
Θέλει κάποιος από τους εισηγητές να συµπληρώσει κάτι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε ∆ιαµαντίδη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έγινε µια διεξοδική συζήτηση αυτές τις τρεις µέρες απ’ όλους
τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και επί της αρχής και επί
των άρθρων. Για αυτό ακριβώς το λόγο, δεν ήθελα να κουράσω
το Σώµα µια και θα επακολουθήσει ονοµαστική ψηφοφορία.
Θα ήθελα κλείνοντας να καλέσω για άλλη µια φορά το ελληνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο, παραµερίζοντας τις όποιες προκαταλήψεις και τα όποια ιδεολογικά ταµπού
έχει και χωρίς φοβίες. Να ψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο γιατί είναι
ένα νοµοσχέδιο που δίνει ένα ανέφελο µέλλον στην πατρίδα µας
και που θα δώσει και µια ελληνική πορεία στην ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε, κύριε
∆ιαµαντίδη.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Αθανάσιος Νάκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρότι θέσαµε σηµαντικά ερωτήµατα µε συγκεκριµένα στοιχεία και αριθµούς για τη δηµιουργία νέου εκλογικού σώµατος, δυστυχώς η κυρία Υφυπουργός
δεν είπε λέξη για τη ταµπακιέρα.
Ο κύριος Υπουργός ισχυρίστηκε, τόσο στην επιτροπή όσο και
στην Ολοµέλεια, ότι ο αριθµός των δικαιωµένων µεταναστών να
ψηφίσουν στις δηµοτικές εκλογές που έρχονται είναι πολύ µικρός. Προσδιόρισε ότι το ποσοστό αυτό είναι 0,65%. Του είπαµε
ότι ψεύδεται και του ζητήσαµε να µας πει, ποια είναι τα πραγµατικά στοιχεία.
Καταθέσαµε ότι σήµερα διακόσιες δώδεκα χιλιάδες είναι οµογενείς, µαζί µε αλλογενείς συζύγους που κατέχουν δελτίο οµογενούς. Άδεια διαµονής δεκαετούς διάρκειας διαθέτουν εξήντα
πέντε χιλιάδες. Οι κάτοχοι δελτίων διαµονής ως µέλη οικογένειας
πολιτών κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πενήντα χιλιάδες. Και αυτά σήµερα, κύριε Πρόεδρε.
Ρωτάµε λοιπόν, ευθέως και παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να
µας απαντήσει, εάν σήµερα το εκλογικό σώµα που διαµορφώνε-
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ται για τις δηµοτικές εκλογές µπορεί να αγγίζει τις τριακόσιες χιλιάδες, ανεξάρτητα το πόσοι θα εγγραφούν και θα ψηφίσουν
µέχρι την 30η Αυγούστου, που είναι η ηµεροµηνία εγγραφής
στους εκλογικούς καταλόγους, δηλαδή δύο µήνες πριν από τις
δηµοτικές εκλογές.
Πόσοι από τους εξακόσιους εξήντα χιλιάδες νόµιµους µετανάστες -µείον τους εξήντα πέντε- µπορούν και θα αποκτήσουν
άδεια παραµονής δεκαετούς διάρκειας; Και αν τα ανήλικα παιδιά
των µεταναστών ανέρχονται σύµφωνα µε υπολογισµούς σε ενενήντα έως εκατό χιλιάδες; Πόσοι γονείς αυτών των παιδιών θα
ψηφίσουν, ως γονείς ηµεδαπών;
Αυτό το σύνολο είναι ανεξάρτητο αυτών που θα πάρουν µε τις
ταχύτατες διαδικασίες την ελληνική ιθαγένεια και θα ψηφίσουν
και στις δηµοτικές και στις εθνικές εκλογές. Ας µας απαντήσει
επιτέλους ο κύριος Υπουργός, επιµένει ότι εξήντα πέντε χιλιάδες θα είναι το καινούργιο εκλογικό σώµα, που δηµιουργείται µε
αυτό το σχέδιο νόµου;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο ειδικός αγορητής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, κ. Γιώργος Μαυρίκος, έχει το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Τρεις ηµέρες στη Μόνιµη Επιτροπή
και άλλες τόσες εδώ συζητώντας, ακούσαµε πάρα πολλές αναλύσεις και προσεγγίσεις µε χαρακτηριστικά στα οποία κυριαρχούσαν λογικές ψυχολογίας, φιλευσπλαχνίας, που «ανθρωπιστικές
προσεγγίσεις», ρατσιστικά και άλλα απειλητικά επιχειρήµατα εν
τέλει, δηλαδή, προσεγγίσεις που κρύβουν την ουσία, την πραγµατικότητα, που περιορίζουν το φαινόµενο σαν κοινωνικό φαινόµενο, σαν καθαρά ταξικό ζήτηµα.
Ακούσαµε, επίσης, από άλλους αναλύσεις αριθµητικές µε τη
λογική της δηµιουργικής αριθµητικής ή της εκλογικής αριθµητικής, ότι από αυτούς που θα νοµιµοποιηθούν, τόσους θα πάρει
το ένα κόµµα, τόσους θα πάρει το άλλο και ότι τα κόµµατα τοποθετούνται ανάλογο το τί ελπίζουν και τί προσδοκούν από τις
επερχόµενες δηµοτικές ή όποιες άλλες εκλογικές αναµετρήσεις.
Σε ό,τι µας αφορά, κάναµε σαφές και ξεκαθαρίζουµε για µία
ακόµη φορά ότι αυτή η προσέγγιση είναι και προκλητική, πέρα
για πέρα λανθασµένη και υποκριτική. Γιατί, πρώτα από όλα, δεν
γίνεται καµµία συζήτηση για τις αιτίες που γεννούν αυτό το κοινωνικό φαινόµενο. Λέµε ότι όσο οι πόλεµοι θα συνεχίζονται, όσο
οι κατοχές θα διαρκούν, όσο οι πολιτικές διώξεις και οι δικτατορίες θα υπάρχουν, όσο η φτώχεια και η εκµετάλλευση θα διαιωνίζονται,ταφαινόµενασαναυτάπουζούµεεδώ,θαπολλαπλασιάζονται.
Μας προκαλεί πραγµατικά αγανάκτηση το ότι οι πολιτικές δυνάµεις, που στηρίζουν αυτή την πολιτική του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κυβερνήσεις δηλαδή, ελληνικές και του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας ∆ηµοκρατίας, που αποφάσισαν τη συµµετοχή στρατευµάτων στο Αφγανιστάν, στη Βοσνία, στη Σοµαλία κ.λπ., που
ενισχύουν τους γενεσιουργούς λόγους, έρχονται εδώ και λένε
ότι θα λύσουν το πρόβληµα.
Εν τέλει, για εµάς αν δεν έγινε µεγάλη συζήτηση -τουλάχιστον
στη σηµερινή συνεδρίαση- για τις νέες µειονότητες, για το ρόλο
διεθνών φόρουµ και για µια σειρά άλλα ιδρύµατα, που είναι γνωστό σε τι κατευθύνσεις λειτουργούν και πόσο µεθοδευµένα και
µε σχέδιο επεξεργάζονται λύσεις και παρεµβάσεις για δεκαετίες.
Ποιοι είναι αυτοί που οργανώνουν στη Θράκη τέτοια σεµινάρια;
Ποιοι χρηµατοδοτούν τέτοιες καταστάσεις, ποιοι καλλιεργούν το
µίσος, το δηλητήριο του ρατσισµού; Αυτές οι δυνάµεις, ακριβώς,
απέναντι στις οποίες όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δίνουν «γη
και ύδωρ». Για το λόγο αυτό τη θεωρούµε υποκριτική.
Κλείνω λέγοντας σε ό,τι αφορά το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, οι θέσεις µας είναι σε αρµονία, είναι σε αντιστοίχιση 100%
µε την πάγια θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, την
οποία διαµορφώνει µε βάση ιδεολογικά και ταξικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά. Όπως υπερασπίζαµε το δικαίωµα των Ελλήνων µεταναστών να έχουν πλήρη εργασιακά, µισθολογικά, ασφαλιστικά
και ανθρώπινα δικαιώµατα στη Γερµανία, στην Αυστραλία, στη
Σκανδιναβία και παντού, έτσι απαιτούµε και υπερασπίζουµε σήµερα το δικαίωµα των οικονοµικών µεταναστών να έχουν αυτά
τα δικαιώµατα.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ–Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εντυπωσιακή πραγµατικά η πολιτική υποκρισία του
ΠΑΣΟΚ. Προηγουµένως, ο κ. Κουτσούκος εγκάλεσε το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν καταδικάσαµε κάποια πράγµατα στo facebook κάποιου ανθρώπου.
Ζητάµε εδώ και τρεις ηµέρες, κύριε Κουτσούκο, να µας απαντήσει ο κύριος Υπουργός, αν καταδικάζει ή αποδέχεται το ψήφισµα της Α' Νοµαρχιακής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε ο
Γιώργος Καρατζαφέρης εδώ και κατέθεσε στα Πρακτικά της
Βουλής το ψήφισµα της Α' Νοµαρχιακής Θεσσαλονίκης του
ΠΑΣΟΚ και κάνει ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ ότι δεν ακούει.
Λοιπόν, ή τα επιχειρήµατά σας ισχύουν και όλοι όσοι αντιδρούν, όπως άκουσα και τον αξιότιµο κ. Πάγκαλο να λέει: «Είναι
ακραίοι ρατσιστές», άρα πρέπει άµεσα να διαγράψετε την Α' Νοµαρχιακή Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν επιτρέπεται, κύριε
Πάγκαλε, ένα προοδευτικό κόµµα, όπως εσείς, να έχει στους
κόλπους του τέτοιους ακραίους ρατσιστές, ή θα πρέπει να αποδεχτείτε δίκαιες αγωνίες των Ελλήνων πολιτών, στις οποίες οφείλετε να απαντήσετε.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, µας κάνει θλιβερή εντύπωση, ότι
έχουµε κάνει είκοσι πέντε ώρες συνεδρίαση και δεν έχει τοποθετηθεί ακόµα η Κυβέρνηση, γιατί δεν αποδέχεται το ψήφισµα.
Η κ. Τζάκρη σήµερα µας είπε ότι δεν το αποδέχεται γιατί ως
τώρα –ακούστε επιχείρηµα- ποτέ δεν έγινε δηµοψήφισµα για την
αλλαγή του κώδικα ιθαγένειας.
Μα, αφού ως τώρα δεν έγινε δηµοψήφισµα για κανένα θέµα,
άρα, µε αυτό το επιχείρηµα δεν θα γίνει δηµοψήφισµα για κανένα θέµα ποτέ. Γιατί, λοιπόν, να θέλει ο κ. Παπανδρέου, ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ψευδώς να αλλάξει αυτό
που γινόταν στο παρελθόν; Αλλά το επιχείρηµα της κ. Τζάκρη
είναι έωλο. ∆υστυχώς, όµως, εσείς -αν και σας προκαλούµε συνέχεια- δεν απαντάτε. Και αυτό είναι ντροπή για τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς.
Βεβαίως, οι φίλοι της Νέας ∆ηµοκρατίας να µην χαίρονται,
γιατί ούτε η Νέα ∆ηµοκρατία έχει απαντήσει γιατί δεν αποδέχεται το δηµοψήφισµα και αυτό είναι ακόµα χειρότερο. Συζητάµε
τρεις µέρες και ένας συνάδελφος στη Νέα ∆ηµοκρατία όταν ξέρετε ότι χιλιάδες νεοδηµοκράτες έχουν υπογράψει στις φόρµες
συλλογής υπογραφών που έκανε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, δεν έχει δώσει µία απάντηση όχι σε εµάς, στους ψηφοφόρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Ο αξιότιµος κ. Σκανδαλίδης -το είχε κάνει και στην Επιτροπήκαι είµαι βέβαιος ότι ο κ. Ευθυµίου θα τον εγκαλέσει στην τάξη
ως φιλόλογος, έκανε τη σύνδεση ότι δήθεν ο «Επιτάφιος» του
Περικλέους, µας καλεί να ψηφίσουµε αυτό το νόµο. ∆ιαβάζω,
λοιπόν τέσσερις γραµµές, µετάφρασης Ελευθερίου Βενιζέλου,
Επιτάφιος του Περικλέους, παράγραφος 36: «Την οµιλία µου θα
αρχίσω από τους προγόνους µας πρώτον, διότι είναι όχι µόνο δίκαιον, αλλά και πρέπον συγχρόνως εις τοιαύτην ευκαιρία όπως
η παρούσα να αποτίσωµεν εις την µνήµην των τον φόρον αυτόν
της τιµής».
Γιατί, ακούστε, κύριε Σκανδαλίδη, γιατί δεν τα µάθατε καλά ….
«Καθόσον κατοικούντες οι ίδιοι πάντοτε µέχρι σήµερα τη
χώραν αυτήν κατά τη διαδοχή των αλλεπαλλήλων γενεών µας
την παρέδωσαν ελευθέραν διά της ανδρείας τους».
Αυτό αν ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, είναι η κατοχύρωση του
δικαίου του αίµατος, το οποίοι οι µισοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ
το κατήγγειλαν ως ρατσιστικό. Αυτό µας λέει ο Θουκυδίδης,
κύριε Σκανδαλίδη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όταν αφορά τα πολιτικά δικαιώµατα στην Αρχαία Αθήνα, και
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κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε, σας παραπέµπω λοιπόν στο βιβλίου του Σαράντου Καργάκου «Η ιστορία των Αρχαίων Αθηνών».
Μάθετε επιτέλους ότι οι µέτοικοι στην Αρχαία Αθήνα, δηλαδή οι
οικονοµικοί µετανάστες, δεν έλαβαν ποτέ πολιτικά δικαιώµατα. Η
παράδοση της Αρχαίας Ελλάδος, την οποία πολλοί συνάδελφοι
του ΠΑΣΟΚ κακώς επικαλέστηκαν, µας λέει να µην ψηφίσουµε
αυτό το νόµο και πως ό,τι επιχείρηµα ακούστηκε ως προς την
Αρχαία Ελλάδα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι εντελώς λανθασµένο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Φθάνοντας στο τέλος της συζήτησης αυτού του νοµοσχεδίου
ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς ήρεµος θεωρεί ότι
έπραξε το καθήκον του, πιστός στις αρχές του, πιστός στις θέσεις που υπερασπίζεται και µπολιάζει την ελληνική κοινωνία από
τότε που υπάρχει ως χώρος.
Όλοι µίλησαν σε αυτή την Αίθουσα. Να έχετε υπ’ όψιν σας και
απευθύνοµαι προς όλες τις πτέρυγες της Βουλής, ότι οι λόγοι οι
οποίοι εκφωνήθηκαν αυτές τις µέρες στη Βουλή, έχουν καταγραφεί στα Πρακτικά και να ξέρετε ότι αυτά τα νοµοσχέδια είναι
νοµοσχέδια που προκαλούν πάντα το ενδιαφέρον των µελετητών και πάντα ανατρέχουν κάποιοι στις οµιλίες ώστε να διαµορφώσουν άποψη για την πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση
καθενός ξεχωριστά.
Και δεν αρκούν µόνο οι οµιλίες. Ακόµα και η ψήφος, σε τέτοια
νοµοσχέδια χαρακτηρίζει και διαµορφώνει ιστορικές συνειδήσεις
και αντιλήψεις. Αρκεί να σας αναφέρω πόσα αποσπάσµατα από
προηγούµενες τοποθετήσεις είτε Βουλευτών είτε αρθρογράφων
της δεκαετίας του '20 χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την Αίθουσα,
βεβαίως επανερχόµενα σε αυτή εδώ την Αίθουσα, ως φάρσα.
Αλλά έχετε υπ’ όψιν σας ότι –και απευθύνοµαι στην από κει
πλευρά- ο ελληνικός λαός είναι πολύ πιο ώριµος από όσα εκφράστηκαν από αυτήν την πτέρυγα. Και να είσθε βέβαιοι ότι το
βαροµετρικό χαµηλό που κάποιοι εξήγγειλαν και φαίνεται να το
προσδοκούν δεν πρόκειται να ενσκήψει στη χώρα από την υλοποίηση αυτού του νοµοσχεδίου. Και επειδή κατά την οµιλία κάποιου αγαπητού συναδέλφου ακούστηκε η πρωτοφανής άποψη
από νοµικό ότι τα δικαιώµατα αυτά δεν µπορούν να χαρακτηρίζονται ως δικαιώµατα ατοµικά, ως δικαιώµατα εν τω γεννάσθαι,
η θέση που εκφράζει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και πρέπει να γίνει κατανοητή σε αυτήν την Αίθουσα είναι µία και καθαρή, ότι απαγορεύεται -πρέπει να είµαστε η µοναδική χώρα
στον κόσµο που απαγορεύεται- η πολιτογράφηση. Αυτή ήταν και
η τοποθέτηση του κ. Καρατζαφέρη. ∆εν επιτρέπεται στην Ελλάδα, η µοναδική χώρα που δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η πολιτογράφηση! Και µάλιστα ο κ. Καρατζαφέρης εγκάλεσε τη Νέα
∆ηµοκρατία για το προηγούµενο νόµο που ίσχυε που είχε το
θεσµό της πολιτογράφησης.
Λοιπόν, όταν σε µία κοινωνία λείπει εντελώς ο θεσµός της πολιτογράφησης τότε αυτό είναι εν τω γεννάσθαι ατοµικό δικαίωµα.
Όταν για κάποιον ο οποίος αποφασίζει να ζήσει σε αυτή τη χώρα
για όλη του τη ζωή του το να του στερείς το δικαίωµα να αποκτήσει κάποια στιγµή την ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ή το να γίνεις Έλληνας πολίτης, αυτό είναι η µετεξέλιξη του πολιτικού
δικαιώµατος σε ατοµικό δικαίωµα. Βεβαίως είναι κυριαρχική
θέση, κυριαρχική απόφαση του κράτους να καθορίσει τους
όρους πολιτογράφησης.
Όµως δεν µπορεί ένα σύγχρονο κράτος-δικαίου να µην έχει
θεσµό πολιτογράφησης. Αυτή είναι η διαφωνία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Τσούκαλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Κύριε Υπουργέ, σας µένει να συµπληρώσετε αυτό το νοµοσχέδιο µε κάτι που λείπει και το χρεώνεσθε πλέον εσείς ως Κυβέρνηση. Επιτέλους να αποκτήσει η χώρα ολοκληρωµένη
µεταναστευτική πολιτική. Είσθε υπεύθυνος γι’ αυτή την πολιτική.
Εάν σύντοµα δεν την φέρετε, σύντοµα δεν γίνει απόφαση του
Κοινοβουλίου τότε να είσθε βέβαιος ότι το βαροµετρικό χαµηλό

4928

που κάποιοι εξήγγειλαν και το προσδοκούν ίσως να είναι η εξέλιξη γι’ αυτή εδώ τη χώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Πρόεδρος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης. Θέλετε
παρέµβαση ή δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ): ∆ευτερολογία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Καρατζαφέρη,
έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ): Κύριε Τσούκαλη, κατορθώσατε να παραµείνετε ήρεµος έξι δευτερόλεπτα. Στο έβδοµο ανεβήκατε. Και
αυτό καταδεικνύει ότι χάνετε ευκόλως την ψυχραιµία σας.
∆εν ακούσατε καλά τι είπαµε εµείς. Είπαµε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα της πολιτογραφήσεως των µη νοµίµως εισερχόντων. Περί αυτού µιλάµε. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο
λαθραίος. Αυτός που µπαίνει κανονικά από τα σύνορα της χώρας
είναι ο νοµίµως εισελθών. Επ’ αυτού βεβαίως δεν έχουµε καµµία
αντίρρηση.
Επιτέλους προσπαθείτε να µας πείσετε ότι είναι νόµιµο το λαθραίο, είναι νόµιµο να έρχεται κάποιος σε επαφή µ’ αυτήν τη
χώρα παρακάµπτοντας τους νόµους. Ε, δεν είναι λογικό. ∆εν
είναι νόµιµο. Από κει και πέρα αν θέλετε να δείξουµε µία ευαρέσκεια να το συζητήσουµε. Αλλά όχι όµως ξαφνικά επτακόσιοι σήµερα και δεν ξέρω πόσοι θα είναι του χρόνου τέτοια εποχή θα
νοµιµοποιηθούν µέσω των διαφόρων τερτιπίων που βρίσκει το
ένα ή το άλλο κόµµα. Περί αυτού πρόκειται.
Για όλα αυτά που είπαν κάποιοι αµέσως και κάποιοι εµµέσως.
Να ξεκαθαρίσω λέγοντας εις τον φίλτατο κ. Πάγκαλο ότι αυτοί οι
ίδιοι που σας προπηλάκισαν εχθές, κύριε Αντιπρόεδρε, οι ίδιοι
προπηλάκισαν µε πρόστυχο, χυδαίο τρόπο τον Αντιπρόεδρο της
Βουλής και δικό µας Βουλευτή τον κ. Βαϊτση Αποστολάτο. Με
χειρότερους λόγους και έχω στη διάθεσή σας, κύριε Πάγκαλε,
επειδή πιστεύω πως είσθε έντιµος άνθρωπος όλο το video της
χθεσινής συγκεντρώσεως. Αν δεν το θέλετε από εµένα να το πάρετε από το «MEGA» και θα διαπιστώσετε ότι δεν υπήρχε µισή
σηµαία του ΛΑΟΣ. Βέβαια, επειδή ου γαρ έρχεται µόνο καµµία
φορά µε αφαίρεση και της δυνατότητας της καλύτερης οπτικής
επαφής, θα ήθελα να σας παρακαλέσω άλλη φορά να βλέπετε
καλύτερα πριν πείτε κάτι δηµόσια εναντίον µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Εµείς καταδικάζουµε τη βία και την αλητεία από όπου και αν
προέρχεται. ∆εν το ακούω όµως από όλους µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα. Την αλητεία και τη βία η οποία προσβάλλει το Βουλευτήριο ανεξαρτήτως αν έρχεται από την Αριστερά ή έρχεται από
τη ∆εξιά. Όποιος προσβάλλει το Βουλευτήριο για µένα είναι
εκτός του ορθοδόξου και είναι αυτό ακριβώς που περιγράφετε
διά της λέξεως αλητεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και εµείς είµαστε εδώ να το πούµε και να το ξαναπούµε, δυόµισι χρόνια τα λέµε. Εµείς είµαστε εναντίον των εγκληµατιών, του
πολέµου. Είµαστε εναντίον των δολοφόνων. Είµαστε εναντίον
των φασιστών οποιουδήποτε χρώµατος. Και έχω καταδικάσει σε
αυτήν την Αίθουσα και τον Χίτλερ και τον Στάλιν. Άλλοι δεν µπορούν να το πουν αυτό. Εµείς καταδικάζουµε εκείνους που εγκληµάτησαν, που σκότωσαν κόσµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αυτή είναι η αλήθεια και αυτός ήταν ο υπέρτατος ρατσισµός.
Ο ρατσισµός του φασισµού και ο ρατσισµός του Στάλιν. Για άλλους όµως είναι Θεός ο Στάλιν. Για εµάς είναι το ίδιο κατάπτυστος µε τον Χίτλερ. Επιτέλους σε αυτήν την Αίθουσα να
ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα και να µην αφήνουµε έωλα και µετέωρα πράγµατα εις τους αιώνες των αιώνων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε ζητήσει το λόγο για δευτερολογία. Επιµένετε µετά
την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδος;
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, τρία λεπτά
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δικαιούµαι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μάλιστα, τρία λεπτά
έχετε. Επιµένετε στη δευτερολογία σας;
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία και αµέσως µετά
έχει ζητήσει το λόγο ο Υπουργός και κλείνουµε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Και κλείνουµε!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν εξαρτάται από
εµένα, κύριε Γιακουµάτο, γιατί το δικαίωµα του λόγου …
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτέλους!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Γιακουµάτο, φωνασκείτε µη ακουόµενος, αλλά θορυβών.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Συγγνώµη, δε φωνάζω, κύριε
Πρόεδρε, αλλά εξοργίζοµαι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βεβαίως φωνασκείτε
όταν δεν ζητάτε το λόγο. Όταν δεν σας έχει δοθεί ο λόγος φωνασκείτε, λέω, θορυβών, αλλά µη ακουόµενος επί της ουσίας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Από τις τρεις η ώρα είµαι εδώ
και έχει πάει επτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Κανονισµός κανονίζει
για τα δικαιώµατα του λόγου των συναδέλφων. Και δεν θα στερήσω εγώ από κανένα συνάδελφο που έχει το δικαίωµα λόγου.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Το να φέρνουµε τον Βουλευτή
στις 3 η ώρα δεν το ορίζει ο Κανονισµός. Να τον φέρουµε στις 7.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Χρυσανθακόπουλε, θα σας παρακαλέσω οπωσδήποτε µέσα στα τρία λεπτά
να αναπτύξετε τις απόψεις σας.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Μετά από τρεις µέρες –παρακαλώ λίγη ησυχία, κύριε Πρόεδρε- διαλόγου σε αυτήν την Αίθουσα …
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ λίγη ησυχία. Κύριε Οικονόµου, σας παρακαλώ, κάνετε
θόρυβο και ο οµιλητής διατύπωσε την παράκληση για λίγη ησυχία για να ακουστεί.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά από τρεις
µέρες σε αυτήν την Αίθουσα κατεφάνη µία περίεργη συνοδοιπορία και συµπόρευση.
Πράγµατι, αξιοσέβαστοι της παραδοσιακής Αριστεράς µε τη
Σταλινική εκδοχή, αγαπητοί από τη Νεωτερίζουσα Αριστερά µε
µία πιο χαλαρή προσέγγιση και λίγο πιο εύκολη, αναρχικοί επίσης εκτός Αιθούσης –και έχει µεγάλη σηµασία αυτό- νεοφιλελεύθεροι εντός Αιθούσης και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ πάρα
πολλοί, γιατί ο φιλελευθερισµός εναγκαλίσθη άνευ αντιρρήσεων
τα προηγούµενα χρόνια, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση µαζί µε
τους ιµπεριαλιστές, µαζί µε τους καπιταλιστές, παγκοσµιοποιητές, µαζί µε αυτούς που ισχυρίζονται το δίκιο εδάφους, το δίκιο
του κατακτητή.
Και η προσέγγιση η αριστερίζουσα έχει µία αρχή, ότι όλα είναι
ταξικά. Πώς γίνεται η συµπόρευση των ταξικών προσεγγίσεων
µε τους αταξικούς αναρχικούς; Πώς γίνεται στην πράξη να έχουν
τα ίδια επιχειρήµατα αποδόµησης;…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Χρυσανθακόπουλε µε συγχωρείτε , είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε,
αλλά η δευτερολογία επί του νοµοσχεδίου θα πρέπει να είναι.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω
ακόµα ένα λεπτό, να ολοκληρώσω. Έχω σκεπτικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς γίνεται όλοι
αυτοί να συµφωνούν στην αποδόµηση του έθνους, να έχουµε κατασυκοφάντηση της έννοιας του έθνους παγκόσµια, ότι δήθεν
δεν φταίει ο καπιταλισµός και τα συµφέροντα για τους πολέµους,
αλλά τα έθνη υποκινούν τους πολέµους.
Έτσι, λοιπόν, σ’ αυτή τη λογική εγκλωβισµένοι ηγεµονευόµενοι, είπαν τα ίδια πράγµατα στην πράξη µε τους µισθωµένους
κονδυλοφόρους -συντάκτες του νοµοσχεδίου- οι οποίοι είναι οι
εχθροί της εθνικής µας ταυτότητας και που εισηγούνται και πέτυχαν κατάργηση εθνικών γιορτών, κατάργηση παρελάσεων. Και
µην ξεχνάνε οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ -οι οποίοι δεν προσέχουν
αυτή τη στιγµή- ότι υπέγραψαν όλοι την προηγούµενη φορά το
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2007, για την κατάργηση της Ορθοδοξίας από επίσηµη θρησκεία
του κράτους.
Σ’ αυτή τη λογική της νέας πολυπολιτισµικής κοινωνίας η
οποία θα είναι η Βαβυλωνία που ονειρεύονται, σαφώς αυτό το
νοµοσχέδιο έχει θέση. Σε αυτό, όµως, το νοµοσχέδιο και στο περιεχόµενο του, η παγίδα είναι µία και σαφής. ∆εν είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή ένας ατοµικός αυτοπροσδιορισµός. Είναι
η τεχνητή κατασκευή µειονοτήτων, που θα τινάξει στον αέρα και
θα διαλύσει το εθνικό µας κράτος.
Αυτό είναι το τελικό επιχείρηµα και τα επόµενα χρόνια να το
θυµάστε, θα φέρουνε σωρεία τις τροπολογίες στα νοµοσχέδια
για τη νέα πραγµατικότητα που θεσπίζει αυτό το νοµοσχέδιο σήµερα και για την οποία θα τιµωρηθούν πάραυτα όλοι οι συνοδοιπόροι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Ραγκούσης για τη πρωτολογία του.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Αγαπητές και
αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας όχι απλώς αυτό το τριήµερο,
αλλά µια µακρά περίοδο δηµόσιας συζήτησης και εντός αλλά και
εκτός Κοινοβουλίου και ειδικά αυτή τη στιγµή δεν θα προσέθετε
κάτι πολύ σηµαντικό να επαναλάβει κάποιος, µια σειρά από επιχειρήµατα τα οποία µε έναν τρόπο -όπως για κάθε καλόπιστο παρατηρητή, αποδείχθηκε στη διάρκεια των συζητήσεων µέσα στην
Ολοµέλεια- καταρρίπτουν το σύνολο σχεδόν των ισχυρισµών,
που τουλάχιστον αυτοί δεν εδράζονται στο πραγµατικό περιεχόµενο των διατάξεων του παρόντος νοµοσχεδίου.
Έτσι, λοιπόν, καµµία νοµιµοποίηση, κανενός οικονοµικού µετανάστη που σήµερα ζει χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα, δεν προκύπτει απ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Μόνο νόµιµοι οικονοµικοί µετανάστες,
καθώς επίσης και οµογενείς, µπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων αυτού του νοµοσχεδίου.
Λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας ασφάλειας οι οποίοι θα
επέβαλαν στο κράτος, στην πολιτεία την άρνηση απόδοσης της
ελληνικής ιθαγένειας σε κάποιον που κάνει αίτηση, προβλέπονται ρητώς και κατηγορηµατικώς και µάλιστα χωρίς την υποχρέωση αιτιολόγησης. Είναι δεκάδες τα ποινικά κωλύµατα τα οποία
εάν συντρέχουν στην περίπτωση οποιουδήποτε ζητήσει να πάρει
την ελληνική ιθαγένεια, αυτά θα είναι από µόνα τους λόγος η πολιτεία να αρνηθεί να εγκρίνει µια τέτοια αίτηση.
Υπάρχει πλέον στη χώρα µας -µετά την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου- δευτεροβάθµιο όργανο πολιτογράφησης, προκειµένου να ελέγχει, προκειµένου να διερευνά καθετί που πρέπει
γύρω από τη διαδικασία απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας.
Και έρχοµαι τώρα στους απόδηµους. Για τους απόδηµους
όσοι επιχείρησαν να χρησιµοποιήσουν αυτό το επιχείρηµα και να
συµπλέξουν µεταξύ τους δυο τελείως ξεχωριστά πράγµατα, γνωρίζουν οι ίδιοι πόσο δηµαγωγική είναι η προσπάθεια που επιχείρησαν, πόσο δηµαγωγικό είναι το τέχνασµα.
Τι γίνεται µε τους µουσουλµάνους; Για τους µουσουλµάνους,
νοµίζω ότι η επίσηµη φωνή της Εκκλησίας –και θα ήταν παράλειψη σε όλη αυτή τη διάρκεια των συζητήσεων να µην υπάρξει
µνεία από πλευράς µας- νοµίζω ότι δίνει την καλύτερη απάντηση,
αλλά και φωτισµένοι ιεράρχες οι οποίοι στη διάρκεια αυτού του
τριµήνου-τετραµήνου, ένοιωσαν την ανάγκη να παρέµβουν.
Κοιτάξτε, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση υπάρχει και αιωρείται
ακόµη στις τοποθετήσεις των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αλλά και των συναδέλφων του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού, µια σειρά κατηγοριών, ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα
λειτουργήσει σαν µαγνήτης, ότι αυτό το νοµοσχέδιο εισάγει τη
χαλαρότητα στην αντιµετώπιση της ελληνικής ιθαγένειας και την
παρέχει πλέον µε ευκολία. Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα µπορούσε να το ισχυρισθεί κάποιος, αν αγνοούσε αυτό που συµβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αν ξαφνικά, δηλαδή, είχε
µια µαγική δυνατότητα να διαγράψει το άνοιγµα των συνόρων
στις αρχές της δεκαετίας του ’90 …
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Έντεκα χρόνια µετά ήσασταν
κυβέρνηση και λέτε ακόµη αυτό το επιχείρηµα;
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ! Μα, πετάγεστε και διακόπτετε από εκεί!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Εάν είχε µια µαγική ικανότητα να διαγράψει τις τρεις µαζικές και αυτόµατες
νοµιµοποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν τελευταία φορά την περίοδο 2005-2007 και που είχαν σαν αποτέλεσµα να νοµιµοποιηθούν εκατόν πενήντα χιλιάδες -µέχρι τότε χωρίς χαρτιά- οικονοµικοί
µετανάστες.
Θα είχαν, όµως, βάση όλες αυτές οι κατηγορίες εάν µέχρι σήµερα, µπορούσε η ελληνική πολιτεία να αποδείξει ότι διαχειρίστηκε µε την προσήκουσα σοβαρότητα αλλά και αξιοπιστία και
φειδώ την απονοµή της ελληνικής ιθαγένειας. Και εδώ είναι που
αρχίζουν τα πράγµατα να γίνονται δύσκολα. Να γίνονται δύσκολα, αλλά ταυτόχρονα και να φωτίζουν το πραγµατικό από το
οποίο φεύγουµε και στο πραγµατικό το οποίο πηγαίνουµε.
Είχαµε την ευκαιρία πολλές φορές να πούµε διάφορα παραδείγµατα. Σήµερα θα δώσω ένα ακόµη παράδειγµα όχι για το ελληνικό Κοινοβούλιο ούτε για να προστεθεί στην αξιολόγηση των
συναδέλφων κατά τη διάρκεια της ψήφου τους, αλλά για τον
ιστορικό του µέλλοντος και κυρίως για να αποτελεί µια καθαρή
απάντηση σε όλους όσοι -ακόµη και σήµερα- εξακολουθούν να
ισχυρίζονται τέτοιου τύπου κατηγορίες.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα,
δεν έχουν καµµία σχέση µε την Ελλάδα και παρ’ όλα αυτά, χωρίς
να γνωρίζουν ελληνικά, χωρίς να έχουν καν καµµία επαφή µε το
δίκαιο του αίµατος, απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια.
Αυτό το νοµοσχέδιο, φίλες και φίλοι, αγαπητές και αγαπητοί
συνάδελφοι, έχει µέσα του δυο µεγάλες περιοχές. Η µια µεγάλη
περιοχή αφορά τα παιδιά, την απονοµή της ιθαγένειας -εφόσον
οι νόµιµοι γονείς το ζητήσουν- σε όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν
εδώ ή και έκαναν τουλάχιστον επιτυχώς έξι χρόνια σχολείο.
Εµείς υποβάλαµε ένα ερώτηµα το οποίο δεν απαντήθηκε. Και
όσο αυτό το ερώτηµα δεν απαντάται, τότε όλη η προσπάθεια να
ακυρωθεί αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία σε αυτό της το σκέλος πολιτικά, δεν πρόκειται να πετύχει το παραµικρό.
Τι είναι αυτό το οποίο θα πάθει η Ελλάδα; Από τι κινδυνεύει η
χώρα µας; Τι θα ζηµιώσει την Ελλάδα, αν την ιθαγένεια σε αυτά
τα παιδιά τη δώσουµε µε τη γέννησή τους εφόσον διατηρούµε το
δικαίωµά τους µόλις ενηλικιωθούν -στα δέκα οκτώ τους χρόνιανα αποφασίσουν τα ίδια για τα περαιτέρω.
Υπήρξε, όµως, και µια άλλη µεγάλη περιοχή η οποία ουσιαστικά έχει έναν τίτλο: «Οι σκοπιµότητες της Κυβέρνησης». Οι
κοµµατικές και πολιτικές σκοπιµότητες της παράταξής µας οι
οποίες διαφαίνονται µέσα από τις ρυθµίσεις και της αλλαγής του
τρόπου πολιτογράφησης, αλλά και της παροχής δικαιώµατος
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους οµογενείς και στους νόµιµους οικονοµικούς µετανάστες στις δηµοτικές εκλογές.
Αυτή είναι µια κατηγορία που πολλές φορές και µε διάφορους
τρόπους, εξαπολύθηκε. Νοµίζω, όµως, αγαπητές και αγαπητοί
συνάδελφοι, ότι ήρθε η ώρα να πούµε ότι δεν είναι αυτή η αλήθεια -όπως µε έναν τρόπο παραπειστικό προσπαθείτε να δώσετε
όλο αυτό το διάστηµα των τριών µηνών- για τον απλούστατο
λόγο: Τι ισχύει αυτή τη στιγµή στη χώρα µας χωρίς να ψηφισθεί
αυτό το νοµοσχέδιο;
Αυτό το οποίο ισχύει αφορά τρία πράγµατα, τρία είναι τα δεδοµένα: Υπουργός, εξακόσιες πενήντα χιλιάδες νόµιµοι µετανάστες και εκλογές, εκλογικές σκοπιµότητες κ.ο.κ..
Είναι αλήθεια ή δεν είναι ότι µε την ισχύουσα νοµοθεσία -χωρίς
αυτό τον νέο κώδικα ελληνικής ιθαγένειας που εισηγούµαστεστην πραγµατικότητα αυτό, το οποίο έχει σα δυνατότητα αυτός
που έχει στα χέρια του αυτή, την υπογραφή -και δεν είναι άλλος
από τον εκάστοτε Έλληνα Υπουργό, άρα τον Υπουργό της σηµερινής Κυβέρνησης, της σηµερινής κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας- είναι να µεταχειριστεί αύριο το πρωί, όπως θέλει,
απονέµοντας όπου θέλει την ιθαγένεια και λογαριασµό να µη
δώσει;
Είναι αυτή η αλήθεια ή δεν είναι; Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Έλληνας Υπουργός σήµερα µπορεί να δώσει σε όσους θέλει αδιακρίτως, χωρίς να λογαριάζει κανέναν σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, σε όσες χιλιάδες θέλει την ελληνική ιθαγένεια.
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Άρα, πού πάει, πού εδράζεται η περίφηµη κινδυνολογία περί
σκοπιµοτήτων, όταν ερχόµαστε και στην πραγµατικότητα αποποιούµαστε το δικαίωµα που µέχρι σήµερα είχαµε να δώσουµε
την ιθαγένεια σε όσες χιλιάδες θέλαµε. ∆εν θα το παίρνατε χαµπάρι ποτέ. ∆εν θα µπορούσατε να το εµποδίσετε στην πραγµατικότητα. ∆εν θα µπορούσατε στο παραµικρό σκέλος να το
θεωρήσετε παράνοµο.
Και ερχόµαστε και εισάγουµε -γιατί αυτό πιστεύουµε- διαδικασίες ενός σύγχρονου κράτους δικαίου που λέει ότι δεν µπορεί
αυτή η διαδικασία, ειδικά στις σηµερινές δύσκολες περιστάσεις
για τον ελληνικό λαό, αλλά και τη χώρα µας σε σχέση µε τα µεταναστευτικά ζητήµατα που ανακύπτουν παγκοσµίως, να συνεχιστεί.
Γιατί αυτό κάνουµε. Βάζουµε κανόνες διαφάνειας, Βάζουµε
αυστηρές διαδικασίες για την απονοµή της ελληνικής ιθαγένειας.
Βάζουµε και δευτεροβάθµιο όργανο ελέγχου αυτής της απονοµής.
Άρα, ποιο κόµµα, ποια κυβέρνηση -που φαντάζοµαι ότι όχι
από σας, µπορείτε να µας κατηγορείτε, αγαπητοί συνάδελφοι
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κυρίως, αλλά δεν νοµίζω ότι µας
κατηγορείτε ότι δεν µπορούµε να καταλάβουµε µερικά πολύ βασικά πράγµατα- θα είχε τη δυνατότητα να θέλει να ασκήσει αυτές
τις πολιτικές µε µικροκοµµατική σκοπιµότητα και να µην εφαρµόζει µια νοµοθεσία που της παραδώσατε; Γιατί αυτή η νοµοθεσία που της παραδώσατε της επιτρέπει να το κάνει αυτό το
πράγµα, χωρίς κανένα εµπόδιο, χωρίς κανέναν περιορισµό. Ενώ
πηγαίνει σε αυτές τις διαδικασίες, διαδικασίες οι οποίες σε καµµία απολύτως περίπτωση, σε κανέναν πλέον δεν επιτρέπουν να
απονέµει την ελληνική ιθαγένεια, αν αυτός που τη ζητά δεν αποδεικνύει πραγµατικά ότι την αξίζει.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, µία µόνο κουβέντα θέλω να πω
γιατί όλο αυτό το διάστηµα ήταν συνειδητή η απόφαση της Κυβέρνησης να αποφύγει κάθε ιδεολογική φόρτιση σε αυτή τη συζήτηση. Και είναι αλήθεια ότι δύσκολα θα βρει κανείς σε όλες τις
παρεµβάσεις που κάναµε έντονη ιδεολογική φόρτιση, έντονη ιδεολογική προσπάθεια που θα πόλωνε µια τέτοια δηµόσια συζήτηση που είχε ανάγκη ο τόπος.
Όµως, κλείνοντας πρέπει να πούµε ανεπιφύλακτα ότι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η Βουλή απόψε πράγµατι κάνει
ένα ιστορικό βήµα, γι’ αυτό δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία. Μάλιστα, στην πραγµατικότητα -γιατί πρέπει αυτό να το τονίσουµετο ήπιο κλίµα που επικράτησε σε σχέση µ’ αυτό που πάρα πολύ
είχαµε φοβηθεί στην αρχή, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η δηµόσια
συζήτηση, ίσως κατά βάθος αποδεικνύει ότι η λογική, ακόµη και
σε αυτούς που αντιδρούν και διαφωνούν, κατά βάθος, επικρατεί. Και αυτό το ιστορικό βήµα που κάνει απόψε η Βουλή είναι
ιστορικό και θα µπορεί να µετρηθεί και ιστορικά. Και αυτό όχι
µόνο γιατί για πρώτη φορά συντίθεται –το είπαν πάρα πολλοί- το
δίκαιο του αίµατος µε το δίκαιο του εδάφους και στην πραγµατικότητα παράγει ένα νέο κώδικα, µία νέα αντίληψη στον κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας που οδηγεί τα πράγµατα στην ενσυνείδητη
επιλογή του υποψηφίου για να αποκτήσει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
Είναι ιστορικό βήµα, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, γιατί
στην πραγµατικότητα είναι ένα ιστορικό βήµα του ελληνικού Κοινοβουλίου, της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ένα ιστορικό βήµα απόλυτης εµπιστοσύνης στην ελληνική παιδεία και στον ελληνικό
πολιτισµό. Και αυτοί, οι οποίοι σήµερα µε την ψήφο τους συµπράττουν και οδηγούν το ελληνικό Κοινοβούλιο να κάνει αυτό
το ιστορικό βήµα, στην πραγµατικότητα αυτό λένε, ότι έχουν
απόλυτη εµπιστοσύνη και δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν στην
ελληνική παιδεία και στον ελληνικό πολιτισµό.
Είναι ένα ιστορικό βήµα πίστης στην Ελλάδα, στην Ελλάδα της
ασφάλειας, της ανθρωπιάς και της δικαιοσύνης. Είναι πραγµατικά ένα ιστορικό βήµα σε µια Ελλάδα και για µια Ελλάδα που
δεν φοβάται, έχει εµπιστοσύνη στον εαυτό της, είναι µία Ελλάδα,
η οποία επιτρέπει στους Έλληνες να είναι υπερήφανοι γι’ αυτήν.
Και αυτή είναι η Ελλάδα, η οποία εµείς πιστεύουµε, εµείς εργαζόµαστε για να ανήκει αυτή η Ελλάδα στους Έλληνες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Σύγχρονες ∆ιατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις» και θα γίνει
η ψήφισή τους χωριστά.
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί των άρθρων έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας. Μία
αίτηση από Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας και µία, επίσης αίτηση από Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών της Νέας
∆ηµοκρατίας αφορά στα άρθρα 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
και 25 του νοµοσχεδίου.
Η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών της Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού αφορά στα άρθρα 1, 2, 14, 17, 21
και 25 του νοµοσχεδίου, των οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής:
«ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Οι υπογράφοντες Βουλευτές της Ν.∆. µε την αίτηση αυτή ζητούµε την διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων
1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 25 του συζητούµενου σχεδίου
νόµου «Σύγχρονες ∆ιατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις».
1. Κωνσταντίνος Τασούλας.
2. Αθανάσιος Νάκος.
3. Αναστάσιος Καριπίδης.
4. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
5. Χρήστος Ζώης. Παρών.
6. Γρηγόριος Αποστολάκος.
7. ∆ηµήτριος Τσουµάνης.
8. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
9. Κωνσταντίνος Κόλλιας.
10. Μαργαρίτης Τζίµας.
11. Ευγενία Σπέντζα-Τσουµάνη.
12. Αθανάσιος ∆αβάκης.
13. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
14. Θεόδωρος Καράογλου.
15. Γεώργιος Βαγιωνάς.
16. Νικόλαος Νικολόπουλος.
17. Αναστάσιος Νεράντζης.
18. Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού αφορά στα άρθρα 1, 2, 14, 17, 21
και 25 του νοµοσχεδίου, των οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής:
ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Οι υπογράφοντες Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού αιτούµεθα τη διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
των άρθρων 1, 2, 14, 17, 21 και 25 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε θέµα: «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια
και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων
µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις».
Οι Βουλευτές
1. Καρατζαφέρης Γεώργιος.
2. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
3. Ανατολάκης Γεώργιος
4. Αποστολάτος Βαΐτσης
5. Βελόπουλος Κυριάκος
6. Βορίδης Μαυρουδής
7. Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
8. Κοραντής Ιωάννης
9. Κολοκοτρώνης Άγγελος
10. Μαρκάκης Παύλος
11. Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία
12. Πλεύρης Αθανάσιος
13. Πολατίδης Ηλίας
14. Ροντούλης Αστέριος
15. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος»
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Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας για να διαπιστωθεί αν
υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την
υποβολή της.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Νάκος. Παρών.
Ο κ. Αναστάσιος Καριπίδης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Ζώης. Παρών.
Ο κ. Γρηγόριος Αποστολάκος. Παρών.
Ο κ. ∆ηµήτριος Τσουµάνης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας. Παρών.
Ο κ. Μαργαρίτης Τζίµας. Παρών.
Η κ. Ευγενία Σπέντζα-Τσουµάνη. Παρούσα.
Ο κ. Αθανάσιος ∆αβάκης. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Παρών.
Ο κ. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. Παρών.
Ο κ. Θεόδωρος Καράογλου. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Βαγιωνάς. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Νικολόπουλος. Παρών.
Εποµένως υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Θα αναγνώσω τώρα και τον κατάλογο των υπογραφόντων την
αίτηση Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού για να
διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Ανατολάκης. Παρών.
Ο κ. Βαΐτσης Αποστολάτος. Παρών.
Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Παρών.
Ο κ. Μαυρουδής Βορίδης. Παρών.
Ο κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Κοραντής. Παρών.
Ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης. Παρών.
Ο κ. Παύλος Μαρκάκης. Παρών.
Η κ. Ουρανία Παπαδάκη-Παπανδρέου. Παρούσα.
Ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης. Παρών.
Ο κ. Αστέριος Ροντούλης. Παρών.
Ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος. Παρών.
Εποµένως υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(∆ΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επαναλαµβάνεται η
διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 1, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και επί των άρθρων 2,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 25 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: «Σύγχρονες ∆ιατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις».
Ερωτάται η Βουλή αν δέχεται να συµπτύξουµε τις έντεκα προ-
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βλεπόµενες ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η Βουλή παρεδέχθη
οµοφώνως.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κύριοι Ανδρέας
Μακρυπίδης από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας από
τη Νέα ∆ηµοκρατία, έµπειροι και οι δύο.
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω ότι, έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους,
επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ, κύριε Κουβέλη.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα ζήτηµα αναφορικά µε τον τρόπο ψηφοφορίας. Αυτή η γενική οµαδοποίηση
στερεί το δικαίωµα των Βουλευτών ή, τουλάχιστον, των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για την επιµέρους διαφοροποίηση της ψήφου,
ως προς τα συγκεκριµένα άρθρα.
Κατά συνέπεια έχω τη βεβαιότητα ότι η οµαδοποίηση αυτή δεν
εξυπηρετεί την εξειδίκευση της ψήφου, για την κάθε διάταξη χωριστά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κουβέλη, συζητήσαµε µε τα κόµµατα…
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Εκτός και αν, κύριε Πρόεδρε, µας δώσετε τη δυνατότητα µιας δήλωσης, προκειµένου να γνωρίζετε, τι
ακριβώς έχουµε ψηφίσει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ακριβώς αυτό. Επειδή
υπήρξε αυτό το ερώτηµα και µε βάση τις θέσεις που πήραν τα
κόµµατα στα επιµέρους άρθρα, δηλαδή κάποια µπορούν να καταψηφίζονται, άλλα να υπερψηφίζονται και από το δικό σας
κόµµα, παρακολουθώντας τη συνεδρίαση διαπίστωσα ότι και για
τα άρθρα, για τα οποία για παράδειγµα, δεν έχει καταθέσει ονοµαστική ψηφοφορία ο ΛΑΟΣ -η Νέα ∆ηµοκρατία έχει καταθέσει
για περισσότερα- αλλά και αυτά επίσης καταψηφίζονται από τον
ΛΑΟΣ άρα δεν υπάρχει αυτό το πρόβληµα.
Εάν εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε όταν θα καταθέτετε την ψήφο
σας να κάνετε και µία διαφοροποίηση, να κάνετε τη διαφοροποίηση αυτή. Αλλά δεν υπάρχει πρόβληµα συγχύσεως, γιατί επαναλαµβάνω και για τα άρθρα που δεν συµπεριλαµβάνονται στην
πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας από τον ΛΑΟΣ, υπάρχει αρνητική ψήφος και ήδη έχει δηλωθεί στην Αίθουσα από τους Βουλευτές του ΛΑΟΣ και από τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ τον κ.
Καρατζαφέρη.
Εάν είµαστε έτοιµοι, παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας εισέρχεται στην Αίθουσα
ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Γεώργιος Παπανδρέου. Όρθιοι
οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Υπάρχει συνάδελφος
που δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές από τους συναδέλφους κ. ∆ιονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, κ. Κυρίακο
Μητσοτάκη, κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη, κ. Ελένη Ράπτη και κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, οι οποίοι δεν µπορούν να παρευρεθούν στην ψη-
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φοφορία και δηλώνουν ότι εάν παρευρίσκονταν στη Βουλή θα
καταψήφιζαν τα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Οι ψήφοι αυτές δεν προσµετρώνται στο αποτέλεσµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστική ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 273 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 1, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 168 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 1, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 100 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 5 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον Υπουργό.
Υπέρ του άρθρου 2, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 2, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 116 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 14, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 173 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 14, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 100 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 15, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 173 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 15, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 100 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 16, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 173 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 16, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 100 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 17, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 17, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 100 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 16 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 18, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 173 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 18, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 100 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 19, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 173 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 19, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 100 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 20, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 173 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 20, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 100 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 21, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 173 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 21, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 100 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 25, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 168 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 25, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 100 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 5 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 25 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σύµφωνα
µε τα παρακάτω πρωτόκολλα ονοµαστικής ψηφοφορίας:
«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1
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

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+

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
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)

+
+

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

+
+
+
+
+
+
-

+

+
+
+
+
+
«ΠΑΡΩΝ»
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
«ΠΑΡΩΝ»
«ΠΑΡΩΝ»
+
+
+

+
+
+
-

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

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

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

+
+

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

+

+
+

+

-

+

+
+
+

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
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

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
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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

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

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 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
∆αβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος
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+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
«ΠΑΡΩΝ»
+

+

+
-

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

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

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

+
+

+
+

+

+
«ΠΑΡΩΝ»
+

+
+
+

+

+

+

-

+

+
+
+
+

+
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

-

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 168
……”…….”………: «ΟΧΙ» 100
… …”……”………: «ΠΑΡΩΝ» 5
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 273
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

+
+

+

+

+

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2
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)

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+

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
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)
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Ρέππας ∆ηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

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

+
+
+

+

+
+

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

+
+
+
-

+
+

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΒ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

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
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 ∆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

4951

+
+

+

+

-

+

+
+
+

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
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

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+
+

+
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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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

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 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
∆αβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος

+
+

+

+
+
+

+

+

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

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

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

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

-

+

+
+
+
+

+
+
+
+
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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
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 157
……”…….”………: «ΟΧΙ» 116
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 273
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

4953

+

+
+

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 14, 15, 16,
18, 19,.20 και 21
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)

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+

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
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)

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Ρέππας ∆ηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+

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

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
-

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

+
+
+
-

+
+

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

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

+
+

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

+

+
+

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
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

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+

+
+

+
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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

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

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

+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
∆αβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος

4955

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
-

+
+
+

+
+

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης ∆ηµήτριος
∆ιαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

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)

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

-

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

4956

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 173
……”…….”………: «ΟΧΙ» 100
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 273
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

+
+

+

+
+

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17
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

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
«ΠΑΡΩΝ»

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
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)

+
+
+
+
+
«ΠΑΡΩΝ»
+
-

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

+
+
+

+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Ρέππας ∆ηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης ∆ηµήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
«ΠΑΡΩΝ»
«ΠΑΡΩΝ»
+
+
+
«ΠΑΡΩΝ»
«ΠΑΡΩΝ»
«ΠΑΡΩΝ»

+
+
+
-

+
+

+

+

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΒ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

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
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

+
+
+
+
«ΠΑΡΩΝ»

+
+
«ΠΑΡΩΝ»
+

+

+

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

4957

+
+
+
+

+

-

+

+
+
+

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
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

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
«ΠΑΡΩΝ»

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
«ΠΑΡΩΝ»

+
+

+

+
+

+

4958

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+

+
+

+
+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

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

+

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης ∆ηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μιχαλολιάκος Βασίλειος
Μανωλάκου ∆ιαµάντω
Αποστολάτος Βαϊτσης
∆ρίτσας Θεόδωρος

+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
∆αβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος

+
-

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
«ΠΑΡΩΝ»
+
«ΠΑΡΩΝ»

+

+
-

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης ∆ηµήτριος
∆ιαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

+
+

+
+

+
+
+

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

+

+
«ΠΑΡΩΝ»
+
«ΠΑΡΩΝ»

+
+
+
«ΠΑΡΩΝ»

+

+

+

-

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
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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
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 157
……”…….”………: «ΟΧΙ» 100
«ΠΑΡΩΝ» 16
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 273
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

+

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25
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

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

OXI

+
+
+
+

∆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
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)

+
+
+
+
+
«ΠΑΡΩΝ»
+
-

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

+
+
+
+
+
+

+

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)

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
«ΠΑΡΩΝ»
«ΠΑΡΩΝ»
+
+
+

+
+
+
-

+
+

+

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

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

+
+
+

+

+

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

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

-

+

+
+
+

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
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

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
-

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
-
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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

+
+
+

+
+
+

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
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+

+
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+

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

+
+

+
+
+
+

+

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

+
«ΠΑΡΩΝ»
+

+
+
+

+

+

+

-

+
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+
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Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

+
+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 168
……”…….”………: «ΟΧΙ» 100
«ΠΑΡΩΝ» 5
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 273
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και τώρα προχωρούµε
στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και
άλλες ρυθµίσεις» έγινε δεκτό κατ’ αρχήν και κατ’ άρθρον κατά
πλειοψηφία και η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη
συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
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συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.55’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 και ώρα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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11.30', µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος ορκωµοσία, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Συντάγµατος, του εκλεγέντος Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Καρόλου Γ. Παπούλια, σύµφωνα µε την
ειδική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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