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κράτος και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων, σελ. 1659 - 1667
4. Επί του Κανονισµού, σελ. 1663
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και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν σε διατελέσαντες
Υπουργούς Οικονοµικών (δύο δικογραφίες) και στον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σελ. 1720
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος, σελ. 1654
β) Προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αδυναµία καταβολής των
εισφορών των ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης
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1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
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σε άδεια», σελ. 1680
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ΣΤ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ Κ. ,
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ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 1670, 1671, 1709
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 1670, 1672, 1673, 1709
Ζ. Επί της ανακοίνωσης των δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή:
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 1721
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 1720, 1721, 1722, 1723
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σελ. 1654, 1655
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
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ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
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ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 1706, 1707, 1708
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 1703
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Αθήνα, σήµερα στις 17 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 18.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων
του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Γ’ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 11-92013 εξουσιοδότηση του Τµήµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΣΤ’ συνεδριάσεώς
του, της Τετάρτης 11 Σεπτεµβρίου 2013, σε ό,τι αφορά
στην ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόµου:
1. «Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής
Δηµοκρατίας της Κίνας».
2. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής
Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού σχετικά µε τη Λειτουργική Σχέση, που
αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence
COE Functional Relationship MOU)».
3. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Άµυνας του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου

Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defence COE Operation MOU)».
4.«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας σχετικά µε
την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)».
5. «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων
Πληροφοριών περί Άµυνας».
6. «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων, µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων».
7. «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους
του Κατάρ»)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 32/12-9-2013 επίκαιρη ερώτηση της
Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Βασιλικής
Κατριβάνου προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προ-
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στασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας και υποδοχής των Σύρων προσφύγων στη χώρα µας,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 30/12-9-2013 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Καπερνάρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», δεν θα
συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 29/12-9-2013 επίκαιρη ερώτηση
της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη–Αικατερινάρη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 28/12-9-2013 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή Επικρατείας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό
27/12-9-2013 επίκαιρης ερώτησης του Ε’ Αντιπροέδρου
της Βουλής και Βουλευτή Χαλκιδικής του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ιωάννη Δριβελέγκα προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
Στον κύριο Αντιπρόεδρο θα απαντήσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας έχω υποβάλει τη συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση για ένα θέµα το οποίο απασχολεί όχι µόνο
τη Χαλκιδική, αλλά όλη την παραγωγική Ελλάδα. Σε όλες
τις περιοχές της χώρας οι ελιές έχουν ελάχιστη παραγωγή. Μιλάµε για µία µείωση παραγωγής που φτάνει το
80%. Είναι ζήτηµα, δηλαδή, να είναι κατά 10% µε 20%
αυτή η χρονιά παραγωγική.
Υπάρχει λοιπόν, µεγάλο πρόβληµα σε όλο τον αγροτικό
κόσµο που ασχολείται ιδιαίτερα µε το ελαιόλαδο. Ξέρετε
δε, ότι και αυτή η µικρή, η ελάχιστη παραγωγή που υπάρχει, έχει προσβληθεί σε µεγάλο βαθµό από το δάκο και
από άλλες ασθένειες, παρόλο που οι αγρότες έχουν κάνει
όλους τους απαιτούµενους ψεκασµούς. Η παραγωγή λοιπόν, έχει αποµειωθεί παντελώς, µε αποτέλεσµα οι αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση.
Βεβαίως και ξέρω και καταλαβαίνω ότι σε ένα τέτοιο τεράστιο πρόβληµα -γιατί µιλάµε για µία ζηµιά περίπου,
όπως υποθέτω εγώ, της τάξεως των 150 εκατοµµυρίων
ευρώ- είναι αδύνατο, σε αυτήν τη χρονική συγκυρία, το
κράτος και ιδιαίτερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
να βρει µία τέτοια λύση. Πρέπει όµως να φροντίσουµε να
βρούµε µέτρα στήριξης. Και υπάρχουν αυτά.
Κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία µπορώ να σας προτείνω κάποια κι εγώ. Και πιστεύω ότι κι εσείς θα έχετε τη
µέριµνα να δούµε αυτό το σοβαρό πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κ. Δριβελέγκα, για την επίκαιρη ερώτηση, διότι µου δίνει την ευκαιρία να ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία για το
πρόβληµα που υπάρχει φέτος, το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο -όπως είπατε κι εσείς- όχι µόνο στη Χαλκιδική, αλλά
και σε αρκετές περιοχές της χώρας που παράγουν ελιές
και ελαιόλαδο.
Κύριε συνάδελφε, υπηρετήσατε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και γνωρίζετε τα περιθώρια δράσης.
Θέλω όµως να ενηµερώσω τους συναδέλφους Βουλευτές
ότι το ελαιόλαδο και οι ελιές υπάγονται στο καθεστώς της
Κοινής Οργάνωσης των Γεωργικών Αγορών. Συνεπώς τα
διάφορα µέτρα στήριξης λαµβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επιτρέπεται η λήψη εθνικών παρεµβατικών µέτρων.
Να ενηµερώσω επίσης, επειδή κατά καιρούς δεχόµαστε
κριτική ιδιαίτερα από την Αριστερά, από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα, ότι οι τιµές των προϊόντων διαµορφώνονται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς µε βάση την προσφορά και τη
ζήτηση, τους κανόνες του ανταγωνισµού και την ποιότητα
των προϊόντων.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι την εβδοµάδα που µας πέρασε,
σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος Ελαίας του Υπουργείου, η τιµή του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου κυµαίνεται
κατά µέσο όρο από 2,46 ευρώ έως 2,70 ευρώ το κιλό, ενώ
του παρθένου ελαιόλαδου από 2,14 ευρώ έως 2,32 ευρώ
το κιλό. Οι περσινές τιµές κυµάνθηκαν από 1,86 ευρώ
µέχρι 2,47 ευρώ στο έξτρα παρθένο και από 1,53 ευρώ
έως 1,72 ευρώ στο παρθένο. Εποµένως οι τιµές φέτος
είναι καλύτερες από τις περσινές.
Το τρίτο που θέλω να επισηµάνω είναι, ότι το ελαιόλαδο
και η καλλιέργεια της επιτραπέζιας ελιάς στηρίζονται µε
διάφορα µέτρα και δράσεις. Όπως ξέρετε, οι καλλιεργητές ελιάς τυγχάνουν της ενιαίας ενίσχυσης.
Υπάρχει επίσης η ενίσχυση του άρθρου 68, το λεγόµενο
«ποιοτικό παρακράτηµα» σε όσους εφαρµόζουν συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης στις ζώνες που είναι
Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης.
Ακόµη, στα µικρά νησιά υπάρχει η ενίσχυση για τη συντήρηση των παραδοσιακών ελαιώνων που είναι 130 ευρώ
το εκτάριο.
Υπάρχει η ενίσχυση η οποία δίνεται στους ελαιώνες που
εφαρµόζουν προγράµµατα βιολογικής γεωργίας.
Και, βεβαίως, είναι και τα προγράµµατα των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων µε τα οποία ενισχύονται οι
φορείς του κλάδου για την υλοποίηση δράσεων, για τη
βελτίωση της ελαιοκαλλιέργειας και την µεταποιητική βιοµηχανία.
Στο πλαίσιο αυτό, την τριετία 2012-2015 τόσο η ΕΑΣ
Πολυγύρου όσο και ΕΑΣ Χαλκιδικής, ως οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, υπέβαλαν προγράµµατα εργασίας και
τους εγκρίθηκε συνολικό ποσό κοινοτικής χρηµατοδότησης 500.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πράγµατι, όπως είπατε κι εσείς, µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα του ΕΛΓΑ φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες που
επικράτησαν την περίοδο της ανθοφορίας των ελιών σε
πολλές περιοχές της χώρας, δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Η έντονη, θα έλεγα, εναλλαγή ακραίων καιρικών
φαινοµένων είχε ως αποτέλεσµα, τη µειωµένη παραγωγή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
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Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ΕΛΓΑ και µε δεδοµένη την
περσινή αρκετά καλή παραγωγή, δεν µπορεί να µη ληφθεί
υπ’ όψιν και η συµβολή στη µειωµένη φετινή παραγωγή
του φαινοµένου της παρενιαυτοφορίας. Σύµφωνα µε
αυτό, τα δέντρα τη µία χρονιά παράγουν το σύνολο της
δυναµικότητάς τους, ενώ την εποµένη η παραγωγή τους
είναι αρκετά µειωµένη. Το φαινόµενο είναι πιο έντονο,
όπως ξέρετε, στους ξερικούς ελαιώνες.
Άρα θα πρέπει να συνεκτιµηθεί στη µειωµένη παραγωγή και ο αντίστοιχος συντελεστής της παρενιαυτοφορίας.
Στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, θα έχω την ευκαιρία να παραθέσω τις δυνατότητες που υπάρχουν για
την περαιτέρω στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν
από αυτά τα φαινόµενα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε,
κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, να αρχίσω από το τελευταίο. Το γεγονός ότι οι ελιές καρποφορούν κάθε δεύτερη χρονιά –και
είπατε ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ξερικές- θα πρέπει
να συνυπολογιστεί. Σχετικά µε τη φετινή παραγωγή, θα
πρέπει να ξέρετε ότι τα τελευταία τριάντα µε σαράντα
χρόνια δεν έχει υπάρξει ξανά τόσο µειωµένη.
Σε ό,τι αφορά δε, τις ποτιστικές ελιές δεν ισχύει αυτό
πλέον.
Τώρα σηµασία έχει να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε,
γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβληµα. Βεβαίως αυτό ισχύει
για όλο τον ελληνικό λαό, µε όλα τα µέτρα που παίρνονται. Ιδιαίτερα όµως, οι αγρότες δεν θα µπορούν να ξεκινήσουν καµµία καλλιέργεια. Θα αφήσουν τα δέντρα τους
και τις ελιές εντελώς ακαλλιέργητες. Δεν πρόκειται να πάρουν καθόλου εισόδηµα και δεν µπορούν να πληρώσουν
ούτε µεροκάµατο.
Γι’ αυτό λοιπόν, όλοι εµείς πρέπει να βρούµε δυνατότητες και τρόπους.
Είπατε πριν, κύριε Υπουργέ, ότι απαγορεύεται η κρατική ενίσχυση κ.λπ.. Μπορούµε να ζητήσουµε, αφού έκανε
την καταγραφή της ζηµίας ο ΕΛΓΑ -όπως είπατε- καθεστώς εθνικής ενίσχυσης. Μπορεί να υπάρξει αυτή η δυνατότητα –εάν το εγκρίνουν- έστω και µετά από κάποιους
µήνες -περίπου εννέα, το γνωρίζετε κι εσείς- εάν παρουσιάσουµε σωστά και σοβαρά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Δεν πρόκειται να πούµε ψέµατα. Γνωρίζουν και ο
κύριος Πρόεδρος από τα Χανιά και ο παριστάµενος
Υπουργός από το Ηράκλειο ότι φέτος η χρονιά είναι τραγική για τους αγρότες.
Άρα λοιπόν, έχουµε τη δυνατότητα -και τα στοιχεία- να
ζητήσουµε αυτήν την ενίσχυση. Και πρέπει να το κάνετε
ιδιαίτερα φέτος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Επίσης θέλω να σας πω και το εξής: Κάτι πρέπει να κάνουµε και µε τα αγροτικά φάρµακα. Εγώ είχα ξεκινήσει
µια προεργασία. Τουλάχιστον να κάνουµε αυτό που γίνεται και µε τα φάρµακα για την υγεία µας. Να µειωθούν δηλαδή, οι τιµές στις οποίες πωλούνται, γιατί σε αυτήν την
περίοδο κρίσης και µείωσης του εισοδήµατος είναι υπερβολικές.
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Ασχοληθείτε µε το θέµα αυτό και θα δείτε ότι θα έχουµε
πολλά περιθώρια να τους βοηθήσουµε.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε:
Ακούγονται, κύριε Υπουργέ, στις τηλεοράσεις απίστευτα νούµερα σε σχέση µε τη φορολογία των αγροτικών τεµαχίων. Δεν πιστεύω ότι έχουν καµµία σχέση µε την
πραγµατικότητα. Μάλλον δεν γνωρίζουν, διότι µιλάνε για
60, 70, 80 ευρώ. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει στην τηλεόραση. Βεβαίως, εσείς θα το διαψεύσετε, αλλά δεν φτάνει
αυτό.
Πρέπει εσείς, ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης -και
εσείς κύριε Υπουργέ που προέρχεστε από την επαρχίανα προστατέψετε τους παραγωγούς, ιδιαίτερα αυτούς οι
οποίοι πράγµατι παράγουν. Δεν είναι δυνατόν να βάλουµε
φορολογία εκεί που θέλουµε την ανάπτυξη, όταν µάλιστα,
λέµε ότι στηριζόµαστε όλοι στην αγροτική πρωτογενή
ανάπτυξη και παραγωγή.
Αυτό να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν, γιατί ακούµε απίθανα
πράγµατα. Για παράδειγµα, λένε, «όταν κάποιος είναι
πρώτος στη θάλασσα». Και αν είναι πρώτος στη θάλασσα
και καλλιεργεί ελιές; Θα πληρώσει αντικειµενική αξία ως
πρώτος στη θάλασσα; Όταν αλλάξει χρήση, βεβαίως και
να φορολογηθεί.
Όλα αυτά λοιπόν, πρέπει να σας απασχολήσουν και να
µας απασχολήσουν όλους, για να έχουµε πρωτογενή παραγωγή στη χώρα και να µην υπάρξουν αδικίες. Θυµάµαι
ότι κάποιοι Βουλευτές φώναζαν εδώ για το ΕΕΤΗΔΕ, ιδιαίτερα για την κατοικία στα βόρεια προάστια. Λοιπόν, να
µην ωφεληθούν αυτοί και την πληρώσουν οι αγρότες.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε συνάδελφε, ότι ο υφιστάµενος κανονισµός του ΕΛΓΑ δεν µπορεί να καλύψει τη
ζηµία που έχουµε από τη µειωµένη φετινή παραγωγή. Καλύπτει συγκεκριµένα φυσικά αίτια, παγετό, χαλάζι, πληµµύρες, καύσωνα, ανεµοθύελλα κ.λπ.. Η µειωµένη όµως
παραγωγή, όπως και εσείς είπατε, µπορεί να ενταχθεί σε
Πρόγραµµα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, ΠΣΕΑ.
Για να υπάρχει Πρόγραµµα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, γνωρίζετε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες
βασικές προϋποθέσεις, που, εν προκειµένω, νοµίζω µπορούµε να πούµε ότι υφίστανται. Να τεκµηριώνεται, δηλαδή,
επιστηµονικά από επιτροπή, η απώλεια της παραγωγής, ως
αποτέλεσµα δυσµενών καιρικών συνθηκών, το ύψος της
ζηµίας να είναι πάνω από 30% σε επίπεδο περιφερειακής
ενότητας, σε σχέση µε το µέσο όρο της προηγούµενης
τριετίας. Επίσης τα επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία να
επιβεβαιώνουν ότι πράγµατι είχαµε δυσµενή καιρικά φαινόµενα και βεβαίως να εγκριθεί η σχετική δαπάνη από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΛΓΑ παρακολουθεί την εξέλιξη του
φαινοµένου. Και θα συνεχίσει να την παρακολουθεί µέχρι
την ολοκλήρωση της συγκοµιδής, προκειµένου να διαµορφώσει συνολική εικόνα για το µέγεθος της ζηµιάς.
Την ίδια ώρα οι περιφερειακές επιτροπές των περιφερειακών ενοτήτων προβαίνουν σε αξιολόγηση της ζηµιάς,
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κανονισµού Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων.
Όπως ξέρετε, έργο της περιφερειακής επιτροπής είναι
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η αξιολόγηση, ο προσδιορισµός µε ακρίβεια των ζωνών
που επλήγησαν από το έκτακτο περιστατικό και η αξιολόγηση των ενδεχόµενων ζηµιών. Στη συνέχεια συντάσσει
έκθεση µε την οποία προτείνει την ένταξη της ζηµιάς στα
ΠΣΕΑ ή την απόρριψή της.
Όσον αφορά το χρόνο υποβολής των ΠΣΕΑ, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να δώσω µία απάντηση, γιατί κατά
καιρούς στην Αίθουσα υπάρχουν τέτοια ερωτηµατικά:
Ο χρόνος υποβολής των ΠΣΕΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται µία φορά στην αρχή της νέας χρονιάς,
αφού συνεκτιµηθεί το µέγεθος της ζηµιάς. Και αυτό διότι,
όταν υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, θα πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένος, µε
όλα τα στοιχεία του έτους ζηµιάς. Αλλιώς, εάν ο φάκελος
υποβληθεί νωρίτερα και θεωρηθεί ότι δεν έχει όλα τα
στοιχεία, δεν έχει την πληρότητα, είναι πολύ πιθανόν να
µην εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τέλος θα ήθελα να επισηµάνω ότι ο ΕΛΓΑ καταβάλλει
σηµαντικές προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Προγραµµάτων Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων. Ήδη
έχουµε σηµαντικά αποτελέσµατα προς την κατεύθυνση
αυτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας.
Όπως ξέρετε, για τις περσινές πυρκαγιές που είχαµε
στη Χίο, υποβλήθηκε πρόγραµµα στις 27 Δεκεµβρίου του
2012, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στις 23 Μαΐου και βρίσκεται σε διαδικασία λήψης ΦΕΚ.
Τον Οκτώβριο λοιπόν, θα υπάρχει επίσηµη ανακοίνωση
από τον ΕΛΓΑ, προκειµένου να κριθούν οι δικαιούχοι για
τη χορήγηση της ενίσχυσης.
Όσον αφορά τα άλλα δύο ζητήµατα που θέσατε, κύριε
συνάδελφε, για τα φυτοφάρµακα, το θέµα το γνωρίζουµε
και επιχειρούµε να το αντιµετωπίσουµε οριστικά. Θα
υπάρχει πρόνοια στο νοµοσχέδιο που θα καταθέσει σύντοµα το Υπουργείο µας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ελπίζουµε ότι θα συµβάλει στην αντιµετώπιση
αυτού του ζητήµατος που θέσατε και εσείς.
Τέλος για τη φορολόγηση των αγροτεµαχίων, που
τόσος θόρυβος γίνεται, θα ήθελα και εγώ από αυτό το
Βήµα να διαψεύσω τις πληροφορίες που ακούγονται από
διάφορα µέσα ενηµέρωσης για φορολόγηση της τάξεως
των 70 και 80 ευρώ το στρέµµα. Δεν έχουν δόση αληθείας
αυτά. Η τιµή βάσης για τη φορολόγηση των αγροτεµαχίων είναι 1,5 ευρώ το στρέµµα. Βεβαίως θα υπάρχουν
διάφοροι συντελεστές, εάν είναι ξερικές ή ποτιστικές οι
καλλιέργειες, εάν είναι µονοετείς ή πολυετείς κ.ο.κ..
Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες θα κληθούν µε βάση τις
πραγµατικές τους δυνάµεις να συνεισφέρουν στην εθνική
προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να σας πω σχετικά µε αυτό
που είπατε στην πρωτολογία σας, ότι δηλαδή το φαινόµενο της µη παραγωγής ελιάς και ελαιολάδου φέτος,
µπορεί να οφείλεται στο ότι τη µια χρονιά παράγουν ελιές
και την άλλη δεν παράγουν, πως δεν ισχύει, διότι µπορεί
να συµβαίνει αυτό το πράγµα, αλλά δεν συµβαίνει όλα τα
ελαιόδεντρα µιας περιοχής να είναι φέτος γεµάτα και την
επόµενη άδεια. Στο ένα κτήµα είναι, στο άλλο δεν είναι.
Είναι σταθερή η απόδοση κατά περιοχή και κατ’ έτος. Στο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Νοµό Χανίων είναι περίπου τριάντα χιλιάδες µε τριάντα
πέντε χιλιάδες τόνοι. Φέτος δεν είναι ούτε για το καντήλι.
Και θα ξέρετε ότι αυτό οφείλεται στα έκτακτα καιρικά φαινόµενα, στους σφοδρούς, νότιους, θερµούς ανέµους που
έφεραν και άµµο από την Αφρική. Το αποτέλεσµα ήταν
στην ανθοφορία. Σε ορισµένες περιοχές δεν υπάρχει ούτε
σταγόνα λάδι. Θα πρέπει να αντιµετωπιστεί κάτω από
αυτά τα δεδοµένα το πρόβληµα.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό
31/12-9-2013 επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, σχετικά µε την αδυναµία καταβολής των εισφορών των ασφαλισµένων του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕΕ) λόγω της κρίσης.
Στον κύριο συνάδελφο θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Εργασίας κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να
αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα διαβάσω µία καταγγελία που µας έχει έρθει τελευταία, ενώ µας έχουν έρθει και πάρα πολλές άλλες.
Η καταγγελία λοιπόν, έχει ως εξής: «Λέγοµαι Βασίλης
Χατζηδηµητριάδης και είµαι εξήντα τριών χρόνων. Πρόσφατα κατέθεσα τα χαρτιά µου για σύνταξη. Το πρόβληµα είναι ότι τα τελευταία τρία χρόνια αδυνατούσα να
πληρώσω τις εισφορές µου –το ίδιο συµβαίνει και µε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες- και είχα την ελπίδα
ότι θα µπορούσε να εξοφληθεί το υπόλοιπο που υπήρχε
µε τη σύνταξη. Δυστυχώς όµως, όπως φαίνεται και στο
επισυναπτόµενο έγγραφο από τον ΟΑΕΕ, µου ζητούσαν
5.500 ευρώ µετρητά µέσα σε δύο µήνες, κάτι το οποίο
αδυνατούσα και αδυνατώ να καταβάλω.
Η προθεσµία των δύο µηνών παρήλθε και µου λένε
τώρα ότι όχι µόνο πρέπει να καταβάλω όλο το ποσό και
µετά να αρχίσω να παίρνω σύνταξη, αλλά ότι χάνω και όλα
τα αναδροµικά. Ξέρω θα µου πείτε ότι αυτό λέει ο νόµος,
αλλά ποιος νόµος αφήνει έναν ηλικιωµένο µετά από σαράντα χρόνια εργασίας χωρίς σύνταξη και χωρίς περίθαλψη µόνο και µόνο, επειδή αδυνατεί να πληρώσει τις
εισφορές των τελευταίων τριών χρόνων λόγω κρίσης;».
Στο σηµείο αυτό λοιπόν, εγώ θα ήθελα να προσθέσω
το εξής: Στα χρέη που έχει ο εν λόγω κύριος προς τον
ΟΑΕΕ, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες,
είναι και το κοµµάτι της υγείας. Και δυστυχώς, ξέρουµε
όλοι ότι ενώ δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν περίθαλψη, επειδή όφειλαν τις εισφορές τους, το πρώην
ΤΕΒΕ και νυν ΟΑΕΕ, τους χρεώνει κανονικά και την περίθαλψη την οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν.
Σας έχουµε κάνει, λοιπόν, αλλά και σας κάνουµε τις
εξής ερωτήσεις: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πληρώνουν
όλοι οι ασφαλισµένοι τις ίδιες εισφορές για υγειονοµική
περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ; Διότι ξέρετε ότι υπάρχει και µια
µεγάλη διαφορά µε κάποιους άλλους ασφαλισµένους στο
ΙΚΑ. Όµως, για τις ίδιες αιτήσεις παροχής, οι µεν ελεύθεροι επαγγελµατίες καλούνται να πληρώνουν τριακόσιες
εξήντα µέρες ασφάλισης και οι µεν µισθωτοί του ΙΚΑ µόνο
πενήντα ηµέρες ασφάλισης.
Θα προχωρήσετε λοιπόν, σε κάποια ενιαία ρύθµιση
όλων των ασφαλισµένων µε βάση τις ετήσιες εισφορές
των µισθωτών του ΙΚΑ, προκειµένου µε το ελάχιστο κόστος να έχουν όλοι πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και
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όχι µόνο οι παράνοµοι αλλοδαποί οι οποίοι χωρίς ΑΦΜ
«µπουκάρουν» µέσα και περιθάλπονται απολύτως δωρεάν, ώστε µ’ αυτόν τον τρόπο να µειωθούν οι συνολικές
ετήσιες εισφορές των ελευθέρων επαγγελµατιών;
Για ποιο λόγο δεν θεσπίζετε παύση των πλειστηριασµών και ως προς τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των ασφαλισµένων προς τους οργανισµούς ασφάλισης, όπως
ισχύει στις ιδιωτικές διαφορές έως 31-12-2013, καθ’ όσον
η οικονοµία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορεία ύφεσης,
όπως εδώ και πολλά χρόνια;
Δεύτερον, θα ικανοποιηθεί το αίτηµα χιλιάδων ελεύθερων επαγγελµατιών που έχουν δεχθεί βάναυσα πλήγµατα
από την οικονοµική κρίση και ζητούν να τροποποιηθεί η
κείµενη νοµοθεσία, ώστε κατά τη διαδικασία ρύθµισης
οφειλών να µην υπολογίζεται το ποσό –απολύτως λογικόπου αναλογεί στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που
δεν είχαν, κατά το διάστηµα που οι ασφαλισµένοι δεν
ήταν ενήµεροι και δεν λάµβαναν παροχές;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο
έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κ. Κεγκέρογλου για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Οι ερωτήσεις
ήταν τέσσερις, προσθέσατε και µία ακόµα, µε αποτέλεσµα να έχουµε πέντε ερωτήσεις.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Η πιο σηµαντική είναι αυτή µε
την καταγγελία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πράγµατι το
θέµα το οποίο θέτετε είναι πάρα πολύ σοβαρό και οι ερωτήσεις θα µπορούσαν πράγµατι να ήταν δέκα. Πιστεύω
ότι όλο το ζήτηµα αποτελεί µια ενότητα, γιατί από την
κρίση έχουν πληγεί κυρίως οι µικροεπαγγελµατίες, αλλά
και οι εργαζόµενοι. Οι επιπτώσεις αυτές είναι πάρα πολύ
σηµαντικές και συµβάλλουν στην αδυναµία τους να καταβάλουν εισφορές, µε αποτέλεσµα να έχουµε συσσώρευση και για το διάστηµα πριν από την 31η Δεκεµβρίου,
αλλά και µέσα στο 2013.
Η ρύθµιση η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή την άνοιξη,
έδινε τη δυνατότητα για τη ρύθµιση των οφειλών µε κάποιες προϋποθέσεις σε σαράντα οκτώ δόσεις, αλλά είχε
σηµαντικά προβλήµατα, κάτι που φάνηκε από την πρώτη
αξιολόγηση, αλλά και από τον αριθµό των επαγγελµατιών
που ζήτησαν να ενταχθούν. Για το λόγο αυτό και απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου του δικού σας κόµµατος, είπα ότι αξιολογούµε αυτήν τη ρύθµιση, προκειµένου
να τη βελτιώσουµε και να την προσαρµόσουµε, έτσι ώστε
να µπορέσουν να ενταχθούν πολύ περισσότεροι. Ρύθµιση
σηµαίνει τη δυνατότητα να µπορείς να πληρώσεις, αλλά
σηµαίνει σίγουρα και την ιατροφαρµακευτική κάλυψη.
Έτσι λοιπόν, αφαιρέθηκε η προϋπόθεση που υπήρχε
για τη φορολογική ενηµερότητα και προβλέφθηκε η ρύθµιση των οφειλών του 2013 σε δώδεκα µηνιαίες δόσεις.
Και αυτή η ρύθµιση-προσαρµογή που έγινε, θα κριθεί και
θα αξιολογηθεί και αυτή.
Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αυξήθηκε ο αριθµός των
επαγγελµατιών που είχαν ληξιπρόθεσµες οφειλές. Και
όταν λέω αυξήθηκε, εννοώ ως προς τη συµµετοχή στο
σύστηµα. Υπήρξε δηλαδή ανταπόκριση. Εποµένως βοήθησε αυτή η προσαρµογή η οποία έγινε, αν και υπάρχει
ταυτόχρονα ένα µεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν
έχουν προσέλθει.
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Σήµερα το κύριο πρόβληµα που πιστεύω ότι αντιµετωπίζουµε -και είναι προβληµατισµός όλων- είναι το θέµα
της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, όπως πολύ σωστά
το θέσατε.
Όµως, για να κλείσω την πρωτοµιλία µου, να πω ότι στο
ζήτηµα που έχει να κάνει µε τον συνταξιούχο που είναι εν’
όψει της συντάξεως και οφείλει εισφορές, υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης ποσού µέχρι 20.000. Εάν δηλαδή οφείλει τρία χρόνια, οι εισφορές αυτές µπορεί να είναι, µε τις
προσαυξήσεις, περίπου 15.000 ή και λιγότερα. Πιστεύω
ότι καλύπτεται απ’ αυτήν τη ρύθµιση των 20.000. Εάν δεν
καλύπτεται και υπερβαίνει και έχει, παραδείγµατος χάριν,
22.000 µε 2.000 µπορεί να ενταχθεί στη ρύθµιση.
Υπάρχει ίσως µια σκέψη για αύξηση, αλλά δεν θα έλυνε
το θέµα, µια και η παρακράτηση γίνεται µέσα σε συγκεκριµένο διάστηµα από τη σύνταξή του πάλι. Δεν θα έχει
δηλαδή πάλι τη δυνατότητα να επιβιώσει µε µία σύνταξη,
η οποία θα είναι πάρα πολύ µικρή, εάν του κρατάµε όλη
τη σύνταξη. Υπάρχει όµως αυτή η δυνατότητα.
Στη δευτεροµιλία µου θα αναφερθώ στο θέµα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των σκέψεων που
υπάρχουν για την περαιτέρω διευκόλυνση των επαγγελµατιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία
λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Καταθέτουµε για στα Πρακτικά την επιστολή προς τον ΟΑΕΕ, καθώς και το επισυναπτόµενο έγγραφο: Η οφειλή είναι κάτι παραπάνω από
20 χιλιάδες. Συγκεκριµένα είναι 21.679,08.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σίγουρα δεν έχουν πληγεί µόνο από την κρίση. Έχουν
πληγεί και από τις-στην καλύτερη των περιπτώσεωνάστοχες, για να µην πούµε εγκληµατικές, ενέργειες προκατόχων σας, όταν έβαλαν όλη την Ελλάδα και τα ταµεία
είτε να παίζουν στο Χρηµατιστήριο είτε να επενδύουν σε
«τοξικά οµόλογα» είτε να κάνουν επενδύσεις υψηλού ρίσκου. Το αποτέλεσµα και στις τρεις περιπτώσεις ήταν το
συγκεκριµένο, ότι χάθηκαν όλα τα λεφτά των ταµείων.
Αυτό είναι ένα κοµµάτι.
Άλλο κοµµάτι είναι, ότι δεν µας απαντήσατε εάν υπάρχει µέριµνα σχετικά µε το τµήµα του χρέους κάποιου
προς τον ΟΑΕΕ, που έχει να κάνει µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, που ούτως ή άλλως δεν την είχε ούτε
µπορούσε να την έχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Πάει κάποιος να κάνει ρύθµιση σε ένα χρέος του και µεγάλο κοµµάτι αυτού του χρέους είναι για κάποιες παροχές και κάποιες υπηρεσίες, που ούτως ή άλλως δεν είχε
τη δυνατότητα να τις έχει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι
απάνθρωπο. Αυτό το κάνει µόνο το κράτος. Ούτε οι ιδιωτικές εταιρείες δεν το κάνουν. Δεν πληρώνεις έξι µήνες
το συµβόλαιό σου; Κόβεται και τελειώνει η υπόθεση. Δεν
συνεχίζουν να σε χρεώνουν µέχρι να πληρώσεις το πρώτο
εξάµηνο ή το δεύτερο ή πάει λέγοντας.
Η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει. Είπατε ότι µε
τη βελτιωµένη ρύθµιση υπήρξε αύξηση των ελευθέρων
επαγγελµατιών που πήγαν στον ΟΑΕΕ, για να κάνουν
ρύθµιση. Ναι, οι απειροελάχιστοι έγιναν ελάχιστοι, γιατί
περί αυτού πρόκειται. Η συντριπτική πλειοψηφία όλων
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όσων χρωστούν στον ΟΑΕΕ δεν πηγαίνουν καν, γιατί δεν
έχουν τη δυνατότητα ούτε για την προκαταβολή!
Η κατάσταση είναι τραγική και θα πρέπει να µεριµνήσετε άµεσα και ουσιαστικά, διότι βλέπουµε πως δεν υπάρχει προοπτική ανάκαµψης της οικονοµίας, παρά όσα λένε
οι συναρµόδιοι Υπουργοί σας -Οικονοµικών, Οικονοµίας,
Εµπορίου και δεν ξέρουµε ποιος άλλος- ότι δηλαδή όλα
πάνε ρολόι. Την κατάσταση τη βλέπετε και εσείς: Όλα τα
µαγαζιά κλείνουν και αυτά που είναι ανοικτά, είναι για να
κλείσουν τους επόµενους µήνες και υπάρχει ένας φαύλος
κύκλος που οδηγεί µόνο στην καταστροφή.
Θα ήθελα µια απάντηση, ειδικότερα για το θέµα των
χρεών που έχουν να κάνουν µε την ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε,
µε την ευκαιρία της επίκαιρης ερώτησής σας, θα ήθελα να
σας πω πως έχω ενταχθεί σε ρύθµιση ως ελεύθερος επαγγελµατίας και µάλιστα σε εποχή που τα πράγµατα ήταν
πολύ καλύτερα για την οικονοµία. Η πρώτη απορία που
µου δηµιουργήθηκε, ήταν ακριβώς αυτή: Μα αφού δεν είχα
επί ενάµιση χρόνο -που είχα να πληρώσω- ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, γιατί δεν χρειάστηκε να πάω -πόσω µάλλον αν χρειαζόταν- πώς θα πληρώσω εκ των υστέρων;
Είναι ένα θέµα που έχει τεθεί απ’ όλες τις πτέρυγες και όχι
µόνο από τους ίδιους τους ενδιαφεροµένους.
Η δυσκολία τήρησής του προσκρούει γενικότερα στο
θέµα της καθολικότητας του ασφαλιστικού συστήµατος
και της δυνατότητας που θα δοθεί, να πληρώνονται µόνο
τα ενενήντα ευρώ και όχι το κοµµάτι που αφορά στο συνταξιοδοτικό, διότι εκεί οδηγεί η σκέψη σας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί, από τη στιγµή
µάλιστα που -όπως σωστά είπατε και υποστηρίζουν και οι
επαγγελµατίες- όταν θα µπουν στη ρύθµιση, θα πληρώνουν το σύνολο του τιµήµατος.
Άρα θα πρέπει να βρούµε έναν τρόπο, ώστε να υπάρχει
αυτή η δυνατότητα της ιατροφαρµακευτικής κάλυψης,
χωρίς να δίνουµε κίνητρο για να «σπάσει» η καθολικότητα
του ασφαλιστικού συστήµατος και προφανώς, για να µην
έχει δυνατότητα ο ΟΑΕΕ στη συνέχεια να προσφέρει καµµία από τις παροχές. Βέβαια γνωρίζουµε όλοι τις δυσκολίες καταβολής συντάξεων που υπάρχουν. Η καθολικότητα
πρέπει να διαφυλαχθεί.
Ταυτόχρονα πρέπει να αναζητήσουµε λύσεις, ούτως
ώστε παραδείγµατος χάριν, µε την ένταξη στη ρύθµιση
να υπάρχει για µεγαλύτερο διάστηµα –λέω µία σκέψη–
ασφαλιστική κάλυψη και να µη χρειάζεται κάθε µήνα να
αναθεωρείται.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Σκέψη για διαγραφή υπάρχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τώρα µην γίνεστε ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα διαγράψετε δηλαδή; Δεν κατάλαβα. Κάνετε κριτική σε άλλους και µετά έρχεστε και λέτε για
διαγραφή. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μη διακόπτετε, κύριε Παναγιώταρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δηλαδή λέτε να
διαγράψουµε τις 20.000 που οφείλει ο υποψήφιος συνταξιούχος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Το κοµµάτι της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που ούτως ή άλλως δεν είχε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ να τηρούµε τον Κανονισµό.
Όταν οµιλεί ο οποιοσδήποτε, να µην διακόπτεται.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Η δυνατότητα η
οποία µπορεί να υπάρξει, µε τις προτάσεις που σας είπα
ότι έχουν κατατεθεί απ’ όλες τις πτέρυγες, θα πρέπει να
εξεταστεί, ούτως ώστε, χωρίς να κινδυνεύσει ο οργανισµός, να µπορεί να παράσχει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη της και
ταυτόχρονα την αδυναµία να εξοφλήσουν τις εισφορές.
Με την ένταξη στη ρύθµιση -το ξαναλέω- γίνεται θεώρηση
του βιβλιαρίου και έχουν την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη την οποία χρειάζονται.
Θα σας πω ένα παράδειγµα: Μπήκε στο νοσοκοµείο άνθρωπος που δεν είχε βιβλιάριο και το νοσοκοµείο τον δέχεται. Στη συνέχεια υπήρχε το περιθώριο µετά από την
έξοδο του αλλά και πριν την έξοδο του να καλυφθεί, είτε
εντασσόµενος στη ρύθµιση θεωρώντας το βιβλιάριο είτε
µε άλλο τρόπο, εφόσον πληρούσε τις προϋποθέσεις.
Έτσι λοιπόν, λύσεις υπάρχουν, απλώς είναι δύσκολες
και κυρίως για τους επαγγελµατίες που αναφερόµαστε,
υπάρχει µία δυσανάλογη αντιµετώπιση. Αυτό φαίνεται εκ
των πραγµάτων, γι’ αυτό είπα ότι πρέπει να εξετάσουµε
και να αξιολογήσουµε ξανά αυτό το θέµα.
Το θέµα της δυνατότητας ένταξης στη ρύθµιση όµως,
πρέπει να είναι πρώτο, όπως και το θέµα της δυνατότητας
ακόµα και της µηνιαίας καταβολής των εισφορών αντί της
διµηνιαίας που δυσκολεύει τα πράγµατα, ακόµα κι αν
είναι το ίδιο το ποσό που πληρώνει, σε άθροισµα δηλαδή
δύο µηνών. Γι’ αυτό πρέπει να πω ότι έχει δοθεί κατεύθυνση στον ΟΑΕΕ, ούτως ώστε µέχρι το τέλος του έτους
να επιτευχθεί η µηνιαία καταβολή των εισφορών που θα
διευκολύνει τα πράγµατα. Με την ένταξη στη ρύθµιση
υπάρχει η δυνατότητα να µειώσει κατά δύο κλίµακες τις
ασφαλιστικές εισφορές, να ενταχθεί µέχρι δύο κλίµακες
χαµηλότερα και µε αυτόν τον τρόπο να µειώσει τη µηνιαία
υποχρέωσή του. Αυτές οι προσαρµογές λοιπόν που έγιναν βοηθούν.
Ξαναλέω ότι για το συνταξιούχο και γι’ αυτόν που είναι
πριν τη σύνταξη υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης µέχρι
20.000 ευρώ και να παρακρατούνται σταδιακά, µέχρι σαράντα µήνες από τη σύνταξη του.
Επίσης θα σας πω ότι, παρά το ότι οφειλές από 5.000
και πάνω πάνε στο ΚΕΑΟ για είσπραξη, αυτό δεν σηµαίνει
ότι η ποινικοποίηση άλλαξε όριο από 20.000 που έχει οριστεί και πήγε στις 5.000. Το «πέντε χιλιάδες» αφορά µόνο
τα µέτρα είσπραξης και όχι την ποινικοποίηση της οφειλής, η οποία παραµένει στις 20.000 ευρώ και πάνω.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάριος Σαλµάς αιτείται διήµερη άδεια απουσίας για το εξωτερικό. Το
Τµήµα εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
το Τµήµα ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζή-
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τηση των επίκαιρων ερωτήσεων. Εισερχόµεθα στην αναφορά που θα γίνει από το Προεδρείο της Βουλής, τους
εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και της Κυβέρνησης για την Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό
κράτος (14η Σεπτεµβρίου). Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί
µε την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων
της γενοκτονίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 24 Σεπτεµβρίου του
1998 η Βουλή των Ελλήνων, τακτοποιώντας µια ιστορική
εκκρεµότητα και ικανοποιώντας το πάγιο αίτηµα των µικρασιατικών προσφυγικών οργανώσεων, έκανε οµόφωνα
δεκτή πρόταση νόµου για την καθιέρωση της 14ης Σεπτεµβρίου, ως Ηµέρας Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Και
αν η επετειακή καθιέρωση µιας ηµέρας µνήµης µπορεί να
ηχεί συµβατική και τυπική, το περιεχόµενο αυτής της ηµέρας µάς φέρνει όλους αντιµέτωπους µε το νοσηρό και εκφυλιστικό φαινόµενο της γενοκτονίας, δηλαδή της
συστηµατικής προσπάθειας εξόντωσης µιας οµάδας ανθρώπων που ανήκουν στο ίδιο έθνος, την ίδια φυλή, την
ίδια θρησκεία, το οποίο δυστυχώς δεν έχει εκλείψει µέχρι
τις ηµέρες µας.
Η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας αποτέλεσε τη τραγική κατάληξη µιας από τις πλέον σηµαντικές
περιόδους της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας λόγω των
σηµαντικών σε έκταση και σε βάθος αλληλένδετων γεγονότων, των οποίων οι επιπτώσεις επηρέασαν και ακόµα
επηρεάζουν την πατρίδα µας.
Η κατάρρευση των ελληνικών δυνάµεων το 1922 σήµανε το τέλος της Μεγάλης Ιδέας και οδήγησε στον εκριζωµό του ελληνικού στοιχείου, µετά από αιώνες ακµαίας
οικονοµικής, εµπορικής, πνευµατικής και πολιτιστικής παρουσίας στην Ιωνία των φιλοσόφων του Οµήρου και του
κοσµοπολιτισµού.
Οι κυβερνήσεις των νεοτούρκων µε την ωµή εθνικιστική
πολιτική τους έναντι των θρησκευτικών πληθυσµών της
πάλαι ποτέ Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ήδη από το 1914
εφήρµοσαν συστηµατικό σχέδιο διωγµών του ελληνικού
-και όχι µόνο- στοιχείου και εκτοπισµού στα τάγµατα εργασίας. Οι εξοντωθέντες και οι αγνοούµενοι υπερβαίνουν
το µισό εκατοµµύριο.
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, της Σµύρνης, σχεδόν ενάµισι εκατοµµύριο Έλληνες της Μικράς Ασίας και
του Πόντου πήραν το δρόµο της προσφυγιάς, εκλιπαρώντας για µια θέση σε ένα πλεούµενο µε όλο το βιός τους
συναγµένο σε µια κουβέρτα.
Ο Γιώργος Σεφέρης στον «Τελευταίο Σταθµό», διερµηνεύοντας µε ποιητική ευαισθησία τη δυσβάσταχτη πραγµατικότητα της προσφυγιάς, γράφει: «Όµως τη σκέψη
του πρόσφυγα, τη σκέψη του αιχµαλώτου, τη σκέψη του
ανθρώπου που κατάντησε κι αυτός πραµάτεια, δοκίµασε
να την αλλάξεις, δεν µπορείς».
Ο Γενικός Πρόξενος των Ηνωµένων Πολιτειών στη
Σµύρνη Τζωρτζ Χόρτον, ο οποίος ήταν από τους τελευταίους που εγκατέλειψαν την πόλη-από τους ελάχιστουςµε κίνδυνο τη ζωή του και έσωσε πολλούς Έλληνες,
έγραψε για αυτά που εβίωσε στο περίφηµο έργο του «Η
Μάστιγα της Ασίας»: «Ένα από τα δυνατότερα συναισθήµατα που πήρα µαζί µου από τη Σµύρνη, ήταν το συναίσθηµα της ντροπής, γιατί ανήκα στο ανθρώπινο γένος».
Μετά την εγκατάστασή τους στη µητέρα πατρίδα οι
πρόσφυγες µπόλιασαν πολλαπλώς τον εθνικό κορµό µε
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την εργατικότητα, την οξυδέρκεια, την επιχειρηµατικότητα και την έφεση στο εµπόριο και τις επιστήµες, δίνοντας πνοή και ώθηση στο κλυδωνιζόµενο ελληνικό κράτος.
Ποτέ όµως δεν λησµόνησαν τις παραδόσεις, τα ήθη και
τα έθιµα των προγονικών τους εστιών και πάντοτε ζουν
µε το βουβό πόνο των οδυνηρών τους αναµνήσεων.
Σήµερα κάτι λιγότερο από έναν αιώνα µετά, αν ο εορτασµός των νικηφόρων επετείων, οι οποίες διατηρούν
ζωντανό το φρόνηµα, τη συνοχή και την αλληλεγγύη του
έθνους µας, θεωρείται καθολικά αυτονόητος, επιτρέψτε
µου να πω ότι η αναµόχλευση και η διατήρηση στην
εθνική µνήµη των εθνικών καταστροφών και περιπετειών
–όπως ήταν η Μικρασιατική Καταστροφή- µπορεί να αποδειχθεί ακόµα πιο επωφελής.
Οι εθνικές ήττες δεν πρέπει να λησµονούνται, υπό την
προϋπόθεση, όµως, ότι η ανάµνησή τους δεν θα περιορίζεται σε κλαυθµούς, σπασµωδικές συναισθηµατικές εξάρσεις και εκατέρωθεν επίρριψη ευθυνών, αλλά θα αποτελεί
εργαλείο ιστορικού αναστοχασµού και εφαλτήριο βελτιώσεως της εθνικής σκέψης και δράσης.
Ακόµα περισσότερο, σε µια εποχή που οι αγαστές διακρατικές σχέσεις µε τη γείτονα χώρα αποτελούν ακόµα ζητούµενο, µε ανοιχτές εκκρεµότητες αλλά και απαραίτητη
προϋπόθεση για την ειρηνική συµβίωση στην ευρύτερη περιοχή, η υπόµνηση τέτοιων τραγικών περιστατικών δεν
αποσκοπεί ασφαλώς στο να διαιωνίσει τα µίση ή την αµοιβαία καχυποψία. Αντιθέτως, αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για ουσιαστική ανυπόκριτη προσέγγιση, χωρίς
αποσιωπήσεις ή εξωραϊσµούς, αλλά µε νηφαλιότητα, αµοιβαίο σεβασµό και ανεκτικότητα.
Σήµερα η Βουλή των Ελλήνων µε σεβασµό, αποτίει το
δέοντα φόρο τιµής στα χιλιάδες θύµατα της Μικρασιατικής Καταστροφής. Καλούµε δε το σύνολο των Ελλήνων
και ασφαλώς και τους απογόνους των ξεριζωµένων προσφύγων να µην ξεχάσουν τα δραµατικά αυτά γεγονότα,
διότι η ιστορική ατροφία και η απώλεια της εθνικής µνήµης εγκυµονούν, ασφαλώς, σοβαρούς κινδύνους.
Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει τώρα, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, ο Βουλευτής Τρικάλων
κ. Ηλίας Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εκ µέρους της παράταξης της Νέας Δηµοκρατίας και του
Προέδρου µας, του κ. Αντώνη Σαµαρά, αποτίουµε φόρο
τιµής και µνήµης στους υπερπεντακοσίους χιλιάδες νεκρούς και αγνοουµένους του µικρασιατικού Ελληνισµού,
θύµατα συστηµατικής και προµελετηµένης πολιτικής πρακτικής των νεοτούρκων.
Τιµούµε αυτούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος, υπερασπιζόµενοι µία τρισχιλιετή ελληνική παρουσία στη γη της Μικράς Ασίας. Το αίµα εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, τα
δάκρυα και ο πόνος ενός ολόκληρου λαού παραµένουν
άσβεστα στη µνήµη των απανταχού Ελλήνων.
Λαοί που δεν τιµούν τους νεκρούς τους είναι λαοί χωρίς
µνήµη, είναι λαοί χωρίς µέλλον. Έθνη που ξεχνούν την
ιστορία τους, είναι καταδικασµένα στην αφάνεια. Η ιστορική µνήµη σφυρηλατεί την εθνική αυτογνωσία, εξασφαλίζει την εθνική συνέχεια και προάγει την εθνική ενότητα.
Οι σφαγές, οι βιασµοί, οι δολοφονίες αθώων αµάχων δεν
πρέπει και δεν µπορούν να ξεχαστούν.
Η πυρπόληση και καταστροφή της Σµύρνης –και όχι ο
συνωστισµός στην προκυµαία- αποτελεί σηµείο ορόσηµο
για τον Ελληνισµό. Θυµόµαστε, για να µην ξεχάσουµε.
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Όταν η πατρίδα µας είχε συµµάχους, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όταν υπήρχε εθνική ενότητα, µεγαλούργησε.
Δηµιούργησε το θαύµα των απελευθερωτικών αγώνων
του ’12-’13 και την Ελλάδα της Συνθήκης των Σεβρών, την
Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Όταν
αποµονώθηκε, όταν το έθνος διχάστηκε, πλήρωσε βαρύτατο τίµηµα.
Με τη σηµερινή Τουρκία είµαστε σύµµαχοι και γείτονες.
Επιθυµούµε σχέσεις καλής γειτονίας, σχέσεις που θα
εδράζονται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και αλληλοκατανόηση, παραδεχόµενοι όµως τα λάθη του παρελθόντος,
έτσι ώστε να διδαχθούµε από αυτά, για να µην τα επαναλάβουµε.
Η Βουλή των Ελλήνων οµόφωνα το 1998 πήρε την απόφαση να τιµήσει την ηµέρα αυτή, να τιµήσει τα θύµατα
της Μικράς Ασίας, τον ξεριζωµό των Ελλήνων. Έχουµε
υποχρέωση να τιµούµε αυτά τα θύµατα, να θυµούµαστε
αυτά τα γεγονότα και κυρίως να σφυρηλατούµε την
εθνική µας ενότητα, έτσι ώστε το έθνος µας και ο λαός
µας να µην µπουν σε νέες περιπέτειες διαιρεµένοι, αλλά
να µπουν ενωµένοι. Είµαστε όλοι σίγουροι ότι, όταν το ελληνικό έθνος είναι ενωµένο, δύσκολα νικιέται.
Αιωνία η µνήµη αυτών που έδωσαν τη ζωή τους στο µικρασιατικό αγώνα. Αιωνία η µνήµη αυτών που άφησαν τις
αλησµόνητες πατρίδες. Έχουµε υποχρέωση να συντηρούµε ζωντανή τη µνήµη. Η Νέα Δηµοκρατία προς αυτήν
την κατεύθυνση κινείται και θα κινηθεί.
Αιωνία η µνήµη τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Παπαδηµούλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Η ηµέρα µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι βαθειά χαραγµένη µε έναν οδυνηρό
τρόπο στην ιστορική µνήµη όλων των Ελλήνων. Εκατοµµύρια Ελληνίδες και Έλληνες έχουν ρίζα µικρασιατική και
γνωρίζουν από τις διηγήσεις όσων επέζησαν –παππούδες, γιαγιάδες, γονείς- τι συνέβη, τα πολιτικά και στρατιωτικά λάθη της τότε ελληνικής ηγεσίας, τη γρήγορη
ανασυγκρότηση του τουρκικού στρατού υπό τον Κεµάλ
Ατατούρκ και κυρίως τα βρώµικα παιχνίδια και τα γεωπολιτικά συµφέροντα των τότε µεγάλων δυνάµεων στην περιοχή.
Αλλά ας µη γελιόµαστε, όλα αυτά συνέβαλαν και διευκόλυναν στο να υλοποιηθεί ένα µεγάλο σχέδιο εθνικής εκκαθάρισης, το οποίο είχαν αποφασίσει χρόνια πριν οι
νεότουρκοι σε ένα µυστικό τους συνέδριο. Κι αυτά πια
αποκαλύπτονται ακόµη κι από βιβλία Τούρκων συγγραφέων, που άρχισαν µετά από δεκαετίες σιωπής να εκδίδονται ακόµη και στην Τουρκία.
Κι έρχεται και η παγκόσµια επιστήµη, µε καθυστέρηση
βέβαια πολλών δεκαετιών, το 2007, µε ψήφισµα της Διεθνούς Ένωσης των Ακαδηµαϊκών για τις γενοκτονίες, να
οµολογήσει και να αναγνωρίσει αυτό το έγκληµα της γενοκτονίας, γιατί η αναγνώριση του εγκλήµατος µιας γενοκτονίας δεν είναι πράξη εξωτερικής πολιτικής, είναι
υποχρέωση προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες που επέζησαν και που
ήρθαν χωρίς τίποτα, µόνο µε τα ρούχα που φορούσαν,
όπως µπόρεσαν, µπόλιασαν θετικά την ελληνική κοινωνία
σε όλους τους τοµείς. Στη βιοµηχανία, στην αγροτική πα-
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ραγωγή, όπου επιτάχυναν και την αγροτική µεταρρύθµιση
της τότε εποχής, στην εκπαίδευση, στον πολιτισµό, στα
ήθη και στα έθιµα.
Αλλά επειδή, όπως σωστά είπε κάποιος προηγούµενος
συνάδελφος, πρέπει να διδασκόµαστε, να θυµηθούµε ότι
όταν έφτασαν εδώ ρακένδυτοι και κυνηγηµένοι, ως οι Ρωµιοί που έπρεπε να περαστούν λεπίδι από τους νεότουρκους, το κατεστηµένο της τότε εποχής στην Ελλάδα τούς
αντιµετώπισε –και διαβάστε τον Τύπο της εποχής- ως
τουρκόσπορους, ως «πρόσφιγγες» κι όχι πρόσφυγες, ενώ
πάρα πολλά λεφτά από προγράµµατα που προορίζονταν
για την αποκατάσταση των προσφύγων, φαγώθηκαν και
χάθηκαν από τους επιτήδειους και από τους διαπλεκόµενους της τότε εποχής.
Η δουλειά τους, το ήθος τους, η δηµιουργικότητά τους,
τους βοήθησε να ανασυγκροτηθούν –και το λέω γιατί έχω
και την εµπειρία µιας µικρασιάτικης ρίζας στην καρδιά της
οικογένειάς µου- και να µπολιάσουν και να βοηθήσουν την
ελληνική οικονοµία και κοινωνία.
Αλλά το γεγονός ότι η τότε γενοκτονία δεν αναγνωρίστηκε, δεν τιµωρήθηκε από το διεθνή παράγοντα, διευκόλυνε να γίνουν κι άλλες γενοκτονίες. Υπήρξαν και οι
γενοκτονίες που προηγήθηκαν, όπως αυτή των Αρµενίων
και των εβραίων. Κι όταν κάποιοι στρατηγοί της Βέρµαχτ
είπαν στο Χίτλερ το ’39, µήπως το παρακάνει µε την εκκαθάριση των εβραίων, τους είπε: «Ποιος θυµάται τους
Αρµένιους και τους Έλληνες;».
Εποµένως κάνουµε πάρα πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε,
που ανακαλούµε την ιστορική µνήµη και διδασκόµαστε,
γιατί είµαστε ένα έθνος µε ρίζες χιλιετιών, που έχει στη
διαδροµή του και νίκες και ήττες.
Ο καλύτερος τρόπος να αναπολούµε αυτήν τη γενοκτονία και την ιστορικής έκτασης καταστροφή για τον Ελληνισµό της Μικράς Ασίας, υλοποιώντας την οµόφωνη
απόφαση του Κοινοβουλίου, είναι χωρίς κραυγές να τιµούµε αυτούς τους ανθρώπους και να κρατάµε το αισιόδοξο µήνυµα ότι µπορείς µε ηγεσία, µε σχέδιο, µε εθνική
υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια να αναδηµιουργείς, να προοδεύεις, να εξελίσσεσαι. Αυτό στην Ελλάδα της κρίσης
είναι ένα µήνυµα που πρέπει να µας προβληµατίσει
όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαχινίδης, ο οποίος θα µιλήσει για
λογαριασµό της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Βουλή των Ελλήνων έχει ορίσει την 14η Σεπτεµβρίου
ως Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Έχουν συµπληρωθεί ενενήντα τρία χρόνια
από τη χρονιά που ο Ελληνισµός γνώρισε µια από τις µεγαλύτερες τραγωδίες στη νεότερη ιστορία του. Πολιτικές
συγκρούσεις στην Ελλάδα, λανθασµένες πολιτικές εκτιµήσεις ως προς τις στρατηγικές στοχεύσεις της χώρας,
αλλά και ως προς τις δυνατότητές της, ανατροπές στις
διεθνείς συµµαχίες, αλλά και στο διεθνή συσχετισµό δυνάµεων, λανθασµένες αποφάσεις σε επίπεδο στρατιωτικής ηγεσίας είχαν ως αποτέλεσµα, το 1922 ο Ελληνισµός
να ζήσει ένα σύγχρονο ισοδύναµο της ήττας του 1453
που οδήγησε στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Επιµένω να αναφέροµαι στον Ελληνισµό και όχι στην
Ελλάδα, γιατί για αιώνες Έλληνες ζούσαν, δραστηριοποι-
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ούνταν οικονοµικά και κοινωνικά και παρήγαγαν ελληνικό
πολιτισµό έξω από τα γεωγραφικά όρια που οριοθετούν
τη σηµερινή Ελλάδα. Έλληνες που για αιώνες κατοικούσαν σε περιοχές της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου αναγκάστηκαν µετά την ήττα να
εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.
Μεγάλωσα σε ένα προσφυγικό χωριό της Λάρισας στο
οποίο εγκαταστάθηκαν οικογένειες προσφύγων από τον
Πόντο -προέρχοµαι από µια τέτοια οικογένεια- αλλά και
κάποιες οικογένειες από την περιοχή της Σµύρνης. Μεγάλωσα ανάµεσα σε ανθρώπους που σε όλη τους τη ζωή,
όταν έλεγαν πατρίδα, εννοούσαν τη Σµύρνη, το Ικόνιο, το
Αϊβαλί, τη Σαµψούντα ή την Κερασούντα.
Γέροντες συγχωριανοί µου µας µιλούσαν για τη ζωή
τους σε µέρη που εµείς ως µικρά παιδιά µόνο µε τη δύναµη της παιδικής φαντασίας µπορούσαµε να προσεγγίσουµε. Εκεί µεγάλωσαν. Εκεί ήταν οι τάφοι των προγόνων
τους, η γη που τους έδινε όσα χρειάζονταν για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Οι άνθρωποι αυτοί µε την
καταστροφή έχασαν τα πάντα. Έχασαν παιδιά. Έχασαν
σύζυγο. Έχασαν γονείς. Έχασαν αδέλφια. Έχασαν ανθρώπους αγαπηµένους που ποτέ δεν ξανάδαν. Θυµάµαι
τη γιαγιά µου να µου µιλάει για τα τρία παιδιά που έχασε
στη διαδροµή για την Ελλάδα. Μα πάνω από όλα, πέρα
από τους ανθρώπους έχασαν τη γη τους, το σπίτι τους
και την περιουσία τους. Έχασαν το είναι τους.
Και ενώ µας µιλούσαν για τη σκληρότητα των ανθρώπων που τους κυνηγούσαν, για τις αγριότητες των Τσετών, την ίδια στιγµή µας µιλούσαν για φίλους Τούρκους
που προσπάθησαν να τους σώσουν και να τους προστατεύσουν. Άλλες φορές πάλι µας έλεγαν πώς µουσουλµάνοι πήγαιναν στα σπίτια τους και ζητούσαν τα εικονίσµατα
της Παναγίας και του Αγίου Γεωργίου, όταν τα µικρά τους
παιδιά ήταν άρρωστα να τα βάλουν δίπλα στα παιδιά
τους, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν όταν
ήρθαν στην Ελλάδα, ξένοι στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, αλλά τουρκόσποροι και ξενοµερίτες για πολλούς εδώ
στην Ελλάδα.
Γρήγορα όµως, παρά την τεράστια καταστροφή κατάφεραν να ξεκινήσουν από το µηδέν και να ξαναχτίσουν
ό,τι έχασαν και µε τη δική τους συνεισφορά βοήθησαν
στην πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ανάκαµψη της κατεστραµµένης Ελλάδας. Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας
όπως και οι υπόλοιποι πρόσφυγες του Πόντου και της
Ανατολικής Θράκης, διακρίθηκαν σε όλους τους χώρους
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Με τις διηγήσεις τους,
τα τραγούδια τους και τους χορούς τους πέτυχαν να κρατήσουν ζωντανή την αγάπη για τις χαµένες πατρίδες και
στην καρδιά των παιδιών τους και των εγγονών τους,
αλλά κράτησαν ζωντανή και τη µνήµη για τις θυσίες και
την καταστροφή του µικρασιατικού Ελληνισµού.
Η Ελλάδα και ο Ελληνισµός µετά το 1922 γνώρισαν
ξανά και άλλες περιπέτειες, πολεµικές, οικονοµικές και
κοινωνικές. Αν κάτι πρέπει να διδαχθούµε από τις θυσίες
και την καταστροφή του Ελληνισµού της Μικράς Ασίας
και όχι µόνο, είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να διεκδικεί το σεβασµό των γειτόνων της, αλλά και να σέβεται τους γείτονές της κι αυτό προϋποθέτει ότι η Ελλάδα κάνει ό,τι
χρειάζεται, για να µπορεί να στέκεται µόνη της στα πόδια
της, να µην εξαρτάται από άλλους, να θέτει ρεαλιστικούς
στόχους, να µην υποκύπτει σε µαξιµαλιστικές, εθνικιστικές στοχεύσεις, µα πάνω από όλα, διεκδικώντας το σεβα-
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σµό στη δική της θρησκεία αλλά και τον πολιτισµό, να σέβεται τη διαφορετικότητα στη θρησκεία και τον πολιτισµό
των άλλων πολιτών.
Είναι χρέος µας, εδώ στη Βουλή, να υπενθυµίζουµε τι
συνέβη στους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Αιωνία η µνήµη
όλων των Ελλήνων Μικρασιατών που χάθηκαν µε τη µεγάλη αυτή καταστροφή του Ελληνισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Γαβριήλ Αβραµίδης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή, εκ µέρους
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, να κάνω αυτήν τη σύντοµη αναφορά στην Ηµέρα
Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Όπως ανεφέρθη
προηγουµένως στις 24 Σεπτεµβρίου του 1998 η Βουλή
µας οµόφωνα, αφού συζήτησε προηγουµένως, καθιέρωσε την 14η Σεπτεµβρίου, την ηµέρα της πυρπόλησης
και της καταστροφής της Σµύρνης, ως Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
από το τουρκικό κράτος.
Για την ιστορία να θυµίσουµε ότι την πρωτοβουλία
είχαν τρεις Βουλευτές τότε κυβερνητικού κόµµατος µε µικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαµαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάµπους, οι οποίοι είχαν
καταθέσει τη σχετική πρόταση νόµου στις 12 Μαΐου του
1997.
Έχει ενδιαφέρον να κάνουµε µια µικρή σηµείωση από
την εισηγητική έκθεση, την οποία ανέφεραν τότε. Η κατάρρευση των ελληνικών δυνάµεων του 1922 στη Μικρά
Ασία, οι σφαγές, οι λεηλασίες και η προσφυγιά που ακολούθησαν, αποτελούν το αποκορύφωµα µιας συστηµατικής προσπάθειας εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου
από τα χώµατα της Μικράς Ασίας που έβαλε τέρµα στην
τρισχιλιετή παρουσία του στην πέραν του Αιγαίου Ελλάδα, µια περιοχή όπου αναπτύχθηκε η ωριµότερη φάση
του ελληνικού πολιτισµού.
Την τερατώδη αυτή γερµανική σύλληψη πρώτοι οι νεότουρκοι ανέλαβαν να κάνουν πράξη. Έχω εδώ µπροστά
µου το βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά, µια παλιά έκδοση - ανατύπωση του 1978 για το πώς η Γερµανία κατέστρεψε τον
Ελληνισµό της Τουρκίας, διότι τη συνευθύνη και τη συνενοχή για το έγκληµα της γενοκτονίας των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης έχει
µαζί µε το τουρκικό κράτος και το τότε γερµανικό κράτος.
Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια και τότε ήταν οι εταιρείες
οι οποίες και σήµερα είναι ισχυρές και διεισδύουν ήταν
και η Deutsche Bank και η «SIEMENS» και άλλες εταιρείες, που ήθελαν να έχουν πραγµατικά κυρίαρχο ρόλο,
εκτοπίζοντας και τους Εγγλέζους και τους Γάλλους, αλλά
ουσιαστικά οδηγώντας σε εξαφάνιση τους ανταγωνιστές
τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αν υπάρξει ησυχία θα συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, ησυχία, κύριοι συνάδελφοι.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Οφείλουµε όµως, να πούµε το
εξής: Έµεινε ουσιαστικά κενό γράµµα η απόφαση αυτή
της Βουλής των Ελλήνων, διότι το προεδρικό διάταγµα
που υπεγράφη από τον Υπουργό Πολιτισµού στις 9 Φε-
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βρουαρίου του 2001, εν συνεχεία πάγωσε µετά από εµφανείς και αφανείς παρεµβάσεις.
Στα «ΝΕΑ» της 24ης Φεβρουαρίου του 2001 διαβάζουµε
τα εξής: «Παρά το ό,τι η ψήφιση του νόµου είχε γίνει οµόφωνα», κάποιοι είχαν εκφράσει τότε την άποψη ότι στόχος της ενέργειας αυτής ήταν η παρενόχληση της
πολιτικής της βήµα προς βήµα προσέγγισης µε την Τουρκία, «µια µερίδα του πολιτικού κόσµου αναθεώρησε τη
στάση της, ζητώντας την ακύρωση του νόµου, υιοθετώντας το σκεπτικό ότι ο όρος «γενοκτονία» δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγµατικότητα. Επανεξετάζοντας τα
δεδοµένα και λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ελληνοτουρκική
προσέγγιση των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση αποφάσισε να απαλείψει τον όρο «γενοκτονία» από το επίµαχο
προεδρικό διάταγµα».
Είναι κανείς από εµάς εδώ περήφανος για την απάλειψη
του όρου «γενοκτονία» από το προεδρικό διάταγµα;
Είναι µια απλή αριθµητική πράξη. Μπορεί να µας δείξει
πόσα ήταν τα θύµατα αυτής της γενοκτονίας. Οι Έλληνες
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας πριν από το 1914 ήταν
δύο εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες. Ένα εκατοµµύριο
οκτακόσιες χιλιάδες κατοικούσαν στην Μικρά Ασία και
στον Πόντο και τετρακόσιες χιλιάδες στην Ανατολική
Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα ήρθαν
περίπου ένα εκατοµµύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 1928. Άρα
µιλάµε για απώλεια ενός εκατοµµυρίου Ελλήνων.
Το έγκληµα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς
Ασίας είναι ένα ενιαίο έγκληµα που σχεδίασαν οι νεότουρκοι το 1908 µε υποκίνηση των Γερµανών. Ήταν ο Γερµανός στρατηγός Λίµαν φον Σάντερς αυτός ο οποίος
εισηγήθηκε τη δηµιουργία των ταγµάτων εργασίας, των
Αµελέ Ταµπουρού, όπου εξοντώθηκε και ο αδελφός της
γιαγιάς µου. Ήταν αυτός που εισηγήθηκε τον εκτοπισµό
από τα παράλια της Μικράς Ασίας και του Πόντου στο
εσωτερικό.
Βεβαίως ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε. Το 1908 είχαµε
το συνέδριο των νεότουρκων. Το 1919 -ιστορικός σταθµός- πραγµατοποιήθηκε η απόβαση του Μουσταφά
Κεµάλ Πασά, του µετέπειτα επονοµασθέντος Ατατούρκ,
που σηµαίνει πατέρας των Τούρκων, στη Σαµψούντα.
Τέλος το 1922 είχαµε την καταστροφή της Σµύρνης.
Εµείς δεν κάναµε αυτό που έπρεπε ως χώρα, ως κράτος. Το Κοινοβούλιο έκανε τότε αυτό που µπορούσε µε
βάση τα δεδοµένα. Υπάρχει ένα ζήτηµα κατ’ αρχάς για
την καθιέρωση µιας ενιαίας Ηµέρας για τη Γενοκτονία των
Ελλήνων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, των Ελλήνων
της Ανατολικής Θράκης, της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Είναι ενιαίο το ζήτηµα και συµπεριλαµβάνεται στο
σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών λαών.
Υπάρχουν ήδη αναγνωρίσεις µε τον ενιαίο χαρακτήρα
από άλλα κοινοβούλια, όπως τελευταία, το Μάιο, από το
κοινοβούλιο της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας στην
Αυστραλία, καθώς και από κοινοβούλια χωρών αλλά και
πολιτειών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
Τελειώνω λέγοντας το εξής: Καλό θα ήταν η χώρα µας,
η Κυβέρνηση να δει και το ζήτηµα της προστασίας των
αρχαίων, µεσαιωνικών και νεότερων µνηµείων µας στη
σύγχρονη Τουρκία.
Επίσης είναι ζήτηµα εθνικής τιµής η δηµιουργία στην
πρωτεύουσα του κράτους ενός κεντρικού µνηµείου για τα
θύµατα της γενοκτονίας των Ελλήνων στην Ανατολή, όπου
θα έρχονται οι ξένοι ηγέτες να αποδίδουν φόρο τιµής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Επιπλέον θα πρέπει να µην ενταχθεί η ανταλλάξιµη περιουσία των προσφύγων -της οποίας το δηµόσιο είναι
µόνο διαχειριστής- στο ΤΑΙΠΕΔ και να µην εκποιηθεί, γιατί
είναι δικαίωµα των απογόνων των διασωθέντων της γενοκτονίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
συνάδελφε, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα µουσείο των Ελλήνων της Ανατολής στις προσφυγικές πολυκατοικίες της
λεωφόρου Αλεξάνδρας, κάτι που είναι πρόταση της Ένωσης Σµυρναίων.
Ο καλύτερος τρόπος να τιµούµε τη µνήµη, είναι µε αγώνες για την πλήρη αναγνώριση του εγκλήµατος αυτού,
διότι και για την ίδια την Τουρκία η αναγνώριση θα αποτελέσει πράξη λυτρωτική.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Παππάς, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κόµµατος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είναι ηµέρα εθνικής µνήµης για
την ελληνική γη της Ιωνίας, Ηµέρα Μνήµης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων το 1922.
Η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε µε καθυστέρηση
εβδοµήντα και πλέον δεκαετιών, το 1998, να καθιερώσει
διά νόµου τη 14η Σεπτεµβρίου ως Ηµέρα Μνήµης του µικρασιατικού Ελληνισµού και της τουρκικής Γενοκτονίας.
Προς τι άραγε αυτή η καθυστέρηση;
Στο ερώτηµα αυτό η απάντηση είναι απλή: Η καθυστέρηση οφείλεται στην τουρκοφοβία, αν όχι στην τουρκολαγνεία, όλων των κυβερνήσεων και καθεστώτων από το
1922 µέχρι σήµερα.
Η Ελλάς, αν εξαιρέσει κανείς το περήφανο «ΟΧΙ» του
1940-1941 και τον ηρωικό αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο
το 1955-1959, φέρει ακόµα βαριά την ήττα της Μικράς
Ασίας το 1922.
Επί κυβερνήσεως στρατάρχου Παπάγου, όταν εξεδίδοντο διαταγές για ήπιο εορτασµό της εθνικής µας εορτής, της 25ης Μαρτίου, στη Θράκη µας, για να µην
προκληθούν και δυσαρεστηθούν οι µειονοτικοί, για να µη
δυσαρεστηθούν οι φίλοι µας και σύµµαχοι στο ΝΑΤΟ,
µέχρι τις «ζεµπεκιές» του Γεωργίου-Τζέφρυ Παπανδρέου
µε τον Ισµαήλ Τζεµ και τις κουµπαριές του Κωνσταντίνου
Καραµανλή µε τον Ερντογάν, η ίδια τουρκόφιλη πολιτική
του ραγιά πάντα!
Την ώρα που τα τουρκικά µαχητικά κατέρριπταν στο Αιγαίο τον ήρωα σµηναγό Κωνσταντίνο Ηλιάκη το Μάιο του
2006, η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έκανε
ακριβώς τα ίδια µε την κυβέρνηση Σηµίτη στα Ίµια, ό,τι
έκανε µε τους ήρωες Βλαχάκο, Καραθανάση και Γιαλοψό,
αποκρύπτοντας δηλαδή την αλήθεια από τον ελληνικό
λαό.
Εµείς εδώ, κύριοι και κυρίες, είµαστε για να λέµε τις
αλήθειες, όσο και αν σας πονάνε, αλήθειες που δικαιούται
να µάθει ο ελληνικός λαός. Γι’ αυτό και προσβλέπει και
ελπίζει στο εθνικιστικό κίνηµα της Χρυσής Αυγής.
Και φτάνουµε στο σήµερα, όπου σύσσωµο το καθεστώς
προσκυνά τους Τούρκους σαν νέοι ραγιάδες και προσκυνά και το σφαγέα των Ελλήνων, Μουσταφά Κεµάλ.
Φτάνουµε στο σήµερα, όπου η Κυβέρνηση του µνηµονίου
ξεπουλά λιµάνια, µαρίνες στους Τούρκους, κλείνει στρα-
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τιωτικά φυλάκια σε νησιά του αρχιπελάγους και τρέµει να
κάνει πράξη την προεκλογική της εξαγγελία-υπόσχεση
για ανακήρυξη της ΑΟΖ.
Πέρασε ακριβώς ένας µήνας που πραγµατοποιήθηκαν
τα εγκαίνια του µουσείου στο σπίτι που έζησε τα νεανικά
του χρόνια ο Μουσταφά Κεµάλ στην κατεχόµενη Θεσσαλονίκη. Γιατί ως γνωστόν, ο Κεµάλ γεννήθηκε σε ένα
χωριό στο Λαγκαδά και ήρθε στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία
έξι ετών. Τα εγκαίνια έγιναν παρόντων του Υφυπουργού
Εξωτερικών, κ. Γεροντόπουλου και του Τούρκου Υπουργού Πολιτισµού. Τη στιγµή που η Τουρκία µετατρέπει το
ναό της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα σε τζαµί και
απεργάζεται το ίδιο για το αιώνιο µνηµείο µας στην Κωνσταντινούπολη, ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών στέκεται σε βάθρο στο σπίτι του Κεµάλ, ένα βάθρο στο οποίο
είναι γραµµένο σε τρεις γλώσσες το εξής: «Ο Ατατούρκ…
» -που σηµαίνει στα τουρκικά πατέρας των Τούρκων, δηλαδή ο σφαγέας Μουσταφά Κεµάλ- «…γεννήθηκε σε αυτό
το δωµάτιο, απεβίωσε στην Ιστανµπούλ» . Προσέξτε! Η
Κωνσταντινούπολη σε τρεις γλώσσες αναφέρεται ως
Ιστανµπούλ!
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει για τα Πρακτικά φωτογραφία, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτός είναι ο ραγιαδισµός σας, υποκριτές του αντισυνταγµατικού τόξου. Κι έχετε το θράσος να τα βάζετε µε
τους Έλληνες πατριώτες, να κατηγορείτε και να λασπολογείτε τους εθνικιστές!
(Θόρυβος στην Αίθουσα-διαµαρτυρίες)
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Άµα σε χαλάει, τράβα στην Ιστανµπούλ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μέχρι
τώρα έχετε διαπράξει επανειληµµένα ατοπήµατα. Θα
πρέπει να τα επισηµάνω ….
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Στο Φρούραρχο. Ορίστε, ο Μουσταφά Κεµάλ, πάρτε και αυτά για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κατ’
αρχάς, θα πρέπει να ανακαλέσετε τη φράση που είπατε
για τους συναδέλφους µουσουλµάνους …
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δείτε τις φωτογραφίες για τους
συναδέλφους σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ πολύ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ο κ. Γεροντόπουλος είχε το θράσος να φωτογραφηθεί και να µιλήσει σε βάθρο που
έγραφε «Ιστανµπούλ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα τελειώσω, όχι µε λόγια δικά
µου, αλλά µε λόγια του Περικλή Γιαννόπουλου. Εµείς, ξέρετε, µε σπαθί την εθνική οµοψυχία -έτσι πιστεύουµε- µε
σπαθί την εθνική παραγωγή, µε σπαθί το εθνικό όραµα
λέµε και το λέµε µε τα λόγια του Περικλή Γιαννόπουλου:
«Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες, αναφορατζήδες να εξευτελίζετε τη φυλή. Πάψετε παλιόγριες τις κλάψες, τα σάλια, τα µελάνια και πιάστε το σπαθί». Αυτό είναι
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το καλύτερο µνηµόσυνο στους πεσόντες της γενοκτονίας
της τουρκικής θηριωδίας το 1922.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ησυχία!
Κύριε Παππά, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να συναινέσετε στη διαγραφή κάποιων φράσεων οι οποίες εκστοµίσθηκαν από εσάς και οι οποίες είναι υβριστικές και
προσβλητικές για το Κοινοβούλιο και για Έλληνες Βουλευτές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Όχι, δεν συναινώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με ευθύνη λοιπόν, του Προεδρείου θα διαγραφούν αυτές οι
φράσεις. Και σας εφιστώ την προσοχή και σας παρακαλώ
πολύ: Εδώ είναι Κοινοβούλιο και στο χώρο του Κοινοβουλίου η ευπρέπεια και ο σεβασµός θα πρέπει να κυριαρχούν στις τοποθετήσεις µας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κι εσείς είστε Πρόεδρος όλης της
Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εκτός
Κοινοβουλίου, που είναι ευθύνη άλλων, θα κρίνεστε από
άλλους. Εδώ όµως, παρακαλώ πάρα πολύ να µην επαναληφθούν αυτά τα πράγµατα. Και θα διαγραφούν από τα
Πρακτικά, σύµφωνα µε το άρθρο 66, παράγραφος 6, όσα
ελέχθησαν από εσάς, σχετικά µε συναδέλφους και κρίνονται υβριστικά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυρίτσης, Βουλευτής Τρικάλων, εκ
µέρους της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συµπληρώθηκαν φέτος ενενήντα ένα χρόνια από
τη Μικρασιατική Καταστροφή, µιας από τις πλέον τραγικές στιγµές στην ελληνική ιστορία.
Η σηµερινή, λοιπόν, συνεδρίαση που αφιερώνεται στην
Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, είναι επιβεβληµένη. Οι θηριωδίες που διέπραξαν οι νεότουρκοι κατά τη
διάρκεια των εθνικών εκκαθαρίσεων, κορυφώνονται µε
τον πυρπολισµό της Σµύρνης στις 14 Σεπτεµβρίου 1922.
Συντελούνται σφαγές και λεηλασίες. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόγονοί µας εξοντώνονται και ξεριζώνονται από τα
πάτρια εδάφη της Μικράς Ασίας, καταφεύγοντας, για να
σωθούν, στην προσφυγιά.
Οπότε, η σηµερινή συνεδρίαση αποτελεί τον ελάχιστο
φόρο τιµής απέναντι σε αυτούς που έχασαν τότε τη ζωή
τους, αλλά και απέναντι σε αυτούς που ξεριζώθηκαν από
τα σπίτια τους, τη γη των προγόνων τους και που τα επόµενα χρόνια έδωσαν σκληρή µάχη για να φτιάξουν από
το µηδέν τη ζωή τους και κληροδότησαν στις επόµενες
γενεές τις µνήµες, τις παραδόσεις και τον πολιτισµό τους.
Δεν θα πρέπει να παραβλέπουµε ότι κανένας λαός, κανένα έθνος δεν µπορεί να προχωρήσει αν λησµονήσει την
ιστορία του, αν αποφεύγει να αντλεί συµπεράσµατα από
αυτήν.
Αναµφίβολα η Μικρασιατική Καταστροφή οφείλεται σε
µεγάλο βαθµό και στον ξένο παράγοντα που διεκδίκησε
τα συµφέροντά του εις βάρος µας. Όµως ήρθε και ως
αποτέλεσµα µιας περιόδου όπου κυριάρχησαν οι στείρες
αντιπαραθέσεις, η µισαλλοδοξία, η έλλειψη εθνικής ενότητας και συνοχής.
Τιµώντας την ιστορία µας θα πρέπει να αντλούµε διδάγµατα για να µην επαναλαµβάνουµε λάθη που οδήγησαν σε
καταστροφικά αποτελέσµατα. Η Μικρασιατική Καταστροφή µας δείχνει την ανάγκη να υπάρχει εθνική ενότητα.
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Επίσης µας δείχνει ότι θα πρέπει να καλλιεργούµε σχέσεις καλής γειτονίας στη βάση των αρχών του Διεθνούς
Δικαίου, της αλληλεγγύης και της ειρήνης των λαών.
Η Δηµοκρατική Αριστερά τιµά τα εκατοντάδες χιλιάδες
θύµατα του µικρασιατικού Ελληνισµού, αγωνίζεται για να
κρατήσει τη µνήµη ζωντανή, για να διατηρήσει ζωντανό
το µικρασιατικό Ελληνισµό, που είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής µας ταυτότητας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος, Βουλευτής του
Κουµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
η ηµέρα µνήµης για τη µικρασιατική τραγωδία αποτελεί
µια ευκαιρία να βγάλουµε µια σειρά από χρήσιµα και σηµαντικά συµπεράσµατα από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Είναι συµπεράσµατα χρήσιµα και για το σήµερα
και για την τραγική κατάσταση που βιώνει η εργατική τάξη
και τα λαϊκά στρώµατα εξαιτίας του καπιταλιστικού συστήµατος, χρήσιµα στην αναζήτηση διεξόδου από την καπιταλιστική κρίση -εάν υπάρχει- προς όφελος του λαού.
Ο απολογισµός της τραγωδίας είναι γνωστός: Πενήντα
χιλιάδες νεκροί, εβδοµήντα πέντε χιλιάδες τραυµατίες,
ενάµισι εκατοµµύριο πρόσφυγες.
Αυτό αποτελεί τον φρικιαστικό απολογισµό από τη συµµετοχή της ελληνικής αστικής τάξης στα ιµπεριαλιστικά
σχέδια στην ευρύτερη περιοχή, µε πρόσχηµα την προστασία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
Οι αιτίες αυτού του δράµατος πρέπει να αναζητηθούν
από τη µια µεριά στην επιλογή της Ελλάδας να προχωρήσει τότε στην προσάρτηση νέων εδαφών µε στόχο τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, µια επιλογή που
εντάχθηκε στους συνολικότερους σχεδιασµούς των νικητριών δυνάµεων του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, για
να βάλουν στο χέρι τα πετρελαϊκά κοιτάσµατα στη Μοσούλη και να ελέγξουν την ευρύτερη περιοχή. Έχουµε
µια χρεοκοπία της στρατηγικής τής Μεγάλης Ιδέας.
Εκτός, λοιπόν, από την αστική τάξη, βαρύτατες ευθύνες
βαρύνουν τόσο το Λαϊκό Κόµµα όσο και το Κόµµα των Φιλελευθέρων, δηλαδή τόσο τους «βασιλικούς» όσο και τους
«αντιβασιλικούς» που µε τη Μικρασιατική τραγωδία βύθισαν στο αίµα και τη δυστυχία το λαό. Ανεξάρτητα από το
πώς ο καθένας χαρακτηρίζει αυτά τα γεγονότα, αβίαστα
προκύπτει το πανθοµολογούµενο συµπέρασµα ότι πρόκειται για µια καταστροφή αθώων απλών ανθρώπων που πλήρωσαν µε αίµα και βάσανα τους ιµπεριαλιστικούς
σχεδιασµούς και την υλοποίηση της ΜεγάληςΙδέας.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ήταν το µοναδικό
κόµµα που αντιτάχθηκε στον άδικο πόλεµο, που προειδοποίησε το λαό και πάλεψε όσο µπορούσε για να αποτραπεί αυτός ο πόλεµος, αψηφώντας τις διώξεις. Τότε
φυλακίστηκε ολόκληρη η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν πολλά στελέχη του κόµµατος. Και αυτή η στάση του αποτελεί τίτλο τιµής για το
ΚΚΕ, που ανταποκρίνεται στα συµφέροντα του λαού µας.
Ο σοβινισµός και η καλλιέργεια του µίσους ταιριάζει στην
αστική τάξη και στα κόµµατα τύπου Χρυσής Αυγής που
τον πριµοδοτούν.
Ακόµα, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι το µοναδικό κόµµα που στάθηκε µε ειλικρίνεια και συνέπεια
στο πλευρό των προσφύγων, αντιπάλεψε το ρατσισµό και
την ξενοφοβία που καλλιεργούνταν από πολλές πλευρές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Αναφέρθηκε και προηγουµένως για τους «τουρκόσπορους». Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική για το σήµερα η στάση τότε των λεγόµενων
«πατριωτών», των εθνικιστών της εποχής ενάντια στους
πρόσφυγες.
Είναι επίκαιρο και για το σήµερα, γιατί προετοιµάζεται
µια ιµπεριαλιστική επέµβαση στη Συρία, διαµορφώνοντας
έτσι τις προϋποθέσεις για µια γενικότερη πολεµική ανάφλεξη στην περιοχή. Πρόκειται για έναν πόλεµο που
αφορά το µοίρασµα των αγορών, τον έλεγχο των κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, τον έλεγχο των
δικτύων µεταφοράς τους, συνολικά τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής στο πλαίσιο των σφοδρότατων ενδοϊµπεριαλιστικών ανταγωνισµών.
Ο ελληνικός λαός δεν έχει κανένα συµφέρον από αυτόν
τον πόλεµο. Συµφέρον έχει µόνο η πλουτοκρατία που σήµερα µιλάει για το να µετατραπεί η Ελλάδα σε ενεργειακό
κόµβο -ενώ τότε µιλούσε για τη Μεγάλη Ιδέα- αυτή, δηλαδή, η πλουτοκρατία που είναι υπεύθυνη και για την καπιταλιστική κρίση. Είναι η τάξη που κερδίζει και από τον
πόλεµο, αλλά κερδίζει και από την ειρήνη, ενώ η εργατική
τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώµατα υποφέρουν και στον
πόλεµο και στην ειρήνη για τα δικά της συµφέροντα που
τα ονοµάζει «συµφέροντα της πατρίδας».
Να, γιατί λοιπόν, κατά την άποψη του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, η πάλη του λαού µας πρέπει να κατευθύνεται στη µη συµµετοχή της Ελλάδος στον ενδεχόµενο ιµπεριαλιστικό πόλεµο, στην αποδέσµευση της
Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην
αποµάκρυνση όλων των ξένων βάσεων και πρώτα απ’ όλα
της Σούδας, στην επιστροφή των στρατιωτικών τµηµάτων
που βρίσκονται σε διάφορες χώρες.
Και επειδή, κύριε Πρόεδρε, ο πόλεµος δεν είναι τίποτε
άλλο παρά η συνέχιση της ίδιας πολιτικής µε πολεµικά
µέσα, εµείς λέµε καθαρά ότι στο ενδεχόµενο εµπλοκής
της Ελλάδας σε έναν άδικο ιµπεριαλιστικό πόλεµο ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να χύσει το αίµα του για τα συµφέροντα της αστικής τάξης, να µην εµπιστευθεί την
αστική τάξη και την όποια κυβέρνησή της, αλλά να αγωνιστεί για ριζικές αλλαγές στην Ελλάδα. Διότι, µόνο αυτές
οι ριζικές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας, οικονοµίας και
κοινωνίας µπορούν να τον γλιτώσουν από τη φτώχεια, την
εξαθλίωση και τις οδύνες του πολέµου.
Μόνον έτσι µπορεί να υπάρξει η ειρήνη στην ευρύτερη
περιοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Εκ µέρους της Κυβέρνησης θα µιλήσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Χαρακόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν χάσαµε τη Μικρασία
τη χάσαµε και λόγω της εσωτερικής έριδας και της πλειοδοσίας κάποιων αφρόνων της εποχής που ζήταγαν από
τον Ελληνικό Στρατό να µην περιοριστεί στα µικρασιατικά
παράλια αλλά να φτάσει στην Κόκκινη Μηλιά. Ας µην αναπαράγουµε, λοιπόν, και σήµερα τις πιο αρνητικές πλευρές µας.
Η Μικρασιατική Καταστροφή είναι αναµφίβολα η µεγαλύτερη εθνική τραγωδία που βίωσε ο Ελληνισµός, µεγα-
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λύτερη και από την Άλωση της Πόλης, διότι µετά την
πτώση της Κωνσταντινουπόλεως εξακολούθησε να υπάρχει ο Ελληνισµός στις πέραν του Αιγαίου αλησµόνητες
πατρίδες, ενώ µε την καταστροφή της Σµύρνης επήλθε
οριστικός ξεριζωµός. Έπαψε να αναπνέει ο ανατολικός
πνεύµονας του Ελληνισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ελληνικό Κοινοβούλιο
τιµά σήµερα, ως οφείλει, τη µνήµη εκατοντάδων χιλιάδων
Ελλήνων της Μικράς Ασίας που υπήρξαν θύµατα µιας
ψυχρά σχεδιασµένης και αδίστακτα εκτελεσµένης γενοκτονίας, η οποία έχει την αφετηρία της αρκετά έτη πριν τη
Μικρασιατική Καταστροφή. Σε αυτήν συµπεριλαµβάνονταν
όλοι οι χριστιανικοί πληθυσµοί της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας -και οι Έλληνες και οι Αρµένιοι και οι Ασσύριοι,
όλοι- διότι ο σκοπός ήταν ένα καθαρό τουρκικό κράτος.
Όπως ξεκάθαρα έγραφε τότε σε αναφορά του στο Στέιτ
Ντιπάρτµεντ ο Γενικός Πρόξενος των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής, Τζορτζ Χόρτον, «Όποιος πιστεύει ότι οι δυνάµεις
του Μουσταφά Κεµάλ διέπραξαν τα προαναφερόµενα εγκλήµατα στη Σµύρνη ξεφεύγοντας από τον έλεγχο του
ηγέτη τους, δεν έχει ιδέα από τουρκική ιστορία». Έτσι,
εποµένως, συντελέστηκε µέσα σε ελάχιστο χρόνο η ριζική
και ανεπανόρθωτη αλλοίωση του εθνικού, θρησκευτικού
και πολιτισµικού περιβάλλοντος της καθ’ ηµάς Ανατολής.
Έτσι βίαια και βάρβαρα διεκόπη µια πολιτισµική συνέχεια
του Ελληνισµού τριών χιλιάδων χρόνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ιστορία δεν είναι αλά
καρτ, έτσι ώστε ανάλογα µε τις πρόσκαιρες πολιτικές
ανάγκες να σβήνουµε, να παρασιωπούµε ή να διαγράφουµε. Η Ιστορία, η συλλογική µνήµη δηλαδή των λαών,
είναι απαραίτητο στοιχείο της επιβίωσής τους. Για τους
λόγους αυτούς επιστρέφουµε στο παρελθόν και θυµόµαστε και τιµούµε και απαιτούµε την αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας, όχι για λόγους αντεκδίκησης ούτε
παρελθοντοπληξίας. Αυτό ίσως δεν µπορούν να κατανοήσουν όσοι συνωστίζουν τις µνήµες στα στενά πλαίσια του
πολιτικά ορθού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί να είναι πια ελάχιστοι οι εν ζωή πρόσφυγες πρώτης γενιάς, όµως είναι
ζωντανές ακόµα ανάµεσά µας οι µαρτυρίες τους. Θυµούµαι τις διηγήσεις της γιαγιάς µου, της Χατζη-Μαρίας, για
τον παππού Παντελή που κατέβηκε από το καράβι στην
προκυµαία της Σµύρνης για να βρει τον αδελφό του. Οι
συγχωριανοί του, του έλεγαν να µην κατέβει διότι θα τον
σφάξουν οι Τσέτες. Εκείνος κατέβηκε, διότι δεν µπορούσε να αφήσει πίσω του τον µικρό του αδερφό, τον
Καλλίνικο, και τελικά είχε τραγικό τέλος. Κατά τραγική ειρωνεία ο µικρός αδερφός σώθηκε διότι είχε ανέβει σε
άλλο καράβι και κατάφερε να έλθει στη νέα πατρίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ειλικρινείς διακρατικές
σχέσεις δεν εδράζονται στη λήθη, αλλά αντιθέτως στην
αναγνώριση απ’ όλα τα µέρη των πραγµατικών γεγονότων. Γι’ αυτό και ζητούµε από την Τουρκία να αναγνωρίσει
αυτό το τραγικό της παρελθόν, να αποδεχθεί ότι εκείνη
την εποχή συντελέστηκε γενοκτονία. Δυστυχώς η Τουρκία
εξακολουθεί να αρνείται να δει ξεκάθαρα τον εαυτό της
στον καθρέφτη και επιµένει στη διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Μάλιστα συνεχίζει, παρά τα κάποια θετικά µηνύµατα των τελευταίων ετών, να διαπράττει αυτό
που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «γενοκτονία της
ιστορικής µνήµης».
Και αναφέροµαι και από αυτό εδώ το Βήµα της Βουλής
στα τελευταία κρούσµατα αυταρχικής µετατροπής της
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Αγίας Σοφίας στη Νίκαια της Βιθυνίας και της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα σε µουσουλµανικά τεµένη. Δυστυχώς, έρχονται ανησυχητικά µηνύµατα ακόµη και για
τη µετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Πόλη σε τζαµί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λυπηρό το γεγονός
ότι οι αναφορές µας στη θλιβερή µοίρα των χριστιανών
της Μικράς Ασίας είναι τραγικά επίκαιρες, καθώς ο Χριστιανισµός στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει, έπειτα από δισχιλιετή παρουσία, µε αφανισµό και πρέπει όλοι µας να
βοηθήσουµε, ώστε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόµενο.
Όσον αφορά στην αναγνώριση της γενοκτονίας του µικρασιατικού Ελληνισµού, επαναλαµβάνω και από αυτή τη
θέση ότι εάν επιθυµούµε ευόδωση των προσπαθειών µας
για διεθνή αναγνώριση θα πρέπει να καταλήξουµε σε µια
ηµεροµηνία για όλους τους Έλληνες της Ανατολής -και
τους Μικρασιάτες και τους Ποντίους. Και όχι µόνο αυτό,
αλλά να καταλήξουµε σε µία ηµεροµηνία µε όλους τους
χριστιανούς της Ανατολής -και τους Αρµένιους και τους
Ασσύριους- ώστε µαζί, συντονισµένα και στοχευµένα, να
δικαιώσουµε τη µνήµη των νεκρών µας και να αποκαταστήσουµε την ιστορική αλήθεια στη διεθνή κοινότητα.
Επειδή υπήρξαν και αναφορές για τον τρόπο υποδοχής
των προσφύγων, κύριε Πρόεδρε, κλείνω, λέγοντας τα
εξής: Είναι άγνωστο, ίσως, στους νεότερους Έλληνες το
έπος της αγροτικής αποκατάστασης των προσφύγων.
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η πλειοψηφία από τις
εκατόν είκοσι µυριάδες των προσφύγων που ήρθαν στην
Ελλάδα αποκαταστάθηκε αγροτικά στην ηπειρωτική
χώρα, µια Ελλάδα καθηµαγµένη µετά από υπερδεκαετή
πολεµική προσπάθεια –θυµίζω ότι από τους Βαλκανικούς
Πολέµους του 1912 ήταν στα όπλα- µια Ελλάδα ηττηµένη
-γιατί η Μικρασιατική Εκστρατεία κατέληξε στην πιο οδυνηρή εθνική τραγωδία- κατάφερε πολύ σύντοµα να αποκαταστήσει, να ενσωµατώσει στον εθνικό κορµό
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, που ασχολήθηκαν µε
τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Γρήγορα, αντί για
βάρος, οι πρόσφυγες έγιναν δηµιουργικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας και δύναµη προόδου.
Το παράδειγµα των προσφύγων ας ακολουθήσουµε,
λοιπόν, και σήµερα. Με πίστη στις δυνάµεις µας και επιµονή θα τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο
έχει ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είχα την τύχη να προεδρεύω του Σώµατος, όταν ύστερα από µια σιωπή εβδοµήντα πέντε και πλέον ετών οµοφώνως η Βουλή απεφάσισε και εψήφισε το νόµο για την καταδίκη της γενοκτονίας των Ποντίων, το νόµο για την καταδίκη της γενοκτονίας των Αρµενίων και στη συνέχεια εψήφισε το νόµο για
την αναγνώριση της γενοκτονίας του µικρασιατικού Ελληνισµού.
Για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται αυτήν
την ώρα εδώ, θέλω να πω ότι κατά τη συζήτηση της προτάσεως νόµου για τη γενοκτονία των Ποντίων συνάδελφοι
µικρασιατικής καταγωγής, όπως οι Διαµαντίδης, Καψής,
Χαραλάµπους, επέµειναν ότι θα έπρεπε σε εκείνο το νόµο
να προστεθεί και η γενοκτονία του µικρασιατικού Ελληνισµού. Και είναι σωστό αυτό που είπε ο Υπουργός κ. Χαρακόπουλος ότι θα πρέπει πράγµατι αυτές οι δυο
γενοκτονίες –ουσιαστικά πρόκειται για τη γενοκτονία του
Ελληνισµού διαχρονικά- και ως προς την ηµέρα και ως
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προς τις εκδηλώσεις να ενοποιηθούν.
Θέλω απλώς να προσθέσω ότι σκοπός αυτών των εκδηλώσεων νοµίζω ότι είναι να τονίζουµε εκείνα τα στοιχεία που µπορούν να µας βοηθήσουν, απαλλαγµένους απ’
ό,τι στο παρελθόν συνέβαλε, ώστε να επιτύχουν αυτά τα
σχέδια εναντίον του έθνους µας, να πραγµατοποιούµε και
να επιτυγχάνουµε την καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής, στην οποία κάθε τµήµα του έθνους και
ο λαός µας σήµερα βρίσκεται.
Λυπούµαι διαπιστώνοντας ότι όταν γυρίζουµε στο παρελθόν κάθε πλευρά επιµένει στη δική της ερµηνεία.
Όµως µετά από τόσα χρόνια δεν δικαιολογούνται ερµηνείες των ιστορικών γεγονότων. Είναι τα ίδια τα γεγονότα
και τα παραγωγικά αίτια αυτών των γεγονότων, κύριε Καραθανασόπουλε, που µας δίνουν την πραγµατικότητα.
Όπως θα έλεγα τότε, πολλοί έλεγαν στους απλούς ανθρώπους στην ύπαιθρο «Ωραία, ο Βενιζέλος µεγάλωσε
την Ελλάδα. Το χωράφι σου µεγάλωσε;» ή «Ακόµα τα παιδιά σας είναι στο µέτωπο, δέκα χρόνια; Πότε θα γυρίσουν;». Και βέβαια, όσοι επέστρεφαν, τραυµατίες
συνήθως ή µε κάποια άδεια για διάφορους λόγους, έµπαιναν εδώ και συγκροτούσαν τις οµάδες των επιτάκτων.
Αυτά πρέπει τώρα να τα σκεφτόµαστε, όχι για να καταδικάζουµε όποιο λάθος έγινε τότε –διότι δεν µας βοηθάει
σε τίποτα- αλλά για να ξέρουµε πώς θα εκµεταλλευόµαστε
τους διεθνείς συσχετισµούς, που άλλοτε µπορεί να είναι
ευνοϊκοί κι άλλοτε δυσµενείς. Γνωρίζουµε µάλιστα ότι
µέχρι το 1920 ήταν θετικοί αυτοί οι συσχετισµοί. Μετά, για
λόγους που οφείλονται εν πολλοίς σε εµάς, έγιναν αρνητικοί.
Προτού κλείσω, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι προφανώς όσα ελέχθησαν είναι θετικά και τα ακούω κι εγώ µε
πολλή ικανοποίηση -όχι βέβαια πράγµατα τα οποία δεν ταιριάζουν στο Κοινοβούλιο και νοµίζω ότι βλάπτουν τον κοινοβουλευτικό θεσµό, στον οποίο όσοι παρευρισκόµεθα
σηµαίνει ότι τον αποδεχόµαστε. Δεν συχνάζουµε κάπου
όπου θεωρούµε εαυτούς ξένους προς το συγκεκριµένο
χώρο. Θέλω, λοιπόν, να πω ότι σήµερα όλοι γνωρίζουµε,
ανεξάρτητα του πώς προέκυψαν, ότι αυτές οι καταστροφές είναι αποτελέσµατα εθνικών διχασµών, εθνοκτόνων διχασµών. Σήµερα αυτό πρέπει να κρατήσουµε.
Το ’40 -το έχω επαναλάβει αυτό- ο Ελληνισµός πήγε να
πολεµήσει και κανείς πίσω δεν έλεγε «Οι στρατηγοί σας,
οι λογαχοί σας είναι πράκτορες του Μουσολίνι». Δεν
υπήρχε πέµπτη φάλαγγα στα µετόπισθεν. Όλοι, το έθνος
σύσσωµο, και εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου,
έδωσε τον αγώνα για την ελευθερία.
Σήµερα, αντιµέτωποι ενός πιο δύσκολου πολέµου, µην
ξέροντας από πού κάθε φορά έρχεται η απειλή, αυτό που
µπορούµε να διδαχθούµε και να πούµε στα παιδιά µας και
στους άλλους πολίτες είναι ότι χρειαζόµαστε εθνική ενότητα και οποιαδήποτε διχαστική φωνή, όσο ελκυστική και
να είναι στα αυτιά µας, πρέπει να σταµατήσει. Όταν µε το
καλό η χώρα και ο λαός µας βγει στο ίσιωµα, ας ξαναρχίσουµε. Εξάλλου το ελάττωµά µας είναι γνωστό. Τώρα
όµως χρειάζεται η εθνική ενότητα και µόνο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Κύριε Γλέζο, θέλετε τον λόγο;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Για µισό λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συµφωνεί το Τµήµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με τη
συναίνεση του Τµήµατος, επειδή δεν προβλέπεται από
τον Κανονισµό, σας δίνω τον λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Χωρίς να ακυρώνω, αγαπητέ Πρόεδρε, και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου που απεφάσισε
να τιµήσει τη µνήµη όσων υπέστησαν τη γενοκτονία και
χωρίς να θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο, παρά να συµφωνήσω µε πολλά απ’ όσα ειπώθηκαν στις αγορεύσεις
των πολιτικών κοµµάτων -εκτός βέβαια από εκείνους οι
οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αµύντορες του αρχαίου
ελληνικού πολιτισµού και τον λεηλατούν και των ελληνικών χριστιανικών ιδεωδών και τα σταυρώνουν και της ελληνικής κοινωνικής συνοχής και την καταστρέφουν- θα
ήθελα εντούτοις να πω και να αναρωτηθώ: Αυτό που σήµερα τελούµε, µας εκτονώνει; Θεωρούµε ότι πράττουµε
το χρέος µας απέναντι στο γεγονός ότι δεν πρέπει να
επαναληφθούν παρόµοια εγκλήµατα στο µέλλον εναντίον
της ανθρωπότητας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι
συνάδελφοι, θα τηρήσουµε τώρα ενός λεπτού σιγή εις
µνήµην των νεκρών της Μικρασιατικής Καταστροφής.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται ενός λεπτού σιγή εις µνήµην
των θυµάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς
Ασίας από το τουρκικό κράτος)
Αιωνία τους η µνήµη!
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Τµήµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει τις εκθέσεις της
στα σχέδια νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
1. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής» και:
2. «Κώδικας Δικηγόρων».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον
λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επί ποίου
θέµατος θέλετε τον λόγο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Για την αναφορά
σας, τη στιγµή που παραβιάζοντας σωρεία άρθρων του
Κανονισµού, ένας από τους οµιλητές –ο µόνος- αµαύρωσε αυτό που µόλις όλοι εκφράσαµε µε το ενός λεπτού
σιγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό, λοιπόν, για να το πείτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν θα µου χρειαστεί
παραπάνω, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστηκαν πρωτοφανή πράγµατα. Κατηγορήθηκαν
όλοι οι άλλοι συνάδελφοι και όλες οι άλλες πτέρυγες ως
προδότες, ως πράκτορες. Έλληνες Βουλευτές εκλεγµένοι από Έλληνες πολίτες χαρακτηρίστηκαν «πράκτορες».
Θέλω να πω καθαρά τα εξής: Δεν δεχόµαστε µαθήµατα
πατριωτισµού από κανέναν, πόσω µάλλον από τους υµνητές του Χίτλερ που αιµατοκύλισαν την Ελλάδα και τους
Έλληνες.
Η Χρυσή Αυγή –και το έχει δηλώσει- µισεί τη δηµοκρατία, απεχθάνεται το Κοινοβούλιο, προσπαθεί να οργανώνει προκλήσεις. Πιστεύω ότι σωστά όλες οι άλλες
πτέρυγες, παρά τις διαφορές µας, δεν τους διευκολύνουµε να µετατρέπουν το Κοινοβούλιο σε αρένα. Με όλον
το σεβασµό µας στο Προεδρείο, πιστεύω ότι δεν αρκεί να
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διαγράφουµε από τα Πρακτικά και χωρίς τη συναίνεσή
τους, αυτές τις ύβρεις.
Προτείνω και σας ζητώ, η Διάσκεψη των Προέδρων να
εξετάσει το θέµα µε όλα τα Πρακτικά, διότι υπάρχουν στα
χέρια του Προεδρείου δυνατότητες να υπερασπίζεται την
Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία και τα δικαιώµατα όλων µας
εδώ µέσα, απέναντι σε τέτοιου είδους υβριστικές επιθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι
συνάδελφοι, συζήτηση, όπως η σηµερινή, για τη µνήµη
των θυµάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής επιβάλλεται να γίνεται σε ένα κλίµα συναίνεσης και εθνικής οµοψυχίας.
Αντιλαµβάνεστε όλοι ότι εάν στις όποιες παρεκτροπές
-που όντως διαπιστώθηκαν- αρχίσει το Προεδρείο να µοιράζει πειθαρχικές ποινές, το κλίµα µέσα στην Αίθουσα θα
οξυνθεί τόσο πολύ που στην ουσία θα ακυρωθεί εκείνο
για το οποίο τώρα συζητήσαµε.
Συµµερίζοµαι εν πολλοίς αυτά τα οποία είπατε, κύριε
Παπαδηµούλη, αλλά είναι άλλου χώρου και άλλης ώρας
συζήτηση την οποία µπορούµε να κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πρότεινα να το κάνετε στη Διάσκεψη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα ήθελα να δώσω µία απάντηση
στα περί υµνητών, στις ύβρεις που ακούστηκαν εις βάρος
του κόµµατός µας. Ακούστηκαν κάποιες ύβρεις και
οφείλω να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
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Κασιδιάρη, έχετε τον λόγο για δευτερόλεπτα.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κατ’ αρχάς, στις ανοησίες περί
υµνητών του Χίτλερ κ.λπ., έχω απαντήσει επανειληµµένως.
Δεν αξίζει τον κόπο να απαντώ και πάλι, ιδίως σε ανθρώπους οι οποίοι αποτέλεσαν κατά το παρελθόν ξεκάθαρα
υµνητές του Στάλιν, του Τρότσκι και αναλόγων µορφών
που σχετίζονται µε γενοκτονίες και εγκλήµατα κατά της
ανθρωπότητας.
Από εκεί και πέρα, τα περί προδοτών και πρακτόρων
αφορούσαν συγκεκριµένα πρόσωπα, τα οποία, δυστυχώς, βρίσκονται στο Κοινοβούλιο, δυστυχώς κατ’ εµέ βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και προσκύνησαν και το
µαυσωλείο του Κεµάλ Ατατούρκ και φωτογραφίζονται
κάτω από πορτραίτα αυτού του σφαγέα του Ελληνισµού.
Έχουµε καταθέσει στα Πρακτικά τα ανάλογα φωτογραφικά ντοκουµέντα.
Να φύγουν από την Ελλάδα όσοι επιθυµούν να προσκυνούν τους Τούρκους, τον πατέρα των Τούρκων! Να φύγουν από την Ελλάδα όσοι επιθυµούν να προσφωνούν
«Ιστανµπούλ» την Κωνσταντινούπολη! Πάγια θέση της
Χρυσής Αυγής είναι πως πρωτεύουσά µας είναι και θα παραµείνει αιωνίως η Κωνσταντινούπολη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η αναφορά για την
Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος (14η Σεπτεµβρίου).
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κώδικας Δικηγόρων».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση
της 11ης Σεπτεµβρίου 2013 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου
σε δύο συνεδριάσεις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τίθενται
αντιρρήσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ. Εάν έχετε την καλοσύνη, να τελειώσω και µετά
θα σας δώσω τον λόγο.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο
επί της αρχής και στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως
µία ενότητα.
Από την κ. Κωνσταντοπούλου µόλις κατατέθηκε έγγραφο προς το Προεδρείο µε τον τίτλο «Αντιρρήσεις», το
οποίο υπογράφεται από δεκαεπτά ακόµη συναδέλφους
του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο και θα αναγνώσω.
Το έγγραφο αυτό αναφέρει τα εξής:
«Αντιρρήσεις επί της παράνοµης εισαγωγής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε τίτλο «Κώδικας Δικηγόρων»
στο Τµήµα της Βουλής, άρθρο 67, παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής.
Οι υπογράφοντες Βουλευτές προβάλλουµε αντιρρήσεις ως προς την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε τίτλο «Κώδικας Δικηγόρων» στο Τµήµα της
Βουλής, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση των άρθρων
70 και 72 του Συντάγµατος και των άρθρων 39 και 91 του
Κανονισµού της Βουλής.
Συγκεκριµένα, στις 12-9-2013, στη συνεδρίαση της
Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης του Γ’ Θερινού Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, που αφορούσε τη Β’ ανάγνωση του ως άνω σχεδίου νόµου, δεν υπήρξε έγκυρη
διαδικασία ψήφισής του. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας παρίσταντο µόνο τρεις Βουλευτές, ο κ. Κεφαλογιάννης, η κ. Κωνσταντοπούλου και η κ. Τζάκρη, εκ των
οποίων ο πρώτος και η τρίτη παρέµειναν σιωπηλοί σε όλη
τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Εποµένως και εκ των πραγµάτων δεν θα µπορούσε να
επιτευχθεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 70, παράγραφος 5 του Συντάγµατος και από το άρθρο 39, παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής πλειοψηφία των 2/5
του όλου αριθµού των µελών της επιτροπής, ούτε βέβαια
και η µικρή πλειοψηφία του 1/3 που προβλέπεται για κάθε
απόφαση της επιτροπής, η οποία εν προκειµένω αποτελείται από τριάντα ένα µέλη.
Παρά τις επανειληµµένες διαµαρτυρίες της Βουλευτού
Ζωής Κωνσταντοπούλου και την κατ’ επανάληψη διατυπωθείσα ένσταση για την ακυρότητα της διαδικασίας και
το ψευδές της διαπίστωσης ότι το άρθρο έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, όχι µόνο έχουν εισαχθεί ψευδώς στα
πρακτικά της συνεδρίασης καταγραφές περί πολλών
Βουλευτών που δήθεν ψηφίζουν θετικά σε κάθε άρθρο,

αλλά και έχουν διαγραφεί όλες οι παρεµβάσεις και οι διαµαρτυρίες, αλλά και η αρνητική ψήφος της Βουλευτή και
εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε στα πρακτικά βεβαιώνονται πράγµατα που δεν έλαβαν χώρα.
Εποµένως η έκθεση της επιτροπής που υποβλήθηκε στη
Βουλή και διανεµήθηκε στους Βουλευτές, υπογραφόµενη
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κυριάκο Βιρβιδάκη, και
το Γραµµατέα της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά, αµφότερους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, εκ των οποίων
ο δεύτερος δεν ήταν καν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια
της ψηφοφορίας, ψευδώς αναφέρει ότι η επιτροπή
αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία το ως άνω σχέδιο νόµου.
Το σχέδιο νόµου δεν µπορεί να εισαχθεί στο Τµήµα,
διότι κανένα άρθρο του δεν ψηφίστηκε στην επιτροπή. Η
εισαγωγή στο Τµήµα έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 91,
παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής που ορίζει ως
υποχρεωτική τη διανοµή της έκθεσης στους Βουλευτές
τουλάχιστον δύο µέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση
της Βουλής. Εν προκειµένω, η έκθεση που διανεµήθηκε
είναι ανυπόστατη.
Συνηµµένα: Η κοινοποιηθείσα προς τον Πρόεδρο της
Βουλής από 13-9-2013 επιστολή της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η από 12-9-2013 δήλωση
της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τα
πλαστά πρακτικά της από 12-9-2013 συνεδρίασης της επιτροπής. Τα πραγµατικά αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά
της από 12-9-2013 συνεδρίασης της επιτροπής.».
Δεν είναι συνηµµένα πάντως. Έτσι;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ τα έχω, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να µου δώσετε µετά τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπογράφουν οι συνάδελφοι Βουλευτές: Ζωή Κωνσταντοπούλου,
Δηµήτριος Παπαδηµούλης, Αθανάσιος Πετράκος, Κωνσταντίνος Μπάρκας, Στάθης Παναγούλης, Νάσος Αθανασίου, Μαρία Κανελλοπούλου, Μαρία Διακάκη, Γεώργιος
Πάντζας, Μανώλης Γλέζος, Ευγενία Ουζουνίδου, Μαρία
Μπόλαρη, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Κωστής Δερµιτζάκης,
Βασίλης Κυριακάκης, Νάντια Βαλαβάνη, Στέφανος Σαµοΐλης, Βασιλική Κατριβάνου.
Θέλετε τον λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου; Είναι προφανώς παρεµπίπτον θέµα που αφορά τον Κανονισµό της
Βουλής. Έτσι το τοποθετείτε, όπως κατάλαβα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε,
κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά
για να αναπτύξετε τις θέσεις σας. Εκτός από αυτά τα
οποία αναφέρετε στο έγγραφο, προφανώς θα θέλετε να
αναπτύξετε περεταίρω την ένσταση και τις αντιρρήσεις
που καταθέσατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, η αναφορά στο άρθρο 67, παράγραφος 2 έχει να κάνει µε το
γεγονός ότι έχει παραβιαστεί µεταξύ άλλων και ο Κανονισµός της Βουλής.
Βεβαίως, εκείνο που έχει παραβιαστεί και «βιαστεί» από
αυτήν την ντροπιαστική διαδικασία, είναι η δηµοκρατική
λειτουργία, η κοινοβουλευτική αρµοδιότητα, το ίδιο το
κύρος του Κοινοβουλίου σε µία δηµοκρατία.
Και επειδή είναι παρών ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που έχει
την ιδιότητα του πρώην δικαστικού και πρώην Προέδρου
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, πρώην Αρεοπαγίτη, νοµίζω ότι θα έπρεπε ο ίδιος να πάρει την πρωτοβουλία να αποσύρει το νοµοσχέδιο αυτό από το Τµήµα,
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διότι επιχειρείται να εισαχθεί µε πλαστά πρακτικά.
Χωρίς η επιτροπή να έχει ψηφίσει, χωρίς κανένα µέλος
της επιτροπής και κανένας εισηγητής να έχει ψηφίσει θετικά σε κανένα άρθρο του νοµοσχέδιου, όχι απλώς επισπεύδεται η εισαγωγή του σαν να τα έχουν ψηφίσει, αλλά
έχουν νοθευτεί και τα πρακτικά κατά τρόπον ώστε να φαίνεται πως δήθεν εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το κάθε ένα
άρθρο, ενώ το πανελλήνιο παρακολούθησε τον Πρόεδρο
της Επιτροπής κ. Βιρβιδάκη να ερωτά τον εαυτό και να
απαντά µόνος του σε µία αίθουσα στην οποία δεν ακουγόταν κανείς άλλος πλην εµού. Έχουν κατασκευαστεί τα
πρακτικά -και αυτά είναι τα συνηµµένα, παρακαλώ να τα
παραλάβουν για τα Πρακτικά- στα οποία εµφανίζονται
εκατόν εξήντα έξι φορές πολλοί Βουλευτές να απαντούν
«Δεκτό, δεκτό.».
Αυτό που παρακολούθησε όλος ο κόσµος -το πανελλήνιο παρακολούθησε αυτήν την ντροπιαστική κατάστασηέχει επιχειρηθεί να καλλωπιστεί, να πλαστογραφηθεί, να
νοθευθεί µε πρακτικά που εµφανίζουν πολλούς Βουλευτές να απαντούν δήθεν «Δεκτό, δεκτό!».
Ποιους άραγε, αφού δεν ήταν κανείς παρών πλην της
κ. Τζάκρη, του κ. Κεφαλογιάννη κι εµού;
Επικοινώνησα µε τη Νοµοθετική Υπηρεσία και ο αρµόδιος υπάλληλος κ. Χριστόπουλος µου γνώρισε –εδώ θα
µιλήσουµε µε ονόµατα- ότι ο κ. Βιρβιδάκης του ζήτησε να
ενεργήσει αυτήν την κατάρτιση των Πρακτικών.
Σας καταθέτω τα νοθευµένα Πρακτικά. Παρακαλώ να
παραληφθούν.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το έγγραφο µε τίτλο «Αντιρρήσεις» και τα προαναφερθέντα πρακτικά, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας καταθέτω, επίσης, την αποµαγνητοφώνηση αυτών
που πραγµατικά έλαβαν χώρα, δηλαδή ότι η κ. Τζάκρη και
ο κ. Κεφαλογιάννης σιωπούσαν. Εγώ παρενέβαινα, ζητώντας να γίνει ψηφοφορία. Διαµαρτυρόµουν για την ψευδή
διαπίστωση ότι δήθεν κάποια πλειοψηφία εγκρίνει το κάθε
άρθρο. Επεσήµαινα στον κ. Βιρβιδάκη ότι παραβιάζει το
καθήκον του και ζητούσα από την κ. Τζάκρη και τον κ. Κεφαλογιάννη να ψηφίσουν.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν έχετε
την καλοσύνη, συντοµεύετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Τελείωσε ο χρόνος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτός που φώναξε «τελείωσε ο χρόνος», να πάρει τον λόγο και να υπερασπιστεί τον
κ. Βιρβιδάκη και αυτή τη λειτουργία, κύριε Γιακουµάτο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εγώ το φώναξα. Θα τον
υπερασπιστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε, σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ολοκλήρωσα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρήλθε
ο χρόνος, όµως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ολοκλήρωσα.
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Το ζήτηµα είναι και συνταγµατικής τάξεως. Είναι ζήτηµα
δηµοκρατικής λειτουργίας. Ο νοµοθέτης δεν µπορεί να
είναι πλαστογράφος και στη Βουλή δεν µπορεί να εισάγονται νοµοσχέδια µε ψευδείς εκθέσεις.
Επικοινώνησα µε τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, ο οποίος µου δήλωσε ότι δεν του
έχει κοινοποιηθεί η έγγραφη διαµαρτυρία µου από 13 Σεπτεµβρίου 2013, από την Παρασκευή, στην οποία αναφέροµαι ρητώς στη νόθευση.
Έχω, επίσης, κοινοποιήσει τη διαµαρτυρία µου αυτή
στον Πρόεδρο της Βουλής, στον κ. Μεϊµαράκη, από την
Παρασκευή.
Το να µεθοδεύεται σήµερα να εισαχθεί το νοµοσχέδιο
σαν να µη συνέβαινε τίποτε και σαν να έχει δήθεν ψηφιστεί, ενώ δεν ψηφίστηκε, αποτελεί ακραία περιφρόνηση
της δηµοκρατικής λειτουργίας και του ίδιου του Κοινοβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω, επίσης, να πω τα
εξής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κοιτάξτε,
ο Κανονισµός προβλέπει δύο λεπτά. Ήδη οµιλείτε πέντε
λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Κανονισµός προβλέπει
πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δύο λεπτά είναι για το παρεµπίπτον θέµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πέντε λεπτά για ζητήµατα
που έχουν συνταγµατική διάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρεµπίπτον θέµα επικαλείστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι παρεµπίπτον
θέµα η παραβίαση του Κανονισµού και του Συντάγµατος.
Αναφέρεται στον Κανονισµό υπό το γενικό τίτλο «Παρεµπίπτοντα θέµατα». Αν φτάσουµε, όµως, να πούµε τη δηµοκρατία «παρεµπίπτουσα», κύριε Μαρκογιαννάκη, θα
έχουµε πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα συνολικά.
Συνεχίζω και λέω το εξής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα λεπτό, παρακαλώ.
Ακούστε: Επί έξι µήνες σας ανεχόµουν στην επιτροπή
και δεν µε αποκαλούσατε «κύριε Πρόεδρε». Με αποκαλούσατε συνεχώς µε το επίθετό µου, δηλώνοντας ότι δεν
µε αναγνωρίζετε Πρόεδρο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι βρισιά το επίθετό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τουλάχιστον στο Τµήµα σεβαστείτε τον Κανονισµό και το χώρο
στον οποίο λειτουργούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι βρισιά το επίθετό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εδώ
είµαι Πρόεδρος και αυτήν τη στιγµή προεδρεύω και θα
µε αποκαλείτε µε τη θεσµική µου ιδιότητα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι βρισιά το επίθετό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επί έξι
µήνες σας ανέχθηκα! Φτάνει!
Συνεχίστε για ένα λεπτό ακόµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ανέχεστε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Της οφείλετε το σεβασµό που κατοχυρώνει το Σύνταγµα!
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Εάν η Νέα Δηµοκρατία έχει την αντίληψη ότι απλώς
ανέχεται την Αντιπολίτευση και ότι απλώς ανέχεται όποιον
αντιλέγει, αυτό είναι εκδήλωση µιας νοοτροπίας που ουδόλως παραπέµπει στην κοινοβουλευτική και δηµοκρατική λειτουργία.
Εάν το πρόβληµά σας είναι να σας προσφωνούν «κύριε
Πρόεδρε», συνεχίζω και λέω το εξής, κύριε Πρόεδρε:
Ετέθη στην επιτροπή –από την κ. Κανέλλη, µάλιστα, σε
κάποιο σηµείο- η πρόταση να µη γίνει καν ψηφοφορία και
να δοθούν εγγράφως οι θέσεις των Βουλευτών. Στην
πρόταση αυτή αντιλέξαµε ρητώς. Μάλιστα, στην πρόταση
αυτή, εκείνος ο οποίος δήλωσε ρητά…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αν θέλετε, µπορώ να µιλάω και χωρίς την υπόκρουση
του κώδωνα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν
θα συνεχίσετε άλλο! Ήδη οµιλείτε έξι λεπτά!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό το θέµα είναι ζήτηµα
χρόνου, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι ζήτηµα τήρησης του Κανονισµού. Θα σας επιτρέψω ακόµα
ένα λεπτό και παρακαλώ να τελειώσετε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ανακαλέσετε στην
τάξη τους κυρίους που φωνασκούν ή θέλετε να οξύνετε
τα πνεύµατα για να δηµιουργήσετε µίαν άλλη κατάσταση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε
ένα λεπτό ακόµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η ζωή είναι ζήτηµα χρόνου. Για να τελειώνουµε. Όλα είναι ζήτηµα χρόνου. Τα πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, συνεχίστε για ένα λεπτό ακόµα κυρία συνάδελφε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Ιωαννίδης που φωνάζει µου είπε πριν να τελειώνουµε γιατί θέλει να φύγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ συνεχίστε και αφήστε τον κ. Ιωαννίδη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι καταγεγραµµένο ότι
κάποιοι δεν θέλουν να πολυκάθονται µέσα στην Αίθουσα
και θέλουν να τελειώνουν. Αυτό είναι δικό τους θέµα και
αναµετριώνται µε τη συνείδησή τους και µε το καθήκον
τους.
Ακούστε, όµως, τι είπε ο κ. Βιρβιδάκης στις 10 Σεπτεµβρίου 2013 όταν ετέθη αυτό το θέµα: «Από κει και πέρα,
σε ό,τι αφορά το θέµα της ψηφοφορίας, εγώ είµαι υποχρεωµένος από τον Κανονισµό να διαβάσω τα άρθρα ένα-ένα
και να ρωτώ. Οπωσδήποτε θα βοηθούσε τη Γραµµατεία να
υπάρχει κατάθεση των απόψεων των εισηγητών. Εγώ θα
διαβάσω τα άρθρα και θα ρωτώ. Από κει και πέρα θα βοηθούσε τη Γραµµατεία…»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, ήδη έχετε µιλήσει επτά λεπτά και ο Κανονισµός
προβλέπει δύο λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώσατε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο να
ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι άλλο
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χρόνο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο. Σε
ένα τέτοιο θέµα θέλετε µε αυτόν τον τρόπο να αφαιρέσετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία
συνάδελφε, γιατί καταχράστε της υποµονής του Προεδρείου; Ο Κανονισµός προβλέπει δύο λεπτά. Ήδη οµιλείτε επτά λεπτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η υποµονή σας δεν είναι
παράµετρος της δηµοκρατίας. Η υποµονή σας είναι αδιάφορη για τη δηµοκρατία. Και αυτό το οποίο λέει…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ ό,τι λέγει του λοιπού η συνάδελφος να µην καταγράφεται. Κλείστε το µικρόφωνο. Δεν θα καταγράφεται
ό,τι λέει από εδώ και πέρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν ακούγεστε, το καταλαβαίνετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει κλείσει το µικρόφωνο. Κυρία συνάδελφε, µη µε αναγκάσετε
να σας ανακαλέσω στην τάξη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
Παπαδηµούλη, σας παρακαλώ, συστήστε στην κυρία να
σταµατήσει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν γράφεται απολύτως τίποτα από αυτά τα οποία λέγονται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:….
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο
έχει ζητήσει η κ. Κανέλλη επί προσωπικού.
Ορίστε, κυρία Κανέλλη, ποιο είναι το προσωπικό;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
επειδή ήµουν παρούσα και αναφέρθηκε και το όνοµά µου,
θα µιλήσω επί της διαδικασίας, δεν θα µιλήσω επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μη γενικεύσουµε τη συζήτηση. Επί προσωπικού ζητήσατε τον
λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Επί προσωπικού.
Παρίσταµαι σε µια διαδικασία κοινοβουλευτική εδώ.
Ακούω την άκρα δεξιά πτέρυγα να µε αποκαλεί «προδότη». Ακούω τώρα εδώ να είµαι τουλάχιστον ηθικός αυτουργός σε πλαστογραφία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας είπε κανείς αυτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία
Κωνσταντοπούλου, µη µε διακόψετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το αντίθετο σας είπαµε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Να είµαστε λίγο σαφέστεροι.
Στην επιτροπή, στην οποία ήταν µακροτάτη η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, όντως ζήτησα από τον Πρόεδρο να
µη γίνει η ψηφοφορία αν δεν παραλάβουµε γραπτές τις
πενήντα δύο ή πενήντα τέσσερις τροποποιήσεις. Διακόψαµε δύο φορές, τη µία φορά για περίπου µία ώρα και
την άλλη φορά για ένα τέταρτο. Όταν ήρθε η ώρα και τοποθετήθηκε ο Υπουργός -και τοποθετήθηκε πριν φτάσουν
τα χαρτιά και ξαναδιακόψαµε για τα χαρτιά, για να µιλάµε
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για την πραγµατικότητα- ήρθε η ώρα να τοποθετηθούν οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Τοποθετήθηκαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της
Νέας Δηµοκρατίας. Έρχεται η σειρά της κ. Κωνσταντοπούλου και η κ. Κωνσταντοπούλου λέει: «Δεν είµαι έτοιµη,
κύριε Πρόεδρε». Ακριβώς έτσι έγινε. Δίνει τον λόγο ο κύριος Πρόεδρος στην κ. Τζάκρη -είναι αλήθεια ότι ήταν
πολλά τα άρθρα- και η κ. Τζάκρη λέει: «Ούτε εγώ είµαι
έτοιµη, κύριε Πρόεδρε».
Σήκωσα το χέρι µου και προσεφέρθην. Προηγείτο εµού
ο κ. Αρβανίτης από τη Χρυσή Αυγή. Είπε ο κ. Αρβανίτης
ότι βιάζεται και είπα ότι εγώ είµαι έτοιµη. Μίλησε ο κ. Αρβανίτης και µετά εγώ. Ο κ. Αρβανίτης –αν θυµούµαι
καλώς- είπε -διότι εγώ δεν χαλάω τους τύπους εδώ µέσα«Επιφυλάσσοµαι για τα άρθρα στο Τµήµα». Τουτ’ αυτόν
είπα και εγώ.
Μέχρι σήµερα, δεκατέσσερα χρόνια που είµαι Βουλευτής, στις διαδικασίες των επιτροπών ακολουθείται η αρχή
της δεδηλωµένης. Και δεν είναι ζήτηµα ποσότητας ακροατηρίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ)
Δεν µπορεί να τίθεται ζήτηµα συνταγµατικότητας, αγαπητή κυρία συνάδελφε. Έχω σπουδάσει όσο εσείς. Έχω
εκλεγεί όσο εσείς. Έχω την εντιµότητα που έχετε κι εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν µπορείτε να κατηγορείτε -και
µάλιστα απόντες Βουλευτές- έχοντας ψηφίσει κατά τα ειωθότα, ως αποδέκτες. Διότι αυτή είναι η θέση σήµερα, να
τοποθετηθούµε επί πλαστογραφηµένων πρακτικών. Δεν
επιτρέπεται! Αρνούµαι και να το συζητήσω!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία συνάδελφε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το ήθος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ακολουθεί τη διαδικασία ακόµα και αν
διακυβευθεί, κύριε Πρόεδρε. Διότι την ξέρω την κατηγορία. Και ειδικά µετά από γεγονότα σαν το Πέραµα, δεν
επιτρέπουµε σε κανέναν να µας κατηγορεί για συµβατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε πολύ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ζητήσει επί προσωπικού…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προηγείται υµών ο κ. Βιρβιδάκης. Προ πολλού.
Κύριε Βιρβιδάκη, παρακαλώ, ποιο είναι το προσωπικό;
Εξηγήστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ: Το προσωπικό είναι ότι κατηγορούµαι ότι πλαστογράφησα κείµενα και ότι έφερα
πλαστή έκθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ: Πρώτον, θέλω να υπενθυµίσω
ότι αυτά τα οποία επικαλείται η κ. Κωνσταντοπούλου –
όπως, άλλωστε, γράφουν επάνω- είναι αδιόρθωτα πρακτικά.
Δεύτερον, θέλω να υπενθυµίσω το άρθρο 40, παράγραφος 1 του Κανονισµού: «Για κάθε συνεδρία της επιτροπής
τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται
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η περίληψη των συζητήσεων κ.λπ..» Άρα θα πρέπει να περιµένει η κ. Κωνσταντοπούλου τα τελικά πρακτικά, τα συνοπτικά, για να κρίνει τι έγινε και τι δεν έγινε.
Τρίτον, θέλω να υπενθυµίσω ότι όταν η κ. Κωνσταντοπούλου έστειλε την επιστολή της την Παρασκευή, το Β’
Θερινό Τµήµα της Βουλής είχε λήξει τις εργασίες του και
δεν ήµουν πλέον Πρόεδρος της Επιτροπής και δεν µπορούσα να κάνω τίποτα για την επιστολή την οποία έστειλε.
Τέταρτον, δεν είπα αυτά τα οποία αναφέρει η κ. Κωνσταντοπούλου ότι έδωσα ως οδηγίες για τα πρακτικά.
Είπα άλλα πράγµατα.
Πέµπτον, σε ό,τι αφορά την πρώτη ανάγνωση, εκεί ο κ.
Τσούκαλης εζήτησε να γίνουν γραπτές καταθέσεις των
απόψεων για τα άρθρα για να διευκολυνθεί η διαδικασία.
Στο απόσπασµα, το οποίο διάβασε η κ. Κωνσταντοπούλου, ξέχασε -δεν ξέρω γιατί- προφανώς να διαβάσει τα
εξής: «Εγώ θα διαβάσω τα άρθρα και θα ρωτώ. Από εκεί
και πέρα, θα βοηθούσε τη Γραµµατεία να έχει κατατεθεί
γραπτώς η γνώµη του καθενός, έτσι ώστε όταν γράψουµε
και το Πρακτικό, να είναι τοποθετηµένα τα πράγµατα
όπως πρέπει να είναι.»
Έκτον, ο κ. Τσούκαλης κατέθεσε -και το δίνω για τα
Πρακτικά- εγγράφως τις θέσεις της ΔΗΜΑΡ για τα άρθρα,
ποια ψηφίζει και ποια δεν ψηφίζει, µε βάση αυτά τα οποία
δηλώθηκαν από τους εισηγητές. Ο κ. Τσούκαλης είναι
εδώ και µπορεί να το επιβεβαιώσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έβδοµον, στη δεύτερη ανάγνωση και πριν αρχίσει η
ψηφοφορία αναφέρθηκα στα θέµατα, λέγοντας τα εξής:
«Αυτήν τη στιγµή έχουν κατατεθεί οι απόψεις των εκπροσώπων και των εισηγητών. Προχωράµε στην ψηφοφορία.
Θα γίνει ψηφοφορία σε ένα-ένα τα άρθρα για να είµαστε
τυπικά εντάξει». Και ανέφερα –το επαναλαµβάνω- ότι
έχουν κατατεθεί οι απόψεις των εκπροσώπων και των εισηγητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, τελειώνετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ εφάρµοσα την πρακτική, την οποία εφαρµόζουν
τώρα χρόνια οι επιτροπές, κατοχυρώνοντας, µάλιστα, µε
αυτά τα οποία είπα ακόµα περισσότερο τη διαδικασία.
Αυτό, όµως, το οποίο δεν κατάλαβα είναι γιατί µία διαφωνία αυτού του τύπου και αυτού του επιπέδου θα πρέπει
να καταλήξει να απειλούνται µε δολοφονία τα παιδιά µου,
να απειλούµαι µε δολοφονία εγώ, να απειλείται η οικογένειά µου, να καθυβρίζεται η από τριάντα ετών πεθαµένη
µητέρα µου και να βρισκόµαστε κάτω από απειλές συνεχείς.
Έχω ολόκληρο πακέτο από υβριστικά ηλεκτρονικά µηνύµατα τα οποία απειλούν εµένα και την οικογένειά µου –
γιατί;- γιατί τόλµησα να έχω άποψη.
Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία
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Κωνσταντοπούλου, για ποιο λόγο θέλετε να µιλήσετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού επ’ αυτών τα οποία ειπώθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για ένα
λεπτό µπορείτε να εξηγήσετε ποιο είναι το προσωπικό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Για ένα λεπτό!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μήπως να ζητήσω τον
λόγο από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Το ίδιο είπα και στον κ. Βιρβιδάκη, το ίδιο λέω και στην κ. Κωνσταντοπούλου.
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου αποδόθηκε ότι δήθεν δείχνουµε την κ. Κανέλλη ως ηθικό αυτουργό πλαστογραφίας. Προσπάθησα να της το
διευκρινίσω εκείνη την ώρα κατά την οποία µιλούσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία,
έχετε δύο λεπτά για να δώσετε την άποψή σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ολοκλήρωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι
προσωπικό και σας λέω ότι έχετε δύο λεπτά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ήθελα να επεκταθώ και
να πω τι άλλο είναι προσωπικό.
Προσπάθησα να το διευκρινίσω και στην κ. Κανέλλη την
ώρα που µιλούσε, αλλά δυστυχώς έφυγε. Εµείς δεν δείχνουµε το Κοµµουνιστικό Κόµµα ως ηθικό αυτουργό. Ίσαίσα επισηµαίνουµε ότι έκανε αυτήν την πρόταση η οποία
απορρίφθηκε από την επιτροπή. Ο κ. Βιρβιδάκης µάλιστα,
συγκεκριµένα είπε την ώρα που τοποθετούταν ότι είναι
υποχρεωµένος να ρωτά και οι Βουλευτές είναι υποχρεωµένοι να απαντούν. Εκείνο που δεν άκουσα να λέει η κ.
Κανέλλη και το Κοµµουνιστικό Κόµµα είναι για το γεγονός
ότι δεν απαντούσε κανείς –και δεν απαντούσε κανείς,
διότι συγκεκριµένα άρθρα έχουν κατακριθεί κατά τις εισηγήσεις και της κ. Τζάκρη και του κ. Τζαβάρα και άλλων
Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- για το
γεγονός ότι τους καλούσαν να απαντήσουν και να ψηφίσουν και δεν ψήφιζαν, για το γεγονός ότι διαµαρτυρόµουν
και καταψήφιζα και όλα αυτά έχουν διαγραφεί και φαίνονται κάποιοι ανύπαρκτοι «πολλοί Βουλευτές» να λένε
«δεκτό, δεκτό».
Φαντάζοµαι, κυρία Κανέλλη, δεν ισχυρίζεστε ότι ήσασταν από αυτούς που έλεγαν «δεκτό, δεκτό». Και κανένας
από αυτούς που δεν ψηφίζουν αυτό το νοµοσχέδιο δεν
έχει λόγο να θίγεται.
Εκείνοι, όµως, που θέλουν και να προωθούνται τα νοµοσχέδια και να µην αναλαµβάνουν την προσωπική ευθύνη της υπερψήφισής τους θα πρέπει να αναλάβουν
ενώπιον του Κοινοβουλίου την ευθύνη.
Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Βιρβιδάκη, για την οποία
βάλλεσθε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα δηµιουργήσουµε τώρα άλλο προσωπικό; Πρέπει να τελειώσουµε εδώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ότι δεν πρέπει να γίνεται
ψηφοφορία στη Βουλή; Ότι δεν πρέπει να ακούτε θετική
ή αρνητική ψήφο; Ότι πρέπει σε πείσµα της αρνητικής
ψήφου να διαπιστώνετε δήθεν ανύπαρκτες πλειοψηφίες;
Ή ότι πρέπει να νοθεύετε τα πρακτικά; Αυτή είναι η
άποψη για τη δηµοκρατία;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία ενώπιον της Ολοµέλειας ή του Τµήµατος είναι ανεξάρτητη
από τη διαδικασία ενώπιον των Διαρκών Επιτροπών,
καθώς ο Κανονισµός της Βουλής ως µόνη προϋπόθεση
για την εγγραφή ενός νοµοσχεδίου στην ηµερήσια διάταξη και για την πρόοδο της διαδικασίας θέτει την υποβολή της έκθεσης ή την πάροδο της προθεσµίας
υποβολής της. Είναι το άρθρο 93 του Κανονισµού. Δεν
υπάρχει καµµία άλλη προϋπόθεση. Εποµένως, ό,τι έγινε
στην επιτροπή δεν αφορά αυτήν τη στιγµή το Τµήµα και
την πρόοδο της συζήτησης.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα πρέπει να πω το εξής.
Είχα υπ’ όψιν µου, είχα µελετήσει τα πρακτικά πριν ξεκινήσει η σηµερινή συζήτηση στο τµήµα. Εκεί, λοιπόν, τι
διαπίστωσα; Διαπίστωσα ότι οι εισηγητές της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Λοβέρδος τοποθετούµενοι επί της αρχής, επί
των άρθρων και στο σύνολο ανεπιφύλαχτα υπερψήφισαν.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα και –αν δεν κάνω λάθος- η
Χρυσή Αυγή και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επιφυλάχτηκαν
για το Τµήµα.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Εµείς είπαµε «όχι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επί της
αρχής είπατε «όχι», αλλά για τα άρθρα επιφυλαχθήκατε
για το Τµήµα.
Αρνητική ήταν η θέση του ΣΥΡΙΖΑ διά της κ. Κωνσταντοπούλου.
Εδώ, λοιπόν, είχαµε µία δεδηλωµένη ρητή και ανεπιφύλαχτη υπερψήφιση του νοµοσχεδίου σε τρεις φάσεις.
Θα πρέπει δε να υπενθυµίσω –δεν θέλω να διαβάσω
χάριν της οικονοµίας του χρόνου αποσπάσµατα των πρακτικών- ότι ο κ. Βιρβιδάκης, όταν ξεκίνησε την ψηφοφορία
επί των άρθρων, είπε επακριβώς «έχοντας υπ’ όψιν και τις
τοποθετήσεις επί των άρθρων των εισηγητών που ήταν
κατά πλειοψηφία θετικές».
Και επιπλέον, όταν ο κ. Βιρβιδάκης έλεγε «ψηφίζεται
κατά πλειοψηφία», οι παρόντες εισηγητές κ. Κεφαλογιάννης και κ. Τζάκρη δεν διαµαρτυρήθηκαν να πουν ότι
«εµείς δεν ψηφίζουµε» ή «ψηφίζουµε λευκό» ή «ψηφίζουµε άκυρο» ή οτιδήποτε άλλο.
Εποµένως, κατά την εκτίµηση του Προεδρείου, πρόκειται περί παρεµπίπτοντος ζητήµατος, κυρία Κωνσταντοπούλου, διότι οµιλείτε περί παραβίασης συγκεκριµένου
άρθρου του Κανονισµού και όχι του άρθρου 100 που
αφορά την αντισυνταγµατικότητα. Οµιλείτε για το άρθρο
67 που αφορά τα παρεµπίπτοντα ζητήµατα. Κατά την
άποψη του Προεδρείου, παρεµπίπτον ζήτηµα δεν υπάρχει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι µόνο. Διαβάστε το.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα
λεπτό, κύριε Παπαδηµούλη. Μπορείτε να ζητήσετε τον
λόγο, για να αναπτύξετε, εάν έχετε, αντίρρηση επί της θέσεως που παίρνει.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε αντίρρηση; Παρακαλώ,
έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατ’ αρχάς...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αλλά θα
ήθελα να παρακαλέσω το εξής. Κολλάµε σε µία τυπικότητα ανούσια. Όταν έχουµε συγκεκριµένη θέση των κοµµάτων για το νοµοσχέδιο και για τα άρθρα, γιατί να
απασχολούµε το Τµήµα τόση ώρα χωρίς λόγο; Και να σας
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πω και κάτι άλλο; Ακόµα και εάν κατεψηφίζετο το νοµοσχέδιο και επί της αρχής και επί των άρθρων, το Τµήµα
θα κάνει τη δουλειά του, ανεξάρτητα από το τι έκανε η
επιτροπή. Ας υποθέσουµε ότι η Διαρκής Επιτροπή είχε
καταψηφίσει το νοµοσχέδιο. Το Τµήµα δεν δεσµεύεται.
Μπορεί να αποφασίσει αυτό που θέλει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Βεβαίως.
Αυτό λέω και αυτό είναι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τότε θα πρέπει να απαντήσετε για ποιο λόγο σε άλλο νοµοσχέδιο, επί του προηγούµενου Υπουργού, του κ. Ρουπακιώτη, όταν καταψηφίστηκαν τρία άρθρα από τους Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας, δεν εισήχθησαν τα άρθρα στην Ολοµέλεια.
Διότι γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι για να εισαχθεί στην Ολοµέλεια, πρέπει να έχει ψηφιστεί στην επιτροπή.
Και πρέπει να σας πω ότι δεν είστε ο κατάλληλος για
να κάνει αυτές τις διαπιστώσεις, διότι γνωρίζετε ότι και
για δική σας εµπλοκή σε νόθευση των πρακτικών της επιτροπής για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ έχουµε καταθέσει σειρά αναφορών.
Από εκεί και πέρα, έχω να σας πω το εξής: Είναι ψευδές
ότι ανεπιφύλακτα τοποθετήθηκαν, διότι η κ. Τζάκρη είπε τα
εξής: «Δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ποια ελεύθερη συµφωνία, κύριε Υπουργέ, υφίσταται σήµερα; Δυστυχώς, ο δικηγόρος είναι άµισθος λειτουργός και είναι
πράγµατι όνειδος να αντιµετωπίζεται σε χειρότερη µοίρα
ή, εν πάση περιπτώσει, στην ίδια µοίρα µε τον ανειδίκευτο
εργάτη. Στο άρθρο 61 εκτιµώ ότι αυτή η διακριτική ευχέρεια που δίνεται εδώ δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση». Ο κ. Υψηλάντης επίσης έχει κρατήσει επιφυλάξεις.
Ο κ. Τζαβάρας επίσης έχει κρατήσει επιφυλάξεις.
Εποµένως δεν γίνεται ούτε µε τα τεκµήρια που θέλετε
να εισαγάγετε. Αν είναι δυνατόν, στη δηµοκρατία, στην
κορυφαία λειτουργία που είναι η ψηφοφορία, να εισάγουµε τεκµήριο σιωπής και µη αντίρρησης! Εγώ τεκµαίρω
ότι δεν είχε το θάρρος και το σθένος κανένας Βουλευτής
να ψηφίσει «ναι» στην επιτροπή. Αυτό που δεν είχε το
θάρρος και το σθένος να κάνει, δεν τεκµαίρεται, ούτε
µπορεί να παραβιάσουµε ολοσχερώς τη δηµοκρατική λειτουργία, κατά το δοκούν µάλιστα. Διότι όταν η Νέα Δηµοκρατία
επωφελείτο
από
την
καταψήφιση
συγκεκριµένων άρθρων -και αναφέροµαι στα συγκεκριµένα άρθρα του Κώδικα περί Εξαρτησιογόνων Ουσιώνόταν η Νέα Δηµοκρατία αντιτίθετο και καταψηφίστηκαν,
δεν εισήχθησαν στην Ολοµέλεια.
Η Βουλή, λοιπόν, δεν λειτουργεί αλά καρτ και κυρίως
η µονταζιέρα της Νέας Δηµοκρατίας δεν µπορεί να γίνει
εργαλείο της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Και καταθέτω για τα Πρακτικά και τη σχετική δήλωσή µου στη
Διαρκή Επιτροπή.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λυπάµαι πάρα πολύ εάν θέλετε αυτό να επικυρώσετε
σε αυτήν τη συνεδρίαση. Αλλά σας είπα: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι είπατε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για ποιο
λόγο;
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, να ανακαλέσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, βέβαια! Έχω κάνει
και επίσηµη αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εν τοιαύτη περιπτώσει, σας ανακαλώ στην τάξη! Να διαγραφούν από τα Πρακτικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω κάνει αναφορά,
κύριε Μαρκογιαννάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λοιπόν,
ακούστε κυρία συνάδελφε, επειδή είστε νέα συνάδελφος
και δεν τα ξέρετε καλά, θα ήθελα να σας διαβάσω το
άρθρο 91 παράγραφος 6 τι ακριβώς λέει, για να δείτε αν
είναι δεσµευτικό για την Ολοµέλεια ή το Τµήµα εκείνο το
οποίο αποφασίζει η επιτροπή: «Μετά την επεξεργασία και
την εξέταση το νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου η αρµόδια Διαρκής Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει προς
τη Βουλή έκθεση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και
το Γραµµατέα της Επιτροπής και περιέχει την πρόταση
της επιτροπής για την αποδοχή ή την απόρριψη του νοµοσχεδίου». Είναι µία πρόταση και όχι απόφαση.
Λοιπόν, έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ τον λόγο. Δεν έχω
ολοκληρώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν
έχετε τον λόγο, παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επί προσωπικού δώστε
µου τον λόγο, επειδή είπατε ότι είµαι νέα και δεν τα ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, κύριε Βορίδη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζήτησα τον λόγο επί προσωπικού για δική σας αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζήτησα τον λόγο επί προσωπικού για δική σας αναφορά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία συνάδελφε, θα µας επιτρέψετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας έχω ζητήσει τον λόγο
επί προσωπικού για δική σας αναφορά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν τον έχετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Βορίδης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για δική σας αναφορά
σας έχω ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για µία ακόµη
φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για δική σας αναφορά
σας έχω ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
Βορίδη, µπορείτε να συνεχίσετε. Ξεκινήστε παρακαλώ. Το
µικρόφωνο της κυρίας συναδέλφου έχει κλείσει. Δεν
ακούγεται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν ακούγεται; Έχετε
επιλεκτική όραση και επιλεκτική ακοή;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ζητά και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει
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πρωτοζητήσει τον λόγο ο κ. Βορίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κάνετε λάθος. Ρωτήστε τους συναδέλφους στην Έδρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε
τον λόγο, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα αναγνωρίσετε, αγαπητοί
συνάδελφοι, στον Πρόεδρο αυτό που του αναγνωρίζει ο
Κανονισµός, δηλαδή το δικαίωµα να διευθύνει τη συζήτησή µας και άρα να λέει ποιος οµιλεί και ποιος όχι, χωρίς
αυτό να σας αφαιρεί το δικαίωµα να ζητείτε το λόγο. Αλλά
τη σειρά των οµιλητών να την αποφασίσει ο Πρόεδρος,
για να δούµε πώς θα συζητάµε εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ετέθη ένα ζήτηµα αντιρρήσεων για τον Κανονισµό. Με συγχωρείτε
πολύ, για να τελειώνουµε µε τα ζητήµατα τα «κανονιστικά», τα διαδικαστικά.
Ποια είναι η µόνη απαίτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που απαιτεί ο Κανονισµός, προκειµένου να εισαχθεί
ένα νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια ή στο Τµήµα; Η µόνη. Η
σύνταξη εκθέσεως από την επιτροπή. Υπάρχει συντεταγµένη αυτή η έκθεση; Υπάρχει. Αρχίζει τώρα µία αµφισβήτηση του περιεχοµένου της εκθέσεως. Δεν είναι ακριβή,
λέει η κ. Κωνσταντοπούλου, αυτά που βεβαιώνει η έκθεση. Μάλιστα. Αυτό όµως είναι µία συζήτηση που δεν
αφορά την Ολοµέλεια σε ό,τι αφορά τα θέµατα του Κανονισµού.
Ο Κανονισµός απαιτεί την ύπαρξη της έκθεσης. Υπάρχει; Βεβαιώνεται ότι ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο κατ’ αρχήν,
επί των άρθρων και στο σύνολό του; Το βεβαιώνει; Το βεβαιώνει. Πέρας στο ζήτηµα Κανονισµού σε ό,τι αφορά
στην Ολοµέλεια. Να βοηθήσω όµως τους συναδέλφους
που τους αρέσει ο Κανονισµός.
Διαπιστώνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής την ύπαρξη
πλειοψηφίας. Μάλιστα. Και λέτε εσείς ότι δεν υπάρχει
αυτή η πλειοψηφία. Μήπως γνωρίζετε ότι υπάρχει άρθρο
του Κανονισµού, µε το οποίο προτείνετε την αντίρρησή
σας αυτή στον Πρόεδρο εκείνη την ώρα και λέτε «εγώ
αυτό που βλέπει ο Πρόεδρος δεν το βλέπω»; Αντίρρηση.
Ψηφοφορία. Ξέρετε ότι υπάρχει άρθρο του Κανονισµού
για το πείτε αυτό; Το είπατε; Δεν το είπατε. Έρχεστε και
µας τα λέτε εδώ.
Και πάω τώρα βέβαια και στην ουσία. Ποια είναι η
ουσία; Με συγχωρείτε πάρα πολύ, για να καταλάβω για τι
µιλάµε εδώ. Δηλαδή, έστω ότι κάναµε δεκτή την αντίρρηση της κ. Κωνσταντοπούλου, απέσυρε ο κύριος Υπουργός το νοµοσχέδιο και µας το ξανάφερνε την επόµενη
εβδοµάδα να ξανακάνουµε την ίδια διαδικασία στην επιτροπή, υπάρχει αµφισβήτηση ότι το ψηφίζει η Νέα Δηµοκρατία; Υπάρχει αµφισβήτηση ότι το ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ;
Υπάρχει αµφισβήτηση ότι το ψηφίζει η ΔΗΜΑΡ; Δεν κατάλαβα. Υπάρχει αµφισβήτηση ότι το ψηφίζουν οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Το καταψηφίζουµε και εδώ
είµαστε.
(Κωδωνοκρουσίες)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακούστε, κύριε Καπερνάρο.
Πέραν του ότι βεβαίως -και ωραιότατα το έθεσε η κ. Κανέλλη- προφανώς υπάρχει η αρχή της δεδηλωµένης -µη
λέµε τα ίδια και τα ίδια εδώ- όταν λοιπόν αυτή εκφράζεται… Δεν εξεφράσθη, λέει η κ. Κωνσταντοπούλου, πανηγυρικώς, δεν είπαν «ναι, ναι». Και αν είπαν «ναι, ναι»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

σιωπηλώς µε το κεφάλι; Εξεφράσθη η αρχή ή όχι;
Έπρεπε να το πουν;
Αν αυτό, λοιπόν, το διακρίβωσε ο Πρόεδρος, τον εγκαλούµε, γιατί εξέλαβε το συναινετικό νεύµα, αλλά δεν
υπήρχε πανηγυρική διατύπωση; Σπαταλάτε το χρόνο του
Κοινοβουλίου µε τέτοια; Είναι ντροπή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την απόρριψη και να προχωρήσουµε επιτέλους, να συζητήσουµε για την ουσία των θεµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε ζητήσει τον λόγο. Ορίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνω ότι έχετε µια επιλεκτική όραση και ακοή. Ζήτησα
το λόγο πριν από τον κ. Βορίδη, απλώς δεν συνηθίζω να
φωνάζω και να πετάγοµαι όρθιος. Εν πάση περιπτώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είδα
πρώτα τον κ. Βορίδη. Δεν είχα κανένα λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Γι’ αυτό το προσπερνώ µε µία σύντοµη αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι
πλεονέκτηµα να δώσεις σε κάποιον πρώτα τον λόγο, διότι
δεν έχει τη δυνατότητα απάντησης, ενώ εσείς την έχετε.
Παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτή η συνήθειά σας
να διακόπτετε και να σχολιάζετε δεν βοηθάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν σας
αφήρεσα χρόνο, τώρα ξεκινάει ο χρόνος σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Διατυπώσαµε και µε
το γραπτό κείµενο των αντιρρήσεων που συνυπογράφω
και µε άλλους συναδέλφους -δεκαοκτώ το σύνολο- µε
πληρότητα, µε επάρκεια και µε σαφήνεια τα θέµατα δηµοκρατίας και δεοντολογίας που προέκυψαν κατά τη διαδικασία και της ψηφοφορίας και της σύνταξης του
πρακτικού.
Η εισηγήτριά µας, η συνάδελφος Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα ανέπτυξε και στην προφορική της παρέµβαση µε
πληρότητα και µε επάρκεια. Δεν είναι θέµατα λεπτοµέρειας τα θέµατα της δηµοκρατίας. Το άρθρο του Κανονισµού που λέει ότι πρέπει να υπάρχουν και τα 2/5 όταν
γίνεται η ψηφοφορία, δεν είναι για να το πετάµε στην
άκρη. Και διακωµωδώντας την υπόθεση ότι µπορεί να µην
είπα «ναι», αλλά κατάλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.
Βιρβιδάκης, ο οποίος έχει σπουδαίες ικανότητες, ότι
νεύουν και είναι και πολλοί, ενώ όλοι µαζί, του Προέδρου
συµπεριλαµβανοµένου, ήταν τέσσερις στους τριάντα
έναν, δεν είναι για να παίζουµε.
Και µη σπαταλάτε και εσείς κύριε Βορίδη, το χρόνο σε
τέτοιου είδους επιχειρήµατα, που είναι –επιτρέψτε µου–
φθηνά και για το επίπεδο της κοινοβουλευτικής σας συγκρότησης.
Εκφράζω απολύτως τη συµπάθειά µου στον κ. Βιρβιδάκη για τις απειλές που ισχυρίζεται ότι δέχεται ο ίδιος
και η οικογένειά του κλπ. Δεν νοµίζω ότι θέλει να συσχετισθεί το φάουλ για το οποίο τον κατηγορούµε µε αυτές
τις απειλές. Και παρακαλώ αυτό να το διευκρινίσει, γιατί
αρκετές λάσπες έχουµε φορτωθεί στην πλάτη µας. Μη
θεωρηθούµε ότι κάνοντας αυτήν την ένσταση και διατυπώνοντας αντιρρήσεις σχετιζόµαστε µε τις απειλές.
Κύριε Βιρβιδάκη, θα ήθελα να το διευκρινίσετε καθαρά
και παστρικά, όπως κάνουν συνήθως οι Κρητικοί. Συνή-
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θως είπα, δεν είπα πάντα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι εννοείτε, δηλαδή και απευθύνεστε σε εµένα και το λέτε αυτό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Γιατί µε κοιτάτε µε
άγριο τρόπο και δεν µου αρέσει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εσάς;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, µε κοιτάγατε
βλοσυρώς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να σας
κοιτάξω εγώ µε άγριο τρόπο; Δεν έχουµε τίποτα. Σας παρακαλώ! Διαβάζω εδώ και λιγότερο παρατηρώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τώρα χαλαρώσατε
λίγο. Ολοκληρώνω, λοιπόν. Μου δώσατε πέντε λεπτά, δεν
θα χρειαστώ ούτε τρία. Νοµίζω ότι ακούστηκαν τα επιχειρήµατα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Με παραξένεψε λίγο
η στάση ορισµένων συναδέλφων της Αντιπολίτευσης, οι
οποίοι στο θέµα αυτό πήραν πολύ χοντρά το µέρος της
κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά το προσπερνάω και
αυτό, για να µην εγείρουµε και άλλα θέµατα προσωπικά.
Υπάρχει πρόβλεψη του Κανονισµού σχετικά µε την ένσταση και τις αντιρρήσεις που διατυπώσαµε και θεµελιώσαµε επαρκέστατα και µε πληρότητα, γιατί δεν παίζουµε
και δεν πρέπει να παίζουµε µε τα θέµατα δεοντολογίας
και δηµοκρατίας, οχυρωµένοι πίσω από φορµαλισµούς.
Ζητώ να κριθεί τώρα, όπως προβλέπει ο Κανονισµός, διά
εγέρσεως και να διαπιστωθεί εάν η ένστασή µας υιοθετείται από την πλειοψηφία του Τµήµατος, ή όχι. Γιατί κυρίως µας ενδιαφέρει η κριτική επί της ουσίας των
ρυθµίσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να µη
δώσω τον λόγο στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους,
που τον έχουν ζητήσει; Επειδή είπατε «τώρα».
Κύριε Οικονόµου, ορίστε, για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς για δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να συντοµεύουµε λίγο, γιατί τα επιχειρήµατα αναπτύχθηκαν. Αν
έχετε περισσότερα, θα σας δώσω επιπλέον χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλά, δεν είναι το θέµα
αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, ουκ εν τω πολλώ το ευ. Είναι γνωστό αυτό. Όµως, καταλαβαίνετε ότι το να φέρνουµε εδώ
ζητήµατα κάθε τρεις και λίγο, τα οποία απασχολούν την
Ολοµέλεια ή τα Τµήµατα σε σχέση µε αντισυνταγµατικότητα ή µε αντιρρήσεις, προϋποθέτει µία βάση συζήτησης.
Πρώτα απ’ όλα, την αναφέραµε πριν από λίγο, υπάρχει
η δεδηλωµένη. Όταν κάποιοι υπονοούν και πιστεύουν ότι
αυτή έχει χαθεί, πραγµατικά έχει ενδιαφέρον και αυτό
µπορεί να αποδειχθεί όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας.
Αυτή θα έρθει. Δεν µπορεί να την αποφύγει κανένας. Και
αν µπορεί να την αποφύγει στην επιτροπή, θα έρθει η ώρα
της Ολοµέλειας ή του Τµήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι
λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ, δώστε µου λίγο χρόνο.
Από εκεί και µετά, είναι πραγµατικά θλιβερή η εικόνα
να γίνεται εδώ πέρα επανάληψη ενός σόου δικαστικής αίθουσας, όπου κάποιοι βλέπω ότι για άλλη µια φορά είναι
αφοσιωµένοι πάνω στον τύπο και τους διαφεύγει η ουσία.
Ποια είναι η ουσία; Η ουσία είναι ότι έχουµε ένα σοβαρό
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νοµοσχέδιο. Έχουµε τη θέση των κοµµάτων. Είναι δεδοµένη η θέση των κοµµάτων. Δεν µπόρεσαν ή δεν ήθελαν
ή δεν ήξεραν να κάνουν χρήση του Κανονισµού, άρθρου
39 παράγραφος 6, για να το πούµε πιο συγκεκριµένα,
κύριε Βορίδη. Δεν ήθελαν, δεν µπόρεσαν ή δεν ήξεραν ή
και τα τρία µαζί. Δεν έγινε αυτή η ενέργεια που έπρεπε
να γίνει στην επιτροπή.
Άρα η συζήτηση γίνεται σήµερα εδώ για να µπορέσουµε να πούµε για άλλη µία φορά ότι δεν τηρούνται οι
κανόνες δεοντολογίας, δηµοκρατίας και λοιπά και φλυαρίες ατέλειωτες.
Άρα, κύριε Πρόεδρε, το σόου µιας δικαστικής αίθουσας
πλέον κουράζει. Έχουµε σοβαρές νοµοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να τις συζητήσουµε στην ουσία και
να κριθούν άπαντες και οι πολιτικές πτέρυγες και τα πολιτικά πρόσωπα για το τι πιστεύουν και τι κάνουν.
Εγώ και η Δηµοκρατική Αριστερά προτείνουµε να απορριφθεί αυτή η ένσταση µεγαλοπρεπώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Καπερνάρος έχει ζητήσει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Ένας, ένας, θα πάρετε τον λόγο όλοι.
Φτάνουν δύο λεπτά, κύριε Καπερνάρο, ή θέλετε παραπάνω;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ίσως χρειαστώ λίγο παραπάνω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευτελίζεται το Κοινοβούλιο µε αυτήν τη διαδικασία. Λυπάµαι
πάρα πολύ. Λυπάµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
Πρόεδρε, δυστυχώς, προβλέπεται…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είναι εικόνα Κοινοβουλίου αυτή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να το
πείτε σε αυτούς οι οποίοι δηµιουργούν τα προβλήµατα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιοι είναι αυτοί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε,
κύριε Καπερνάρο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είναι γνωστή η τοποθέτηση και η εκτίµησή µου για τον Κανονισµό της Βουλής,
είτε έχω λάθος είτε αυτός ο ισχυρισµός µου είναι σωστός.
Άλλωστε, όπως είδατε, εγώ µέµφοµαι τον Κανονισµό σε
κάθε περίπτωση, διότι δεν θεωρώ την ποιότητά του την
ενδεδειγµένη για το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ήδη θύµωσε ο κ. Κακλαµάνης, διότι, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό, έχει όποτε θέλει το δικαίωµα να µιλάει για
δέκα λεπτά, τα οποία συνήθως τα κάνει είκοσι. Αφού το
λέει ο Κανονισµός, τι να κάνουµε!
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σταθώ στον τύπο, διότι δεν µου
αρέσει η τυπικότητα, παρά το γεγονός ότι κάποιος συνάδελφος προηγουµένως µίλησε µε υπαινικτικά υπονοούµενα για κάποιον που µίλησε και θεώρησε ότι είναι
δικαστική αίθουσα η Αίθουσα της Βουλής.
Μην ξεχνάµε ότι το παρόν νοµοθέτηµα αφορά τις δικαστικές αίθουσες, διότι αφορά τους δικηγόρους και τον
Κώδικα περί Δικηγόρων. Άρα θέλει περισσότερη προσοχή
και µεγαλύτερη ενδελέχεια.
Έχω να πω δε και για τον κ. Βορίδη -προηγουµένως
άκουσα τι έλεγε, τώρα ο κ. Βορίδης συνοµιλεί µε συναδέλφους του- ότι εγώ πράγµατι είµαι υπέρ της ουσίας.
Πρέπει να ξέρετε όµως ότι σ’ αυτές τις επιτροπές, όταν
ευτελίζεται το νόηµα των επιτροπών, το υποδεικνύουµε,
διότι εκεί ο σκοπός των επιτροπών είναι να επεξεργαζό-
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µαστε νοµοθετήµατα. Δεν είναι η αρχή της δεδηλωµένης.
Υπάρχει µια πρόταση και υπάρχουν αντιπροτάσεις, είτε
βελτιωτικές είτε διορθωτικές κ.λπ..
Εκεί, λοιπόν, αυτό δεν γίνεται. Έρχονται οι Βουλευτές
στις επιτροπές, κάθονται, εργάζονται και λένε: «Αντιπροτείνουµε αυτό». Ο κ. Υπουργός σε µία περίπτωση από τις
επιτροπές λέει στον Γραµµατέα: «Πράγµατι, έχει δίκιο ο
Βουλευτής, σηµειώστε το». Και τελικά έρχεται στο Κοινοβούλιο ως έχει.
Θέλετε τέτοια ποιότητα επιτροπών; Θέλετε εσείς οι
Βουλευτές να προτείνετε, υποτίθεται πως επεξεργάζεστε,
πως δουλεύουµε όλοι για να κάνουµε τον καλύτερο νόµο
και να έρχεται µετά στη Βουλή ως έχει; Αυτή είναι η ουσία
που σας ενδιαφέρει κατά τον κ. Βορίδη; Για να µη σταθώ
στο τυπικό µέρος.
Δεν στέκοµαι, λοιπόν, στο τυπικό µέρος. Αποφασίστε
εσείς ό,τι θέλετε.
Όµως, λέµε να υπάρχουν σοβαρές διεργασίες, επεξεργασία για σοβαρά τουλάχιστον νοµοθετήµατα, για να καταλήγουµε σε σοβαρά νοµοθετήµατα, για να µη µας
κοροϊδεύει ο ελληνικός λαός. Αν θέλετε να κοροϊδεύουµε
τον εαυτό µας και τον ελληνικό λαό, κάντε το εσείς. Εµείς
δεν θα το κάνουµε αυτό, διότι µας αφορά η ουσία και
όταν λέµε ότι αυτό είναι σωστό νοµοθέτηµα, να είναι
σωστό νοµοθέτηµα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούµε ως Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ κ. Ντόλιος.
Κύριε Ντόλιο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά
δεν έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο. Όµως, από την άλλη
µεριά, νιώθω και άσχηµα, γιατί θα θεωρηθεί ότι διστάζω
να πάρω το λόγο.
Ας δούµε, λοιπόν, ποιο είναι το ζήτηµα που έχει προκύψει σήµερα. Το ζήτηµα είναι αν το ουσιαστικό ζήτηµα
είναι ο τύπος ή η ουσία. Δεν είµαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να καταργηθούν οι τύποι, γιατί κάτι
τέτοιο είναι επικίνδυνο. Όµως, όταν έχει γίνει κυρίαρχο
µέληµά µας να προσφέρονται οι υπηρεσίες µας για τον
τύπο και τις διαδικασίες, τότε πραγµατικά πάσχει η λειτουργία µας.
Υπάρχουν συνάδελφοι –και δεν είναι ένας ή µία- που
στο όνοµα του Κανονισµού, τον οποίο και επικαλούνται,
τον παραβιάζουν διαρκώς. Μήπως δεν γνωρίζουµε, κύριοι
συνάδελφοι, ποιοι είναι αυτοί που παραβιάζουν διαρκώς
το χρόνο στο όνοµα του Κανονισµού; Δεν είναι προσβλητικό αυτό για τους άλλους συναδέλφους;
Μήπως δεν γνωρίζουµε ποιοι είναι οι συνάδελφοι που
διακόπτουν διαρκώς τους οµιλητές; Μήπως δεν γνωρίζουµε ότι η σκόπιµη και προκλητική κωλυσιεργία έχει αρχίσει να προκαλεί αγανάκτηση σε µια σειρά συναδέλφων;
Είναι δυνατόν αυτοί οι συνάδελφοι να έχουν το σθένος,
να έχουν τη δυνατότητα να επικαλούνται την τήρηση του
Κανονισµού της Βουλής και εµείς να τους ανεχόµαστε
εδώ µέσα; Είναι δυνατόν;
Είναι ανεπίτρεπτα αυτά τα οποία συµβαίνουν. Θα ήθελα
να µου επιτρέψετε την έκφραση, αλλά νοµίζω πραγµατικά
ότι παιδιαρίζουµε. Επιτέλους θα πρέπει να συνεννοηθούµε. Δεν χρειάζεται δα και πολύ µυαλό, αλλά ο µέσος
όρος ευφυΐας και ο µέσος όρος καλοπροαίρετης συναί-
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νεσης. Για το Θεό! Γιατί πόσες φορές δεν έχουµε αγανακτήσει οι Βουλευτές στις επιτροπές για το γεγονός ότι
προκαλείται µια διαρκής κωλυσιεργία; Έχω ακούσει εκπρόσωπο φορέα στην επιτροπή να µιλάει επί µιάµιση
ώρα. Είναι δυνατόν να το ανεχόµαστε αυτό και να το υποστηρίζουµε; Κύριοι συνάδελφοι, θα συνεχίσουµε να κάνουµε κάτι τέτοιο; Υπάρχει, λοιπόν, το θέµα του τύπου και
της ουσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για να κλείσω, λοιπόν, θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν
είµαι υπέρ της κατάργησης των τύπων. Είναι επικίνδυνη
αυτή η άποψη. Όταν, όµως, επικαλούµαστε τον τύπο για
να προκαλούµε κωλυσιεργίες στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, τότε νοµίζω ότι ξεφεύγουµε από την πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλος και τελειώνουµε µε τις τοποθετήσεις επί των αντιρρήσεων οι οποίες εξεφράσθησαν.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ σύντοµα,
κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι εµάς ως ΚΚΕ µάς ενδιαφέρει να συζητήσουµε για τις αντιδραστικές ανατροπές σε βάρος ιδιαίτερα των νέων δικηγόρων, στις οποίες
προχωράει αυτός ο νέος κώδικας, η κωδικοποίηση του δικηγορικού επαγγέλµατος.
Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, να αναδείξουµε και να συζητήσουµε αυτήν την αντιδραστική ουσία. Και τώρα εδώ και
δύο ώρες αν κάποιος παρακολουθεί τη συζήτηση, θα βλέπει ότι ασχολούµαστε «περί όνου σκιάς». Και αυτό, τα
υποτιθέµενα ζητήµατα διαδικασίας, αυτή η ανούσια διπολική αντιπαράθεση η οποία υπάρχει, δεν µπορεί να ικανοποιήσει και πολύ περισσότερο φτάνει στο σηµείο να
αγγίζει τα όρια του «κοινοβουλευτικού κρετινισµού». Γι’
αυτό ακριβώς εµείς δηλώνουµε ότι δεν θα συµµετάσχουµε στην ψηφοφορία για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παράγραφος 7 που αφορά τα παρεµπίπτοντα ζητήµατα, αποφαίνεται ο Πρόεδρος και εφόσον διατυπωθούν αντιρρήσεις
επ’ αυτού του οποίου απεφάνθη ο Πρόεδρος…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
Υπουργέ, θέλετε τον λόγο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για µισό λεπτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση επί του νοµοσχεδίου ήταν
διεξοδική. Έγιναν συζητήσεις πάνω από είκοσι ώρες. Οι
επιφυλάξεις, οι οποίες αναφέρθηκαν από µερικούς Βουλευτές, ήταν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νοµοσχεδίου. Δεχθήκαµε είκοσι επτά νοµοτεχνικές βελτιώσεις και προσθήκες από Βουλευτές όλων των πτερύγων.
Συνεπώς η διαδικασία έγινε όπως την περιέγραψε και ο κ.
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Βιρβιδάκης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Θα αναφερθώ στα επιµέρους.
Πρέπει, όµως, να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι η πρόταση
πρέπει να απορριφθεί κυρίως ως απαράδεκτη, διότι δεν
εισήχθησαν αντιρρήσεις. Όµως και επί της ουσίας πρέπει
να απορριφθεί, για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Κυρίως, όµως, ως απαράδεκτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
Υπουργέ, ακριβώς στην αρχή είπα ότι ζητήµατα τα οποία
προκύπτουν στην επιτροπή λύνονται…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: ... (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Ιωαννίδη!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μα
δεν εισήχθη στην επιτροπή, κύριε Πρόεδρε! Πώς θα εισαχθεί στο Τµήµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για τα
παρεµπίπτοντα, λοιπόν, ζητήµατα αποφαίνεται ο Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει εδώ ζήτηµα παρεµπίπτον. Εάν διατυπωθούν αντιρρήσεις, αποφασίζει η
Βουλή µε ανάταση ή µε έγερση.
Παρακαλώ, λοιπόν, όσοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει
θέµα παρεµπίπτον, όπως αυτό, δηλαδή όσοι αποδέχονται
τις αντιρρήσεις οι οποίες είναι γραµµένες στο έγγραφο
το οποίο κατατέθηκε και εν συνεχεία αναπτύχθηκε από
τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι τις αντιρρήσεις)
Παρακαλώ, καθίστε.
Όσοι υποστηρίζουν ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτηµα να
εγερθούν.
(Εγείρονται οι µη αποδεχόµενοι τις αντιρρήσεις)
Προφανώς ηγέρθησαν οι περισσότεροι που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ζήτηµα.
Κύριοι συνάδελφοι, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΠΑΣΟΚ λάβαµε επιστολή µε την οποία µάς γνωρίζουν
ότι στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο ειδικός αγορητής του
ΠΑΣΟΚ θα είναι ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Σαλτούρος και
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα είναι ο Βουλευτής κ.
Γεώργιος Ντόλιος.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων λάβαµε, επίσης, επιστολή µε την οποία µάς γνωρίζουν ότι ειδική αγορήτρια ορίζεται η Βουλευτής κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής
Αριστεράς λάβαµε επιστολή µε την οποία µάς γνωρίζουν
ότι ειδικός αγορητής θα είναι ο Βουλευτής κ. Νικόλαος
Τσούκαλης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Οικονόµου.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή λάβαµε επιστολή µε την οποία µάς
γνωρίζουν ότι ειδικός αγορητής θα είναι ο Βουλευτής
Αχαΐας κ. Μιχαήλ Αρβανίτης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Αττικής κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ λάβαµε επιστολή µε την οποία µάς γνωρίζουν ότι ειδική αγορήτρια
στο παρόν νοµοσχέδιο θα είναι η κ. Λιάνα Κανέλλη.
Τον λόγο τώρα έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε
λεπτά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο
Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αρχικά
δεν είχα πρόθεση να αναφερθώ στο τι έγινε ακριβώς στην
επιτροπή. Μια µόνο πολύ µικρή αναφορά θα κάνω, γιατί
δυστυχώς ακόµη και σήµερα υπήρξε µία συνειδητή διαστρέβλωση της πραγµατικότητας.
Συγκεκριµένα αναφέρθηκε από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν
υπήρξε ρητή τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης
ανάγνωσης στην επιτροπή.
Θα µου επιτρέψετε να διαβάσω µόνο δύο φράσεις της
δικής µου εισήγησης τότε. Επί λέξει είχα πει: «Καλούµαστε σήµερα κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νοµοσχεδίου,
όπως αυτό διαµορφώθηκε από τον κύριο Υπουργό, να συζητήσουµε επί των τελικών διατάξεων.»
Συνεχίζεται η ανάλυσή µου και καταλήγω: «Βάσει όλων
των παραπάνω, σας καλώ, µακριά από µικροπολιτικές
σκοπιµότητες και συντεχνιακές λογικές, να υπερψηφίσετε
το νέο Κώδικα Δικηγόρων.».
Ήδη η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος ανέφερε ότι ρητώς τοποθετήθηκε επί των τελικών διατάξεων του νοµοσχεδίου. Θα περίµενα και για την
ταυτότητα του νοµικού λόγου να τοποθετηθεί και η κ.
Χρυσοβελώνη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Επίσης
και ο κ. Αρβανίτης από τη Χρυσή Αυγή να µας πει αν τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάγνωσης
της επιτροπής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι έχουµε
µπροστά µας µία µοναδική ευκαιρία να επιφέρουµε µία
σηµαντική τοµή στο νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο αφορά
όχι µόνο τους δικηγόρους, αλλά και ένα σηµαντικό κοµµάτι του ευρύτερου συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης
της χώρας µας. Ο νέος Κώδικας Δικηγόρων έρχεται να
καλύψει το σηµαντικό µέρος αυτού του κενού στο νοµικό
πλαίσιο της χώρας µας.
Ο ξεπερασµένος χαρακτήρας αρκετών διατάξεων του
παλαιού κώδικα δηµιουργεί σοβαρή έλλειψη ασφάλειας
δικαίου όχι µόνο στους ίδιους τους δικηγόρους, αλλά και
στους εντολείς τους καθώς και στους αντιδίκους τους. Οι
ξεπερασµένες διατάξεις του κώδικα παρεµποδίζουν τη
λειτουργία της δικηγορίας και δεν τους αφήνουν να ασκήσουν το επάγγελµά τους βάσει σύγχρονων κανόνων
καθώς και υπονοµεύουν εν τέλει την απονοµή δικαιοσύνης και την παροχή υψηλού επιπέδου νοµικών υπηρεσιών.
Παράλληλα µε το ανεπαρκές πλαίσιο, οι κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο µεσοδιάστηµα δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στο πνεύµα και το
γράµµα του παλαιού κώδικα, παρά τις αποσπασµατικές
προσπάθειες συµπλήρωσής του. Ένα απλό παράδειγµα
αποτελεί η στατιστική ιδιαιτερότητα σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, όπου η αναλογία δικηγόρου ανά πολίτη είναι
κατά πολύ µεγαλύτερη από τους περισσότερους εταίρους µας.
Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν τις
εξελίξεις στην ίδια την Ένωση, ένας παράγοντας ο οποίος
δεν υπήρχε κατά τη δηµιουργία και ψήφιση του κώδικα
του 1954, ώστε να συµπεριληφθεί στη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία. Η συµµετοχή της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν απ’
αυτήν επηρεάζουν τόσο στο καθηµερινό επίπεδο άσκησης της δικηγορίας, όσο και στο επίπεδο του νοµικού
πλαισίου. Η ελεύθερη αγορά και η ελεύθερη µετακίνηση
ανθρώπων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την επικράτεια
της Ένωσης εκθέτουν τους Έλληνες δικηγόρους σε νέες
προκλήσεις αλλά και ανταµοιβές.
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Καθώς οι νοµικές σπουδές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση εντός της χώρας και το ευρωπαϊκό
καθεστώς επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των υποψηφίων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε νοµικές σχολές
του εξωτερικού, µπορούµε να υποθέσουµε µε ασφάλεια
ότι η στατιστική αυτή ιδιαιτερότητα που προανέφερα θα
παραµείνει τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα, καθώς είναι αυτονόητο για κάθε απόφοιτο νοµικής σχολής να επιχειρεί
να αποκτήσει τη δικηγορική ιδιότητα, ασχέτως αν τελικά
την ασκήσει.
Τέλος, το λειτούργηµα της δικηγορίας έχει γνωρίσει τα
τελευταία χρόνια αρκετές ποιοτικές µεταβολές. Η σηµαντικότερη έχει να κάνει µε το ίδιο το αντικείµενο της σύγχρονης δικηγορίας, όπως η ανάδειξη της συµβουλευτικής
δικηγορίας, της διαµεσολάβησης κ.ο.κ., καθώς και του
τρόπου µε τον οποίο εργάζονται οι ίδιοι οι δικηγόροι, είτε
ενταγµένοι εσωτερικά σε επιχειρήσεις είτε σε συνεργασία
µε άλλους συναδέλφους, εντός ή εκτός του πλαισίου δικηγορικών εταιρειών, που αυξάνονται και διευρύνονται
διαρκώς.
Οι παραπάνω εξελίξεις, εντός και εκτός των συνόρων,
εντός και εκτός του ελληνικού συστήµατος απονοµής της
δικαιοσύνης, καλούν για τον επαναπροσδιορισµό του δικηγορικού λειτουργήµατος και τη θέση των δικηγόρων
στην ελληνική κοινωνία. Όσο σύγχρονος κι αν ήταν ο περί
του Κώδικος των Δικηγόρων του 1954, όσο διορατικός
υπήρξε ο τότε νοµοθέτης, οι εξελίξεις περίπου εξήντα
χρόνων καλούν όχι µόνο για τη συµπλήρωσή του, αλλά
την αντικατάστασή του µε ένα εξίσου σύγχρονο και διορατικό νοµοθέτηµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η νοµοπαρασκευαστική
επιτροπή που κλήθηκε να παρουσιάσει ένα νέο κώδικα,
κατέθεσε το τελικό σχέδιο του Κώδικα Δικηγόρων τον Ιούλιο που µας πέρασε. Είχαν προηγηθεί ήδη τρία σχέδια,
αρχής γενοµένης µε εκείνο το οποίο κατατέθηκε στις 29
Οκτωβρίου του 2010 και οι αντίστοιχες δηµόσιες διαβουλεύσεις στη συνέχεια.
Το σχέδιο του παρόντος κώδικα αναπτύσσεται σε δέκα
κεφάλαια, που περιλαµβάνουν εκατόν εξήντα έξι άρθρα,
δύο παραρτήµατα, που περιλαµβάνουν πίνακες αµοιβών,
καθώς και ένα παράρτηµα µε πίνακα πάγιων εισφορών
του άρθρου 61 παράγραφος 2.
Σκοπός του νέου κώδικα είναι να αντικαταστήσει το νοµοθετικό διάταγµα 3026/1954 περί του Κώδικος των Δικηγόρων, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και
ισχύει µέχρι σήµερα.
Ο νέος κώδικας αποτυπώνει στο πνεύµα και το γράµµα
του σύγχρονες σηµαντικές τάσεις, ενώ παράλληλα λαµβάνει υπ’ όψιν του όλες τις µέχρι σήµερα εξελίξεις που
επηρεάζουν την άσκηση της δικηγορίας, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία και παροχή υπηρεσιών, ο ολέθριος ανταγωνισµός κ.ο.κ..
Ενισχύει την πολυσχιδή δραστηριότητα και απελευθερώνει τους δικηγόρους από τις ανελευθερίες ενός ελλιπούς πλαισίου δραστηριοποίησής τους.
Αναµορφώνει, µεταξύ άλλων, το θεσµό των δικηγορικών εταιρειών, των διαγωνισµών υποψηφίων δικηγόρων,
καθιερώνοντας πανελλήνιο διαγωνισµό, ώστε να εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων.
Επεκτείνει δε τη δυνατότητα άσκησης των ασκούµενων
δικηγόρων στο Συµβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό
Συνέδριο και σε άλλους φορείς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κανείς µας δεν νοµιµοποι-
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είται να υπεισέρχεται ή να επικαλείται ότι αντιπροσωπεύει
τη βούληση όλων των συµπολιτών µας που κατ’ εξοχήν
αφορά ο κώδικας, δηλαδή τους δικηγόρους, οι οποίοι δια
των εκπροσώπων τους, καθώς και οι λοιποί φορείς που
κλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής, εξήραν την πληρότητα
του νοµοθετήµατος.
Ακόµα και στα δύο-τρία σηµεία που ήγειραν τις ενστάσεις τους, το Υπουργείο έδωσε διέξοδο µε τις επί του
σχεδίου νόµου προσθήκες.
Αν βάζατε στην άκρη, κύριοι της Αντιπολίτευσης, τους
τακτικισµούς και τις µικροπολιτικές σκοπιµότητες, θα
έπρεπε να ψηφίσετε οµόφωνα το παρόν νοµοσχέδιο. Το
ζητάει η συντριπτική πλειοψηφία του νοµικού κόσµου,
όπως αυτή εκφράστηκε διά των νοµίµων εκπροσώπων
του.
Οι προτάσεις της επιτροπής αναδεικνύουν το θεσµικό
ρόλο του δικηγόρου και την ιστορικότητά του. Επιτρέψτε
µου να αναφερθώ σε ορισµένα γενικά παραδείγµατα και
καινοτοµίες µέσα απ’ τις διατάξεις του κώδικα.
Με το πρώτο κεφάλαιο µε τίτλο «Γενικό Μέρος», άρθρα
1 έως 3, αποσαφηνίζεται η φύση της δικηγορίας ως δηµόσιου λειτουργήµατος. Ο δικηγόρος ορίζεται ως λειτουργός της δικαιοσύνης και το λειτούργηµά του
αποτελεί θεµέλιο του κράτους δικαίου. Η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος δεν συνιστά εµπορική δραστηριότητα. Είναι ελεύθερο επάγγελµα και σε αυτό
προέχει το στοιχείο της εµπιστοσύνης του εντολέα του
προς αυτόν. Στο άρθρο 4, µάλιστα, τίθενται οι σύγχρονες
προϋποθέσεις για την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας και εισάγεται ο θεσµός της πανελλήνιας εξέτασης για
την απόκτησή της.
Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τη διαδικασία απόκτησης
της δικηγορικής ιδιότητας, την άσκηση και τις προβλεπόµενες εξετάσεις. Το πρώτο τµήµα περιλαµβάνει τα άρθρα
10 έως 14 και αναφέρεται στην άσκηση. Το δεύτερο
τµήµα ρυθµίζει τις προϋποθέσεις άσκησης των κατόχων
τίτλων πανεπιστηµίων της αλλοδαπής και ασκούµενων δικηγόρων της αλλοδαπής, ενώ το τρίτο τµήµα αναφέρεται
στον πανελλήνιο διαγωνισµό των υποψήφιων δικηγόρων,
ρύθµιση που αποτελεί µείζονα ποιοτική διασφάλιση της
άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος.
Άξια αναφοράς είναι η προβλεπόµενη στο άρθρο 10 διευκόλυνση συµµετοχής σε εξετάσεις και ειδικότερα το
γεγονός ότι µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
δικηγορικού συλλόγου επιτρέπεται στον ενδιαφερόµενο
να προσκοµίσει, αντί πτυχίου, τη βεβαίωση αναλυτικής
βαθµολογίας επιτυχίας των µαθηµάτων του κύκλου σπουδών.
Προβλέπονται επίσης και λόγοι καθυστερηµένης υποβολής αίτησης εγγραφής, όπως η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, η απόκτηση µεταπτυχιακού
τίτλου, λόγοι υγείας κ.ο.κ.. Καθιερώνεται ρητά η αµοιβή
των ασκούµενων δικηγόρων η οποία καθορίζεται από το
διοικητικό συµβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
Λαµβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για την αντικειµενικότητα
και το αδιάβλητο των εξετάσεων και των αποτελεσµάτων
όπου, λόγου χάριν, οι οµάδες βαθµολόγησης εδρεύουν
στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
αποτελούνται από έναν πρόεδρο εφετών ή εφέτες και
δύο δικηγόρους, οι οποίοι αξιολογούν τα γραπτά, χωρίς
να γνωρίζουν το όνοµα και τα λοιπά στοιχεία του εξεταζόµενου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά στο τρίτο
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κεφάλαιο, καθορίζεται το πλαίσιο για το διορισµό, την
εξέλιξη και την παύση των δικηγόρων. Η έµφαση και πάλι
δίνεται στη δηµιουργία µηχανισµών αξιολόγησης, στο
σαφή ορισµό ποιοτικών κριτηρίων και στην αποσαφήνιση
ενός πλαισίου, το οποίο κάθε δικηγόρος θα είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει, προκειµένου να επιδιώξει µία
επιτυχηµένη καριέρα.
Απαγορεύεται ρητά στους δικηγόρους που έχουν εκλεγεί Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές να αναλαµβάνουν
άµεσα οι ίδιοι ή έµµεσα µε συνεργάτες τους και να παρίστανται είτε στην προδικασία ή κατά την κύρια διαδικασία, σε υποθέσεις ναρκωτικών και αδικηµάτων κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, «Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις
του Δικηγόρου», γίνεται ξεκάθαρη προσπάθεια από το νοµοθέτη να επαναπροσδιορίσει τη θέση του δικηγορικού
επαγγέλµατος στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα.
Διασφαλίζεται ο σεβασµός και η τιµή από τους δικαστές
και κάθε άλλο πρόσωπο ή αρχή στο πλαίσιο των αρχών
του κράτους δικαίου και αυτά τα απολαµβάνει κάθε δικηγόρος κατά την άσκηση του λειτουργήµατός του. Η είσοδός του στα Υπουργεία και στα δηµόσια καταστήµατα
επιτρέπεται ελεύθερα, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισµό.
Αντιστοίχως, όµως, γίνεται µνεία και στις θεµελιώδεις
υποχρεώσεις κάθε δικηγόρου. Απαιτείται ο σεβασµός
προς τα δικαστήρια, τους δικαστές και τους γραµµατείς,
ενώ η ευπρέπεια, η αβρότητα και η κοσµιότητα αποτελούν τις βάσεις για τη συµπεριφορά του προς τους συναδέλφους του.
Με τις προβλέψεις του άρθρου 39 ορίζεται το δικονοµικό πλαίσιο άσκησης της δικηγορίας και διασφαλίζεται
η ανεµπόδιστη ολοκλήρωση του λειτουργήµατός του.
Απαγορεύεται η έρευνα και η κατάσχεση εγγράφων
οπουδήποτε και ανεξάρτητα από το αν ο δικηγόρος υπερασπίζεται κατηγορούµενο ή πολιτικό ενάγοντα ή οποιονδήποτε διάδικο. Απαγορεύεται η σύλληψη δικηγόρου
κατά τη διάρκεια της δίκης και, υπό εξαιρετικές συνθήκες,
δικαιούται να αρνηθεί µαρτυρία, αφού ο ίδιος σταθµίσει
την υποχρέωσή του ως θεµελιώδη υποχρέωση του δικηγορικού λειτουργήµατός του.
Οι διατάξεις αυτές είναι απολύτως συµβατές µε το
άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου, καθώς και µε την παράγραφο 2 του άρθρου
6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέλος, µε την ενσωµάτωση του Καταστατικού Χάρτη
Θεµελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού Νοµικού Επαγγέλµατος και Κώδικα Δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους δικηγόρους του Συµβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βαθµό που οι διατάξεις του
δεν αντιβαίνουν στον ίδιο τον κώδικα, ο κώδικας αποκτά
άµεση πρόσβαση σε όλες τις τάσεις και τις εξελίξεις που
λαµβάνουν χώρα στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Παράλληλα
προβλέπεται και η σύνταξη ελληνικού Κώδικα Δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πέµπτο κεφάλαιο
προσδιορίζει ορισµένες ειδικές µορφές άσκησης δικηγορίας και αποσαφηνίζονται πλήρως η φύση και ο χαρακτήρας του έµµισθου δικηγόρου και η διαδικασία πρόσληψής
του τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα.
Στο πρώτο τµήµα ρυθµίζεται η έµµισθη εντολή, στο
δεύτερο τµήµα γίνεται αναφορά σε άλλες µορφές παρο-
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χής δικηγορικών υπηρεσιών και στο τρίτο τµήµα οι δικηγορικές εταιρείες αποκτούν ένα πλήρες θεσµικό πλαίσιο.
Ύστερα από πρόταση της ολοµέλειας των προέδρων
των δικηγορικών συλλόγων και αντίστοιχες εισηγήσεις
του συνόλου των πολιτικών κοµµάτων, εισήχθη ρητή πρόβλεψη για κατώτατο όριο στις µηνιαίες αποδοχές του εµµίσθου δικηγόρου στον ιδιωτικό τοµέα.
Σε µια προσπάθεια για συνολική προσέγγιση στο θέµα
των δικηγορικών εταιρειών περιγράφεται πλήρως το καθεστώς τους και προβλέπεται η σύστασή τους µόνο µεταξύ των εν ενεργεία δικηγόρων. Αρκετά από τα ζητήµατα
µάλιστα που αφορούν τις εταιρείες αυτές ρυθµίζονται µε
µεγάλη πληρότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στη ρύθµιση των αµοιβών και των θεσµών κοινωνικής αλληλεγγύης µεταξύ δικηγόρων. Για πρώτη φορά
ρυθµίζεται µε πληρότητα το ζήτηµα των θεσµών κοινωνικής αλληλεγγύης και, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η δικαστική εκκαθάριση των εξόδων και δικηγορικής αµοιβής
από τα δικαστήρια, το δικαίωµα επίσχεσης εγγράφων
µέχρι την πλήρη εξόφληση των δαπανών και της αµοιβής
των δικηγόρων, καθώς και η αντίστοιχη δικαστική προστασία των αµοιβών των δικηγόρων.
Το έβδοµο κεφάλαιο, το οποίο είναι το πιο µακροσκελές, αναφέρεται στην οργάνωση και τη λειτουργία των δικηγορικών συλλόγων. Το πρώτο τµήµα αναφέρεται στη
συγκρότηση και τη διαδικασία των δικηγορικών συλλόγων, το δεύτερο στη γενική συνέλευση, το τρίτο τµήµα
στις αρχαιρεσίες, το τέταρτο στις επιτροπές µητρώων, το
πέµπτο στη διαµεσολάβηση και τη διαιτησία και το έκτο
στην ολοµέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδος.
Οι σύλλογοι παραµένουν οργανωµένοι στην περιφέρεια
κάθε πρωτοδικείου και ορίζονται ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου σωµατειακής µορφής. Έχουν διοικητική
και οικονοµική αυτοτέλεια και δεν χρηµατοδοτούνται από
τον κρατικό προϋπολογισµό. Αναγνωρίζονται, επιτέλους,
ως σύµβουλοι της πολιτείας και συµµετέχουν υποχρεωτικά στις σχετικές νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές. Μπορούν, δε, να παρέµβουν µε διαφορετικά εργαλεία και
µηχανισµούς σε µία σειρά κρίσιµων δικών ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθµού δικαιοδοσίας.
Εµπλουτίζονται οι σκοποί και οι αρµοδιότητες των δικηγορικών συλλόγων, οι οποίοι υπερασπίζονται τις αρχές
και τους κανόνες του κράτους δικαίου σε µια δηµοκρατική πολιτεία. Συµβάλλουν αποφασιστικά στη διασφάλιση
των δοµών και της λειτουργίας µιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης στο όνοµα του ελληνικού λαού και στην αξιοπρέπεια των δικηγόρων γενικότερα.
Ενισχύεται ο θεσµός της ολοµέλειας των προέδρων
των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδος, καθώς και της
συντονιστικής επιτροπής µε πιο αντιπροσωπευτική σύνθεση. Σε µια δηµοκρατική χώρα επιβάλλεται οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης να έχουν πρόσβαση σε όλα τα
δηµοκρατικά µέσα συµµετοχής στη λειτουργία της δικαιοσύνης, σε θέµατα ιδιαίτερης και κρίσιµης σηµασίας.
Ιδιαίτερα πρωτοποριακή είναι η εισαγωγή του θεσµού
του δηµοψηφίσµατος. Ειδικότερα µε το άρθρο 138 επιτρέπεται και διασφαλίζεται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
µε µυστική ψηφοφορία, είτε πανελλαδικώς, µε απόφαση
των 2/3 της ολοµέλειας των προέδρων του δικηγορικού
συλλόγου, είτε τοπικά µε απόφαση 2/3 των µελών κάθε
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διοικητικού συµβουλίου του εκάστοτε δικηγορικού συλλόγου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το όγδοο κεφάλαιο αναδιαµορφώνει πλήρως το θεσµό του Πειθαρχικού Δικαίου.
Μέσα από τα άρθρα 139 έως 145 ορίζονται οι γενικές
αρχές, αναλύονται µε σαφήνεια τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι προβλεπόµενες ποινές, όπου προστίθεται µια
νέα ποινή –αυτή της σύστασης- και η επιµέτρηση της ποινής γίνεται µε την τήρηση συγκεκριµένων κριτηρίων. Διασφαλίζεται η ανεξαρτησία από τα διοικητικά συµβούλια
των δικηγορικών συλλόγων των πειθαρχικών συµβουλίων,
τα οποία συγκροτούνται σε επετειακή βάση. Προβλέπεται, δε, λεπτοµερώς η οργάνωση και η λειτουργία των πειθαρχικών θεσµών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το τελευταίο κεφάλαιο
του νέου κώδικα αναµορφώνει το θεσµό της κακοδικίας.
Οι αξιώσεις αποζηµίωσης παραγράφονται πλέον µε την
παρέλευση τριών ετών από την πράξη, ενέργεια ή παράληψη που επικαλείται ο ενάγων και, το σηµαντικότερο,
προβλέπεται το περιεχόµενο της αγωγής κακοδικίας να
είναι δεκτικό απόδειξης και ανταπόδειξης, ενώ απαγορεύεται εκ νέου άσκηση αγωγής για την ίδια υπόθεση,
τους ίδιους ή άλλους λόγους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα έχουµε µπροστά
µας µια ολοκληρωµένη πρόταση για τη θέσπιση ενός σύγχρονου Κώδικα Δικηγόρων. Το σύνολο των διατάξεων που
προβλέπονται στοχεύουν στην αποτύπωση των σύγχρονων οικονοµικοκοινωνικών τάσεων µέσα στο πνεύµα και
το γράµµα του νέου κώδικα.
Το ανά χείρας σχέδιο νόµου επιφέρει τις απαραίτητες
τοµές και προσδιορίζει µε θάρρος τη θέση του δικηγορικού λειτουργήµατος ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης.
Επιτρέπει στους δικηγόρους να ασκήσουν το επάγγελµά
τους βάσει σύγχρονων κανόνων, συντελώντας µε αυτόν
τον τρόπο στην καλύτερη απονοµή δικαιοσύνης και την
παροχή υψηλού επιπέδου νοµικών υπηρεσιών από όλους
τους δικηγόρους που εργάζονται στην ελληνική επικράτεια.
Βάσει όλων των παραπάνω, σας καλώ να υπερψηφίσετε
το ανά χείρας νοµοσχέδιο, καθώς θα έχει θετικότατες
επενέργειες στο θεσµό και την κοινωνική θέση των δικηγόρων στην ελληνική κοινωνία, η οποία θα επωφεληθεί µε
την καλύτερη απονοµή δικαιοσύνης και τη βελτίωση των
παρεχόµενων νοµικών υπηρεσιών.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς σας
ευχαριστούµε.
Πριν δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου να
κάνω µία ανακοίνωση προς το Τµήµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Τµήµα ότι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατούµενων σε άδεια».
Παραπέµπεται στην αρµόδια επιτροπή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να καταθέσω µερικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις-προσθήκες, ύστερα και από
την τελευταία συζήτηση που έγινε στην επιτροπή. Θα σας
τις αναφέρω και, αν χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση, θα τα
πούµε και κατά τη συζήτηση.
Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 1…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι. Να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλει να τις παρουσιάσει.
Να τις ακούσουµε. Πώς θα τοποθετηθούµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, συνήθως οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις κατατίθενται στα Πρακτικά, τις βλέπετε και θα τις εξηγήσει,
θα τις παρουσιάσει στην οµιλία του.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς όµως πώς θα τοποθετηθούµε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα σας διανεµηθούν αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα σας διανεµηθούν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει να τις εισηγηθεί ο
Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, ας πει
τις βασικές αλλαγές τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, πείτε τις πιο σοβαρές βελτιώσεις.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πολύ σύντοµα να σας πω ότι στο τέλος της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 προστίθεται η φράση:
«επιφυλασσοµένης της διάταξης του άρθρου 31 του Κώδικα». Δεν θα σας τις αναλύω, αλλά αυτή η αλλαγή αφορά
το πότε χάνεται η ιδιότητα του δικηγόρου.
Στην υποπερίπτωση στ) του άρθρου 8…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινάτε
από το άρθρο και να λέτε τις αλλαγές, όχι από την υποπερίπτωση. Για να µπορούµε να παρακολουθούµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Τσούκαλη, έχετε δίκιο, αλλά είναι «ασθένεια» από την παλιά
ιδιότητα, που ξεκινάγαµε έτσι.
Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, περίπτωση γ) ήταν η προηγούµενη νοµοτεχνική βελτίωση που ανέφερα.
Τώρα, στο άρθρο 8, στην υποπερίπτωση στ) µετά τη
λέξη «µετακλητή» τίθενται οι λέξεις «στη Βουλή,» και πριν
από τη λέξη «βουλευτών» τίθενται οι λέξεις «ειδικών επιστηµόνων». Όπως ξέρετε, οι Βουλευτές δεν έχουν µετακλητούς υπαλλήλους, αλλά έχουν µόνο ειδικούς
επιστήµονες, για να µην γίνεται σύγχυση από τη διάταξη.
Στο άρθρο 16, παράγραφος 3 µεταξύ των λέξεων «αρµόδια για» τίθεται η λέξη «και». Δεν είναι αρµόδια, δηλαδή, για µία εργασία, αλλά είναι και γι’ αυτό.
Στο άρθρο 20, στην παράγραφο 1 προστίθεται νέα υποπερίπτωση β) ως εξής: «έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου» και οι υφιστάµενες υποπεριπτώσεις β), γ) και δ) αναριθµούνται τώρα σε γ), δ) και
ε). Είναι για την επιτροπή των δικηγόρων που δίνουν εξετάσεις.
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Επίσης στο άρθρο 20, παράγραφος 1, στο τέλος της
υποπερίπτωσης ε), όπως αναριθµείται ανωτέρω, µετά τη
λέξη «Πειραιά» -αφορά τους Δικηγορικούς Συλλόγους
Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά- προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «καθώς κι έναν Πρόεδρο εκ των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων, ο οποίος ορίζεται από το Προεδρείο της
Ολοµέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων». Αυτό γίνεται για
να µην ανατραπεί η αντιστοιχία µεταξύ δικηγόρων και λοιπών παραγόντων που συµµετέχουν στη διαδικασία της
επιλογής των δικηγόρων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Βάζετε υποπερίπτωση ε);
Γιατί ε) δεν υπάρχει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι στο
άρθρο 20, παράγραφος 1, στο τέλος της υποπερίπτωσης
ε), όπως αναριθµήθηκε πιο πάνω, µετά τη λέξη «Πειραιά»
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «καθώς κι έναν Πρόεδρο…»
Στο άρθρο 31, παράγραφος 1 µετά τις λέξεις «γενικοί
ή ειδικοί γραµµατείς» διαγράφονται οι λέξεις «και ειδικοί
γραµµατείς» -παρεισέφρησε εκ περισσού στο κείµενο- και
µετά τη λέξη «Βουλής», το σηµείο «,» αντικαθίσταται από
τη λέξη «και», για να υπάρχει αρµονία. Είναι νοµοτεχνικό
αυτό.
Άρθρο 31, παράγραφος 1…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, να σας
ρωτήσω κάτι διευκρινιστικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, από το Προεδρείο να ζητάτε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, είπατε
στο άρθρο 31 ότι αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος υπάρχει σε εκείνους που διορίζονται
Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γραµµατείς του Υπουργικού Συµβουλίου, Γενικοί ή Ειδικοί
Γραµµατείς και Ειδικοί Γραµµατείς της Βουλής. Εδώ είναι
δύο διαφορετικές κατηγορίες. Λέτε ότι είναι παραδροµή
το ότι βάλατε τους Ειδικούς Γραµµατείς Υπουργείων µαζί
µε τους Ειδικούς Γραµµατείς της Βουλής;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Η Βουλή
έχει και Γενικούς Γραµµατείς και τα συνδυάσαµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ
και κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για να καταλάβουµε τι εισηγείται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Άλλο θέλω να
πω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Η Βουλή
έχει και Γενικούς Γραµµατείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
σας παρακαλώ! Αναφέρεστε σε ζητήµατα επί των άρθρων.
Αύριο που έχουµε τη διαδικασία της συζήτησης επί των άρθρων να τα βάλετε όλα αυτά.
Εν πάση περιπτώσει, σας είπα να καταθέσετε τις βελτιώσεις. Πείτε τες για να τελειώνουµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Άρθρο 45…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, να διευκρινίσω τι ρωτώ. Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε εάν διαγράφονται από αυτούς που έχουν
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αναστολή οι Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς των Υπουργείων, όχι του Υπουργικού Συµβουλίου. Αυτό θέλετε να
κάνετε; Να µην έχουν κώλυµα οι Γενικοί και οι Ειδικοί
Γραµµατείς των Υπουργείων ή της Βουλής;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Γενικοί και
Ειδικοί Γραµµατείς υπάρχουν και στα Υπουργεία, έχει και
η Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει µια διαδικασία. Αύριο είναι η
συζήτηση επί των άρθρων. Σας παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, κάντε τις βελτιώσεις. Κύριοι συνάδελφοι, τις
συγκρατείτε. Δεν υπάρχουν διευκρινίσεις εδώ. Αυτά γίνονται στην επιτροπή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε; Αφού
κάνει κάποιες διορθώσεις ο κύριος Υπουργός, να τις
έχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κύριε
Κοντονή...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Παπαδηµούλη, ένα λεπτό. Βεβαίως, θα σας δώσω τον λόγο. Το
λέω για την οικονοµία του χρόνου, αλλιώς...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εδώ δεν είναι επιτροπή, είναι
Τµήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ένα λεπτό,
κύριε Βορίδη.
Λέω να καταθέσει ο κύριος Υπουργός τις νοµοτεχνικές
βελτιώσεις. Αύριο που θα είναι η συζήτηση επί των άρθρων θα τοποθετηθείτε, θα απαντήσει. Είναι η διαδικασία
του Τµήµατος. Το να αρχίσουν εδώ για κάθε άρθρο να ζητούν οι συνάδελφοι επεξηγήσεις δεν είναι η προβλεπόµενη διαδικασία και νοµίζω ότι το ξέρετε πολύ καλά όπως
κι εγώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να
τις διαβάσετε και να τελειώνουµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Λοιπόν, στο
άρθρο 45 στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου
επιτρέπετε να πω κάτι; Εποικοδοµητικό θα είναι. Δεν διαφωνώ µε όσα είπατε. Απλώς λέω χωρίς διακοπές, παρεµβάσεις από κάτω -δεν έκανα εγώ, άλλοι έκαναν από τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους- να τηρήσουµε αυτό
που λέει ο Κανονισµός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και από τους Βουλευτές
έγιναν διακοπές και παρεµβάσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο Υπουργός παρουσιάζει τις νοµοτεχνικές αλλαγές, γιατί καµµία φορά δεν
είναι νοµοτεχνικές βελτιώσεις αλλά είναι ουσιώδεις αλλαγές, µοιράζονται από απόψε, για να έχουµε το χρόνο να
τις αξιολογήσουµε και όποιος θέλει αναφέρεται σε αυτές
αύριο, στη συζήτηση επί των άρθρων. Εάν κάποιος θεωρεί κάποια από αυτές σηµαντική, να µπορεί να το κάνει
και στη συζήτηση επί της αρχής. Ξέρετε πολύ καλά ότι
και αυτό πολλές φορές όχι απλώς πρέπει να γίνεται, αλλά
είναι και πολύ χρήσιµο.
Γι’ αυτό λέω χωρίς διακοπές και παρεµβάσεις o κύριος
Υπουργός να κάνει αυτό που λέει ο Κανονισµός, να παρουσιάσει την ουσία των βελτιώσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Παπα-
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δηµούλη, γι’ αυτό έδωσα τον λόγο στον κύριο Υπουργό,
για να παρουσιάσει τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, να διανεµηθούν και να τοποθετηθούµε αύριο στην κατ’ άρθρον
συζήτηση ή όποιος θέλει να µπορεί να αναφερθεί και
τώρα στην πρωτολογία του.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό έκανα,
κύριε Παπαδηµούλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, αλλά µην
απαντάτε σε διακοπές.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Συνεχίζω.
Στο άρθρο 45 στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου η λέξη «ή» αντικαθίσταται από τη λέξη «και».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Υπουργέ,
δεν χρειάζονται αυτά. Κύριε Υπουργέ, τα βασικά πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Τσούκαλη, και εσείς διακόπτετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Να µη λέει και το «και» και το
«ή».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα είπαµε,
κύριε Τσούκαλη, να τις παρουσιάσει. Να παρουσιάσει τις
σοβαρές εξ αυτών. Σας παρακαλώ!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Προσέξτε
το, κύριε Τσούκαλη, είναι ουσιώδες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Επί της διαδικασίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, σας παρακαλώ, κύριε Τσούκαλη. Τουλάχιστον σεβαστείτε τη διαδικασία. Είναι δυνατόν αυτό το σχέδιο νόµου να µας
τρώει τρεις ώρες;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Καλά, µου κάνετε παρατήρηση γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, δεν σας
κάνω. Σας παρακαλώ να αφήσετε να τελειώσει ο Υπουργός τις νοµοτεχνικές του βελτιώσεις και έχετε όλο το
χρόνο µετά για να πείτε ό,τι θέλετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Τσούκαλη, προσέξτε το αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην αναφέρεστε ονοµαστικά, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι ουσιώ-
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δες. Δείτε το.
Στο άρθρο 40 παράγραφος 4, η φράση «αναπαράγοντας τη δηµοσίευση στοιχείων ή πληροφοριών» αντικαθίσταται από τη φράση «δηµοσιεύοντας στοιχεία ή
πληροφορίες».
Στο τέλος της ίδιας παραγράφου του άρθρου 40 προστίθεται η φράση: «την οποία χειρίζεται ο ίδιος.».
Στο άρθρο 46 παράγραφος 3, υπάρχει µια αναρίθµηση
στο νόµο, που δεν είναι ο 4039, αλλά είναι ο 4093.
Στο άρθρο 47, στην παράγραφο 2, προστίθενται οι υποπεριπτώσεις δ) και ε) ως εξής: «δ) στους πολύτεκνους, ε)
στις χήρες µε ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί και µέχρι την
ενηλικίωσή του.».
Στο άρθρο 61 παράγραφος 2 προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Με την ίδια διαδικασία µπορούν να προβλέπονται
νέες εισφορές υπέρ ταµείων ή λογαριασµών αλληλοβοήθειας και ενίσχυσης δικηγόρων, καθώς και το ύψος των
αντίστοιχων ποσών ανά δικαστική ή εξώδικη ενέργεια».
Στο άρθρο 129, στην παράγραφο 5, η φράση «ασκεί»
αντικαθίσταται από τη λέξη «ασκούν».
Στο άρθρο 165, στην παράγραφο 5, η φράση «η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8α» αντικαθίσταται
από τη φράση «η διάταξη της περίπτωσης 8α της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου».
Το Παράρτηµα ΙΙΙ του κώδικα αντικαθίσταται στο σύνολό του από ορθό νέο, εν όψει του ότι βάζουµε µια διάταξη την οποία σας διαβάζω: «Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι
Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, από την υπέρ αυτών
πάγια ως άνω εισφορά που προορίζεται για την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών τους, θα αποδίδουν ποσοστό 25% στον Ειδικό Διανεµητικό Λογαριασµό Νέων Δικηγόρων του άρθρου 33 παράγραφος 2 του
ν. 2915/2001», όπως ζητήθηκε από τους δικηγορικούς
συλλόγους, για να ενισχύονται και οι νέοι δικηγόροι.
Έχουν γίνει και δυο τυπογραφικά λάθη, όσον αφορά τα
ποσά. Θα τα δείτε, είναι εντελώς επουσιώδη. Έπρεπε λοιπόν να αντικατασταθεί. Οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί θα δοθεί κατά τη συζήτηση.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις-προσθήκες, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κατά την ολιγόλεπτη
απουσία µου από την Αίθουσα πληροφορήθηκα ότι κάποιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ανεφέρθη προσωπικά σε εµένα, λέγοντας ότι έχω κάνει έναν Κανονισµό µε
τον οποίο έχω επιφυλάξει στον εαυτό µου να µιλάω όποτε
θέλω και όσο θέλω.
Θέλω να πω πρώτον, ότι ο Κανονισµός αυτός έγινε ζώντων των πρώην Προέδρων του Σώµατος -οι οποίοι έκαναν
χρήση- του µακαρίτη Αλευρά, του µακαρίτη Τσαλδάρη.
Δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισµό, αλλά ακούστηκε ότι
εγώ πρόβλεψα έπειτα από έντεκα χρόνια να µπορώ να
µιλώ.
Η διάταξη αυτή, όπως και η διάταξη για τους πρώην
πρωθυπουργούς, που προβλέπεται επίσης, έχει κάποια
σηµασία και ευθύς αµέσως µετά την οµιλία του Υπουργού
θέλω να καταθέσω µια άποψη την οποία συχνά ακούτε
εδώ και οφείλω να τη διατυπώσω, αφού προήδρευσα του
Σώµατος τόσα χρόνια, τουλάχιστον όταν βλέπω αυτήν την
εικόνα του Κοινοβουλίου, για την οποία δεν ευθύνεται η
συντριπτική πλειονότητα των µελών της Βουλής.
Όπως ξέρετε, οι απλοί άνθρωποι που βρίζουν και λένε
«αυτοί, οι έτσι, οι αλλιώς» για όλους τους τριακοσίους,
δεν τους γνωρίζουν ούτε καν κατ’ όψιν. Γνωρίζουν είκοσι,
τριάντα εκ των µελών. Βέβαια δεν τους γνωρίζουν από το
κανάλι της Βουλής, αλλά από τα διάφορα ιδιωτικά κανάλια στα οποία περιφέρονται.
Εγώ, λοιπόν, συνεπής µε τον Κανονισµό αυτό, θέλω να
πω, κύριε Πρόεδρε, για πολλοστή φορά ότι είναι απαράδεκτο. Το Σύνταγµα λέει ποιο είναι το έργο των επιτροπών, όπως και ο Κανονισµός της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να µην επανέλθουµε, όµως, κύριε Πρόεδρε. Το συζητήσαµε το ζήτηµα προηγουµένως.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν σας άκουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να µην επανέλθουµε στο διαδικαστικό, κύριε Πρόεδρε, διότι αυτό
ελύθη και συζητήθη διεξοδικά την προηγούµενη ώρα.
Όσον αφορά τις παρατηρήσεις που κάνατε και τις επισηµάνσεις σε σχέση µε τον Κανονισµό, ότι προϋπήρχε από
εσάς, έγιναν ακουστές και πιστεύω να γίνουν και δεκτές.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Ευχαριστώ για τη διακοπή, αλλά ήταν άλλο το
θέµα εκείνο και άλλο το θέµα για το οποίο εγώ επιµένω
σε ώτα µη ακουόντων. Θεωρώ ότι όπως το έργο της Αντιπολιτεύσεως, του ελέγχου της Κυβέρνησης, θα πρέπει
να είναι απολύτως σεβαστό, έτσι και το έργο της Κυβέρνησης που κυρίως έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία, θα
πρέπει να είναι σεβαστό, τουλάχιστον από την ίδια την Κυβέρνηση.
Δεν προβλέπει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής, όπως είδα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, δύο σελίδες διορθώσεις επί διορθώσεων της
τελευταίας στιγµής. Θα χρειαστεί να γίνει και διόρθωση
ηµαρτηµένων στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.
Και τώρα, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι είναι λάθος. Στην
επιτροπή θα έπρεπε να κάνετε οποιεσδήποτε ουσιαστικές
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βελτιώσεις -εσείς το ξέρετε εξίσου καλά µε εµένα- κι εδώ
θα µπορούσατε να πείτε αυτό που είπατε για τα ποσά, ότι
κάποιο λάθος έχει γίνει. Αυτό, επειδή συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια, έχει πια ξεπεράσει κάθε όριο.
Τι άλλο µπορώ να κάνω εγώ; Επιµένω, όµως, να διαµαρτύροµαι. Νοµίζω ότι καλώς ο Κανονισµός προβλέπει και
για τον παρόντα Πρόεδρο, όταν δεν θα είναι Πρόεδρος,
και για οποιονδήποτε, αν είναι σ’ αυτήν την Αίθουσα, κάποια πράγµατα στοιχειώδη να τα υπερασπίζεται.
Αυτό έκανα κι εγώ πριν όταν αποχώρησα από την Αίθουσα, διότι δεν ήταν θέαµα αυτό της Βουλής, όπως δεν
ήταν και θέαµα όταν, αντί να τιµήσουµε τον Μικρασιατικό
Ελληνισµό, ακούσαµε όσα ακούσαµε.
Λυπάµαι, γιατί θεωρώ ότι καλώς υπάρχει αυτή η διάταξη.
Όπως ξέρετε, δεν γυρίζω στα κανάλια. Μόνο εδώ µιλώ.
Αν κάποιοι θέλουν να µη µιλώ ούτε εδώ, για την ώρα αυτό
δεν είναι εφικτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Καπερνάρο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο κ. Κακλαµάνης είπε ότι
«κάποιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος…»...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν αναφέρθηκε σε εσάς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είπε ότι δεν θα αποσαφηνίσει ποιος είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Εδώ δεν υπάρχουν «κάποιοι», υπάρχουν Βουλευτές µε
ονοµατεπώνυµα.
Δώστε µου, παρακαλώ, τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Δεν
κρίνετε ότι είναι επί προσωπικού;
Ο κύριος πρώην Πρόεδρος της Βουλής έβγαλε λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ποιος Κανονισµός, λοιπόν
-γιατί η άποψή µου επί του Κανονισµού είναι δεδηλωµένηπροβλέπει για κάποιον Βουλευτή που υπήρξε Πρόεδρος
της Βουλής να µιλάει τόση ώρα, χωρίς να καταγράφεται
ο χρόνος οµιλίας του;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Του δόθηκαν
δέκα λεπτά. Παρ’ όλα αυτά, µίλησε πολύ λιγότερο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μιλάµε µε βάση τον Κανονισµό. Ή τον τηρούµε ή δεν τον τηρούµε.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής είναι Βουλευτής. Όλοι
έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Αν
λέµε «όποτε θέλω, να παρεµβαίνω», αυτό είναι άλλο θέµα.
Εκτός τούτου, ένα είναι το πραγµατιστικόν, το οποίον
είναι και ιδιαιτέρως εξάρσιµον: Όλος ο λόγος του ήταν
εκτός θέµατος. Διέκοψε τον ειρµό της συζήτησης για να
πει αυτά που ήθελε να πει νωρίτερα, όταν ήταν επίκαιρο
το θέµα, αλλά εκείνος ήθελε να φύγει, παρατηρώντας το
Προεδρείο επειδή δεν του έδωσε το λόγο.
Εµείς λέµε το εξής, ότι εδώ είµαστε όλοι ίσοι, µιας και
αναφερόµαστε στη δηµοκρατία.
Όσον αφορά τον Κανονισµό, αυτός έχει πάρα πολλά
ελαττώµατα και λέµε ότι ήρθε η εποχή να αλλάξει. Διότι
δεν νοείται να δίνονται δέκα λεπτά σε έναν Βουλευτή
πρώην Πρόεδρο της Βουλής, οποτεδήποτε ζητάει το
λόγο και να µιλάει επί παντός επιστητού, διακόπτοντας τη
συζήτηση στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πάντως, αυ-
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τήν τη στιγµή αυτός είναι ο Κανονισµός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Καµµία απάντηση δεν
θα δώσω. Δικαιούµαι να το κάνω, αλλά δεν θα δώσω καµµία απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ λέω το
εξής: Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αυτός είναι ο Κανονισµός που έχουµε,
αυτόν πρέπει να τηρούµε και να σεβόµαστε και αυτό κάνουµε.
Ας µη συνεχίσουµε άλλο τη συζήτηση.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου για δεκαπέντε λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να έχουµε τις λεγόµενες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που εισάγονται από το Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα µοιραστούν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, επαναλαµβάνω ότι έχετε και
αύριο τη δυνατότητα να τοποθετηθείτε -αφού ενηµερωθείτε- επί των άρθρων, γιατί αυτά αφορούν.
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµη. Ο Κανονισµός πουθενά
δεν λέει ότι παρουσιάζει ο Υπουργός τις νοµοτεχνικές
βελτιώσεις. Λέει µόνο ότι τις καταθέτει.
Παρ’ όλα αυτά, για διευκόλυνση της συζήτησης, εγώ
επέτρεψα στον κύριο Υπουργό να αναπτύξει και προφορικά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα να µου δώσετε
τη δυνατότητα να απαντήσω σε αυτό.
Για το διαδικαστικό θέµα, είναι γνωστό ότι ο Κανονισµός της Βουλής προβλέπει ότι η επί της αρχής συζήτηση ξεκινά µε την παρουσίαση του νοµοσχεδίου από τον
Υπουργό. Ρητά, λοιπόν, ο Κανονισµός της Βουλής λέει
αυτό για την επί της αρχής συζήτηση, στην οποία εισαχθήκαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο Κανονισµός
λέει και ότι, όταν οµιλείτε προς το Προεδρείο, είστε
όρθια.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Α, βεβαίως. Να σηκωθώ
και όρθια, αν αυτός είναι ο τύπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, ο Κανονισµός. Επί των τύπων, είπε ο κ. Παπαδηµούλης ότι και οι
τύποι έχουν ουσία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μακάρι να τηρούσαµε τον
τύπο στα πιο ουσιαστικά, που ήταν η ψηφοφορία.
Εγερθείσα, λοιπόν, κατόπιν της υποδείξεώς σας, να
σας πω ότι από τη στιγµή που ο κύριος Υπουργός δεν
πήρε το λόγο κατά την επί της αρχής συζήτηση στην
έναρξη της συζητήσεως, όπως λέει ο Κανονισµός, θα
έπρεπε αφ’ ης στιγµής εισάγει τροποποιήσεις στο νοµοσχέδιο, να τις παρουσιάσει. Αυτήν τη στιγµή δεν τις
έχουµε πάρει στα χέρια µας. Αν θεωρείτε ότι και αυτό
είναι παραχώρηση, αυτή είναι η άποψη η δική σας, του
κυρίου Υπουργού και των συγκυβερνώντων κοµµάτων.
Εγώ ζήτησα να έχω τη δυνατότητα να τις δω. Δεν µου
δίνετε τη δυνατότητα. Θα έρθω, λοιπόν, να κάνω την εισήγησή µου και δηλώνω ρητώς ότι επιφυλάσσοµαι –
τώρα, δυστυχώς, δεν µπορώ να τις αναγνώσω την ώρα
που εισηγούµαι- στη δευτερολογία µου, που από τώρα
ζητώ να έχω, να τοποθετηθώ επ’ αυτών που δεν µας δώσατε την ευκαιρία να δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, µε συγχωρείτε πάρα πολύ. Κακώς κάνω
πάλι κουβέντα επί της διαδικασίας, αλλά δεν είναι το αν
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δίνει ή δεν δίνει τη δυνατότητα το Προεδρείο. Σας είπα τι
προβλέπει ο Κανονισµός. Και µάλιστα, πολύ σωστά, ο
πρώην Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης έκανε την παρατήρηση
στην Κυβέρνηση και θα το θέσουµε και θέµα στη Διάσκεψη των Προέδρων, ώστε αυτό το φαινόµενο να µην
πω να εξαλειφθεί -γιατί θα είναι υπερβολή- αλλά τουλάχιστον να περιοριστεί πάρα πολύ σηµαντικά.
Κι εσείς, κύριε Υπουργέ, λάβετε υπ’ όψιν αυτήν την παρατήρηση.
Παρ’ όλα αυτά, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά,
κυρία Κωνσταντοπούλου, και βεβαίως µε τη γνωστή
ανοχή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, το πρώτο
που θα ήθελα να πω µιλώντας στο όνοµα της βιωµατικής
σχέσης µε τα πραγµατικά περιστατικά, στο όνοµα δηλαδή
αυτού που ζήσαµε οι Βουλευτές της επιτροπής που ήµασταν παρόντες και εσείς, Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου και Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, είναι το εξής. Η διαφάνεια και
τα ανθρώπινα δικαιώµατα αλλά και η δικαιοσύνη, πρωτίστως, ως λειτουργία της δηµοκρατίας δεν επιτρέπουν σε
κανέναν να ευτελίζει την κοινοβουλευτική λειτουργία, να
εισάγει «µονταζιέρες» και µηχανές νόθευσης και πλαστογραφίας µέσα στη Βουλή, να προωθεί νοµοσχέδια επί τη
βάσει πλαστών εκθέσεων και πλαστών πρακτικών για να
εµφανίζονται ότι ψηφίστηκαν άρθρα που δεν έχουν ψηφιστεί.
Κρίµα που έφυγε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Είπε ότι το ζητούµενο είναι να αντιπαλέψουµε αυτές τις
ρυθµίσεις που κατακρηµνίζουν τους νέους ειδικά συναδέλφους µου, τους νέους συµπολίτες µας, που έχουν
ανάγκη νοµικής συµπαράστασης και από τους οποίους
αφαιρείτε το δικαίωµα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη,
γιατί κάνετε απρόσιτη τη νοµική συµπαράσταση. Ξέρει το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ότι τώρα ήταν η ευκαιρία
να µην περάσουν αυτές οι διατάξεις, διότι δεν νοµιµοποιείται η συζήτηση περαιτέρω στην Ολοµέλεια της Βουλής
και στο Τµήµα αυτό, που αποφασίσατε εσείς να είναι
Τµήµα Διακοπής Εργασιών, ενώ σας είπαµε ότι η Βουλή
έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί.
Η πάλη δεν είναι λεκτική. Η πάλη δεν είναι διακηρυκτική. Όταν σου δίνει ο Κανονισµός της Βουλής και το
Σύνταγµα τη δυνατότητα να µην εισαχθούν ρυθµίσεις
εξοντωτικές, έχεις ευθύνη αν δεν το κάνεις, στο όνοµα
µιας λεκτικής αντίδρασης που όµως δεν µετουσιώνεται
ποτέ σε πάλη και µέσα στο Κοινοβούλιο. Διότι αυτός είναι
ο ρόλος και η εντολή µας: να παλέψουµε και εδώ.
Κι αν κάποιους ενοχλούµε και αν κάποιοι αισθάνονται ότι
αρκετά µας ανέχθηκαν και αν κάποιοι -όπως φώναξανείπαν ότι πρέπει να τελειώνουν και περίπου να µας πετάξουν και έξω από το Κοινοβούλιο, έχουµε να τους πούµε,
από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, από πλευράς της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, ότι δεν θα ξεµπερδέψουν έτσι µε εµάς.
Δεν θα ξεµπερδέψουν ούτε µε τις φωνασκίες ούτε µε την
τροµοκρατία ούτε µε τον ψυχολογικό πόλεµο που επιχειρούν ούτε µε τη συντεταγµένη λασπολογία την οποία δροµολογούν στρατηγικά µέσα από τα γνωστά µηχανάκια του
διαδικτύου –και δεν αναφέροµαι φυσικά στο σύνολο του
διαδικτύου, αναφέροµαι σε εντεταλµένες ιστοσελίδες-,
από πληρωµένους κονδυλοφόρους οι οποίοι παράγουν και
αναπαράγουν ψευδή περιστατικά ή αντιστρέφουν την
πραγµατικότητα.
Ήσασταν µάρτυρας και αυτού του γεγονότος, κύριε
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Υπουργέ, διαρκούσης της επιτροπής. Και εκφράσατε,
έστω και µε συστολή, την αντίρρησή σας και την αντίθεσή
σας.
Ποιο είναι το ζητούµενο για την Κυβέρνηση; Να περνούν τα νοµοσχέδια ερήµην της Βουλής και µάλιστα µε
τόσο εξόφθαλµο τρόπο; Έχετε φέρει πάνω από είκοσι
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Το παρακάµψατε το
Κοινοβούλιο πάνω από είκοσι φορές. Μία ήταν για να διορίζετε πιο εύκολα τους προέδρους του ΤΑΙΠΕΔ, εκ των
οποίων αυτών που διορίσατε ο ένας διώκεται σε βαθµό
κακουργήµατος, ο άλλος ταξίδεψε µε το learjet του κ. Μελισσανίδη και υµείς άδετε.
Φέρατε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για ξαφνική
εκτέλεση της ΕΡΤ. Και όπου δεν µπορείτε να φέρετε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, φέρνετε οκτακόσιες
σελίδες σε ένα άρθρο για να ψηφίσουν «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» οι
Βουλευτές τους οποίους αισθάνεστε ότι δεν µπορείτε να
ελέγξετε.
Αν αισθάνεστε περήφανοι γι’ αυτήν τη λειτουργία κι αν
αναθαρρήσατε γι’ αυτά που έχετε επιτύχει –και δεν είναι
«success story», είναι «disaster story», όπως σας έχουµε
πει, είναι ιστορία καταστροφής της χώρας και του λαούκαι αν φτάσατε µέχρι του σηµείου να πλαστογραφείτε πρακτικά επιτροπής και έκθεση της επιτροπής, αυτό τελικά
αφορά το δηµοκρατικό σας καθήκον και την παραβίασή
του. Είστε υπόλογοι για αλλοίωση του πολιτεύµατος, για
εσωτερική υπονόµευση της δηµοκρατίας.
Και λυπάµαι πάρα πολύ για τα προκλητικά επιχειρήµατα
που διατυπώθηκαν από τον κ. Βορίδη, τον οποίο να ενηµερώσω -γιατί προφανώς δεν έχει παρακολουθήσει το
βίντεο της ψηφοφορίας, το οποίο έχει παρακολουθήσει
το πανελλήνιο- ότι έχει καταγραφεί επί έντεκα λεπτά ο κ.
Βιρβιδάκης να µην κοιτάει καν την αίθουσα, ούτως ώστε
να δει το νεύµα στο οποίο αναφερθήκατε. Έχει καταγραφεί, επίσης, ότι ο κ. Κεφαλογιάννης δεν κάνει κανένα
νεύµα.
Έτσι, λοιπόν, µην επιχειρείτε άλλο να καταρρακώνετε
την κοινοβουλευτική λειτουργία -σας είδα ότι µε άνεση
απευθυνόσασταν στον κ. Αρβανίτη από τη Χρυσή Αυγή
προηγουµένως- και τη δηµοκρατία.
Εµείς εδώ θα εκτελέσουµε το καθήκον µας. Είναι δηµοκρατικό καθήκον και υποχρέωση πρωτίστως -δευτερευόντως είναι δικαίωµα- της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Έχω, όµως, να πω ότι είναι λυπηρό και θλιβερό πως
βρέθηκαν τόσοι Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ να σηκωθούν όρθιοι να πουν ότι δεν υπάρχει
κανένα πρόβληµα γι’ αυτό για το οποίο βοά όλος ο τόπος.
Είναι πραγµατικά θλιβερό και είναι και ονειδιστικό!
Παρεµπιπτόντως να πω, για να είµαστε ξεκάθαροι, ότι η
έκθεση, την οποία συνέταξε ο κ. Βιρβιδάκης και την υπογράφει ο ίδιος και ο κ. Γεωργαντάς -Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας και οι δύο- λέει ότι η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αφού
έλαβε υπ’όψιν τις αγορεύσεις των εισηγητών, των ειδικών
αγορητών καθώς και των µελών της, αποδέχθηκε κατά
πλειοψηφία το ως άνω σχέδιο νόµου κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον και στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του
στη Βουλή όπως διαµορφώθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Και µιας και µιλάµε για το πώς διαµορφώθηκε το νοµοσχέδιο από τον κύριο Υπουργό, αλήθεια υπερψηφίσατε,
κύριε Κεφαλογιάννη, τη φωτογραφική διάταξη για τους
συµβούλους Υπουργών που τους δίνεται η δυνατότητα
να µπορούν ταυτόχρονα, όντας ειδικοί σύµβουλοι Υπουρ-
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γών, να αναλαµβάνουν και άλλα έργα; Ελπίζω να µη
δούµε κανέναν από τους συνηγόρους γνωστών συµφερόντων της διαπλοκής σε θέση και ειδικού συµβούλου.
Και ελπίζω τότε να µην επικαλείστε την τροπολογία του
κυρίου Υπουργού, που ο ίδιος µάς οµολόγησε ότι του την
εισέφερε ο Γενικός Γραµµατέας, o κ. Νικόλας Κανελλόπουλος.
Το υπερψηφίσατε αυτό το άρθρο. Πρέπει να συναγάγω
µάλλον από τη σιωπή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σέβοµαι τη διαδικασία.
Δεν θέλω να σας διακόψω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και πρέπει να συναγάγω
και από τη σιωπή της κ. Τζάκρη ότι υπερψηφίσατε αυτήν
τη σκανδαλώδη διάταξη, αφού έτσι λέτε διά της σιωπής,
της ανοχής και της αποχής.
Και µιας και µιλούµε για αποχή, θα ήθελα να πω τα
εξής. Οι δικηγορικοί σύλλογοι όλης της χώρας έχουν κηρύξει αποχή σήµερα και αύριο από τα καθήκοντα των δικηγόρων. Θα πρέπει, όµως, η ολοµέλεια των δικηγορικών
συλλόγων της χώρας να τοποθετηθεί ως προς το εάν συναινεί και τι θα κάνει µε το γεγονός ότι προωθείται αυτή
η ρύθµιση, προωθείται ένας κώδικας µετά από εξήντα
χρόνια µε αυτές τις απαράδεκτες, αντισυνταγµατικές, αντιδηµοκρατικές διαδικασίες και µε πλαστά πρακτικά. Είναι
προ των ευθυνών τους όλοι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Υπουργέ, εάν µιλάτε παράλληλα… Δυστυχώς δεν
µπορώ να σας ακούω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κωνσταντοπούλου, µπορώ και να ακούω και να µιλάω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ, όµως, δεν µπορώ
την ώρα που µιλάτε, να µιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ µη διακόπτετε, κύριε Υπουργέ. Θα πάρετε τον λόγο
να απαντήσετε.
Συνεχίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα συνεχίσω, λοιπόν,
αναφερόµενη σε αυτό που είναι ο συνήγορος, σε αυτό
που είναι ο ρόλος του δικηγόρου σήµερα. Γιατί αυτό που
εσείς προσπαθήσατε να κάνετε, είναι να κατασυκοφαντήσετε το συνήγορο και το δικηγόρο µε µια αιτιολογική έκθεση που περίπου εµφανίζει τους δικηγόρους της χώρας
να είναι όλοι µια ειδική κάστα.
Και σας είπα ξανά. Αυτούς που θέλετε να εµφανίσετε
ως προνοµιούχους, αυτούς δείτε τους στα µάτια! Δείτε
στα µάτια τα παιδιά των είκοσι τεσσάρων, των είκοσι
πέντε ετών, αλλά και τους µεγαλύτερους, των τριάντα και
τριάντα πέντε ετών, που έχουν πρόβληµα επιβίωσης και
διαβίωσης! Δείτε στα µάτια τις οικογένειες των δικηγόρων
που αυτοκτόνησαν κατά την τριετία αυτής της πολιτικής
σας! Δείτε στα µάτια τους πολίτες που δεν µπορούν να
έχουν νοµική συµπαράσταση, γιατί έχετε επιβαρύνει τη
δικαιοσύνη µε χίλια χαράτσια!
Πρώτα απ’ όλα έχουµε µνηµονιακό χαράτσι, την επιβολή 23% ΦΠΑ σε κάθε δικηγορική υπηρεσία, 23% επιβάρυνση στον πολίτη, 23% θηλιά στο λαιµό σε αυτόν ο
οποίος τίθεται σε διαθεσιµότητα και θέλει να προσφύγει
στη δικαιοσύνη κατά µιας πολιτικής δίωξης, σε αυτόν ο
οποίος διώκεται δήθεν πειθαρχικά, στην πραγµατικότητα,
όµως, πολιτικά, σε αυτόν ο οποίος απολύεται χωρίς λόγο,
µε τις εργασιοκτόνες ρυθµίσεις που έχετε εισαγάγει, σε
αυτόν ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει το συνταγµατικά κα-
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τοχυρωµένο και υπερνοµοθετικά θεσµοθετηµένο δικαίωµά του σε δίκαιη δίκη, σε ακρόαση, σε πραγµατική
προσφυγή στο συνήγορο της εκλογής του.
Ο συνήγορος, έγραψε ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, είναι µια παράδοξη κατάκτηση του πολιτισµού. Ο συνήγορος είναι µια δηµοκρατική εγγύηση. Δυστυχώς, ο
κώδικας τον οποίο φέρνετε, δεν έχει καµµία σχέση µε
αυτήν την αποστολή και τη θεσµική λειτουργία του συνηγόρου.
Τι λέτε για τους απόρους πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα υπεράσπισης; Εµείς λέµε: Υπηρεσία δηµόσιου συνηγόρου, δηµόσιου υπερασπιστή.
Τι λέτε για το 23% ΦΠΑ στους πολίτες; Εµείς λέµε: Κατάργησή του, η οποία νοµιµοποιείται από τη βασική αρχή
ότι ο δικηγόρος δεν είναι έµπορος. Είναι δηµόσιος λειτουργός και συλλειτουργός της δικαιοσύνης.
Τι λέτε για τη θωράκιση της αξιοπρέπειας των εµµίσθων
δικηγόρων, οι περισσότεροι από τους οποίους εργάζονται
ως είλωτες σε τράπεζες, ασφαλιστικές και λοιπές µεγάλες εταιρείες, τις οποίες συχνά βλέπετε στο επίπεδο των
υποψήφιων επενδύσεων; Εµείς λέµε: Εγγύηση της θεσµικής τους λειτουργίας. Και λέµε «όχι» στην κατακρήµνιση
των κατώτατων αµοιβών που τόσα χρόνια ισχύουν.
Τι λέτε για τους εργαζόµενους στις δικηγορικές εταιρείες; Δεν λέτε τίποτα. Βεβαίως, αυτό δεν είναι άσχετο
µε την ιδιότητα του Γενικού Γραµµατέως του Υπουργείου,
του κ. Κανελλόπουλου, ως ιδρυτικού µέλους της Ένωσης
Δικηγορικών Εταιρειών και πρώην Αντιπροέδρου αυτής.
Εµείς λέµε: Εγγύηση του ρόλου του και της δικηγορικής
ιδιότητας και της αξιοπρέπειας.
Τι λέτε για τους δικηγορικούς συλλόγους; Λέτε να αλλάξει το παιχνίδι, να αλλάξουν οι κανόνες εκλογής στους
δικηγορικούς συλλόγους τώρα, εν µέσω προεκλογικής
περιόδου για τους δικηγόρους. Φυσικά, αυτό δεν είναι
άσχετο µε το γεγονός ότι πολλοί πρόεδροι δικηγορικών
συλλόγων είναι φίλα προσκείµενοι στα κόµµατα που
απαρτίζουν και που στηρίζουν την Κυβέρνησή σας.
Τι λέτε, όµως, γενικότερα; Λέτε ότι ο δικηγόρος πρέπει
να αρκείται σε µία αµοιβή, όταν είναι µόνιµος νοµικός
σύµβουλος, ύψους 580 ευρώ. Δεν λέτε ότι στους δικηγόρους της αρεσκείας σας και της επιλογής σας επιφυλάσσετε εντελώς προνοµιακή µεταχείριση. Δεν λέτε ότι στο
δικηγορικό γραφείο που ανέλαβε τη νοµική υποστήριξη
της Ελλάδας στην υπόθεση της «SIEMENS», δίνατε, εγκρίνατε αµοιβές της τάξεως των 520 ευρώ την ώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο ακόµη χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον έχετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Για να µας συµβουλέψουν τι; Να µην εναγάγουµε τη
«SIEMENS», να µη διεκδικήσουµε τα 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ που η ελληνική Βουλή αποτίµησε ότι είναι η ζηµία
του ελληνικού δηµοσίου.
Δεν λέτε ότι το ΤΑΙΠΕΔ, αυτό το µόρφωµα ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας, προσλαµβάνει δικηγορικές
εταιρείες και τους δίνει ποσά αµοιβών επίσης δυσθεώρητα.
Απαντήσατε, σε ερώτηση που σας κάναµε, ότι η αµοιβή
αντιστοιχεί µε αµοιβή επιτυχίας ίση µε 1,65% επί του τιµήµατος. Αυτό είναι για την πώληση ακινήτων του δηµοσίου.
Οι υπολογιζόµενες αµοιβές, µε αυτό που απαντήσατε, αγγίζουν τις 384.532 λίρες σε µία περίπτωση, στο ακίνητο
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του Λονδίνου, τις 53.468 ευρώ στο ακίνητο των Βρυξελλών και τις 34.237 ευρώ στο ακίνητο του Βελιγραδίου.
Αυτά στους δικούς σας, σε αυτούς µε τους οποίους συναλλάσσεστε, σε αυτούς στους οποίους µοιράζετε το δηµόσιο χρήµα. Και µοιράζετε ακόµη-ακόµη, δυστυχώς, και
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΣΠΑ. Ξέρει
καλά ο κ. Κανελλόπουλος σε τι αναφέροµαι ως προς τους
δικηγόρους και τους δικηγορικούς συλλόγους. Σε αυτούς
επιφυλάσσετε άλλη µεταχείριση.
Και αυτό είναι µία διγλωσσία την οποία δεν µπορείτε να
ξεπεράσετε, όπως δεν µπορείτε να ξεπεράσετε το γεγονός, κύριε Υπουργέ, κύριοι που στηρίζετε αυτήν την Κυβέρνηση και αυτόν τον τρόπο νοµοθέτησης και συµπράττετε, δεν µπορείτε να κρύψετε ότι αυτό το νοµοσχέδιο, ο
Κώδικας Δικηγόρων, εισάγεται µε mail της τρόικας, το
οποίο βάζει το µαχαίρι στο λαιµό στην Κυβέρνηση, λέγοντας ότι πρέπει να έχει ψηφιστεί µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου
και ότι έχετε αργήσει.
Δεν µπορείτε να κρυφτείτε για το γεγονός ότι εξαπατήσατε την επιτροπή. Σας ρώτησα ποιος στέλνει mail και
απαντήσατε ότι είναι πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Ιδού
το mail του κ. Ζήνωνα Κοντολαίµη, απευθυνόµενο και στη
συνεργάτιδα του κυρίου Γενικού Γραµµατέως, την κ.
Ελένη Κεφαλή, µε το οποίο ζητείται άρον-άρον ψήφιση
ενός κώδικα µετά από εξήντα χρόνια. Τον κ. Ζήνωνα Κοντολαίµη, παρεµπιπτόντως, τον έχει τοποθετήσει η τρόικα
παρατηρητή και στο ΤΑΙΠΕΔ για τις αποκρατικοποιήσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εµείς, όταν ακούγαµε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
κύριε Υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης και όσοι στηρίζετε
αυτήν τη διαδικασία, ποτέ δεν διανοηθήκαµε ότι ηλεκτρονική διακυβέρνηση σηµαίνει κάποιοι υπάλληλοι που δεν
λογοδοτούν πουθενά, που αλληλογραφούν µε κυβερνητικούς εντεταλµένους, όπως ο κ. Βαρτζόπουλος, Γενικός
Συντονιστής της Κυβέρνησης παρά τω Πρωθυπουργώ,
πενταετούς θητείας, όπως ψηφίσατε. Δεν διανοηθήκαµε
ποτέ ότι ηλεκτρονική διακυβέρνηση σηµαίνει διακυβέρνηση µε e-mail κάποιων υπαλλήλων, οι οποίοι επιτάσσουν,
διατάσσουν και απαιτούν...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δύο λεπτά χρειάζοµαι,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε µιλήσει
δεκαοκτώ λεπτά. Θα τελειώσετε σε δύο λεπτά;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δύο λεπτά θέλω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας δίνω δύο
λεπτά ακόµη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
…Επιτάσσουν, διατάσσουν και απαιτούν ψήφιση άρονάρον. Συνέβη το ίδιο µε τις απολύσεις των εκπαιδευτικών,
συνέβη το ίδιο µε τα ΕΑΣ, την ΕΛΒΟ, τη «ΛΑΡΚΟ». Συνέβη
το ίδιο µε το e-mail για την υγεία, συνέβη το ίδιο µε το email για τις είκοσι δύο χιλιάδες απολύσεις, συνέβη το ίδιο
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µε το e-mail για τον κ. Ρουπακιώτη, συνέβη το ίδιο µε το
e-mail για τις αποζηµιώσεις, το ωράριο, τον κατώτατο
µισθό, συνέβη το ίδιο µε το e-mail για τα ταξί. Συνέβη το
ίδιο ξανά και ξανά!
Σας ρωτήσαµε στην επιτροπή ποιος είναι αυτός που
επισπεύδει, για να τον φέρουµε στην επιτροπή, να τον
ακούσει η επιτροπή στην ακρόαση φορέων. Τότε άρονάρον, κύριε Υπουργέ, εσείς µεν είπατε ότι κανείς δεν επισπεύδει, ο κ. Τσούκαλης δε εποίησεν τη νήσσαν για ένα
e-mail το οποίο είχε στα χέρια του.
Μια και µου δίνεται η ευκαιρία, θέλω να πω το εξής. Ειπώθηκε ότι το e-mail της τρόικας το είχατε δώσει σε όλους
τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων. Αυτό αµφισβητείται από πολλούς προέδρους δικηγορικών συλλόγων. Αν, όµως, λέτε ότι είχατε δώσει εσείς το e-mail, σας
καλούµε και περιµένουµε να µας δώσετε όλη την αλληλογραφία, για να δούµε τι διεκδικεί το Υπουργείο και πώς
διεκδικεί το Υπουργείο, τι επιστολές έχει στείλει το Υπουργείο προς την τρόικα, πώς τοποθετείται για την προστασία
των δικαιωµάτων και της διαφάνειας. Γιατί αυτό το δεύτερο σκέλος της αρµοδιότητάς σας, η διαφάνεια, είναι και
ένα πάρα πολύ σοβαρό δηµοκρατικό καθήκον.
Έχω να πω, λοιπόν, ότι εµείς από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ δεν
θα σταµατήσουµε να παλεύουµε κατά αυτών των κοινωνιοκτόνων και δικαιοκτόνων ρυθµίσεων που φέρνετε. Δεν
θα σταµατήσουµε να υπερασπιζόµαστε τον πολίτη στην
ανάγκη για προσφυγή στη δικαιοσύνη και το δίκαιο και
δεν θα σταµατήσουµε, όσο και εάν προσπαθείτε, να αντιτασσόµαστε στη φαλκίδευση της δηµοκρατικής λειτουργίας, που διαπράχθηκε ήδη µε ευθύνη σας και σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
θα σας δώσω τον λόγο, αλλά καλό θα ήταν να ακούσετε
όλους τους ειδικούς αγορητές και µετά να απαντήσετε.
Μην έχετε επιλεκτική προτίµηση στις απαντήσεις, χωρίς
αυτό να σας το απαγορεύει ο Κανονισµός. Μια σύσταση
σας κάνω, ότι καλό θα ήταν να ακούµε όλους τους εισηγητές.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο
Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, συµφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά όµως είναι µια διευκρίνιση, µια απάντηση, που πρέπει να δώσω στην κ.
Κωνσταντοπούλου. Της την έδωσα, βέβαια, και στην επιτροπή. Προφανώς για λόγους εντυπωσιασµού ήθελε να
το επαναφέρει και τώρα. Αντιλαµβάνοµαι τη δεινή θέση
στην οποία βρέθηκε, διότι απογοητεύτηκε από το ότι οι
δικηγορικοί σύλλογοι οµόφωνα, διά της ολοµελείας των
προέδρων, συµφώνησαν µε όλο τον κώδικα και βασικά µε
τις τροπολογίες τις οποίες εισήγαγα στην επιτροπή. Δεν
µπορεί, όµως, να λέγονται υπερβολικά πράγµατα, ότι
παίρνουµε εντολές από την τρόικα.
Θα πρέπει να υπενθυµίσω, για τους κυρίους συναδέλ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

φους οι οποίοι δεν ήταν στην επιτροπή, ότι σύµφωνα µε
το ν. 4046/2012 που ψηφίστηκε, ο Κώδικας Δικηγόρων
εκτός του ότι ήταν πρόταση και επίµονη θέση των δικηγορικών συλλόγων να ψηφιστεί, αποτελεί πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης. Αναφέρεται ρητά στον νόµο που σας
ανέφερα.
Τώρα, όσον αφορά αυτό το περιβόητο e-mail. Αυτό αποτελεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία συνήθη αλληλογραφία, η οποία γινόταν πάντοτε µεταξύ διαφόρων
φορέων. Και πράγµατι υπήρξε. Δεν το αρνήθηκε ποτέ κανείς. Εκπρόσωπος της τρόικας έστειλε ένα e-mail µε πολλούς αποδέκτες. Το e-mail αυτό τι έλεγε; Η κ. Κωνσταντοπούλου, ενώ γνωρίζει το περιεχόµενο και το κατέθεσε, για
λόγους εντυπωσιασµού, επικοινωνιακούς µόνο, αποφεύγει
να πει το περιεχόµενο. Και αυτό είναι το λυπηρό. Το e-mail
αυτό δεν είναι κανένα µυστικό έγγραφο. Το είχαν από την
πρώτη στιγµή οι δικηγόροι. Ξέρει πολύ καλά ότι το έκαναν
φέιγ βολάν και διανεµήθηκε στην επιτροπή. Το πήραν όλοι
οι παρευρισκόµενοι στην επιτροπή. Το έχει πάρει όλη η
Ελλάδα στους δικηγορικούς συλλόγους και δεν υπάρχει
κανένα πρόβληµα.
Ακούστε όµως, κύριοι συνάδελφοι, τι λέει το e-mail, για
να δούµε αν έχουν καµµία βάση αυτά που λέει, ότι παίρνουµε εντολές από την τρόικα. «Συµφωνούµε µε τις διατάξεις του κώδικα και πιστεύουµε ότι δεν χρειάζεται
καµµία αλλαγή.» Εγώ έφερα είκοσι οκτώ τροπολογίες και
νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Από τις είκοσι οκτώ, οι δώδεκα
είναι τροπολογίες και οι δεκαέξι είναι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Παράλληλα, θέτει επιµέρους ζητήµατα; Για να καταλάβετε, δηλαδή, ποιος παίρνει εντολή. Είπα, όµως, και της το
ξαναλέω τώρα -δεν θα ήθελα να κάνω αντιπαράθεση µε τα
κόµµατα- ότι προφανώς παίρνει παράδειγµα από το κόµµα
της όπου τόσα νοµοθετήµατα ψηφίστηκαν και δεν είδα
ποτέ, τόσον καιρό που είµαι εδώ, σε µία παράγραφο ενός
οποιουδήποτε νοµοθετήµατος, ενός άρθρου, ενός νοµοσχεδίου να διαφοροποιηθεί έστω κι ένας Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από όλα τα κόµµατα είχαµε διαφοροποιήσεις.
Αυτά, βέβαια, όσον αφορά τους οπαδούς του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τις διαγράφατε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πάµε τώρα
σε επιµέρους θέµατα. Τι µας λένε οι διατάξεις οι οποίες
ψηφίστηκαν; Ότι οι ασκούµενοι δικηγόροι πρέπει να
έχουν κατώτατο όριο. Τι βάλαµε εµείς; Ότι ο νοµοθέτης
θα καθορίζει τις αµοιβές τους.
Θέλετε να µιλήσω και για άλλα; Είπε ότι ο κώδικας πρέπει να είχε συµφωνηθεί το καλοκαίρι. Τώρα τον φέρνουµε. Θέλετε να πω κι άλλο; Ότι έπρεπε να ψηφιστεί µε
τη διαδικασία του κώδικα; Θα µιλήσω σχετικά αργότερα,
κατά την ανάπτυξη του νοµοσχεδίου. Με ειδικό νόµο ψηφίστηκε η Επιτροπή Κατάρτισης του Κώδικα. Αυτή, όπως
ξέρετε, έρχεται να ψηφιστεί µε ένα άρθρο. Δεν το κάναµε
αυτό για λόγους σεβασµού, και στο δικηγορικό σώµα
αλλά και στο Κοινοβούλιο, για να µπορέσουµε έναν τόσο
θεσµικό νόµο να τον συζητήσουµε κατ’ άρθρο και να κάνουµε βελτιώσεις. Και κάναµε τόσες βελτιώσεις.
Τρεις βασικές βελτιώσεις σωστές έφερε και η κ. Κωνσταντοπούλου και τις περάσαµε, το Κοµµουνιστικό Κόµµα,
η Χρυσή Αυγή, ο κ. Αρβανίτης, η Νέα Δηµοκρατία, το
ΠΑΣΟΚ, όλοι έφεραν σωστές βελτιώσεις. Και τις περάσαµε.
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Απορώ, λοιπόν, γιατί αυτή η επιµονή, ενώ ξέρει πολύ
καλά και το περιεχόµενο του κειµένου. Είναι ένα απλό διαδικαστικό έγγραφο, το οποίο δεν το λάβαµε υπ’ όψιν µας,
σύµφωνα µε αυτά τα οποία είπα.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν
έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αναφέρθηκε σε εµένα ο
κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν
έχετε τον λόγο.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Σαλτούρος.
Κύριε Σαλτούρο, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έδωσα
τον λόγο στον κ. Σαλτούρο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας έχω ζητήσει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Προηγείται το προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Προηγείται το προσωπικό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είχα
δώσει ήδη τον λόγο στον κ. Σαλτούρο. Ζητούσε τον λόγο
να απαντήσει στον κύριο Υπουργό. Μετά έθεσε θέµα προσωπικού.
Ο κ. Σαλτούρος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το
παρακάνετε, δεν είναι θέµα γινατιού. Όταν ζητείται ο
λόγος επί προσωπικού, κατά τον Κανονισµό, προηγείται.
Και το ακούσατε. Μην κάνετε ότι δεν το ακούσατε. Θα
σας κοροϊδεύουν ότι είστε αντι-Kωνσταντοπουλικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ποτέ δεν
το φιλοδόξησα. Αλίµονό µου, αν φιλοδοξούσα κάτι τέτοιο!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, αλλά αυτό κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αλίµονό
µου!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρασύρεστε από τα
πάθη σας, από την επιτροπή …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε,
κύριε Σαλτούρο, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος στη
χώρα, µας µέσα από την ιστορική της πορεία, χτισµένη
µέρα µε τη µέρα επί δεκαετίες και µε πρώτες ύλες τον
πνευµατικό αλλά και τον στενά σωµατικό µόχθο του Έλληνα µαχόµενου δικηγόρου, την πίστη στο δηµοκρατικό
ιδεώδες και το βαθιά ριζωµένο αίσθηµα της φυσικής δικαιοσύνης, έχει προσδώσει στον Έλληνα δικηγόρο µια
ισχυρή κοινωνικοπολιτική ταυτότητα, ορισµένα βαθιά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν έχουν επισκιαστεί
ούτε από τις όποιες παραφωνίες εντός του δικηγορικού
λειτουργήµατος ούτε από το πρόσφατο ψευδεπίγραφο
τηλεοπτικό και µη lifestyle που ορισµένοι επιχείρησαν να
παρουσιάσουν ως κοινό τόπο ή ως κοινό όραµα.
Ο Έλληνας δικηγόρος είναι ένας καθηµερινός εργάτης
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της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Είναι
ένας συνάνθρωπος που παρά το γεγονός ότι επιχειρεί να
ζήσει από τη δικηγορία, δεν θα διστάσει να υπερασπίσει
ακόµη και χωρίς αµοιβή, ακόµη και µε προσωπικό οικονοµικό κόστος, τον αδύναµο, τον άπορο, τον κοινωνικά αποκλεισµένο, όχι µόνο στις δικαστικές αίθουσες αλλά και
έξω απ’ αυτές, σε όλο το φάσµα της κοινωνικής ζωής,
απέναντι σε συχνά ανεπαρκείς ανάλγητες ή και διεφθαρµένες κρατικές υπηρεσίες, απέναντι σε περιπτώσεις κατάχρησης της εξουσίας, στην αντιµετώπιση των παρανοµούντων οικονοµικά και κοινωνικά ισχυρών, στην αντιµετώπιση κάθε είδους παράνοµης προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας. Ο δικηγόρος, λοιπόν,
είναι ένας ζωντανός καθηµερινός παράγοντας κοινωνικής
ειρήνης.
Είµαι δε πολύ περήφανος, γιατί βλέπω ότι και τα νέα
παιδιά, οι νέοι και οι νέες συνάδελφοι δικηγόροι, υιοθετούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία τις ίδιες αρχές, τις
ίδιες αξίες και επιτρέψτε µου να πω, ίσως ακόµη περισσότερο από τις παλαιότερες γενεές. Την πλειοψηφία δε
των νέων συναδέλφων αποτελούν παιδιά µεσαίων και κατωτέρων οικονοµικά στρωµάτων της κοινωνίας µας, που
τις αµέσως προηγούµενες δεκαετίες είχαν τη δυνατότητα
να σπουδάσουν µαζικά και σε υψηλό επίπεδο τη σπουδαία και ξεχωριστή αυτή ανθρωπιστική επιστήµη. Ας µην
ξεχνάµε, λοιπόν, και το ποιες δυνάµεις δηµιούργησαν και
εδραίωσαν αυτή τη δυνατότητα σήµερα που ο µηδενισµός, η εξαγρίωση και η λήθη εξαπολύουν τη συνδυασµένη τους επίθεση.
Αυτός είναι ο Έλληνας µαχόµενος δικηγόρος, ο λειτουργός, ο επιστήµονας, ο συµπαραστάτης, ο επαγγελµατίας που δεν απεκδύεται το βαρύ χιτώνιο της ιδιότητάς
του καµµία ώρα του ηµερονυκτίου και καµµία ηµέρα της
εβδοµάδος. Και όλα αυτά, σε συνθήκες που κάποιες
φορές µοιάζουν περισσότερο µε φάρσα, παρά µε πραγµατικό ενδεχόµενο. Με υποδοµές που συχνά παραπέµπουν στο 1954, έτος θέσπισης του Κώδικα περί Δικηγόρων
και µε τους υποτιθέµενους µηχανισµούς προστασίας του,
σχεδόν απενεργοποιηµένους.
Είµαι ευγνώµων γιατί σήµερα µου δίνεται η δυνατότητα
να δηλώσω από το κορυφαίο αυτό Βήµα ότι θεωρώ τύχη
και τιµή µου το ότι ανήκω σ’ αυτήν την τόσο πολύπαθη,
µα και τόσο προνοµιούχα οµάδα ανθρώπων. Δυστυχώς,
όµως, δεν µπορώ να δηλώσω χαρούµενος για την κατάσταση που επικρατεί σήµερα στο χώρο της δικηγορίας.
Μια κατάσταση που επιδεινώθηκε ραγδαία το τελευταίο
διάστηµα, λόγω ασφαλώς και της οικονοµικής κρίσης που
βιώνουµε µε τόσο έντονο τρόπο. Η δικηγορία σε ένα τεράστιο πεδίο άσκησής της εξαρτάται άµεσα από την οικονοµική κατάσταση της πλειοψηφίας της κοινωνίας.
Εκτός από την ίδια τη µείωση της παραγωγικότητας, η
οποία περιορίζει τις πηγές της δικηγορικής ύλης, συµβουλευτικής, δικαιοπρακτικής και δικαστικής, η µείωση της
ρευστότητας και γενικώς της οικονοµικής δυνατότητας
των εν δυνάµει εντολέων των δικηγόρων περιορίζει την
αξιοποίηση και της υπάρχουσας ύλης ή το λιγότερο οδηγεί σε στρεβλώσεις της οικονοµικής αλλά και λειτουργικής ισορροπίας στα πλαίσια της άσκησης της δικηγορίας.
Αν προσθέσουµε και τις απαρχαιωµένες αργές και -σε τελική ανάλυση- ανασταλτικές για την επιδίωξη δικαστικής
προστασίας δοµές και διαδικασίες του δικαστικού µας
συστήµατος, καθώς και τα αυξηµένα κόστη, τόσο της
ασφάλισης όσο και των λειτουργικών δαπανών ενός δικη-
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γόρου, έχουµε µπροστά µας πλήρως αναπτυγµένο το ζοφερό σηµερινό σκηνικό.
Κάτι παραπλήσιο ισχύει και για τον υπό ψήφιση νέο Δικηγορικό Κώδικα. Κι αυτό γιατί ο κώδικας αυτός καλείται
να ρυθµίσει µια de facto δύσκολη κατάσταση.
Ο κώδικας αυτός είναι τέκνο της εποχής. Η εποχή που
ζούµε είναι δύσκολη, πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα πολύπλοκη. Είναι λάθος να περιµένουµε ότι η θέσπιση ενός
νέου Δικηγορικού Κώδικα θα λύσει τα συσσωρευµένα και
µε βαθύτερα αίτια προβλήµατα του κλάδου. Όποιος υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, προφανώς δεν λέει
την αλήθεια ή σε κάθε περίπτωση εκφράζει µια παντελώς
λανθασµένη πολιτική αντίληψη. Πάντως, το αποτέλεσµα
είναι το ίδιο. Το αποτέλεσµα είναι ο κίνδυνος αποπροσανατολισµού των συναδέλφων, καθώς και ο εγκλωβισµός
τους σε µια εκ προοιµίου αναποτελεσµατική συντεχνιακή
λογική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας είµαστε ειλικρινείς.
Κανένας κώδικας δεν µπορεί να λύσει δια µαγείας τα οικονοµικά προβλήµατα των συναδέλφων δικηγόρων. Κανένας κώδικας δεν µπορεί να ανακόψει την πορεία των
πραγµάτων για τον απλούστατο λόγο, ότι και ο δικηγορικός κλάδος ακολουθεί νοµοτελειακά τη γενική πορεία της
οικονοµίας και της κοινωνίας. Αυτήν τη στιγµή η ελληνική
κοινωνία δεν αναζητεί οροφές. Αναζητεί τη στέρεη βάση
πάνω στην οποία θα στηριχθεί για να εφορµήσει ξανά
προς τα επάνω. Ένα τέτοιο ρόλο ελπίζουµε να διαδραµατίσει και το υπό συζήτηση νοµοθέτηµα.
Η συντριπτική πλειοψηφία του νοµικού κόσµου συµφωνεί ότι ο Κώδικας περί Δικηγόρων έχριζε επικαιροποίησης
και εκσυγχρονισµού. Ο νέος κώδικας αποτυπώνει στις
διατάξεις του τα σύγχρονα δεδοµένα. Αίρει αναχρονισµούς και ασφαλώς θα είναι ανοικτός διαχρονικά σε βελτιώσεις και αναπροσαρµογές.
Έχει ακουστεί από πολλές µεριές -και πραγµατικά δεν
είναι αδικαιολόγητος ο σχετικός προβληµατισµός- ότι η
ατοµική δικηγορία οδεύει προς το τέλος της, ότι επέρχεται µια υπαλληλοποίηση του δικηγορικού σώµατος. Συµφωνώ απολύτως µε τη διαπίστωση αυτή. Ωστόσο, δεν
πρέπει να παραβλέπουµε ότι η κατάσταση αυτή διαµορφώνεται σταθερά εδώ και αρκετά χρόνια και µάλιστα
παρά την ύπαρξη των ελαχίστων αµοιβών και ακόµη,
ίσως, και πριν την ίδια τη δια νόµου θεσµοθέτηση των δικηγορικών εταιρειών. Όσον αφορά δε τις τελευταίες, οι
συνάδελφοι δικηγόροι θα πρέπει να τις αντιµετωπίσουν
περισσότερο σαν ένα εργαλείο παρά σαν φόβητρο.
Η πραγµατικότητα είναι ότι η σύµπραξη περισσοτέρων
δικηγόρων -έστω και άτυπα- είναι µια τακτική, η οποία
κερδίζει διαρκώς έδαφος. Και αυτό γιατί ο συντονισµός
και ο καταµερισµός των εργασιών µεταξύ περισσοτέρων
ατόµων, η πιθανή εξειδίκευση ανά τοµέα δικαίου ακόµη
και η θεωρητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί
νοµικών ή πρακτικών ζητηµάτων µπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση της παραγωγικότητας και αναβάθµιση του επιπέδου του παρεχόµενου έργου, ενώ ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται και η µείωση του λειτουργικού κόστους. Αυτή
µπορεί να είναι και η ασφαλέστερη οδός δια της οποίας
οι νέοι συνάδελφοι, ενώνοντας τις δυνάµεις τους θα µπορούσαν να διεκδικήσουν µε καλύτερους όρους το µερίδιο
της δικαστικής ύλης που τους αναλογεί απέναντι σε ήδη
υπάρχουσες ισχυρές οικονοµικά και επαγγελµατικά
δοµές, είτε οι τελευταίες έχουν τη µορφή της δικηγορικής
εταιρείας είτε όχι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Τέλος, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι βασικό στοιχείο του
δικηγορικού λειτουργήµατος είναι η σχέση εµπιστοσύνης
του εντολέα προς το δικηγόρο του. Ειδικότερα εντός της
ελληνικής κοινωνίας. Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι
η ενδυνάµωση αυτής της σχέσης και η ανάδειξη αυτής της
αναγκαιότητας, της ύπαρξης δηλαδή µιας βαθειάς εµπιστοσύνης, είναι η συνθήκη η οποία µπορεί να καταστήσει
τη µάχιµη δικηγορία έτσι όπως την οραµατιζόµαστε.
Θα ήθελα κλείνοντας να επισηµάνω ένα πολύ θετικό κατά τη γνώµη µου- γεγονός. Το σχέδιο νόµου έτσι όπως
σήµερα εισάγεται προς ψήφιση έχει αρκετές ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την αρχική του µορφή, πριν
δηλαδή, τη συζήτησή του ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές, οι οποίες προέκυψαν
κατά τη συζήτηση, ήταν αποτέλεσµα των παρεµβάσεων
των συναδέλφων Βουλευτών, µελών και µη της επιτροπής, των εξωκοινοβουλευτικών φορέων, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις τους και τις προτάσεις τους, καθώς και της
ιδιαίτερης διάθεσης για γόνιµη συνεργασία χωρίς αγκυλώσεις που επέδειξε ο Υπουργός κ. Αθανασίου.
Οφείλω να επισηµάνω και να χαιρετίσω αυτό το γεγονός. Αναλυτικότερα θα αναφερθώ στην επί των άρθρων
συζήτηση. Προς το παρόν σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία
Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο επί προσωπικού. Παρακαλώ, εξηγήστε σε ένα λεπτό σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κύριος Υπουργός δήλωσε ότι για κάποιο λόγο δεν αναφέρθηκα -και µάλιστα
απέδωσε και δόλο- στο περιεχόµενο του e-mail του κ.
Κοντολαίµη προς τους αξιωµατούχους της ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και προς αξιωµατούχους λοιπούς της
τρόικας, µεταξύ των οποίων και η παριστάµενη, η κ. Κεφαλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι
προσωπικό αυτό. Ήταν µία επιχειρηµατολογία στην τοποθέτηση του Υπουργού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να τοποθετηθώ επ’
αυτού που µου απέδωσε. Μου απέδωσε ανακριβώς αυτά
τα οποία είπα και µου απέδωσε και συγκεκριµένη πρόθεση. Γνωρίζετε ότι αυτό είναι ο ορισµός του προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, να αναφερθούµε στο περιεχόµενο και
να µας πείτε, εάν έχετε την καλοσύνη -γιατί ούτε εσείς
αναφερθήκατε στα επίµαχα σηµεία- όταν λέει ο κ. Κοντολαίµης: «Καλωσορίζουµε το αναθεωρηµένο κείµενο» τι εννοεί; Τι αναθεωρήσατε και µε ποια αλληλογραφία;
Καταθέστε την, αφού είναι όλα φανερά. Όταν λέει ότι
«αναµένουµε µία εξήγηση από τις αρχές» τι εννοεί και τι
εξήγηση του δώσατε; Όταν λέει ότι πρέπει να αφαιρεθούν και άλλα δικαιώµατα και καλωσορίζει το ότι τα αφαιρείτε, τι εννοεί και τι συζητήσατε; Όταν αναφέρει ότι «ο
Κώδικας Δικηγόρων θα υιοθετηθεί όπως έχουµε συµφωνήσει µε τις αρχές πριν το καλοκαίρι» σε τι αναφέρεται,
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σε ποιες συµφωνίες, ποιος τις έκανε και πού είναι η αλληλογραφία που µας λέτε µάλιστα ότι είναι και φανερή σε
όλους;
Και τέλος, κύριε Υπουργέ, όταν λέει: «Καταλήγοντας,
θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε ότι αυτή είναι µια υποχρέωση µε προθεσµία το τέλος Ιουλίου και ήδη έχει καθυστερήσει» σας κουνάει δηλαδή το δάχτυλο «επιπλέον,
πρόκειται για σηµείο αναφοράς για την εκταµίευση της
επόµενης δόσης του Οκτωβρίου, ώστε πρέπει να είναι
ολοκληρωµένη και ψηφισµένη από το Κοινοβούλιο έως το
τέλος Σεπτεµβρίου» εσείς τι απαντάτε σε αυτό; Αντισταθήκατε σε αυτές τις επιταγές, σε αυτές τις διαταγές προς
το Κοινοβούλιο;
Και γιατί αποκρύψατε από την επιτροπή το e-mail αυτό
που ο πρώτος που το δηµοσίευσε ήταν η ιστοσελίδα του
unfollow; Και εσείς το κρατούσατε στα συρτάρια σας, και
ο κ. Τσούκαλης το κράτησε στο συρτάρι του, και οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων -εάν τους το δώσατετο κράτησαν στα συρτάρια τους. Δεν έχει αναρτηθεί σε
καµµία ιστοσελίδα δικηγορικού συλλόγου -αν ισχύει ότι
το δώσατε εσείς επισήµως. Τι έχετε να πείτε για αυτά;
Όπως βλέπετε αναφερόµαστε στο περιεχόµενο και περιµένουµε και από εσάς να µας πείτε ποιο είναι το περιεχόµενο των διεκδικήσεων, των τοποθετήσεων και των
επιστολών του Υπουργείου, καθώς και των επιτελών του
Υπουργείου που για τους εαυτούς τους και για τους συµβούλους τους φέρνουν ειδικές φωτογραφικές προνοµιακές ρυθµίσεις.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μπορείτε να απαντήσετε µετά συνολικά, κύριε Υπουργέ;
Έχω δώσει τον λόγο στην κ. Χρυσοβελώνη, η οποία περιµένει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ό,τι πει ο
πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ζητώ
συγγνώµη, κυρία Χρυσοβελώνη αλλά αντιλαµβάνεστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν πειράζει. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ανεχόµαστε πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε,
κυρία Χρυσοβελώνη. Έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τη συζήτηση που
προηγήθηκε και µε αφορµή το γνωστό στο πανελλήνιο
πλέον επεισόδιο που διηµείφθη στην επιτροπή µεταξύ
των συναδέλφων, της κ. Κωνσταντοπούλου και του κ. Βιρβιδάκη, ο οποίος µάλιστα κατήγγειλε πως µετά τη δηµοσίευση του βίντεο της συνεδρίασης, έγινε αποδέκτης
χυδαίων µηνυµάτων από αγνώστους, κατ’ αρχάς θέλουµε
να δηλώσουµε ότι καταδικάζουµε απερίφραστα κάθε
άνανδρη και ανώνυµη επίθεση ή απειλή αυτού του είδους
από οπουδήποτε και αν προέρχεται.
Σχετικά µε τα διαδικαστικά της επεξεργασίας του Κώδικα Δικηγόρων στην αρµόδια επιτροπή, θέλω να επισηµάνω τα εξής που θεωρώ ότι έχουν εξαιρετική σηµασία.
Είναι πολύ σηµαντικό να ακουστούν για την ενηµέρωση
των πολιτών που δικαιούνται να γνωρίζουν την πραγµατικότητα αλλά και γιατί είναι ουσιαστικά στοιχεία της αληθινής πολιτικής που οφείλει να υπερισχύει της πολιτικής
επικοινωνίας.
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Ξεκινώ λοιπόν από το πρώτο. Η πραγµατικότητα είναι
η εξής. Στις 4 Σεπτεµβρίου 2013 ο Υπουργός, κ. Αθανασίου, επικαλέστηκε το άρθρο 76, παράγραφος 6 του Συντάγµατος, όταν κατέθεσε το εν λόγω νοµοσχέδιο στη
Βουλή. Υπενθυµίζω πως αυτό αφορά την επιψήφιση δικαστικών ή διοικητικών κωδίκων στο σύνολό τους, δηλαδή
όχι µε ξεχωριστές ψηφοφορίες για τα επιµέρους άρθρα.
Το λέω αυτό αναφερόµενη στο επεισόδιο που έγινε
στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής αλλά και στα
δηµοσιογραφικά σχόλια που ακολούθησαν. Τα περισσότερα θέλω να πιστεύω πως έγιναν από άγνοια. Κάποια,
όµως, έγιναν δυστυχώς κι από συναδέλφους Βουλευτές.
Δεν µιλάω φυσικά για τα µέλη της επιτροπής, αλλά για
ορισµένους που έσπευσαν να προσφέρουν άποψη στα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, δυστυχώς χωρίς να γνωρίζουν. Κι αυτό ήταν διπλά αρνητικό.
Βλέπαµε Βουλευτές, όχι µόνο να πέφτουν στην παγίδα
της εύκολης δηµοσιότητας και του φτηνού εντυπωσιασµού, αλλά ακόµη χειρότερα, να επιδεικνύουν άγνοια της
κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Υπενθυµίζω για την ιστορία κάτι που θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία. Ο συνάδελφος κ. Βούτσης την προηγούµενη Δευτέρα δήλωσε στην επιτροπή ότι από την αρχή η
γνώµη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πως έπρεπε το εν λόγω νοµοσχέδιο να εισαχθεί µε διαδικασία που να έχει σχέση µε τους
κώδικες.
Εποµένως, πριν την κ. Κωνσταντοπούλου και τον κ. Βιρβιδάκη -και ανεξάρτητα από αυτούς- είχε επικρατήσει εσφαλµένα βέβαια για εµάς- τόσο στην Κυβέρνηση όσο
και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση η προσέγγιση του νοµοσχεδίου στο σύνολό του, δηλαδή χωρίς τις περίφηµες
εκατόν εξήντα έξι ψηφοφορίες για τα εκατόν εξήντα έξι
άρθρα.
Αυτή ήταν για εµάς η πρώτη στρέβλωση, η οποία κατέληξε στην εµπλοκή της διαδικασίας κατά την τελευταία
συνεδρίαση της επιτροπής όπου –και για να µην υπάρχουν παρανοήσεις- στο τέλος της τοποθέτησής µου δήλωσα ρητά και κατηγορηµατικά ότι επιφυλάσσοµαι να
ψηφίσω επί των άρθρων στο Τµήµα.
Θέση, όµως, των Ανεξάρτητων Ελλήνων ήταν –και είναιπως το εν λόγω νοµοθέτηµα δεν αποτελεί ούτε διοικητικό
ούτε δικαστικό κώδικα, όπως απαιτεί το Σύνταγµα. Εποµένως, δεν θα έπρεπε να ακολουθηθεί καµµία ειδική διαδικασία.
Το δεύτερο σηµείο το οποίο ήθελα να θίξω έχει να κάνει
µε την πολιτική επικοινωνία. Εδώ, θέλω να πω ότι η εµφάνιση τέτοιων επεισοδίων στη Βουλή, αλλά κυρίως η εκµετάλλευσή τους στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης για λίγη
φθηνή δηµοσιότητα αποβαίνουν σε βάρος του κοινοβουλευτισµού.
Όσοι προωθούν τέτοιες διαστρεβλωµένες εικόνες στα
κανάλια –και δεν αναφέροµαι, το λέω και πάλι, στα µέλη
της επιτροπής- απλά ρίχνουν νερό στο µύλο των εχθρών
της δηµοκρατίας. Προφανώς, ορισµένοι δεν κατανοούν
ούτε ότι ευτελίζουν έτσι τον κοινοβουλευτικό θεσµό, αλλά
ούτε καν ότι διαποµπεύουν πρόσωπα µε ουσιαστικά αβάσιµες αιτιάσεις.
Επειδή, όµως, µίλησα πιο πριν για κάποιους ελάχιστους
κακούς δηµοσιογράφους, πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να πω
ότι σε αυτούς συµπεριλαµβάνω και τους -ευτυχώς λίγουςκακώς δηµοσιογραφούντες Βουλευτές. Εννοώ εκείνους
τους Βουλευτές που χωρίς να είναι δηµοσιογράφοι επιµένουν να συµπεριφέρονται ως τέτοιοι κατά τη διάρκεια
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συνεδριάσεων των επιτροπών.
Όλοι γνωρίζουµε το φαινόµενο. Υπάρχει δυστυχώς και
πρόσφατη περίπτωση Βουλευτή της συγκυβέρνησης που
παρατηρήθηκε να κάνει ρεπορτάζ, χρησιµοποιώντας το
κινητό του τηλέφωνο για καταγραφές συναδέλφων και
κακοήθεις ανταποκρίσεις σε φιλικές του εφηµερίδες. Δεν
θέλω να επεκταθώ περισσότερο επ’ αυτού.
Θεωρώ, όµως, ότι το θέµα θα πρέπει κάποια στιγµή να
απασχολήσει τη Διάσκεψη των Προέδρων για την επόµενη φορά που θα εµφανιστούν παρόµοια φαινόµενα.
Όποιος δεν θέλει να συµµετέχει ουσιαστικά στις εργασίες των επιτροπών είναι δικαίωµά του. Δεν είναι, όµως,
δικαίωµα του να αστειεύεται µε το κινητό µέσα στη
Βουλή.
Το ίδιο, όµως, δραστικά θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
ονειδιστικές για το Σώµα προσωπικές στάσεις Βουλευτών
που συκοφαντούν συναδέλφους τους. Εδώ, δυστυχώς
δεν µιλάµε µόνο για Βουλευτές των άκρων.
Επιστρέφοντας στον Κώδικα Δικηγόρων, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούµε πως πρόκειται για ένα σηµαντικότατο νοµοθέτηµα που δεν αφορά απλά ακόµα µια
επαγγελµατική οµάδα.
Η δικηγορία συνιστά λειτούργηµα εντός του δικαστηριακού µας συστήµατος και όχι βεβαίως ένα απλό επάγγελµα. Δεν είναι µια εµπορική δραστηριότητα. Παρά
ταύτα, η ακολουθούµενη προσέγγιση από τη συγκυβέρνηση κινείται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.
Η επιβολή του ΦΠΑ, η διαφήµιση, η προώθηση των δικηγορικών εταιρειών και βέβαια η κατάργηση των ελαχίστων
αµοιβών οδηγούν στην απόλυτη εµπορευµατοποίηση της
δικηγορίας.
Το ξεκαθαρίζουµε για ακόµη µια φορά ότι είµαστε απολύτως αντίθετοι σε αυτήν την πορεία. Για το λόγο αυτό,
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουµε επί της αρχής
τον συζητούµενο Κώδικα Δικηγόρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µιλώ εδώ µε την ιδιότητα της επί εικοσιπενταετία δικηγόρου, αν και αυτό θα
ήταν ειλικρινά για µένα το πλέον εύκολο. Θα µιλήσω για
κάποια πράγµατα που όλοι µας αναγνωρίζουµε, νοµικοί
και µη, ως προφανή.
Το πρώτο ερώτηµα που τίθεται είναι αν η δικηγορία
είναι, όντως, ένα κλειστό επάγγελµα για το οποίο απαιτείται κάποιου είδους άνοιγµα. Την απάντηση τη δίνει το
πλήθος των δεκάδων χιλιάδων δικηγόρων που υπάρχουν
σήµερα στη χώρα µας και που συνεχίζουν να αυξάνονται
ραγδαία. Παρά ταύτα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έστειλε
στις 16 Ιουλίου επιστολή στο ΔΝΤ όπου δεσµεύεται για
το άνοιγµα, όπως λέει, του δικηγορικού κλάδου. Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Ποια σχέση µπορούν να έχουν άραγε µε
την ελληνική πραγµατικότητα;
Κύριε Υπουργέ, φοβάµαι πως δεν είναι τίποτα άλλο από
παιχνίδια µε τις λέξεις. Προκειµένου να δείξετε ότι δήθεν
απελευθερώνετε έναν επαγγελµατικό κλάδο, ταυτίζετε
µέσα από το νέο µνηµόνιο τον αναγκαίο εκσυγχρονισµό
του µε την κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας των
δικηγόρων σε σειρά πράξεων.
Ταυτόχρονα καθιερώνετε την κατάργηση των ελαχίστων αµοιβών, όπως πράττετε µε πλήθος άλλων επαγγελµάτων. Έτσι, στην περίπτωση των δικηγόρων, βαφτίζετε
την κατάργηση της θεσµοθετηµένης νοµικής συνδροµής
των πολιτών «άνοιγµα ενός κλειστού επαγγέλµατος». Το
πράττετε συνειδητά, διαστρέφοντας την ανάγκη θεσµικής
προστασίας των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των
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Ελλήνων, την οποία παρουσιάζεται σαν ένα περιττό εµπόδιο στην ανάπτυξη της ελεύθερης αγοράς.
Όλοι γνωρίζουµε ότι οι δικηγόροι δεν αποτελούν απλά
το σηµείο επαφής των πολιτών µε τη δικαιοσύνη. Επιτελούν ένα εξίσου σηµαντικό εξωδικαστικό έργο που αποσκοπεί µεταξύ άλλων στην εναλλακτική επίλυση διαφορών,
στην ασφάλεια των συναλλαγών και εποµένως στην αποσυµφόρηση των δικαστηρίων.
Το ερώτηµα όµως είναι: τι είδους δικηγόρους θέλουµε;
Προσπαθούµε να κατασκευάσουµε κακοπληρωµένους
διεκπεραιωτές υποθέσεων ή µήπως θέλουµε να επιβιώσουν µόνο οι έµποροι της νοµικής επιστήµης; Άποψη των
Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι ότι η συγκυβέρνηση µε το
νέο κώδικα προσπαθεί να πετύχει και τα δύο ταυτόχρονα.
Πρώτα απ’ όλα, κονιορτοποιούνται οι ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων
που δουλεύουν µε έµµισθη εντολή στον ιδιωτικό τοµέα.
Κύριε Υπουργέ, εµείς θεωρούµε τελείως ανεπαρκή την
επιχειρούµενη εξοµοίωση των δικηγόρων µε τους υπαλλήλους γραφείου στον ιδιωτικό τοµέα. Οι δικηγόροι, όπως
πολύ καλά γνωρίζετε, δεν κάνουν µόνο δουλειά γραφείου.
Παρίστανται σε δικαστήρια, εκπροσωπούν τους εντολείς
τους ενώπιων δηµοσίων αρχών και διάφορες άλλες πράξεις. Δεν χρειάζεται να σας τα εξηγήσω, γιατί θεωρώ ότι
εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλο Υπουργό της
συγκυβέρνησης. Το ερώτηµα εποµένως είναι γιατί προχωράτε σε αυτήν την άτοπη αντιστοίχιση.
Όλοι καταλαβαίνουµε ποιος ωφελείται από τη συγκεκριµένη πολιτική και σίγουρα δεν είναι ούτε οι πολίτες
ούτε οι δικηγόροι. Οι ωφελούµενοι είναι εκείνοι οι εργοδότες που θέλουν να προσλάβουν στρατιές κακοπληρωµένων, εξαρτηµένων δικηγόρων για να απασχολούνται µε
υποθέσεις «φασόν». Είναι τα ίδια ακριβώς συµφέροντα
που εκπροσωπούν στην Ελλάδα την τρόικα, µεταξύ δε
αυτών βρίσκονται αναµφισβήτητα και οι µεγάλες τράπεζες. Είναι οι τράπεζες εκείνες που πρόσφατα ανακοίνωσαν κέρδη πρώτου εξαµήνου ύψους δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Είναι αυτές οι τράπεζες που µε ελάχιστη επιβάρυνση για τις ίδιες θέλουν να φτιάξουν µια βιοµηχανία ενδίκων µέσων για να διεκδικούν µε µαζικές δικαστικές
ενέργειες τις περιουσίες των υπερχρεωµένων δανειοληπτών τους. Φανερός πλέον στόχος είναι η οικονοµική λεηλασία της ελληνικής κοινωνίας σε συνδυασµό µε την
επερχόµενη άρση απαγόρευσης των πλειστηριασµών που
φέρνει η Νέα Δηµοκρατία µαζί µε το ΠΑΣΟΚ.
Είναι άραγε αυτή µια κατάσταση που διαπιστώνουν
µόνο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες; Όποιος διάβασε το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» προχθές βγάζει το ίδιο ακριβώς συµπέρασµα. Θυµίζω την αποκάλυψη
των δραστηριοτήτων της δικηγορικής εταιρείας των υιών
παλαιού κοινοβουλευτικού της Νέας Δηµοκρατίας -και
αναφέροµαι στον κ. Σιούφα- οι οποίοι ειδικεύονται στις
κατασχέσεις και στις εισπράξεις οφειλών από δανειολήπτες.
Το ακραίο αυτό παράδειγµα αλλοίωσης του χαρακτήρα
της δικηγορίας µάς φέρνει στον δεύτερο ανοµολόγητο
στόχο σας, στη συγκέντρωση της δικηγορικής ύλης στα
χέρια µερικών εταιρειών και στην ουσιαστική µετατροπή
τους σε βραχίονα εξυπηρέτησης των µεγάλων συµφερόντων.
Το ρεπορτάζ του ιδίου εντύπου αποκαλύπτει τη σκοτεινή αυτήν πτυχή, όπου εισπρακτικές εταιρείες κρύβονται πίσω από το δικηγορικό µανδύα, προκειµένου να
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καλύψουν την ταύτισή τους µε πολύ γνωστές συστηµικές
τράπεζες.
Κύριε Υπουργέ, είναι φανερό ότι όλα όσα προανέφερα
οδηγούν στην απόλυτη παρακµή του επαγγέλµατος του
ανεξάρτητου δικηγόρου. Όπως ακριβώς έκανε η συγκυβέρνηση µε τις µικρές τράπεζες, όπως έκανε µε τα εµπορικά καταστήµατα της γειτονιάς, µε το ίδιο σκεπτικό
προωθεί και στη δικηγορία τη δηµιουργία αλυσίδων υποκαταστηµάτων µεγάλων εταιρειών. Είναι µια καθαρά εµπορική, νεοφιλελεύθερη λογική, που στηρίζεται στην
εξαφάνιση των µικρών µαχόµενων δικηγόρων υπέρ των
µεγάλων δικηγορικών εταιρειών.
Κύριε Πρόεδρε, ποιος, άραγε, µεµονωµένος δικηγόρος
µπορεί να ανταγωνιστεί την εταιρεία που προανέφερα, η
οποία διαθέτει, κατά δήλωση των ιδίων, εκατόν δέκα δικηγόρους και προφανή πολιτική διασύνδεση µε τη Νέα
Δηµοκρατία;
Η συγκέντρωση, λοιπόν, της δικηγορικής ύλης σε τέτοιες εταιρείες θα είναι µια νοµοτελειακή συνέπεια του
παρόντος σχεδίου νόµου. Αυτές οι εταιρείες µέσα από τις
οικονοµίες κλίµακας που τους προσφέρει η επιχειρηµατική τους δοµή, πολύ απλά θα καταπιούν τα µικρά
«ψάρια» της δικηγορίας, χρησιµοποιώντας το µηχανισµό
του δήθεν ελεύθερου ανταγωνισµού, που εσείς αφειδώς
τους παρέχετε. Διαθέτοντας διαφηµιστές, λογιστές και,
βέβαια, παραρτήµατα σε ολόκληρη τη χώρα, αφού δεν
υφίστανται πλέον γεωγραφικοί περιορισµοί στην άσκηση
της δικηγορίας, θα έχουν στα χέρια τους απλόχερα όλα
τα εµπορικά πλεονεκτήµατα για να κυριαρχήσουν στην
αγορά των δικηγορικών υπηρεσιών.
Έτσι ακριβώς βλέπετε τη δικηγορία, σαν µια εµπορική
δραστηριότητα που πρέπει να γίνεται µέσα σε µία, υποτίθεται, ελεύθερη αγορά. Όλα τα περί λειτουργήµατος λεγόµενα φεύγουν από το παράθυρο στην κυριολεξία.
Κύριε Υπουργέ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουµε επί της αρχής το νέο Κώδικα Δικηγόρων, γιατί θεωρούµε ότι δεν στρέφεται µόνο εναντίον της ελεύθερης
δικηγορίας, στρέφεται ενάντια στο υπάρχον πλέγµα προστασίας των δικαιωµάτων των πολιτών και το πράττει συνειδητά σε βάρος των συµφερόντων των ιδιωτών
συναλλασσοµένων, αλλά, κυρίως, σε βάρος όλων εκείνων
που δεν θα έχουν την οικονοµική δυνατότητα να αντιµετωπίσουν δικαστικά τις τεράστιες δικηγορικές εταιρείες.
Τη µετάλλαξη της δικηγορίας σε κάτι τόσο ξένο δεν µπορούµε και δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να την επιτρέψουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Μιχαήλ Αρβανίτης, ειδικός αγορητής του Λαϊκού
Συνδέσµου -Χρυσή Αυγή.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευταί, και ενώπιον της επιτροπής
συνοπτικώς εξέθεσα τη θέση της Χρυσής Αυγής επί του
νέου κώδικος. Όντως, µετά από πενήντα εννέα χρόνια
λόγω της µεταβολής των συνθηκών –κοινωνικών και οικονοµικών- θα έπρεπε, επιτέλους, να αλλάξει ο κώδιξ. Το ζήτηµα και το ερώτηµα είναι αν άλλαξε επί τα βελτίω ή αν
άλλαξε επί τα χείρω.
Για την εµπορευµατοποίηση που ανέφερε η προλαλήσασα ειδική αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων µίλησα
εγώ στην επιτροπή, αναφέρων την αποφθεγµατική φρά-
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σιν του Ισοκράτους στον «Αρεοπαγιτικό». Πράγµατι, µε
τον παρόντα κώδικα, µε τις νέες ρυθµίσεις, δεν υπάρχει
λειτουργία, αλλά υπάρχει εµπορευµατοποίηση κυριολεκτικώς του λειτουργήµατος.
Ναι, πράγµατι, έπρεπε να αλλάξει ο κώδιξ, να µεταβληθεί επί τα βελτίω. Γιατί, όµως, εσπευσµένα είναι το ερώτηµα; Ποιος µας υπεχρέωσε εσπευσµένα να εισαχθεί
αυτό το νοµοσχέδιο για έναν ολόκληρο κώδικα, που
αφορά σοβαρότατο λειτούργηµα και αφορά χιλιάδες δικηγόρους, οι οποίοι ασχολούνται, λειτουργούν, συλλειτουργώντες για το δίκαιο;
Τόνισα στην επιτροπή ότι αυτό το «εσπευσµένως» δεν
χρειάζεται ιδιαίτερος διαλογισµός προκειµένου να διερµηνευθεί. Ερµηνεύεται µε το γεγονός ότι οτιδήποτε εισάγεται και µάλιστα σε Τµήµα Διακοπών της Βουλής,
εισάγεται κατόπιν ασκουµένης πιέσεως υπό της τρόικας,
υπό των δανειστών µας, οι οποίοι έχουν συγκεκριµένους
σκοπούς και οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για να βελτιωθεί
η ποιότης του λειτουργήµατος στην πατρίδα µας ή οπουδήποτε αλλού. Ενδιαφέρονται µόνο και µόνο για να εισπράττουν και να γεµίζουν τα ταµεία τους.
Θα έλεγα µάλιστα χαρακτηριστικά –και παρακαλώ πολύ
να µη θεωρηθεί υπερβολή- ότι θα έπρεπε, επειδή ο Τύπος
τελευταία λέγει ότι θα ασκήσουν οι τροϊκανοί -οι οποίοι
πρόκειται να επισκεφθούν την πατρίδα µας σύντοµα, νοµίζω την άλλη εβδοµάδα- σκληρή κριτική και σκληρό
έλεγχο, να προσπαθήσει η Κυβέρνηση να τους εξευµενίσει και να στείλει στρατιωτικό άγηµα στο αεροδρόµιο και
µπάντα επίσης, για να τους απονεµηθούν τιµές, µήπως
και εξευµενιστούν.
Το ζήτηµα είναι –και δεν θα ήθελα να επανέλθω στην
έκθεση- ότι απωλέσθη ικανός χρόνος, περίπου µιάµιση
ώρα, ενώ -αν δεν απατώµαι- το θέµα της ηµερησίας διατάξεως είναι συζήτηση επί του νοµοσχεδίου του «Κώδικος
Δικηγόρων». Δεν είναι συζήτηση, ανάλυση και κριτική για
το αν και από δικονοµικής πλευράς –από πλευράς του Κανονισµού δηλαδή- και από πλευράς ουσίας η έκθεση αυτή
ήταν σωστή ή όχι. Χάσαµε µιάµιση ολόκληρη ώρα, ενώ
ήδη ξέρουµε -και ορθώς είπε ο κ. Βορίδης- ότι αφ’ ης
στιγµής παραδοθεί η έκθεση στο Προεδρείο, από εκεί και
πέρα συζητείται στο Τµήµα το νοµοσχέδιο. Και δεν είναι
µόνο αυτό, αλλά το χειρότερο είναι η εικόνα η οποία
εδόθη εις τον κόσµον, εις τον ελληνικό λαό. Είναι εικόνα
του Σώµατος κάθε άλλο παρά κολακευτική.
Πιστεύω ότι τινές εξ ηµών, παρορώντες την ουσία, εκµεταλλεύονται τον Τύπο, προκειµένου -είτε να προβληθούν για επικοινωνιακούς λόγους είτε για κοµµατικούς
λόγους καθαρά- να ασκήσουν αντιπολίτευση -και µάλιστα
στείρα εν προκειµένω διότι αφορά τύπο και όχι ουσία- και
δηµιούργησαν αυτήν την εικόνα.
Σας το λέω εκ προοιµίου ότι θα καταψηφιστεί κατ’
αρχήν από τη Χρυσή Αυγή το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο.
Κυρίως έχει πλήξει τους νέους δικηγόρους. Πλήττει, επίσης και απαξιοί το λειτούργηµα, ιδιαίτερα µε την απελευθέρωση.
Κύριος στόχος του είναι οι εισπρακτικοί λόγοι, πράγµα
το οποίο έχει ως συνέπεια –το λέω µε απλά λόγια- να µην
µπορούν να ζητήσουν το δίκιο τους λόγω του ηυξηµένου
κόστους οι πολίτες στα δικαστήρια.
Θα διαβάσω, κύριοι συνάδελφοι –και το κρίνω σκόπιµο
αυτό- µία δήλωση την οποία έκανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών -εις τον οποίον ανήκει και ο οµιλών- την Κυριακή. Είναι µια πρόσφατη δήλωση και αφού
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ήδη είχε εµφανιστεί ενώπιον της επιτροπής, όπως και οι
άλλοι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων, αν δεν απατώµαι, όχι όλοι, βέβαια. Διαβάζω επί λέξει: «Εµείς ως σύλλογοι είχαµε τη θέση και την άποψη που εκφράσαµε στον
προηγούµενο Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Βενιζέλο, µε
υπόµνηµά µας και στον νυν Υπουργό Οικονοµικών, τον κ.
Στουρνάρα, ότι από τη στιγµή που κατάργησαν την υποχρεωτική παράσταση στα συµβόλαια και δεν περνάει η παράσταση από το δικηγορικό σύλλογο, ευνόητο είναι ότι θα
γίνονται συµβόλαια χωρίς να φαίνεται πουθενά αυτή η παράσταση. Πολλοί πολίτες θέλουν δικηγόρο για να τους
προασπίσει τα συµφέροντά τους, αλλά δυστυχώς δεν θα
θέλουν να πληρώσουν παράσταση µέσω δικηγορικού συλλόγου, ούτε ΦΠΑ 23%».
Αυτή, ειρήσθω εν παρόδω, η δήλωσις έγινε στην έχουσαν την µεγαλυτέραν κυκλοφορίαν εφηµερίδα στη δυτική
Ελλάδα, την «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ».
«Τη µεγαλύτερη ζηµιά την έχει κάνει» δηλώνει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ο κ. Παπάκος
«το 23% ΦΠΑ στις νοµικές υπηρεσίες, που αύξησε τροµερά το κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη, σε συνδυασµό µε τα πολύ υψηλά παράβολα. Έτσι, ο πολίτης δεν
µπορεί να προσφύγει καθόλου στη δικαιοσύνη λόγω υψηλού κόστους και είτε θα θελήσει να µην πληρώσει παράσταση είτε ο δικηγόρος να µην του κόψει απόδειξη. Γι’
αυτό είπαµε ότι ο ΦΠΑ λειτούργησε αντιαναπτυξιακά».
Κύριοι συνάδελφοι, ορισµένες φορές υπό το καθεστώς
εντάσεως, πιέσεως –όχι µόνο εγώ, αλλά και άλλοι βέβαια
συνάδελφοι- δεν κάνω λάθη µόνο όσον αφορά την ακεραιότητα των εκφράσεων, αλλά κάνω –όπως προσφάτως- και
λάθη εις τον τονισµόν. Υπό καθεστώς εντάσεως και εν τη
ρύµη του λόγου µου, αντί να τονίσω µία λέξη, όπως ορθώς
παρετήρησε κάποια Βουλευτής, εις την παραλήγουσαν,
την ετόνισα εις την λήγουσαν. Η κυρία Βουλευτής, όµως,
η οποία το παρετήρησε, θα έπρεπε να ξέρει ότι τουλάχιστον εγώ δεν θα υπέπιπτα ποτέ, παρά µόνο εν τη ρύµη
του λόγου µου, σε αυτό το γραµµατικό λάθος, γιατί έχω
εξαιρετικές ευαισθησίες στα θέµατα της ακριβείας.
Και συνεχίζει ο κ. Παπάκος: «Μειώθηκαν, λοιπόν, κάθετα τα έσοδα των δικηγορικών συλλόγων και γι’ αυτό οι
σύλλογοι ήθελαν να δίνουν αυτοί το φόρο παρακράτησης
και τον ΦΠΑ, ώστε να έχουν έσοδα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά».
Τονίζει, επίσης, ότι «η οικονοµική κρίση χτύπησε τη
γενιά των παιδιών που τελειώνουν το πανεπιστήµιο. Δεν
έχουν αφορολόγητο, πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης,
ΕΕΤΗΔΕ, έπιπλα κ.λπ., µε αποτέλεσµα να µην µπορεί ένα
νέο παιδί να ανοίξει ένα δικό του γραφείο. Έναν νέο που
τελειώνει σήµερα τη Νοµική, η πολιτεία τον διώχνει από
την επιστήµη που έχει σπουδάσει. Πληρώνουµε ασφαλιστικές εισφορές και για τον ΟΑΕΕ, χωρίς να µπορούµε να
πάρουµε επίδοµα ανεργίας, γιατί δεν θεωρούµαστε υπάλληλοι, αλλά ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τι άλλο να πω;»
λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
Επίσης, µας πληροφορεί ότι εκατό δικηγόροι –όπως
γράφει στην εφηµερίδα- έχουν παραιτηθεί στην Πάτρα –
λέµε για το Πρωτοδικείο Πατρών-, άλλοι έχουν αλλάξει
εργασία και άλλοι έχουν παραιτηθεί πρόωρα. Αυτός ο
αριθµός βέβαια αφορά το Πρωτοδικείο, το Εφετείο Πατρών, αλλά έχουµε πολλά πρωτοδικεία και πολλά εφετεία.
Φαντάζοµαι, λοιπόν, ότι είναι πολλές εκατοντάδες εκείνων
οι οποίοι παρετήθησαν από την άσκηση του λειτουργήµατος γι’ αυτούς τους λόγους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Επίσης, δράττοµαι της ευκαιρίας να πω δύο πράγµατα
και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Το ένα αφορά προσωπικώς
εις τον οµιλούντα. Χαρακτήρισα την Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου ΜΚΟ, όχι από άγνοια. Βέβαια αµέσως
εδέχθην το βέλος της διορθώσεως. Θεωρώ ότι σε αυτήν
την κατηγορία ανήκει ουσιαστικά, γιατί η αποστολή την
οποία εκτελεί, για µένα είναι αποστολή η οποία δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα του Έλληνος πολίτη –το τονίζω
αυτό.
Ένα τελευταίο και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έχετε πολύ χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ, εάν έχετε την καλοσύνη, µην διακόπτετε. Ο κύριος συνάδελφος αυτοπεριορίζεται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Για να µην έχει άγχος τού
το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κανένα
άγχος δεν έχει. Μια χαρά τα λέει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Α, εντάξει.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Τελειώνω.
Είναι µία ευκαιρία και έχω την υποχρέωση να επισηµάνω ότι συνεχίζεται ο παράνοµος, αντισυνταγµατικός,
υβριστικός και συκοφαντικός πόλεµος εναντίον της Χρυσής Αυγής και ιδιαίτερα από τους τοξότας του λεγοµένου
και αυτοαποκαλουµένου και αυτοχαρακτηριζοµένου
«συνταγµατικού τόξου», µε βέλη φαρµακερά, συκοφαντικά –κυριότατα συκοφαντικά- και υβριστικά.
Μα -εσείς που επικαλείστε τη νοµιµότητα- είµαστε νόµιµο κόµµα και µας έχει εκλέξει µισό εκατοµµύριο. Γιατί
εξακοντίζετε αυτά τα βέλη, τα παράνοµα και απαράδεκτα;
Είναι παράνοµα γιατί είναι υβριστικά και συκοφαντικά
εναντίον ενός νοµίµου κόµµατος, εναντίον πεντακοσίων
χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι τώρα βέβαια είναι υπερδιπλάσιοι.
Αυτό ας σταµατήσει κάποτε. Πείτε το και στα φερέφωνά σας. Ξέρετε ποιους εννοώ. Εννοώ τις τηλεοπτικές
αυτές µαριονέτες, οι οποίες χρυσοπληρώνονται, κυριολεκτικά, για να συκοφαντούν, να παραπλανούν και να
αποπρασανατολίζουν τον ελληνικό λαό. Δεν είναι αυτή η
αποστολή τους. Το ξέρουν πολύ καλά, αλλά είναι τόσο
ασυνείδητοι που δεν ενδιαφέρονται για τα συµφέροντα
του λαού, για τη σωστή πληροφόρηση, για τη σωστή προώθηση προς την ορθή κατεύθυνση και προς τη γνώση,
αλλά ενδιαφέρονται µόνο και µόνο να περάσουν τις δικές
τους απόψεις, επειδή πληρώνονται για να περάσουν
αυτές τις απόψεις.
Ας σταµατήσει, λοιπόν, αυτός ο απαράδεκτος πόλεµος
κατά της Χρυσής Αυγής, διότι είναι καθαρά συκοφαντικός
και παράνοµος.
Όπως προείπα, εµείς καταρχήν καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ λέγοντας ότι η Δηµοκρατική Αριστερά δήλωσε
ότι υπερψηφίζει επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και βεβαίως θα εξηγήσει στη συνέχεια για ποιο λόγο
το πράττει αυτό. Πριν όµως ξεκινήσω και τοποθετηθώ επί
της ουσίας, υπάρχει ανάγκη να κάνουµε κάποιες διευκρινήσεις.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι οι εισηγητές και οι
ειδικοί αγορητές, κι από ό,τι εκτιµώ, και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, είναι δικηγόροι. Και είπα και στην επιτροπή ότι θα έπρεπε να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί,
γιατί δεν θα έπρεπε να απευθυνόµαστε σε δικηγόρους
µόνο. Θα έπρεπε να απευθυνόµαστε σε όλο τον ελληνικό
λαό.
Αλήθεια, είναι τόσο πολύ δύσκολο κάποια πράγµατα,
τα οποία φαίνονται τεχνικά και φαίνεται ότι αφορούν µία
κλειστή µερίδα συµπολιτών µας, να καταστούν κτήµα
όλων σχεδόν όσων µας παρακολουθούν; Είναι πάρα πολύ
δύσκολο να πείσουµε τους πολίτες µε επιχειρήµατα, τα
οποία ξεφεύγουν από την περπατηµένη, την ορολογία, αν
θέλετε, και το στερεότυπο του δικηγόρου, ότι αφορά µία
τάξη που σήµερα περίπου δεινοπαθεί, όπως δεινοπαθεί
ο οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης; Αλλά να τα πούµε µε
τέτοιον τρόπο που πραγµατικά να γίνει κατανοητό.
Πρέπει, λοιπόν, όπως είπα και στην επιτροπή, να αποδαιµονοποιήσουµε την έννοια του δικηγόρου σήµερα και
την έννοια της συντεχνίας των δικηγόρων. Για να το κάνουµε όµως αυτό θα πρέπει να συζητήσουµε θεσµικά.
Και θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι νιώθω πως η σηµερινή συνεδρίαση, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ξεφύγει από την κεντρική έννοια και ουσία
της συζήτησης και έχει επικεντρωθεί σε µία αντιπαράθεση ανάµεσα σχεδόν σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής
και σε ένα πρόσωπο.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, σε εσάς αναφέροµαι. Και δεν
ξέρω κατά πόσο πρέπει γι’ αυτά τα οποία διατυπώνετε
αλλά και µε τον τρόπο µε τον οποίο τα διατυπώνετε, να
απευθυνθώ στο κόµµα σας, στην Κοινοβουλευτική σας
Οµάδα. Έχω πρόβληµα πραγµατικά, µε την έννοια ότι κάποια πράγµατα είναι αδιανόητα για ένα κόµµα, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, το οποίο θέλει να λειτουργεί
θεσµικά.
Και θέλετε να σας πω γιατί το λέω αυτό; Γιατί είστε και
έγκριτος συνάδελφος και δικηγόρος.
Δεν είχα τη δυνατότητα να τοποθετηθώ, αναφέρθηκε ο
Βασίλης Οικονόµου λεπτοµερέστατα στα διαδικαστικά
θέµατα. Αλλά, µας αρέσει και εµάς ο τύπος και ο τύπος
είναι ουσία. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής και Ποινικής Δικονοµίας συµπυκνώνουν κατακτήσεις δεκαετιών για να µην πω αιώνων - όσον αφορά την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Βεβαίως και εκεί υπάρχει κατάχρηση, η οποία δεν ελέγχεται σύµφωνα µε την πάγια
νοµολογία των δικαστηρίων, γιατί εάν δεν µπορεί ο άλλος
να τα αναπτύξει ελεύθερα, υπάρχει πρόβληµα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Άρθρο 39 παράγραφος 6: «Η Διαρκής Επιτροπή που
επιλαµβάνεται της συζήτησης νοµοσχεδίου ή πρότασης
νόµου», η δική µας επιτροπή, δηλαδή, «µπορεί µε απόφασή της, που λαµβάνεται µετά από γραπτή πρόταση του
1/5 του όλου αριθµού των µελών της και µε την προβλεπόµενη από το άρθρο διαδικασία, να απευθυνθεί στην
Ολοµέλεια».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Πλειοψηφία» λέει, όχι
«διαδικασία».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Να απευθυνθεί στην Ολοµέλεια, λέει, κυρία Κωνσταντοπούλου. Λέει ότι για οποιοδήποτε θέµα αµφισβητεί µπορεί η επιτροπή, µετά από
αίτηση του 1/5 των µελών, να απευθυνθεί στην Ολοµέλεια
για να λύσει διαφορά που υπάρχει σε αυτή. Ανεξαρτήτως
εάν ληφθεί, αυτή εδώ είναι η διαδικασία. Δεν την ακολου-
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θήσατε, γιατί ήσασταν µόνοι σας στην επιτροπή. Δεν
υπήρχαν οι πέντε που χρειάζονται, για να υποβάλλετε την
αίτηση.
Αυτή είναι η εξέλιξη για όλα αυτά που είπαµε. Δεν θα
έπρεπε να το κάνετε αυτό, τη στιγµή που δεν υποβάλατε
αυτήν την αίτηση. Όµως, κάνατε όλη αυτήν τη διαδικασία,
όλο αυτό το show θα ήθελα να πω εγώ, ακριβώς µόνο και
µόνο για να µην τοποθετηθείτε επί του κώδικα. Γιατί σας
λέω ότι δεν τοποθετηθήκατε επί του κώδικα.
Και να έρθω τώρα στον κώδικα και στη διαδικασία. Γιατί
εµείς ψηφίσαµε ναι; Γιατί παρακολουθήσαµε τη διαδικασία καταγραφής και συγκρότησης του συγκεκριµένου
σχεδίου από τη στιγµή που ξεκίνησε, εδώ και τρία χρόνια
περίπου. Με διορθώσεις, ανατροπές, βελτιώσεις, αναθεωρήσεις, φτάσαµε σε ένα σηµείο όπου καταγράφηκε
αυτός ο κώδικας που έχουµε µπροστά µας.
Και πώς καταρτίσθηκε; Καταρτίστηκε, καθ’ υπόδειξη,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της ολοµέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Το συνέταξε µια πολυµελής αντιπροσωπεία, εκπρόσωποι της ολοµελείας. Και
προσέξτε: Αυτός ο κώδικας έχει σχεδόν την οµόφωνη
στήριξη της ολοµελείας. Εκτός µιας εξαιρέσεως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γι’ αυτό απέχουν οι δικηγόροι;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Γι’ αυτό κάνουν απεργία; Τι
λέτε τώρα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ξέρουµε γιατί γίνεται η
απεργία. Είχε προκηρυχθεί για δύο συγκεκριµένα άρθρα,
τα οποία βελτιώθηκαν και το ξέρουµε όλοι. Μπορείτε να
µου πείτε, αν δεν στηρίζεται από την ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων και των προέδρων, παρακαλώ;
Και είπα στην επιτροπή αν νοµίζει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα άλλα κόµµατα, η Αντιπολίτευση γενικότερα, ότι οι πρόεδροι όλων των δικηγορικών συλλόγων,
µεγάλων και µικρών, µε τις αντιθέσεις που έχουν µεταξύ
τους, προδίδουν τους νέους συναδέλφους, τη µεγάλη
πλειοψηφία αυτών, δεν έχουν παρά να το δηλώσουν ευθέως. Δεν είδα µια δηµοσίευση που να λέει ότι οι πρόεδροι εξέθεσαν τους νέους συναδέλφους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κώδικας που ισχύει
µέχρι σήµερα, έχει ηλικία περίπου εξήντα ετών.
Είναι ένας κώδικας ο οποίος τότε που συντάχθηκε
έπρεπε να ικανοποιήσει τις συνθήκες µιας χώρας που
εκείνη την εποχή είχε εξέλθει από µια ολέθρια Κατοχή κι
έναν καταστρεπτικότατο Εµφύλιο πόλεµο, µιας χώρας η
οποία ήταν ισοπεδωµένη και προσπαθούσε να ανασυγκροτηθεί, µιας χώρας η οποία εξηλεκτρίζετο εκείνη την
περίοδο και βεβαίως εκ των πραγµάτων, αναπόφευκτα,
όπως συµβαίνει σε αυτές τις συνθήκες, συµπύκνωσε και
το συσχετισµό δύναµης εκείνης της περιόδου. Ο συσχετισµός κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής δύναµης
εκείνης της περιόδου αναγόρευε την τάξη των δικηγόρων
σε µια δεσπόζουσα θέση σε όλη αυτήν τη διαδικασία.
Έτσι, λοιπόν, καταρτίστηκε ο κώδικας εκείνος. Σηµειωτέον, την περίοδο εκείνη ο αριθµός των δικηγόρων ήταν
-αν θυµάµαι καλά- εννέα χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα.
Ο κώδικας αυτός ακλόνητος λειτούργησε µέχρι σήµερα. Ξεπεράστηκε κατά πολύ και είχε πάρα πολλά προβλήµατα όσον αφορά την προσαρµογή του στην
πραγµατικότητα.
Θέλω να θυµίσω ότι όλες οι σύγχρονες ευρωπαϊκές
χώρες προσάρµοζαν τους κώδικές τους σε πολύ τακτά
χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να ανταποκριθούν και
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να αντιστοιχηθούν στις εξελίξεις, κάτι που εµείς δεν το
κάναµε.
Φτάσαµε, λοιπόν, σε ένα σηµείο που και οι δικηγόροι
να καταστούν στοιχείο του προβλήµατος της γενικότερης
λειτουργίας της δικαιοσύνης. Θα αναφέρω ένα παράδειγµα που προέκυψε σήµερα από όλη τη διαδικασία.
Αυτό που παρακολουθήσαµε τα προηγούµενα λεπτά,
είναι η κλασική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και επειδή
οι περισσότεροι είµαστε δικηγόροι πρέπει να το οµολογήσουµε- περίπτωση στρεψοδικίας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Από τον
Στρεψιάδη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Στρεψοδικία είναι η καταχρηστική άσκηση, η εκµετάλλευση των κανόνων του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας ή της Ποινικής Δικονοµίας, προκειµένου να παρελκύσουµε τη δίκη, να δικαιολογηθούµε
στον πελάτη, για να µη πω και άλλα πιο οδυνηρά πράγµατα.
Αυτή, λοιπόν, η εξέλιξη ήταν στοιχείο της γενικότερης
παθογένειας. Και ενέσκηψε η κρίση, που βρήκε απροετοίµαστο εκτός των άλλων και το χώρο της δικαιοσύνης.
Αναφέροµαι γενικότερα στο χώρο της δικαιοσύνης και όχι
στους δικηγόρους, γιατί το πρόβληµα είναι γενικότερο και
δεν έχει να κάνει µόνο µε τους δικηγόρους.
Ένα σύγχρονο, λοιπόν, νοµοθέτηµα, κύριε Υπουργέ,
που θα αφορούσε τους δικηγόρους, θα έπρεπε να είναι
το καταστάλαγµα –αν θέλετε- δυο βασικών επιλογών.
Η πρώτη επιλογή είναι το να διαµορφώσουµε το πλαίσιο της νέας δικαιοσύνης, του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της δικαιοσύνης σχετικά µε το τι δικαιοσύνη
θέλουµε, πώς θέλουµε να λειτουργήσει αποτελεσµατικά
και σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και µε τις αρχές των
διεθνών συµφωνιών και κανόνων.
Το δεύτερο είναι να δούµε το νέο δικαιοπολιτικό σύστηµα ή τους θεσµούς που πρέπει να εγκαταστήσουµε
στη χώρα. Θα πρέπει, δηλαδή, να αναθεωρήσουµε εκ βάθρων τον Ποινικό Κώδικα, τον Αστικό Κώδικα, τον Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και όλα αυτά. Θα πρέπει να δούµε
προς ποια κατεύθυνση θέλουµε να πάει και από εκεί και
πέρα διαµορφώνουµε το πλαίσιο λειτουργίας των λειτουργών της δικαιοσύνης, των υπαλλήλων, της οργάνωσης των δικαστηρίων κ.λπ..
Δυστυχώς, ο νόµος αυτός ακολουθεί µία –θα µου επιτρέψετε να πω- διαδικασία η οποία δεν είναι σωστή. Δεν
έχουµε φροντίσει να λύσουµε τα πρώτα θέµατα. Έτσι, λοιπόν, συζητάµε ουσιαστικά χωρίς να έχουµε τις βάσεις και
χωρίς να γνωρίζουµε εάν τελικά θα λειτουργήσει, όπως
θα θέλαµε να λειτουργήσει, µέσα στις νέες συνθήκες.
Εν τω µεταξύ, όπως είπαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέσαµε στη κρίση. Θέλω να κάνω µία αναφορά εδώ
στη εισηγητική αιτιολογική έκθεση.
Όπως είπαµε και στην επιτροπή, είναι ελλιπέστατη και
απλώς καταγράφει κάποια στοιχεία. Καταγράφει, δηλαδή,
κάποιες εξελίξεις, περιγράφει τις διαδροµές της κατάστασης που επικρατεί στο δικηγορικό χώρο, δίχως να καταγράφει τα κρίσιµα ποιοτικά στοιχεία.
Ας δούµε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια
είναι τα ποιοτικά στοιχεία, τα οποία τα λέµε και πρέπει να
τα λέµε, προκειµένου να τα ακούνε και οι Έλληνες πολίτες.
Αυτήν τη στιγµή ο συνολικός αριθµός των δικηγόρων
σε όλη τη χώρα είναι περίπου σαράντα δύο χιλιάδες.
Μόνο στην Αθήνα είναι εγγεγραµµένοι είκοσι µία χιλιάδες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

πεντακόσιοι πενήντα δικηγόροι. Με βάση στοιχεία του
2013 που δηµοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, οι έξι χιλιάδες τετρακόσιοι
ογδόντα επτά από τους είκοσι µία χιλιάδες είναι νέοι δικηγόροι, δηλαδή δικηγόροι που έχουν από ένα έως επτά
χρόνια δικηγορικής ιδιότητας. Από αυτόν τον αριθµό το
2013, δύο χιλιάδες εννιακόσιοι δεκατέσσερις, περίπου
τρεις χιλιάδες, δεν πραγµατοποίησαν ούτε µία παράσταση. Ούτε µία παράσταση! Δύο χιλιάδες τετρακόσιοι
εξήντα τρεις έχουν µέχρι δέκα παραστάσεις. Το σύνολο,
δηλαδή, είναι πέντε χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα επτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ας πάµε, όµως, και σ’ αυτούς που έχουν µεγαλύτερη
δικηγορική ηλικία. Από το σύνολο, λοιπόν, των είκοσι µία
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα, οι δέκα χιλιάδες διακόσιοι
ογδόντα δύο δικηγόροι έχουν πραγµατοποιήσει έως δύο
παραστάσεις και οι δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα
εννιά συνολικά από το σύνολο των είκοσι µία χιλιάδων
πεντακοσίων πενήντα έχουν πραγµατοποιήσει µέχρι δέκα
παραστάσεις.
Αν µπορούσα δε να σας αναφέρω και τον αριθµό των
συµβολαίων -ο οποίος έχει µηδενιστεί- θα διαπιστώνατε
ότι γίνεται κατανοητή η κατάσταση που επικρατεί σ’
αυτόν το χώρο.
Θέλω να κάνω και µία αναφορά από την πόλη µου, την
Πάτρα, όσον αφορά έναν άλλο παράγοντα. Από τους
επτακόσιους εξήντα εγγεγραµµένους δικηγόρους, δεν
έχουν καταθέσει για το 2013 βιβλιάριο ασφαλείας διακόσιοι ογδόντα πέντε. Επίσης, δεν έχουν καταθέσει βιβλιάριο ασθενείας εκατόν εξήντα. Αυτοί οι εκατόν εξήντα δεν
έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη! Όπως µε ενηµέρωσαν δε από την Αθήνα, η κατάσταση εδώ είναι ακόµα χειρότερη, εφιαλτική, θα έλεγα. Δηλαδή, υπάρχει ένας πολύ
µεγάλος αριθµός, ίσως και χιλιάδες δικηγόροι σε όλη τη
χώρα, που αυτήν τη στιγµή δεν έχουν ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι
λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και απευθυνόµενος µέσω υµών στον ελληνικό λαό, θα
ήθελα να ρωτήσω σε τι διαφέρει αυτή η κατάσταση που
σας περιέγραψα προηγουµένως από την κατάσταση που
υπάρχει, από την κατάσταση που ισχύει σε όσους από
τους συµπολίτες µας βρίσκονται στην πραγµατική απόγνωση. Οι συνθήκες εργασίας κυρίως των νέων δικηγόρων παραπέµπουν απολύτως στο Μεσαίωνα. Έχουµε
προλεταριοποίηση πλέον του χώρου των νέων επιστηµόνων. Και αυτό δεν αφορά µόνο τους δικηγόρους αλλά και
τους µηχανικούς, τους γιατρούς, και άλλους επιστήµονες.
Αυτή είναι η κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εµένα, όµως, κύριε Πρόεδρε, δεν µου δώσατε την ανοχή που θα έπρεπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
Τσούκαλη, µιλάτε ήδη δεκαοκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αύριο επί
των άρθρων θα πούµε λεπτοµέρειες. Όµως, αυτό που
θέλω να πω είναι το εξής: οι πρόεδροι των δικηγορικών
συλλόγων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις οδυνηρές
εµπειρίες της τελευταίας τριετίας και µε τα µέτρα τα οποία
ψηφίστηκαν -τα οποία εκτός των άλλων αφορούσαν και
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τους χώρους τους- συνειδητοποίησαν ότι κάτι πρέπει να
αλλάξει στο χώρο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης
των νέων επιστηµόνων. Συνειδητοποίησαν ότι µπορεί µεν
αυτή η προσαρµογή να είναι βίαιη, αλλά ότι η σωστή λειτουργία των συνδικαλιστών µπορεί να εντάξει αυτήν τη
βίαιη προσαρµογή στις νέες συνθήκες µε τον καλύτερο
τρόπο.
Με αυτήν, λοιπόν, την έννοια περιέλαβαν µέσα στον κώδικα διατάξεις –θα τις συζητήσουµε και αύριο- οι οποίες
βελτιώνουν κατά πολύ το αρχικό σχέδιο και κυρίως προς
δύο κατευθύνσεις: Πρώτον, την κατοχύρωση της κατώτατης αµοιβής για τους έµµισθους, που εκεί πραγµατικά
υπάρχει η απίστευτη εκµετάλλευση. Δεύτερον, τη διαφύλαξη των ασφαλιστικών ταµείων των δικηγόρων µε τη διατήρηση ενός ελάχιστου ποσού, που θα υπολογίζεται στις
αµοιβές των γραµµατίων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει ζητήσει η κ. Κωνσταντοπούλου τον λόγο επί προσωπικού.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε. Αναφέρατε ποιο είναι το
προσωπικό για ένα λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Τσούκαλης είπε ότι
δεν αναφερθήκαµε στις διατάξεις του Κανονισµού και
έκανε µνεία του άρθρου 39 παράγραφος 6…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι!
Αυτό δεν είναι προσωπικό! Είναι µία αντιπαράθεση…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ένα λεπτό, για να το
αναπτύξω. Έχω ή δεν έχω ένα λεπτό; Γιατί µε διακόπτετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, πείτε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ένα λεπτό, για να
αναπτύξω το προσωπικό. Παρακαλώ να µη µε διακόπτετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό που
είπατε µέχρι τώρα δεν είναι προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με έχετε διακόψει στα
δέκα δευτερόλεπτα. Έχω το ένα λεπτό ή δεν το έχω; Αυτό
πείτε, για να καταλάβουµε. Διότι ξέρετε, δεν είναι να λέτε
απλώς «καλά τα λέει ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής».
Είναι, για να εφαρµόζετε τον Κανονισµό, ιδίως σε αυτούς
που θεωρείτε ότι δεν τα λένε καλά.
Λέω, λοιπόν, το εξής: Είπε ο κ. Τσούκαλης ότι δεν µιλήσαµε για τον Κανονισµό και έκανε αναφορά στο άρθρο
39 παράγραφος 6.
Άρθρο 39 παράγραφος 5: «Οι Διαρκείς Επιτροπές, όταν
ασκούν νοµοθετικό έργο κατά το άρθρο 70 παράγραφος
2 του Συντάγµατος αποφασίζουν µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα 2/5 του όλου αριθµού των µελών τους.» Τι
δεν καταλαβαίνετε, κύριε Τσούκαλη;
Υπήρχαν δεκατρείς Βουλευτές και επιπλέον, επειδή παραποιήσατε κατά την ανάγνωση την παράγραφο 6, η παράγραφος 6…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι
προσωπικό αυτό, κυρία συνάδελφε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι απολύτως προσωπικό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι.
Δεν έχετε άλλο τον λόγο. Τον λόγο έχει η κυρία Κανέλλη.
Κυρία Κανέλλη, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η παραποίηση του άρθρου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι
προσωπικό αυτό!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η παραποίηση του περιεχοµένου του άρθρου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό
είναι επιχειρηµατολογία του συναδέλφου. Στη δευτερολογία σας θα το αντικρούσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η παραποίηση του περιεχοµένου του άρθρου κατά την ανάγνωση, όµως, εγείρει
ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ελάτε,
κυρία Κανέλλη. Έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θεωρητικά, κύριε Πρόεδρε,
πρέπει να απαντήσω και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι!
Παρακαλώ πολύ, κύριε Τσούκαλη! Θα απαντήσετε στη
δευτερολογία σας.
Ορίστε, κυρία Κανέλλη, έχετε τον λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου κάτι προσωπικό, που δεν αφορά στη
Βουλή. Αφορά σε µένα. Ό,τι πω σήµερα είναι στη µνήµη
του πατέρα µου, που ήταν δικηγόρος σαράντα πέντε χρόνια και πήρε σύνταξη εκατόν δέκα χιλιάδες. Άντεξε να
ζήσει µέχρι τέσσερις µήνες. Δύο πράγµατα µε έµαθε: Ότι
το «επειδή» έχει και «δια ταύτα», άµα είσαι δικηγόρος.
Άκουσα πάρα πολλά πράγµατα σήµερα και πάρα πολλές αντιφάσεις.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µείνω στην επί της αρχής τοποθέτηση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος για τον Κώδικα των Δικηγόρων.
Τυγχάνει επί προσωπικού να έχω ακριβώς την ίδια ηλικία: Γεννήθηκα το 1954 και ενδιάµεσα άσκησα δικηγορία.
Άσκησα και δηµοσιογραφία. Ανάµεσα στα δύο βαρέθηκα
να ακούω τις αλληλοκατηγορίες –αυτό είναι µια επισήµανση- συναδέλφων εδώ µέσα: Από πολιτικούς προς δηµοσιογράφους και από δηµοσιογράφους προς πολιτικούς,
άρα, συγκεντρώνω διπλά τα πυρά και είµαι σε θέση να
µιλάω προνοµιακά, µη γνωρίζοντας αν ο λαϊκισµός είναι
υπόθεση επαγγέλµατος ή προσωπικής στάσης. Θα προσπαθήσω να τον αποφύγω.
Θα µείνω, λοιπόν, στην ουσία του πράγµατος: Ο νέος
Κώδικας Δικηγόρων µετά από πενήντα εννέα χρόνια αλλάζει όχι για να χειροτερέψει, αλλά για να ισχυροποιήσει
την κυρίαρχη πολιτική µέχρι σήµερα. Μου φαίνεται σχεδόν κωµικό να ακούω από συνάδελφο εδώ µέσα ότι οι δικηγόροι δεν είναι εναντίον των νέων δικηγόρων και την
ίδια ώρα να λέει ότι υπάρχει πληθωρισµός του επαγγέλµατος. Μάλιστα το λένε και οι ίδιοι και υπάρχουν µέσα
στον καινούργιο κώδικα διατάξεις που αποτρέπουν, εµποδίζουν, δυσκολεύουν, δυσχεραίνουν και ταξικοποιούν
βαθύτερα την εισροή νέων δικηγόρων, ακριβώς επειδή
υπάρχει πληθωρισµός.
Εάν οι δικηγορικοί σύλλογοι µε την επιστηµοσύνη τους
ξέφευγαν απ’ αυτήν την ενιαία αντίληψη η οποία καθιερώνεται εδώ, καθώς και από την παγίδα να διεκπεραιώνουν προς αντιδραστική κατεύθυνση την κυρίαρχη
πολιτική -στο γενικό επίπεδο µιλάω και όχι στο επίπεδο
της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος υποκειµενικώς από τον καθένα- αυτά τα πενήντα εννέα χρόνια µπορεί να είχαν αλλάξει τα πράγµατα προς το καλύτερο για
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τον ελληνικό λαό.
Στην ερώτηση «γιατί επισπεύδετε» σας καλώ όλους να
πάψουµε να «φετιχοποιούµε» αντιπολιτευτικά το µνηµόνιο
και την τρόικα. Δεν είναι φετίχ. Αποτέλεσµα πολιτικής και
δη µακραίωνης πολλών ετών, ενδεχοµένως και παραπάνω
των πενήντα εννέα και -πάντως οπωσδήποτε εντός των
πενήντα εννέα ετών- είναι η άσκηση και η εφαρµογή της
υπαρκτής πολιτικής που οδηγεί και στην αλλαγή του κώδικα, γιατί αυτήν τη στιγµή το µεγάλο κεφάλαιο, τα µεγαλοδικηγορικά γραφεία, οι εταιρείες του εξωτερικού, οι
ασφαλιστικές και οι τράπεζες χρειάζονται φθηνό εργατικό
δυναµικό και όπως µπήκαν στη γαλέρα εργαζόµενοι και
δούλοι από τα ορυχεία µέχρι τους οδοκαθαριστές και από
τους δασκάλους µέχρι τους υπαλλήλους του δηµοσίου
και από τους εργαζόµενους στο νοσηλευτικό τοµέα µέχρι
αυτούς που δουλεύουν στην αµµοβολή και δεν έχουν µεροκάµατο, θα µπουν στη γαλέρα και οι δικηγόροι. Όσοι
είναι ήδη µέσα στη γαλέρα και έχουν και αξιώµατα στην
ελεύθερη αγορά και διασυνδέσεις µέσα στην εφαρµογή
αυτής της συγκεκριµένης πολιτικής και συγκεκριµένο πολιτικό προσανατολισµό, θα εξυπηρετηθούν απ’ αυτόν τον
κώδικα, όπως εξυπηρετήθηκαν για πενήντα εννέα χρόνια
από τον προηγούµενο.
Δεν λέω ότι δεν έγιναν µικροαλλαγές µέσα σε µία συζήτηση. Όταν ζεις σε αυτήν την κοινωνία και βλέπεις πώς
έχουν τα πράγµατα, δεν µπορείς να λες «όχι» για να λες
«όχι» σε µικροβελτιώσεις οι οποίες δεν αλλάζουν την
ουσία. Σήµερα, λοιπόν, µιλάµε επί της αρχής. Τα υπόλοιπα θα τα πούµε αύριο στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Η απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλµατος σε τι
διαφέρει από την καθιέρωση ελάχιστων αµοιβών ελεύθερης διαπραγµάτευσης, κατάργησης τοπικών ορίων από
τα υπόλοιπα επαγγέλµατα; Κοροϊδευόµαστε τώρα; Σε τι
διαφέρει στη διευκόλυνση που παρέχει αυτήν τη στιγµή
αυτή η ρύθµιση που είναι ευρωπαϊκή επιλεγµένη κυρίαρχη πολιτική από την πλειοψηφία των κοµµάτων που
είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενιαίας αγοράς και του ενιαίου οικονοµικού χώρου; Θα άρει όλα τα
εµπόδια ώστε οι νοµικές υπηρεσίες να φθηνύνουν περί
τους εργαζόµενους εις την Νοµικήν. Λειτούργηµα το θέλετε; Λειτούργηµα να σας το πω. Το αποτέλεσµα είναι ότι
και οι δικηγόροι γίνονται δούλοι σε ένα σύστηµα. Το έχει
επιβάλει το Μάαστριχτ εδώ και τόσα χρόνια. Μέσα στα
πενήντα εννέα χρόνια είναι και το Μάαστριχτ. Μέσα στα
πενήντα εννέα χρόνια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι φορτηγατζής, τι δικηγόρος; Καµωνόµαστε; Ανεβαίνει το επίπεδο δηλαδή αν µιλάµε για δικηγόρους σε σχέση µε τους
φορτηγατζήδες; Ακριβώς την ίδια µοίρα θα έχουν. Δεν
φθηναίνει ξαφνικά η δικηγορική υπηρεσία µε την υπεράσπιση αυτού του κώδικα;
Αναγνωρίζετε πτυχία και επαγγελµατικά δικαιώµατα µε
αυτόν τον κώδικα σε αποφοίτους τριετούς φοίτησης και
κολεγίων. Πού είναι η καινοτοµία; Αυτό είναι αλλαγή στον
κώδικα και καινοτοµία; Δεν κάνετε τίποτε άλλο από το να
εφαρµόζετε και να υλοποιείτε και για τους δικηγόρους
τον κώδικα, το π.δ 38/2010 και την εφαρµογή της 2005/36
ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας και αναθέτετε στους
επαγγελµατικούς συλλόγους την αξιολόγηση της επάρκειας. Δηλαδή οι πιο πεπειραµένοι συνάδελφοι, οι εµποδιζόµενοι από τις οικονοµικές εξελίξεις να βγάλουν τα
προς το ζην τουλάχιστον στο επίπεδο που τα έβγαζαν, θα
αξιολογήσουν τους νεοεισερχόµενους. Χωρίς ανταγωνισµούς, µε την αγιότητα της ψυχής τους, θα κρίνουν µόνο
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την επάρκεια και θα λένε «ελάτε πουλάκια, καινούρια µου
εσείς πουλέν, να φύγουµε εµείς γιατί γεράσαµε». Πού τα
λέτε αυτά; Στην ελεύθερη αγορά όπου το «µεγάλο ψάρι
τρώει το µικρό» και «ο θάνατος σου, η ζωή µου» και όσο
περισσότερα πτώµατα πατάς τόσο πιο εύκολο είναι; Ας
λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Η ανάθεση αξιολόγησης της επάρκειας στο Δικηγορικό
Σύλλογο της Αθήνας αποδεικνύει το χαρακτήρα των δικηγορικών συλλόγων ως φορέων υλοποίησης αντιλαϊκής
πολιτικής. Δεν µιλάω ούτε για την επιστηµοσύνη, ούτε για
την επάρκεια, ούτε για τίποτα. Φορείς-υλοποιητές της
υπαρκτής προϋπάρχουσας της αλλαγής του κώδικα πολιτικής είναι.
Μη καµωνόµαστε ότι το ανακαλύψαµε ξαφνικά, ότι έρχεται µια µεγάλη ανανέωση, κάτι που µετά από πενήντα
εννιά χρόνια εκσυγχρονίζει. Τι πάει να πει «εκσυγχρονίζει»; Μπορείς να καταργήσεις το ξυράφι και να το φτιάξεις ξυριστική µηχανή. Τι γένια θα ξυρίσεις είναι το
ζητούµενο και ποιος θα κοπεί. Έχει ακόµα πιο αντιδραστικές ρυθµίσεις και γι’ αυτό λέµε «όχι» εµείς επί της
αρχής.
Καθιερώνει τον πανελλαδικό χαρακτήρα των εξετάσεων
των ασκουµένων, κατά τα πρότυπα τίνος πράγµατος; Του
ΑΣΕΠ; Των εθνικών εξετάσεων; Δεν τα είδαµε;
Προσέξτε: Αυστηροποιεί µε έναν τρόπο ο οποίος µοιάζει λογικοφανής, επαγγελµατικοφανής, επιστηµονικοφανής επαρκώς έτσι, ώστε να δηµιουργηθεί µία αναρίθµητη
εφεδρεία νοµικού φθηνού εργατικού δυναµικού, χωρίς
κανένα επαγγελµατικό δικαίωµα, βορά στα µεγάλα δικηγορικά γραφεία, τις µεγάλες δικηγορικές εταιρείες, τις
τράπεζες, τους µονοπωλιακούς οµίλους και αργότερα πολύ σύντοµα- και εδώ -όπως στο εξωτερικό- πολυκεφαλαιουχικές και πολυεπαγγελµατικές εταιρείες. Στρατιές
επί στρατιών!
Άλλωστε υπάρχει και το υπόδειγµα στα κανάλια. Θα το
δείτε παντού. Όπου παρουσιάζονται δικηγόροι, παρουσιάζονται ως θαυµατοποιοί που αναλαµβάνουν µόνον
αθώους απέναντι σε ένα κακό σύστηµα έναντι αδράς
αµοιβής µε πολύ µεγάλους ντετέκτιβ που τους βάζουν για
λογαριασµό τους. Αυτό όσον αφορά το ποινικό κοµµάτι.
Για το συµβασιουχικό κοµµάτι καλύτερα να µην µιλήσουµε.
Ο Δικηγορικός Κώδικας -είναι από τις βασικές µας ενστάσεις επί της αρχής- καθιερώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο στις
δικηγορικές εκλογές για συλλόγους µέχρι χίλια µέλη. Αυτό
σε τι διαφέρει από την άλλη πολιτική η οποία προωθείται
αυτήν τη στιγµή και τώρα γίνονται εδώ οι δικηγόροι πρωτοπορία για τα άλλα σωµατεία; Ενιαία ψηφοδέλτια, ώστε
να φύγουν από τη µέση οι φωνές οι οποίες ενδεχοµένως
να είναι και τα µόνα «όχι» στη εφαρµογή της συγκεκριµένης πολιτικής, αυξάνουµε και τη θητεία των διοικητικών
συµβουλίων τέσσερα χρόνια -πάρε-δώσε είναι, κάτι µας
έδωσες κάτι σου δίνουµε- και η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης κυριολεκτικά εκφυλίζεται. Θα φτάσω στο διά
ταύτα. Εµείς έχουµε προτάσεις για όλα αυτά.
Αναγνωρίζεται έµµεσα µε αυτόν τον κώδικα η µισθωτή
εργασία σε µεγαλοδικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες
µε τη µορφή της παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή, καµµία
κατοχύρωση µισθολογικών, εργασιακών, ασφαλιστικών
και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και για τους δικηγόρους. Τι θα γίνει; Πώς µεταφράζεται αυτό; Για να καταλαβαίνει και ο κόσµος τι λέµε -που συνήθως λέει «ο
δικηγόρος «µε πούλησε»», όταν δεν του έχουν πάει καλά
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τα πράγµατα ή «δεν έχω λεφτά για δικηγόρο, άρα δεν θα
βρω το δίκιο µου πουθενά»- έχουµε οµηρία χιλιάδων µισθωτών συνεργατών δικηγόρων. Θα εµφανίζεται ως συνεργάτης. Έτσι θα ξεκινήσει, θα νοµιµοποιηθεί, θα
παγιωθεί και θα διευρυνθεί η αντίληψη ότι δικηγορικοί
σύλλογοι που από τη φύση τους συστεγάζουν µεγαλοδικηγόρους –δεν υπάρχει µεγάλος δικηγορικός σύλλογος
που δεν συστεγάζει µεγαλοδικηγόρους, εργοδότες και µισθωτούς- θα έχουν τη δυνατότητα να αναλαµβάνουν τον
έλεγχο της συµφωνίας µεταξύ του εργοδότη δικηγόρου
και του µισθωτού δικηγόρου. Μεταξύ του εργοδότη δικηγόρου και του µισθωτού δικηγόρου κρίνουµε και κρινόµαστε από την ίδια πλευρά.
Επαναλαµβάνει και επαυξάνει την ιδεολογική χειραγώγηση των δικηγόρων. Εκεί που θα περίµενες φωτεινά επιστηµονικά µυαλά που να µπορούν να εκφραστούν, να
καινοτοµήσουν στην κοινωνία, γίνεται ενιαίο σώµα, συλλειτουργοί, πιστοί εφαρµοστές ως άµισθοι λειτουργοί της
δικαιοσύνης, της συγκεκριµένης τρέχουσας νοµιµότητας,
του συγκεκριµένου τρέχοντος κράτους δικαίου, του συγκεκριµένου δηµοκρατικού πολιτεύµατος της χώρας και
µεταξύ αυτών είναι και ο Χάρτης των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νοµίζετε ότι εµείς θα ακούσουµε «Χάρτης Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και θα λιποθυµήσουµε; Όταν αναγνωρίζεται προνοµιακά ως κυρίαρχο ανθρώπινο δικαίωµα το δικαίωµα του εργοδότη να κάνει λοκ
άουτ, φανταστείτε µισθωτούς δικηγόρους χωρίς δικαιώµατα και λοκ άουτ του µεγαλοδικηγορικού γραφείου! Ανθρώπινο δικαίωµα δεν είναι; Βάλτε στη ζυγαριά το
ανθρώπινο δικαίωµα του ισχυρού, του «λεφτά», του έχοντος και κατέχοντος στο αστικό σύστηµα προνοµιακή
θέση. Εδώ δεν είναι ισοβαρή η ψήφος όταν κατεβαίνουµε
µε το παρόν εκλογικό σύστηµα, θα µιλάµε τώρα για ισοβαρή, ισοµερή –πείτε τα όπως θέλετε- ανθρώπινα δικαιώµατα µεταξύ µεγάλων και µικρών σε αφόρητα ταξική
κοινωνία, η οποία περαιτέρω ταξικοποιείται και στα άλλα
επίπεδα, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι επειδή είναι επιστηµονικός ο σύλλογος θα έχει καλύτερη τύχη από τον
εργατικό σύλλογο;
Ο νέος κώδικας ψηφίζεται σε µία περίοδο που τα προβλήµατα που πνίγουν τον κόσµο είναι ίδια µε αυτά που
πνίγουν και τους µικρούς και καινούργιους δικηγόρους.
Δεν διαφέρουν. Χαµηλά εισοδήµατα, φτώχεια, αδυναµία
να ανταπεξέλθουν σε υποχρεώσεις και σε υπερφορολόγηση, κλειστά νοσοκοµεία, χαράτσια, δυσκολία στην κίνηση, δυσκολία στη θέρµανση. Σε τι διαφέρουν; Και µου
λέτε, «γιατί κάποιοι υποχώρησαν»; Ενδεχοµένως και πενία
τέχνας κατεργάζεται, υπό την πίεση, δε, των «µεγαλοπατέρων» στους συλλόγους µέσα όπου σε προεκλογικές περιόδους µπορούν να πιέσουν προς µία κατεύθυνση για το
«καλύτερα κι ένα ψίχουλο από το τίποτα».
Αντιδραστικές αλλαγές στο κράτος και στη δικαιοσύνη
έχουµε. Δεν έρχεται ανάποδα σε αυτές τις αντιδραστικές
αλλαγές ο Κώδικας Δικηγόρων.
Τι κάνανε τώρα οι δικηγορικοί σύλλογοι; Μην τους θεοποιήσετε. Τρέχουσες συγκεκριµένες πλειοψηφίες είναι
σε συγκεκριµένα πράγµατα είναι. Εσείς οι κοπτόµενοι
περί συντεχνιών και περί του ενός και του αλλουνού; Είναι
ντροπή να µιλάµε. Δηλαδή τι; Επειδή είµαστε δικηγόροι,
θα µιλάµε για τους δικηγόρους µε υψηλότερο επίπεδο απ’
ότι µιλάµε για τους υπόλοιπους συλλόγους σε αυτήν τη
χώρα; Έχουν τη δική τους σφραγίδα. Ναι. Μα, το έκαναν.
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Από τότε µέχρι σήµερα.
Είδατε πουθενά στον καινούργιο κώδικα να υπάρχει
µέσα κάτι, ένα ψήγµα, που να αφορά στον –συγγνώµη για
την έκφραση, αλλά δεν γίνεται αλλιώς- πελάτη, στον πελάτη-πολίτη-εργαζόµενο-χειµαζόµενο σαν τους ίδιους;
Η έννοια της «επιστηµονικής οργάνωσης», δεν µπορεί
να εκφράσει, κατά τη γνώµη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, την αντίληψη των συµφερόντων της πλειοψηφίας των µισθωτών και αδυνάµων νέων δικηγόρων.
Δεν γίνεται. Δεν ξέρω και δεν έχει κανένα νόηµα να σταθµίσω, εφ’ όσον υπηρετεί τη συγκεκριµένη πολιτική, αν ο
καινούργιος κώδικας είναι θεµελιωδώς καλύτερος για
τους δικηγόρους. Και δεν το αφήνω στην κρίση τους. Η
ζωή είναι αυτή που θα το αποδείξει. Όταν θα απολύονται
δικηγόροι ή θα πιάνουν δουλειά µε ατοµικές συµβάσεις
σε µεγάλα δικηγορικά γραφεία για δυόµισι κατοστάρικα.
Κι εννοώ 250 ευρώ. Διότι µόλις πεις για «κατοστάρικο»
εδώ, µπορεί κάποιου το µυαλό να πάει σε τίποτα µεγαλοαµοιβές από αυτές που ακούγονται. Θα αµείβονται, λοιπόν, µε δύοµισι και µε τρία κατοστάρικα και να
πληρώνουν από την τσέπη τους τη βενζίνη και το πάρκινγκ στα δικαστήρια.
Μπορούσαµε. Αν θέλαµε να κάνουµε αλλαγή, έπρεπε
να κάνουµε αλλαγή πολιτικής και όχι κώδικα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Φτάνω στο δια ταύτα. Χρειάζοµαι λιγότερο από ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δηλαδή, έπρεπε να καταργήσουµε όλα τα µέτρα, να καταργήσουµε την αντίληψη περί κλειστών επαγγελµάτων
και να το ξαναδούµε από την αρχή. Να έχουµε ένα αναβαθµισµένο πρόγραµµα σπουδών, η άσκηση να είναι
εντός του Πανεπιστηµίου και στα πλαίσια µίας πραγµατικά δωρεάν παιδείας. Επίσης, θα έπρεπε οι άνθρωποι
που θα την κάνουν να είναι ασφαλισµένοι. Και όταν βγαίνουν µε ένα πτυχίο –όπως όλα τα παιδιά της γης- να βγαίνουν µε ένα πτυχίο το οποίο έχουν επιλέξει να είναι πτυχίο
Νοµικής και να είναι και δικηγόροι. Και να την κάνουν την
άσκηση δια των πανεπιστηµίων ως προπτυχιακή.
Τι εξοµοιώσεις λέµε τώρα µε τον ιδιωτικό τοµέα και
ατοµικές συµβάσεις; Από τη στιγµή που υπάρχουν ατοµικές συµβάσεις, υπάρχει και ατοµική υποχώρηση στη δουλεία λόγω ανάγκης. Ο µισθός των µισθωτών έπρεπε να
είναι µισθός σύγχρονων αναγκών, να είναι τριάντα πέντε
ώρες την εβδοµάδα, για να υπάρχει και ποιοτική δουλειά,
να είναι επτάωρο, να είναι πενθήµερο, να πηγαίνει µαζί µε
τα δικαστήρια και µαζί µε τον κόσµο, να καλύπτει το σύνολο των εισφορών και να τα καλύπτει αυτά ο µεγαλοδικηγόρος που τον έχει µισθωτό κατά τα 2/3.
Να µην µιλήσω για το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δεν θέλω να
µπω σε τέτοιες λεπτοµέρειες.
Θα ήθελα να κάνω µόνο µία διευκρίνιση: οι νέοι δικηγόροι, οι φτωχοί δικηγόροι, οι µικροί δικηγόροι, ήτοι η πραγµατική πλειοψηφία, δεν έχει κατ’ ελάχιστον να ωφεληθεί
από το νέο αυτό Κώδικα Δικηγόρων πενήντα εννέα έτη
µετά.
Στο σηµείο αυτό θα κάνω µία µικρή επισήµανση: ήµουν
ασκούµενη δικηγόρος όταν χρειάστηκα µία τροµακτική
εγχείριση και µάλιστα στο κεφάλι. Δεν καλύφθηκε ποτέ
και χρειάστηκε να δανειστώ. Πάνε πάρα πολλά χρόνια.
Με τον καινούργιο κώδικα ένας ασκούµενος δικηγόρος
πάλι ακάλυπτος θα µείνει αν χρειαστεί µία εγχείριση και
θα χρειαστεί να δανειστεί. Σε αυτά τα πενήντα εννέα χρό-
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νια δεν άλλαξε τίποτε, µα τίποτε απολύτως από την κυρίαρχη πολιτική. Όταν θα αλλάξει, εδώ θα είµαστε για να
µιλάµε για βελτιώσεις.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής τον παρόντα καινούργιο
Κώδικα Δικηγόρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Εισερχόµαστε στους αγορητές.
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Παπακώστα – Σιδηροπούλου, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είστε άτυχος, κύριε Υπουργέ. Λυπάµαι να σας πω ότι
αντί να ασχοληθούν µε την ουσία του νοµοθετήµατος το
οποίο εισάγεται περί Κώδικα Δικηγόρων, δυστυχώς κυριαρχούν τίτλοι όπως «µπάχαλο στην Ολοµέλεια», αναφερόµενοι στην προηγούµενη διαδικασία, στην αρχή αυτής
της συζήτησης του Τµήµατός µας, κυριαρχεί η συµπεριφορά της Χρυσής Αυγής, κυριαρχεί η περίεργα ακραία
συµπεριφορά του κ. Καµµένου που νοµιµοποιεί τις ανάλογες συµπεριφορές δυστυχώς -και λυπούµαι για αυτό- της
Χρυσής Αυγής -πώς δεν το αντιλαµβάνεται αυτό ο έµπειρος κ. Καµµένος;- κυριαρχεί η αµφισβήτηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών συστηµατικά, κατ’ επάγγελµα, κατ’
εξακολούθηση και κατ’ επανάληψη από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ µε αποκορύφωµα τις σηµερινές αντιρρήσεις.
Ποιο είναι το συµπέρασµα; Δύο λέξεις: Τρέφουν πόλωση, αγαπητοί συνάδελφοι. Τι σηµαίνει «τρέφουν πόλωση»;
Ο κ. Τσούκαλης είπε πολύ ορθά προηγουµένως, ότι θα
πρέπει το νοµοθέτηµα -στην προκειµένη περίπτωση ο Κώδικας περί Δικηγόρων, ο οποίος αφορά την πολιτεία, ο
οποίος αφορά την κοινωνία, ο οποίος αφορά ασφαλώς
και τους δικηγόρους- να γίνει κτήµα της ελληνικής κοινωνίας.
Αγαπητέ συνάδελφε, πώς να γίνει κτήµα της ελληνικής
κοινωνίας όταν ο στόχος είναι η συνειδητή γραµµή πόλωσης;
Σας εγκαλώ, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
πρωτίστως και σας λέω ευθέως ότι δεν ενδιαφέρεστε. Και
ο αγαπητός συνάδελφος κ. Τσούκαλης είπε ότι από την
πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης επί της ουσίας
δεν ελέχθη ούτε ένα φωνήεν. Ασφαλώς και δεν ελέχθη.
Ποιος είναι ο λόγος; Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή
για εµένα, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν ενδιαφέρεστε για
την ουσία των νοµοθετηµάτων που εισέρχονται είτε στην
Ολοµέλεια είτε στα Τµήµατα -όπως στην προκειµένη περίπτωση- αλλά ενδιαφέρεστε να τρέφετε πόλωση µέσα
και έξω από το Κοινοβούλιο, προσπαθώντας να αντλήσετε οφέλη από την αγκοµαχούσα ελληνική κοινωνία.
Αυτή είναι η κεντρική πολιτική σας γραµµή.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν είναι γραµµή της εισηγήτριας, της κ. Κωνσταντοπούλου, αλλά είναι η κεντρική
γραµµή ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουµε να είµαστε πολιτικά δίκαιοι.
Η απόδειξη αυτών που λέω είναι η εξής απλή: Θα
έπρεπε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, η αίτηση «περί αντιρρήσεων» από την αρχή να είχε απορριφθεί ως απαράδεκτη. Και έπρεπε να είχε απορριφθεί ως
απαράδεκτη διότι προφανώς δεν εισήχθη τέτοιο αίτηµα
αντιρρήσεων στην αρµόδια επιτροπή. Άρα, δεν θα µπορούσε να εισαχθεί οµοειδές αίτηµα στο Τµήµα, στην Ολοµέλεια, στο Σώµα.
Ξέρετε γιατί συζητήθηκε; Πολιτικά ερµηνεύοντας το,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

συζητήθηκε για να πάψετε να λέτε, αφού υπερψηφίστηκε
τελικώς από το Τµήµα, όσα λέγατε.
Κατά συνέπεια, καταστρατηγήθηκε ο Κανονισµός, τον
οποίο δήθεν υπερασπίζεστε µε κροκοδείλια δάκρυα, για
να πάψετε να λέτε όσα λέγατε ως κεντρική γραµµή ΣΥΡΙΖΑ. Τρέφετε, δηλαδή, πόλωση παρέα µε εκείνους, των
οποίων, όπως σας είπα προηγουµένως, οι συµπεριφορές
κυριαρχούν και νοµιµοποιούν, δυστυχώς, τις συµπεριφορές της Χρυσής Αυγής. Αυτή είναι η ουσία της συµπεριφοράς σας. Και αυτό δεν προµηνύει κανένα καλό φυσικά
για τον τόπο.
Έρχοµαι επί της ουσίας του νοµοσχεδίου.
Η πολιτική ουσία, δηλαδή το να καταλάβεις την πολιτική
στόχευση, πού κατευθύνεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
πού κατευθύνονται τα υπόλοιπα κόµµατα του Τµήµατός
µας, είναι κεντρικής και κοµβικής σηµασίας πολιτικό ζήτηµα.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα,
ο Κώδικας περί Δικηγόρων, αναµφίβολα αποτελεί µια από
τις µεταρρυθµιστικές προτάσεις της Κυβέρνησης, η
οποία ήταν προγραµµατισµένη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Πρέπει να σας πω ότι εµπιστεύοµαι το νοµοθέτηµα για
έναν πάρα πολύ απλό και προφανή λόγο. Διότι είναι προϊόν και αποτέλεσµα µιας πολύµηνης, µιας συντονισµένης
προσπάθειας από µια ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία και συστήθηκε µε το ν.4139/2013, η οποία
και απετελέσθη από διακεκριµένους δικηγόρους.
Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι ο ισχύων κώδικας, ο οποίος
ψηφίστηκε το ’54, ήταν ένας κώδικας διορατικός. Γι’ αυτό,
άλλωστε, κράτησε πενήντα εννέα ολόκληρα χρόνια.
Ωστόσο, οι εξελίξεις, τα νέα δεδοµένα, η οικονοµική
κρίση µέσα σε αυτά, οι µεταβολές οι οποίες έχουν συντελεστεί στο λειτούργηµα του δικηγόρου επέβαλαν την επικαιροποίηση -πράγµα το οποίο συµβαίνει σήµερα- και
εποµένως την αντικατάσταση αυτού του καλού νοµοθετήµατος µε ένα πιο σύγχρονο νοµοθέτηµα.
Κατά την άποψή µου οι αλλαγές, κύριε Πρόεδρε, και
αγαπητοί συνάδελφοι, που φέρνει ο νέος κώδικας είναι
θετικές, τυγχάνουν της αποδοχής των επιστηµονικών
συλλόγων, δηλαδή των δικηγορικών συλλόγων της
χώρας, έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και στον πολίτη και
βεβαίως, κατ’ επέκταση, στους ενδιαφερόµενους, που
είναι οι δικηγόροι.
Είναι προς την ορθή κατεύθυνση, για παράδειγµα, η θεσµική κατοχύρωση του ρόλου του δικηγόρου ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης, των δικηγορικών συλλόγων και
της ολοµέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας. Είναι προς την ορθή κατεύθυνση η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός του θεσµού των διαγωνισµών
υποψηφίων δικηγόρων µε την καθιέρωση γραπτών εξετάσεων σε επίπεδο πανελλήνιο. Είναι σωστή η προώθηση
της διαµεσολάβησης.
Είπε η αγαπητή συνάδελφος, η κ. Κανέλλη, προηγουµένως ότι ο κόσµος λέει «δεν έχω δικηγόρο να πληρώσω»
ή «µε πούλησε ο δικηγόρος». Δεν είναι απαραίτητο πλέον
µε το νέο κώδικα τα πάντα να πηγαίνουν στις αίθουσες
των δικαστηρίων. Με το νέο κώδικα προωθείται η ίδρυση
µονίµων διαιτησιών σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους και η προώθηση της διαµεσολάβησης, ώστε να επιλύονται οι διαφορές εξωδικαστικά, δηλαδή έξω από τις
αίθουσες των δικαστηρίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
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Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, η απαγκίστρωση από τους δικηγορικούς συλλόγους των πειθαρχικών συµβουλίων, από τα διοικητικά
συµβούλια των δικηγορικών συλλόγων είναι προς την
ορθή κατεύθυνση.
Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει για µένα ένα θέµα,
κύριε Υπουργέ. Το θέµα που υπάρχει, είναι αναφορικά µε
τη διάταξη για την προαιρετική, για όλα τα µέλη, παράσταση των δικηγόρων κατά τη διαδικασία σύνταξης των
συµβολαίων. Αυτό για λόγους εξυπηρέτησης δηµοσίου
συµφέροντος εκτιµώ ότι θα οδηγηθεί προς την αντίθετη
κατεύθυνση. Γιατί θα οδηγηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση; Διότι και θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη γραφειοκρατία τον ήδη βεβαρηµένο τοµέα της δικαιοσύνης αλλά
εκτιµώ ότι θα οδηγήσει και σε φοροδιαφυγή. Διότι ο δικηγόρος µπορεί να παρίσταται αλλά δεν θα κόβει το αντίστοιχο παραστατικό το οποίο βεβαίως και έκοβε, πράγµα
που τελικά θα επιφέρει και πάλι ζηµία στο δηµόσιο.
Θα κάνω µία αναφορά για τους νέους δικηγόρους, η
οποία έχει διττή κατεύθυνση, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί
συνάδελφοι. Γιατί δεν θα πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη
αµοιβή, όπως καθορίζεται για τις δικαστικές πράξεις και
για τις πράξεις τις οποίες διενεργεί ο δικηγόρος συµβουλευτικά µε οποιοδήποτε τρόπο και µε οποιοδήποτε µέσο;
Γιατί δεν θα πρέπει να καθοριστεί, για παράδειγµα, ελάχιστη αµοιβή; Επίσης, γιατί δεν υπάρχει και καµµία πρόνοια για τους νέους δικηγόρους, για την ένταξή τους σε
προγράµµατα ΕΣΠΑ; Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη ούτε
για µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές. Ένας νέος συνάδελφος πρέπει να πληρώσει 4.000 ευρώ σε ασφαλιστικές
εισφορές, χωρίς να ελέγχεται το εάν και κατά πόσο µπορεί να ανταποκριθεί µε τα εισοδήµατά του σ’ αυτήν την
κατάσταση.
Θα ήθελα να σας πω ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το ποσοστό ανεργίας των
νέων δικηγόρων στην Αθήνα έφτασε το 44,92% το πρώτο
εξάµηνο του 2013.
Κλείνω -και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την
ανοχή- λέγοντας ότι θα υπερψηφίσω αυτόν τον κώδικα,
διότι θεωρώ ότι είναι ένα νοµοθέτηµα επικαιροποιηµένο
και πως αντανακλά τις ανάγκες της κοινωνίας και ανταποκρίνεται σ’ αυτές. Νοµίζω ότι αυτό είναι το ορθό και για
την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης από τους δικηγόρους
που ορίζονται πλέον -και ορθώς- ως συλλειτουργοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλούσα, όσο µπορούµε,
να µην υπερβαίνουµε το χρόνο, διότι είναι ήδη περασµένη
η ώρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταύρος Κοντονής, Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η σηµερινή συζήτηση στο Τµήµα γίνεται υπό τη βαριά
σκιά της τρόικας. Και γίνεται υπό τη βαριά σκιά της τρόικας όχι µόνο διότι ο πρώτος και κύριος λόγος της κρίσης
στο δικηγορικό επάγγελµα είναι η πολιτική η οποία έχει
επιβληθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια αλλά και επειδή
φαίνεται ότι η τρόικα επεµβαίνει κατά τρόπο ανάρµοστο
-και απορώ πώς γίνεται αποδεκτή αυτή η παρέµβασή τηςστον τρόπο που νοµοθετεί η ελληνική Βουλή.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Μας είπε ο κύριος Υπουργός και στην επιτροπή, µας το λέει και σήµερα, ότι δήθεν
αυτό το µήνυµα που πήρε από τον εκπρόσωπο της τρόι-
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κας δεν είχε καµµία σχέση µε την πρόθεση της Κυβέρνησης να νοµοθετήσει.
Επίσης, ακούσαµε το εξής. Τέλος πάντων, γιατί συζητάµε εδώ, όταν αυτό το µήνυµα είχε αποσταλεί στους
προέδρους των δικηγορικών συλλόγων; Λίγο ως πολύ
µας είπαν σήµερα ότι αυτό το έγγραφο ήταν κάτι σαν κοινόχρηστο.
Σας λέω, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι –και το λέω και σε
εσάς, κύριε Υπουργέ- ότι το έγγραφο αυτό δεν το έχουν
πάρει οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων ή ότι το
πήραν επιλεγµένοι πρόεδροι. Διότι ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, ο κ. Σπυρίδων Καλογερίας,
είχε την καλοσύνη και την ευγένεια, µε το βάρος και το
κύρος της θέσεώς του, να µε ενηµερώσει ότι κάτι τέτοιο
δεν συνέβη.
Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν αυτό το έγγραφο να µας
λέτε εσείς ότι έχει διανεµηθεί στους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων και ένας εξ’ αυτών να σας διαψεύδει
κατηγορηµατικά; Αυτή η διάψευση είναι κόλαφος για την
Κυβέρνηση, είναι κόλαφος για τις πρακτικές που ακολουθείτε.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, ως προς την ουσία όλων
αυτών που σήµερα νοµοθετείτε, θα ήθελα να πω τα εξής:
Πιστεύουµε ότι το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν χιλιάδες
δικηγόροι -και κυρίως νέοι δικηγόροι- δεν είναι πρόβληµα
υπερβολικού αριθµού δικηγόρων. Είναι πρόβληµα πρώτα
και κύρια της πολιτικής, όπως σας είπα προηγουµένως,
που έχετε εφαρµόσει τα τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ και
η Νέα Δηµοκρατία.
Το δεύτερο πρόβληµα, είναι ότι εξ’ αυτής της πολιτικής
έχει µειωθεί σε τέτοιο βαθµό το εισόδηµα και έχει περιπέσει στα πλέον χαµηλά επίπεδα η αγοραστική και η εργατική δύναµη, που εξ’ αυτού και µόνο του λόγου υπάρχει
σοβαρό πρόβληµα στο να απευθυνθεί κάποιος πολίτης
στη δικαιοσύνη. Διότι πλέον τη δικαιοσύνη εσείς την έχετε
καταστήσει ακριβή στην Ελλάδα.
Εδώ θα πρέπει όλοι να σκεφτούµε ότι όταν ένας πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, τότε εδώ παραβιάζονται ουσιαστικές διατάξεις του
Συντάγµατος, ακόµη και της ΕΣΔΑ.
Το θέµα, όµως, είναι και κοινωνικό. Πού θα τραπεί όλη
αυτή η αδυναµία απεύθυνσης στη δικαιοσύνη; Στην αυτοδικία! Θέλετε να φτάσουµε σε τέτοιες καταστάσεις;
Επιθυµείτε τέτοιες καταστάσεις;
Το τρίτο πρόβληµα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και
εντάσσεται σε αυτό που σας λέω, είναι ότι σήµερα ο δικηγόρος αντιµετωπίζει υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για σκεφτείτε: Ανταποκρίνονται αυτές οι εισφορές στις παρεχόµενες υπηρεσίες; Ανταποκρίνονται στο συνταξιοδοτικό δικαίωµα του
δικηγόρου ή στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη; Θα
µπορούσαν αυτές οι υψηλότατες εισφορές να λύσουν το
πρόβληµα; Όχι! Και το µεν ιατροφαρµακευτικό πρόβληµα
το βιώνουν χιλιάδες χιλιάδων δικηγόρων και ασκουµένων
δικηγόρων, για δε το συνταξιοδοτικό τους δικαίωµα, σας
υπενθυµίζω ότι το Ταµείο Νοµικών ήταν από τα πιο εύρωστα ταµεία στην Ελλάδα.
Η περίφηµη, όµως, κυβέρνηση Σηµίτη είχε την έµπνευση να πάρει τα αποθεµατικά των ταµείων, τα οποία
θα µπορούσαν να δίνουν, ιδίως στους δικηγόρους, µια
αξιοπρεπέστατη σύνταξη ώστε να µην µένουν µέχρι βαθέως γήρατος στην υπηρεσία κι έτσι δηµιούργησε την
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ισχυρή Ελλάδα!
Ωραία ισχυρή Ελλάδα φτιάχτηκε! Και για να αποζηµιώσει τα ταµεία, έδωσε τα περίφηµα οµόλογα, τα οποία πάλι
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε το περίφηµο PSI στην ουσία
διέγραψε. Έτσι έχουν φτάσει σήµερα οι δικηγόροι στην
Ελλάδα σε απόλυτη ένδεια, σε απόλυτη αδυναµία να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες.
Το τρίτο που θα ήθελα να σας πω είναι η υψηλή φορολογία. Θα πρέπει επιτέλους ο Έλληνας πολίτης που µας
ακούει να πληροφορηθεί ότι κάθε φορά που πληρώνει το
δικηγόρο του, πληρώνει 12% υπέρ του ταµείου του οικείου δικηγορικού συλλόγου, 15% προκαταβολή φόρου,
23% ΦΠΑ και 26% φόρο από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή,
πληρώνει το 46% της αµοιβής σε φόρους.
Εποµένως, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήµατα που έχετε
συσσωρεύσει µε την πολιτική σας, αυτήν την άδικη και
φοροµπηχτική πολιτική, είναι τα προβλήµατα που σήµερα
χειµάζουν τον δικηγορικό κόσµο.
Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο ζήτηµα το οποίο θα πρέπει να σας απασχολήσει και έχει να κάνει µε την προσφυγή του κόσµου στη δικαιοσύνη και την άσκηση του
δικηγορικού επαγγέλµατος, είναι αυτή η κατάσταση µε
την έκδοση των αποφάσεων. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ,
πόσα χρόνια κάνουν για να εκδοθούν και να δικαστούν
αποφάσεις; Γνωρίζετε -σας το είχα πει την προηγούµενη
φορά από του Βήµατος της Βουλής- ότι είχαµε υποβάλει
µηνύσεις τα µέλη της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου κατά εκλεκτών κυρίων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία πολιτεύονται κάτω από την οµπρέλα
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και µετά από τριάµιση χρόνια µας κάλεσε ο πταισµατοδίκης να καταθέσουµε. Αυτό είναι απονοµή της δικαιοσύνης;
Και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ: Έχω στα χέρια µου απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου. Αφορά προσφυγή η οποία κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2003 σε
απόφαση του ΙΚΑ το Δεκέµβριο του 2002. Ξέρετε πότε δικάστηκε; Το 2008. Ξέρετε πότε εκδόθηκε η απόφαση; Το
2012. Ξέρετε πότε µου κοινοποιήθηκε; Στις 22-7-2013!
Κύριε Υπουργέ, καταθέτω την απόφαση αυτή για να λάβετε γνώση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση,
η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το τραγικό της υπόθεσης ξέρετε ποιο είναι σε αυτήν
την απόφαση, µε την οποία ο εντολέας µου κέρδισε τη
δίκη; Ότι τον Απρίλιο του 2012 απεβίωσε. Αυτή είναι η κατάσταση σήµερα στη δικαιοσύνη!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ζωή σε εµάς.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ζωή σε εσάς, κύριε Βορίδη,
αλλά έτσι όπως το πάτε δεν θα έχει ζωή ο ελληνικός λαός
και δεν θα έχει ζωή και η δικαιοσύνη στο τέλος.
Πού αλλού πρέπει να οδηγηθούµε; Για να εκδοθεί και
να κοινοποιηθεί µία απόφαση πέρασαν δέκα χρόνια. Πού;
Στον Α’ βαθµό! Και µιλάµε για Κώδικες Δικηγόρων, για
νέα συστήµατα, για ανταπόκριση στην νέα εποχή;
Αυτά κύριε Υπουργέ, είναι τα σοβαρά ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε, κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σήµερα να
συζητήσουµε τον Κώδικα Δικηγόρων και βλέπουµε ότι
στην πρωτοκαθεδρία, όσον αφορά το θέµα των αµοιβών,
έχει τεθεί όχι το σύστηµα των τιµών αναφοράς αλλά η έγγραφη συµφωνία. Αυτό επενδύεται και µάλιστα ιδεολογικά, ότι δήθεν θα υπάρξουν καλύτερες τιµές για τον
προσφεύγοντα στη δικαιοσύνη.
Θέλω να πω ότι αυτοί οι ισχυρισµοί, κύριε Υπουργέ, συνιστούν λαϊκιστική ρητορεία, επιδερµική προσέγγιση του
προβλήµατος και επενδύονται µε απατηλά επιχειρήµατα.
Διότι όλοι γνωρίζουµε, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, ότι από αυτό το σύστηµα οι µόνοι κερδισµένοι θα
είναι οι τράπεζες και οι θυγατρικές των τραπεζών ασφαλιστικές εταιρείες και εκείνοι που θα έχουν τη µεγίστη
βλάβη θα είναι οι νέοι δικηγόροι, οι οποίοι θα βρεθούν έρµαια αυτών των εκβιασµών.
Γι’ αυτόν τον λόγο και δεν ψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος για επτά λεπτά.
Θα οµιλήσετε από τη θέση σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά
τον Κανονισµό, θα µιλήσω από τη θέση µου. Αν µιλούσαµε
πάνω από επτά λεπτά θα µπορούσα να είµαι στο Βήµα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξ όσων
αγορητών της Αντιπολιτεύσεως µετά προσοχής παρακολούθησα –και νοµίζω ότι τους παρακολούθησα όλους- αν
εξαιρέσω τον κ. Τσούκαλη, ουδείς άλλος ανεφέρθη στην
ουσία του νοµοσχεδίου. Η µόνη αναφορά η οποία έγινε
µετά από εννέα λεπτά και είκοσι ένα δευτερόλεπτα αγορεύσεως του αγαπητού κ. Κοντονή, ήταν αυτή η τελευταία περί τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και το
γεγονός ότι προβλέπεται –λέει- κατάρτιση συµφωνητικού.
Περίµενα να πει ότι προβλέπεται κατάρτιση συµφωνητικού αλλά υπάρχει και πρόνοια για τις περιπτώσεις που
δεν υπάρχει έγγραφη συµφωνία. Διότι όσοι είµαστε δικηγόροι –και µάλιστα ετών- και όσοι τυχόν έχουµε θητεύσει
και στα διοικητικά συµβούλια των συλλόγων µας -ο υποφαινόµενος εθήτευσε σχετικά νωρίς τρείς θητείες, από
το 1990 έως το 1999- ξέρουµε και την ιστορία και την πορεία των πραγµάτων.
Ξέρουµε ότι, όταν µπήκαµε στη δικηγορία, δεν υπήρχε
ούτε ΕΣΠΑ ούτε τίποτα. Ξέραµε ότι έπρεπε να πάµε στη
συνεταιριστική τράπεζα ή σε όποια άλλη, να µας δώσει
το δάνειο για να πάρουµε τον εξοπλισµό και τα βιβλία µας
–όσοι δεν είχαµε βεβαίως άλλες δυνατότητες. Ξέρουµε
ότι εµείς φτιάξαµε στη συνέχεια τα Ταµεία Συνεργασίας
και Αλληλοβοηθείας και για ποιους λόγους τα φτιάξαµε
και ξέρουµε γιατί εµείς ήµασταν πάλι αυτοί που δώσαµε
λυσσαλέους αγώνες για να υπάρξουν τα ελάχιστα όρια
αµοιβών. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσω τώρα εδώ. Θα
ήταν πολύ ενδιαφέρον, όµως, να τα αναλύσουµε και να
τα πούµε.
Αν επιχαίρω σήµερα, είναι κυρίως για τους εξής δύο λόγους. Ο ένας, είναι ότι εδώ δεν υπάρχει καµµία βαριά σκιά
καµµιάς τρόικας αλλά υπάρχει η έξυπνη διαπραγµατευτική θέση της ελληνικής Κυβερνήσεως κατά τη σύνταξη
του µεσοπροθέσµου, µε την ανάλογη διατύπωση.
Δεν ξέρω, Νίκο Τσούκαλη, ποιοί συνέβαλαν σε αυτό
ούτε έχει σηµασία να επιµερίσουµε αλλά αυτό έδωσε τη
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δυνατότητα σε έναν πλήρη γνώσεων και θάρρους, τελικά,
Υπουργό, ο οποίος σεµνά δεν µας λέει ότι κατά την ανταλλαγή αυτών των e-mails -για τα οποία εγώ δεν κατάλαβα γιατί θα πρέπει να ντρέπεται κανείς, µάλλον θα
πρέπει να επαίρεται- κατόρθωσε να διασφαλίσει και να
διαφυλάξει το κύρος του δικηγορικού σώµατος, διασφαλίζοντας τις ελάχιστες αµοιβές, προσδιορίζοντας τις ελάχιστες αµοιβές ακόµα και για τους ασκουµένους -άσχετα
αν εµείς στην επαρχία δεν θα µπορούµε να συντηρήσουµε ασκουµένους σε αυτό το ύψος ποσών- και ότι από
εκεί και πέρα µπορούµε να λέµε ότι διατηρούµε πλέον δικηγορικούς συλλόγους, ότι θα έχουµε δικηγορικούς συλλόγους.
Διότι αν δεν υπήρχαν τα ελάχιστα, δεν θα υπήρχαν δικηγορικοί σύλλογοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα
υπήρχε µία κεντρική βάση δεδοµένων, προφανώς στην
Αθήνα και αν θέλαµε κάποιο πιστοποιητικό, θα το παίρναµε από εκεί. Εάν ήταν να καταβάλουµε δε τας εισφοράς, απευθείας θα πηγαίναµε στην αντίστοιχη τράπεζα,
στον αντίστοιχο λογαριασµό και θα τελειώναµε.
Δεν έχουµε καταλάβει τι έχει επιτευχθεί; Εάν δεν το
έχουµε καταλάβει, είναι κρίµα. Εάν το έχουµε καταλάβει
και το αποσιωπούµε, είναι πολλές φορές κρίµα.
Γιατί θα πρέπει σε αυτόν τον τόπο να λειτουργούµε
κατά αυτόν τον τρόπο; Χρόνια και χρόνια όσοι πηγαίναµε
στις ολοµέλειες λέγαµε να κατοχυρωθεί ο θεσµός της
ολοµέλειας, η λειτουργία των οργάνων της. Το περιγράφουµε εδώ µέσα. Κανένας δεν λέει τίποτα, κουβέντα,
άχνα! Γιατί;
Και να ήταν µόνο αυτό; Για τους επαρχιακούς συλλόγους ξέρετε τι καταστροφική ήταν η εισπήδηση του θεσµού των συνδυασµών; Διαλυθήκαµε. Πάρα πολλοί καλοί
και ικανοί συνάδελφοι δεν έµπαιναν στα ψηφοδέλτια για
να µην θεωρηθούν ότι έχουν αντιπαράθεση ή αντιπαλότητα µε τους άλλους. Φτώχυναν οι συνδυασµοί, φτώχυναν τα συµβούλια.
Ζητούσαµε όλοι οι επαρχιακοί σύλλογοι να ανεβεί το
ποσοστό και είχαµε ένα σοβαρό επιχείρηµα. Όταν το ‘54
προέβλεψαν το όριο των διακοσίων, είναι ζήτηµα εάν είχε
διακόσιους τότε η Αθήνα. Οι επαρχιακοί σύλλογοι τότε
άντε να είχαν τριάντα, σαράντα. Ήταν οι εποχές ακόµα
που και οι πτυχιούχοι και άλλων σχολών όπως της Παντείου γίνονταν δικολάβοι, γιατί είχαµε ανάγκη δικηγόρων.
Έχουµε ξεχάσει την ιστορία, αγνοούµε το βάθος και το
κάνουµε ανεπίγνωστα. Διότι, πρώτον αγνοούµε ιστορία,
δεν µελετάµε ιστορία και χάνουµε τη συνέχεια.
Θα ήθελα, όµως, να πω ακόµα και ένα, δύο πράγµατα.
Πόσο αµελητέο είναι ότι καθιερώνεται, αγαπητοί κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι δικηγόροι -που δεν είµαστε οι πολλοί σε αυτήν τη Βουλή, είµαστε οι ελάχιστοι- ο πανελλήνιος διαγωνισµός για την απόκτηση της άδειας
ικανότητος ασκήσεως του επαγγέλµατος; Γιατί; Γινόντουσαν κανονικά οι εξετάσεις; Ήµασταν περήφανοι για τις
εξετάσεις µας; Φαντάζοµαι ότι δεν θα το υποστηρίξει κανείς. Εάν αυτό δεν λέγεται νοικοκυριό και ξεκαθάρισµα,
τι λέγεται;
Καθ’ υποφοράν, κατά το λαϊκιστικό µοντέλο και πρότυπο, άκουσα από συνάδελφο, που δεν είναι τώρα στην
Αίθουσα, να ψέγει την κατάργηση των παραστάσεων στα
συµβόλαια. Γιατί καθ’ υποφοράν; Είναι ντροπή να πούµε
ότι απαλλάσσουµε από αυτό το άγος τους πολίτες; Το βαφτίσαµε διασφάλιση των συναλλαγών. Ό,τι θέλουµε φτιάχνουµε. Και γλωσσοπλάστες είµαστε και εννοιοπλάστες
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είµαστε, ό,τι θέλουµε είµαστε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό το ανελέητο νταβατζηλίκι εις βάρος του λαού, για
τον οποίο όλοι κόπτονται, καταργείται. Και µέσα σε αυτήν
την συγκυρία απαλλάσσεται ο τοµέας των ακινήτων από
ένα µεγάλο άγος και άχθος. Και µπορεί να δυσαρεστώ
αυτήν τη στιγµή συναδέλφους δικηγόρους που µε
ακούνε, ξέρω όµως ότι ικανοποιείται η συντριπτική πλειοψηφία -εάν όχι το όλον- του ελληνικού λαού.
Διότι, κάποτε πρέπει να πάψει η υποκρισία σε αυτόν τον
τόπο. Πρέπει να πάψει ο ένας να λειτουργεί εις βάρος του
άλλου. Πρέπει να πάψει ο παρασιτισµός και να µην κατασκευάζουµε µετέωρα και φθηνά πολλές φορές επιχειρήµατα.
Τι ακούστηκε; Ότι υπάρχουν θέµατα –και εκεί θα συµφωνήσω επιµέρους- που δεν είναι του νοµοσχεδίου. Ναι,
είναι αδιανόητο και απαράδεκτο αλλά δεν είναι έργο
αυτής της Κυβερνήσεως. Έργο αυτής τη Κυβερνήσεως
είναι να µην έχουµε την παρακράτηση του φόρου και του
ΦΠΑ. Θα πρέπει να απαλλαγούµε από το ένα άχθος, για
να µην αναφερθώ και …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
συνάδελφε, συντοµεύετε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν είµαστε και πολλοί αγορητές.
Είναι άλλος ένας νοµίζω. Ένα λεπτό ακόµα.
Εδώ όταν φτάσαµε να πούµε: «Εντάξει ρε παιδιά, µας
κάνατε εµπόρους; Ο κώδικας λέει ότι δεν είµαστε έµποροι.
Επιτηδευµατίες; Τεχνίτες; Τι µας κάνατε και µας φορτώσατε το ΦΠΑ; Ε, τουλάχιστον δώστε µας τη δυνατότητα
να σας το δίνουµε µαζί µε το διπλότυπο». «Όχι», λέει «να
το δίνετε χώρια». Γιατί; Πρέπει να πηγαίνουν να αποδίδουν
κατάσταση κανονικά; «Θα τα συµψηφίσουµε στην πορεία».
Κώφευε και ακόµη κωφεύει το κράτος µας.
Αν θέλετε, λοιπόν, να κάνουµε µία συζήτηση για το όλον
και τα επέκεινα, να παραδεχθούµε τα ορθά. Διότι υπάρχει
και άλλο ένα θέµα που περίµενα τουλάχιστον κάποιοι, οι
οποίοι διαρρηγνύουν ιµάτια περί των λαϊκών τάξεων, να
το βάλουν. Το θέµα το εάν θα πρέπει ή όχι όσοι απασχολούνται επί παγία αντιµισθία ή εµµίσθω εντολή στο δηµόσιο να έχουν και ελευθέραν την δικηγορία έξω και αν αυτό
αποτελεί αθέµιτο ή µη ανταγωνισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
συνάδελφε, συντοµεύετε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά
φερόµεθα υποκριτικώς.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσε κανείς να πει αρκετά πράγµατα. Εγώ, καταστρέφω κάθε
σκέψη και λόγο µε όσα πρόλαβα να πω. Θα πω ότι θα το
ψηφίσω το νοµοσχέδιο και επί της αρχής και κατ’ άρθρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Αθανάσιος Πετράκος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, µου κάνει τεράστια εντύπωση, διότι
συνάδελφοι επαίρονται, λέει, για το περίφηµο e-mail, αντί
να ντρεπόµαστε όλοι µας και όχι µόνο αυτοί οι οποίοι το
δέχονται. Διότι η αποκάλυψη του κωµικοτραγικού και
προσβλητικού e-mail των υπαλλήλων της τρόικας επιβεβαιώνει για µια ακόµη φορά τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί η Κυβέρνηση. Νοµοθετεί καθ’ υπόδειξη των
τροϊκανών. Δεν είναι βέβαια καινοφανές, το γνωρίζουµε
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αυτό. Αλλά είναι κωµικοτραγικό να αποκαλύπτεται περίτρανα µε αυτόν τον τρόπο.
Τι καταλαβαίνω εγώ διαβάζοντας αυτό το νοµοσχέδιο,
που δεν είµαι δικηγόρος; Ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται µε σκοπό να ενισχύσει το µοντέλο δικηγορίας
µέσω δικηγορικών εταιρειών σε βάρος των αυτοαπασχολούµενων ανεξάρτητων δικηγόρων και µε την πλειοψηφία
τους να απασχολούνται ως µισθωτοί σε δικηγορικές εταιρείες, χωρίς δικαιώµατα, µε εξευτελιστικές αµοιβές.
Γιατί; Διότι κινείται σε δύο κατευθύνσεις.
Πρώτον, κατάργηση κάθε εγγυηµένης αµοιβής ή αποζηµίωσης σε εφαρµογή των ιταµών και λεπτοµερών εντολών της τρόικας και δεύτερον, εξουδετέρωση κάθε
δυνατότητας συλλογικής αντίδρασης των δικηγόρων,
αφού η κατά παραγγελία νοµοθεσία φρόντισε επιπλέον
να αποδυναµώσει το ανώτατο όργανο των δικηγορικών
συλλόγων, δηλαδή τη γενική συνέλευση, εκχωρώντας
εξαιρετικές εξουσίες στον πρόεδρο και το διοικητικό συµβούλιο. Αυτή είναι όλη η ουσία.
Τρίτον, έρχεται και βάζει πανελλήνιες εξετάσεις στους
ασκούµενους δικηγόρους και αυτό κάποιοι οι οποίοι είναι
δικηγόροι το θεωρούν τροµερό. Αντί, δηλαδή, οι υποτιµητικές και εξευτελιστικές εξετάσεις που επιβάλλονται σε
νέους επιστήµονες να καταργηθούν, έρχεται και τις ενισχύει ως πανελλήνιες εξετάσεις. Δηλαδή τα πανεπιστήµια
δεν παίζουν κανένα ρόλο; Δηλαδή, ποια είναι η λογική την
οποία υπερασπίζεστε; Και όλα αυτά διότι ο βασικός στόχος, όπως είπα, είναι οι αυτοαπασχολούµενοι και οι νέοι
δικηγόροι.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες, κατά την κρίση µου, που
προκύπτουν απ’ αυτά που είπα προηγούµενα;
Η εξαθλίωση των αυτοαπασχολούµενων,των νέων δικηγόρων, των εµµίσθων συνεργατών, των εµµίσθων µε
πάγια αµοιβή αλλά και των ασκούµενων δικηγόρων. Το
µόνο σίγουρο είναι ότι θα ακολουθήσει η µετατροπή τους
σε φτηνό εργατικό, επιστηµονικό δυναµικό στην υπηρεσία
κυρίως των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και
των πολυπλόκαµων δικηγορικών εταιρειών που θέτουν
πλέον µόνες τους κανόνες του παιχνιδιού και σε αυτόν το
χώρο.
Από την άλλη µεριά, επειδή κάποιοι συνάδελφοι εδώ ενδιαφέρθηκαν για τον απλό λαό, θέλω να πω ότι τα µεσαία
και φτωχοποιηµένα στρώµατα της κοινωνίας δεν µπορούν, καθώς γίνεται γι’ αυτά όλο και πιο δαπανηρή -µέσα
από την αύξηση της τιµής των παραβόλων- η οποιαδήποτε δυνατότητα πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη για την
υπεράσπιση των δικαιωµάτων και των συµφερόντων τους
και µάλιστα σε µια εποχή που υποχωρεί το κοινωνικό κράτος δικαίου. Συνεπώς, η δικαστική προστασία γίνεται πολυτέλεια, προσιτή µόνο σε όποιον έχει τον τρόπο να
πληρώσει.
Επίσης, όχι προστασία αλλά αµείλικτη δίωξη περιµένει
κάθε διαµαρτυρόµενο απεργό, διαδηλωτή ή απλώς
φτωχό που δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της νέας
«εθνικής» υπόθεσης, της διάσωσης δηλαδή των τραπεζιτών και των λοιπών µεγαλοκαρχαριών από την κρίση.
Με τις ίδιες ρυθµίσεις αντιµετωπίζεται ουσιαστικά η δικηγορία ως εµπορική δραστηριότητα, µε προφανές όφελος, όπως είπα, για τις υφιστάµενες µεγάλες εταιρείες,
που έχουν πλέον την κεφαλαιακή βάση για δαπανηρή διαφήµιση ακόµα και στην τηλεόραση. Πείτε µου, ποιος νέος
δικηγόρος θα βάλει διαφήµιση στην τηλεόραση; Άρα,
ποιον ενισχύετε µε αυτό;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα µέτρα
που λαµβάνονται και σχεδιάζονται για τους δικηγόρους
δεν είναι βέβαια κάτι ξεχωριστό από τη χρεοκοπία ολόκληρου του ελληνικού λαού, η οποία µεθοδεύεται από την
Κυβέρνηση και την τρόικα. Αυτοαπασχολούµενοι µε
πολλά χρόνια δικηγορίας κλείνουν τα γραφεία τους και
κυνηγούν θέσεις σε µεγάλες εταιρείες. Στους δε νέους
δικηγόρους, οι γονείς τους πληρώνουν τις ασφαλιστικές
τους εισφορές, όσοι µπορούν.
Νέοι δικηγόροι, διαπραγµατεύονται τις συνθήκες σκλαβιάς τους µε 600 ευρώ. Οι ασκούµενοι, δουλεύουν χωρίς
καµµία κατοχύρωση, µε τους χειρότερους δυνατούς
όρους, για ένα χαρτζιλίκι στην καλύτερη περίπτωση των
500 ευρώ. Κάθε δικηγόρος και κυρίως νέος, τρέµει στο
τέλος του τριµήνου που θα κληθεί να αποδώσει το ΦΠΑ,
τα δάνεια για τα δήθεν υποτιθέµενα ιδιόκτητα γραφεία
του. Οι δικηγόροι καλούνται να πληρώσουν το χαράτσι
και όλα αυτά που «τρέχουν».
Φυσικά, καµµία µέριµνα δεν υπάρχει για το Ταµείο
Ανεργίας για τους νέους δικηγόρους. Το Ταµείο Πρόνοιας αρνείται να καλύψει τις δαπάνες, επικαλούµενο ταµειακές αδυναµίες. Το συµπέρασµα είναι ένα. Σε καθέναν
αυτοαπασχολούµενο και νέο τίθεται το ερώτηµα. Είτε
έξοδος από το επάγγελµα –αυτό είναι το δίληµµα- είτε µισθοποίηση µε τις χειρότερες συνθήκες.
Βεβαίως, κάποιοι επωφελούνται από αυτά τα µέτρα.
Δεν είναι άλλοι από τις πολύ µεγάλες δικηγορικές εταιρείες, αυτές που απασχολούν δεκάδες δικηγόρους, προτείνοντας το αµερικάνικο όνειρο που φαίνεται ότι έχει η
πλειοψηφία δηλαδή της δικηγορίας των δεκάδων ωρών
εργασίας, χωρίς ασφάλιση, µε πενιχρή αµοιβή, συχνά µε
εργασία-φασόν, µε την ψευδαίσθηση της δήθεν ανέλιξης.
Είναι τα νοµικά τµήµατα των τραπεζών και των µεγάλων
επιχειρήσεων. Είναι οι ίδιες οι µεγάλες επιχειρήσεις, για
τις οποίες η πρόσβαση στη δικηγορική υπηρεσία και στη
δικαιοσύνη καθίσταται ευνοϊκότερη και φθηνότερη.
Συνεπώς, µε βιοµηχανικούς ρυθµούς η συγκυβέρνηση
Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ξεριζώνει τα δικαιώµατα
και τις ελευθερίες των πολιτών και φυτεύει στη θέση τους
τις ελευθερίες και τα δικαιώµατα των εταιρειών. Το κόλπο
είναι παλιό και δοκιµασµένο. Από το στρατό των ανέργων
που δηµιουργείται, προσλαµβάνουν και κακοπληρώνουν
δικηγόρους, ενώ πωλούν ακριβά τα αποτελέσµατα της
εργασίας τους. Έτσι κερδίζουν αυτές οι εταιρείες, όπως
κερδίζουν και στους άλλους τοµείς, στις άλλες απελευθερώσεις, όπως στους µηχανικούς για παράδειγµα, και
τροφοδοτείται η δήθεν ανάπτυξη, που είναι ο υποτιθέµενος νέος στόχος.
Όµως ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα σας αφήσει να διαλύσετε ούτε
τη δικαιοσύνη ούτε τον ελληνικό λαό και να φτωχοποιήσετε και έναν επιπλέον κλάδο. Θα ανατρέψουµε πολύ
σύντοµα και εσάς και την πολιτική σας, την πολιτική του
εκβιασµού στον κόσµο, την πολιτική της φτωχοποίησης
και της ήττας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Αθανασίου για δεκαοκτώ
λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή αποφάνθηκε επί της προτά-
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σεως των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ και απορώ γιατί επανήλθε και κατά την κύρια συζήτηση του νοµοσχεδίου. Να
θυµίσω µόνο ότι το πολίτευµά µας είναι η κοινοβουλευτική προεδρευοµένη δηµοκρατία, θεµέλιο της οποίας,
όπως είπαν και οι εισηγητές, είναι η αρχή της δεδηλωµένης που εκφράζεται από τους εισηγητές, όπως και έγινε
στην επιτροπή και είναι η συνήθης πρακτική της Βουλής.
Τώρα θα ήθελα να µιλήσω επί του νοµοσχεδίου. Προτού αναφερθώ επί της αρχής του νοµοσχεδίου, θα ήθελα
πράγµατι εγώ, προσωπικά, να εξάρω τη συµβολή των δικηγορικών συλλόγων της χώρας για την προάσπιση του
δηµοκρατικού πολιτεύµατός µας και του δικαίου των πολιτών και βεβαίως τη συµβολή τους για τη διαµόρφωση
του νοµικού πολιτισµού της χώρας µας. Γι’ αυτό και για
πρώτη φορά ο κώδικας έρχεται -όπως ήταν αυτονόητοκαι από «άµισθο δηµόσιο υπάλληλο», όπως ονόµαζε τον
δικηγόρο µέχρι σήµερα, τον ονοµάζει «λειτουργό».
Ο υπό ψήφιση κώδικας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αποτελούσε ένα πάγιο αίτηµα της δικηγορικής κοινότητας και κατέχει στρατηγική θέση στην προσπάθεια για τον
εκσυγχρονισµό της δικαιοσύνης. Αποτελεί δε και πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Είναι λάθος να αγνοείτε τον ν.
4046/2012 και να λέτε ότι τον επιβάλλει η τρόικα. Θα µου
επιτρέψετε να σας διαβάσω τη σχετική περικοπή από τον
ν. 4046/2012. Πρόκειται για τον νόµο που κύρωσε τα χρηµατοπιστωτικά κ.λπ..
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το δεύτερο µνηµόνιο!
Πείτε το όπως είναι!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι σηµασία
έχει αυτό; Αφήστε να µιλήσω, εγώ δεν σας διέκοψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε τον κύριο Υπουργό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σηµασία
έχει το περιεχόµενο, το τι ισχύει δηλαδή.
Διαβάζω την περικοπή. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Κώδικα περί Δικηγόρων, η Κυβέρνηση τροποποιεί τους όρους εισδοχής
και επανεισδοχής και εκσυγχρονίζει τον κώδικα.
Είναι σαφέστατο ότι η Κυβέρνηση παίρνει πρωτοβουλία
και δεν το επιβάλλει κανένας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Πάντως από το 2010 υπήρχε
η τρόικα εδώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αφήστε τα,
θα τα πούµε όλα, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι
συνάδελφοι, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, όταν
έχουµε έναν οµιλητή στην Έδρα, να µην τον διακόπτουµε,
διότι -ξέρετε- πολλές φορές αυτές οι παρεµβάσεις έχουν
ως αποτέλεσµα να χάνεται κι ο ειρµός ή να δηµιουργούνται αντεγκλήσεις και εντάσεις. Παρακαλώ, αφήστε τον
Υπουργό να πει αυτά που θέλει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, η κ.
Κωνσταντοπούλου ξέρει και από την παλιά µου ιδιότητα
ότι ο ειρµός µου δεν χάνεται ποτέ, κύριε Πρόεδρε, όσο κι
αν το προσπαθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν µίλησα για εσάς, είπα γενικώς για τους οµιλητές.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Προτιµή-
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σαµε να το επαναφέρουµε µε τη διαδικασία της κατ’
άρθρο ψήφισης, καίτοι ήταν κώδικας και θα µπορούσε να
ψηφιστεί ως ένα άρθρο. Αυτό το κάνουµε για να υπάρχει
η δυνατότητα σε ένα θεσµικό νόµο να ακουστούν όλες οι
απόψεις, να εντοπισθούν ενδεχόµενες παραλείψεις τις
οποίες είχε το σχέδιο του κώδικα, για να γίνουν οι βελτιώσεις, όπως και έγιναν πάρα πολλές.
Σας θυµίζω ότι στην επιτροπή έγιναν είκοσι επτά προσθήκες και τροπολογίες. Από αυτές, οι δώδεκα είναι τροπολογίες και οι άλλες ήταν νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Ήδη
σήµερα, µετά και από τη δευτερολογία και την κατ’ άρθρο
συζήτηση στην επιτροπή, φέραµε άλλες δεκατέσσερεις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Θα ήθελα επίσης να θυµίσω ότι η επιτροπή συστήθηκε
µε το ν.4139/2013 και αποτελείται από διακεκριµένους δικηγόρους, ενεργά µέλη της δικηγορικής κοινότητας, τους
οποίους όρισαν οι ίδιοι οι θεσµικοί φορείς της ελληνικής
δικηγορίας. Να θυµίσω δε ότι ήταν όλοι δικηγόροι και
υπήρχε και δικηγόρος ο οποίος εκπροσωπεί και στις
εκλογές και σήµερα τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόµµα σας.
Το σχέδιο επίσης είχε τεθεί σε εκτεταµένη διαβούλευση. Άρα, λοιπόν, οι νόµοι και οι κώδικες ψηφίζονται µε
πλειοψηφία. Έτσι, για τον κύριο συνάδελφο που είπε ότι
η πλειοψηφία πρόσκειται σε συγκεκριµένες παρατάξεις,
θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν ξέρω πού πρόσκειται και δεν
µε αφορά. Σηµασία έχει ότι οµόφωνα η ολοµέλεια των
προέδρων των δικηγορικών συλλόγων εισηγήθηκε και τα
µέλη της επιτροπής και βεβαίως όπου είχαν διαφωνία
µετά, µε τις τροπολογίες που έκαναν, τις πέρασαν.
Θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση για τον ΦΠΑ, που
είπε και ο κ. Αρβανίτης και ο κ. Κοντονής. Αυτό δεν είναι
στον κώδικα, έχει ψηφιστεί µε άλλο νοµοσχέδιο. Κάποια
στιγµή να το δούµε, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί αυτόν
τον λόγο που δεν θα ψηφίσουµε τον κώδικα, γιατί έχει
ΦΠΑ 23% ή ενδεχοµένως υπάρχει κρίση στο δικηγορικό
επάγγελµα, όπως υπάρχει παντού κι αυτό είναι αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης που διέρχεται η χώρα µας
σήµερα.
Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, σήµερα πρέπει να σας πω
ότι ήταν και παραµένει η πιο φθηνή δικαιοσύνη σε όλη την
Ευρώπη. Παρ’ όλο δε που αυξήθηκαν τα παράβολα και
των µηνύσεων κ.λπ., αυτήν τη στιγµή πρέπει να σας πω –
έχω στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε, να σας δώσω- ότι τα
κατατιθέµενα δικόγραφα έχουν µειωθεί µόνο 10% σε όλη
την Ελλάδα. Και αυτό οφείλεται όχι στα παράβολα αλλά
στη γενικότερη οικονοµική κρίση η οποία υπάρχει.
Για την ταχύτητα της έκδοσης των αποφάσεων, αν και
δεν είναι του παρόντος, πρέπει να σας πω ότι πράγµατι
γι’ αυτό δεν είµαστε υπερήφανοι. Η δικαιοσύνη, από
αυτήν την άποψη στην Ελλάδα υπολειτουργεί. Πρέπει να
ξέρετε, όµως, ότι στο νοµικό ευρωπαϊκό πεδίο είναι µια
από τις ποιοτικότερες. Έχουµε τις λιγότερες αποφάσεις
για καταδίκες ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τις λιγότερες
ανατροπές αποφάσεών µας αλλά είµαστε µια από τις
χώρες που έχουµε τις περισσότερες καταδίκες για καθυστερηµένη απονοµή της δικαιοσύνης.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, προσπαθούµε να επιταχύνουµε τις διαδικασίες. Έχουµε συντάξει επιτροπές για
αναµόρφωση των κωδίκων, και της Πολιτικής Δικονοµίας
και του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µέσα στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των δικών και
αυτή είναι µια πρωταρχική θέση της Κυβέρνησης και του
Υπουργείου. Φαντάζοµαι, όταν έρθουν προς ψήφιση,
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προς αυτήν την κατεύθυνση όλοι να συνδράµετε και να
ψηφίσετε.
Τώρα έρχοµαι στο e-mail στο οποίο επανήλθαν δυο συνάδελφοι. Επαναλαµβάνω ότι το e-mail δεν απευθύνεται
κατ’ αρχάς σε κανέναν αξιωµατούχο της Κυβέρνησης και
θα ήθελα να µου πείτε ποιος είναι ο αξιωµατούχος της
Κυβέρνησης στον οποίο απευθύνεται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Βαρτζόπουλος, γενικός συντονιστής της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μη διακόπτετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, αν έχετε την καλοσύνη, µη διακόπτετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή µας ρώτησε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, η διακοπή είναι αδυναµία. Δεν θέλουν να ακούσουν
αυτά που θα ακούσουν τώρα και το ξέρουν πολύ καλά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στη δευτερολογία θα
απαντήσουµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Συµφωνούµε, λέει το e-mail αυτό το οποίο έχει στείλει ο κ. Κοντολαίµης, µε τις διατάξεις του κώδικα και πιστεύουµε ότι
δεν χρειάζεται καµµία αλλαγή. Εγώ έφερα ήδη τροπολογίες, είκοσι επτά όπως σας είπα και άλλες δεκατέσσερις
σήµερα. Άρα, όχι αλλαγές µόνο νοµοτεχνικές ή λεκτικές
αλλά και αλλαγές ουσίας.
Ο νόµος που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή, ο ν.
4093/12, τι λέει; Ο δικηγόρος, για τις παρεχόµενες µε έµµισθη εντολή υπηρεσίες του αµείβεται µε πάγια µηνιαία
αµοιβή που καθορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία µε τον εντολέα του, χωρίς να βάζει κατώτατο όριο. Αυτά είναι τα
οποία ελέγχετε και ο συντάκτης του εγγράφου, κάποιος
υπάλληλος της τρόικας, λέει ότι καλωσορίζουµε το αναθεωρηµένο κείµενο; Φυσικά στο κείµενο που εστάλη, εν
όψει και του ότι έγινε αλλαγή στο Υπουργείο, υπήρχαν
κάποιες αλλαγές, τις οποίες µπόρεσε το Υπουργείο να
κάνει για να τις στείλουµε στους δικηγορικούς συλλόγους, για να µπορούν να κάνουν παρατηρήσεις. Βεβαίως
έλαβαν γνώση και οι δανειστές. Αυτό δεν είναι κακό, διότι
προβλεπόταν, πράγµατι, µερικά νοµοθετήµατα –υπάρχει
κάποια δέσµευση- να γίνουν τον Ιούλιο. Και δέχοµαι αυτό
το οποίο ανέφερε και η κ. Κωνσταντοπούλου, ότι υπήρχε
µια δέσµευση να ψηφιστεί τέλος Ιουλίου. Ψηφίστηκε
τέλος Ιουλίου; Τώρα έρχεται ο κώδικας.
Έπειτα, αυτό που λέτε «καλωσορίζουµε το αναθεωρηµένο κείµενο». Τι λέει παρακάτω; Γιατί δεν διαβάζετε παρακάτω;
«Εξακολουθούν να µας προβληµατίζουν οι δυο πρώτες
προτάσεις του άρθρου 46 παράγραφος 5, που προβλέπουν αποζηµίωση στην περίπτωση οικειοθελούς τερµατισµού του συµβολαίου. Θα εκτιµούσαµε ότι έπρεπε να
είναι προαιρετικό για τον εργοδότη αλλά όχι ελάχιστο
προαπαιτούµενο». Έγινε κάτι τέτοιο; Παρέµειναν οι αποζηµιώσεις στον κώδικα. Άρα, ποια υποταγή βλέπετε εσείς
στην τρόικα; Τα ανατρέπω ένα-ένα.
Ακούστε παρακάτω. Πιστεύουµε ότι η διάταξη του άρθρου 46 σύµφωνα µε την οποία ο δικηγόρος εξακολουθεί
να λαµβάνει τις µηνιαίες αποδοχές που ελάµβανε τη µέρα
επίδοσης της καταγγελίας µέχρι την πλήρη εξόφληση της
αποζηµίωσης -το 46 λέει δηλαδή όταν καταγγείλει ο εντολέας τη σύµβαση εργασίας µε τον δικηγόρο- δεν συνάδει µε αυτά που ισχύουν σε άλλους εργαζόµενους και
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πρέπει να αφαιρεθεί από τον κώδικα.
Αφαιρέθηκε; Δεν αφαιρέθηκε. Το παραλείπουµε και
αυτό.
Για το χρόνο κάναµε αναφορά. Επιπρόσθετα, για το
ορόσηµο που είπατε προκειµένου να δοθεί η δόση, είναι
µία εκτίµηση του συντάκτη του σχεδίου. Έγινε τον Ιούλιο,
για να πάρουµε τη δόση; Πήραµε τη δόση του Ιουλίου.
Άρα, χωρίς να ψηφιστεί ο κώδικας µέχρι τον Ιούλιο -γιατί
πρέπει να ξέρετε ότι παλιά ήταν µέχρι το Μάιο να έχει ψηφιστεί- πήραµε τη δόση του Ιουλίου.
Όσον αφορά το e-mail αυτό, στο οποίο αναφέρθηκε κάποιος συνάδελφος και είπε ότι αιφνιδιαστήκατε κ.λπ., ο
Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας µοίραζε σε όλα τα
µέλη του και την ηµέρα της επιτροπής –το ξέρουν τα µέλη
της επιτροπής- αυτόν το φάκελο, που είχε στατιστικά
στοιχεία µέσα των δικογράφων και των απωλειών που θα
υποστεί και το ελληνικό δηµόσιο από τη µη παράσταση
στα συµβόλαια και άλλα στατιστικά στοιχεία. Επίσης, έχει
µέσα και αυτό το e-mail.
Το καταθέτω αυτό, γιατί µοιράστηκε στην επιτροπή και
έλαβαν γνώση. Δεν υπήρχε καµµία µυστικότητα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Χαράλαµπος Αθανασίου
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Ας µπούµε λίγο στην ουσία των θεµάτων. Οφείλω να
προσθέσω και να πω ότι υπήρξε ένταση στην επιτροπή,
αλλά πρέπει να πω ότι ανεξάρτητα από την ένταση, η συζήτηση στην επιτροπή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έγινε σε υψηλό επίπεδο. Και οφείλω να ευχαριστήσω ήταν ένας θεσµικός νόµος- όλα τα µέλη της επιτροπής
και ειδικά τους εισηγητές, τον κ. Κεφαλογιάννη, την κ.
Κωνσταντοπούλου, τον κ. Τσούκαλη, την κ. Χρυσοβελώνη, την κ. Κανέλλη, τον κ. Αρβανίτη. Πράγµατι, συνέβαλαν όλοι για να διαµορφωθεί το τελικό κείµενο µε τις
παρεµβάσεις που κάναµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την κ. Τζάκρη ξεχάσατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Την κ. Τζάκρη ξεχάσατε. Να µην γίνει παρεξήγηση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σωστή παρατήρηση και την κ. Τζάκρη.
Αντιλαµβάνεστε ότι είπα όλους τους εισηγητές. Πράγµατι, συνέβαλαν όλοι στο να διαµορφωθεί ένα δηµόσιο
κείµενο και από τη θέση αυτή θέλω να τους ευχαριστήσω.
Όσον αφορά τα κεφάλαια, θα ήθελα να σηµειώσω τα
εξής: Το πρώτο κεφάλαιο, εισάγει τις βασικές διατάξεις
που διέπουν τη φύση του δικηγορικού λειτουργήµατος
και τη θέση του δικηγόρου στο σύγχρονο σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης. Ο κώδικας αποδίδει σε νοµοθετικό επίπεδο τη διττή φύση της σύγχρονης δικηγορίας,
λειτούργηµα και ελεύθερο επάγγελµα χωρίς εµπορική
δραστηριότητα και εισάγει αυστηρά κωλύµατα και ασυµβίβαστα, όπως έχουµε επεξεργαστεί και στην επιτροπή.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, ρυθµίζονται εξαντλητικά τα σχετικά ζητήµατα µε την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας. Αναδιοργανώνει και ενισχύει την άσκηση του
δικηγόρου µε την επέκταση του θεσµού στα δικαστήρια,
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τους δικηγορικούς συλλόγους και ύστερα από παρέµβαση των νέων δικηγόρων και ασκούµενων της
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ενώσεώς τους, θα µπορούν να ασκούνται και κοντά σε δικαστές και εισαγγελείς, να προσφέρουν υπηρεσίες.
Περαιτέρω, αυστηροποιούνται και εκσυγχρονίζονται οι
πανελλήνιες εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης
του δικηγορικού λειτουργήµατος. Δεν είναι κακό που γίνονται πανελλήνιες. Θα γίνονται µε το αδιάβλητο σύστηµα, όπως γίνονται οι πανελλήνιες εξετάσεις
εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Άρα, αυστηροποιούνται.
Βλέπετε, λοιπόν, τι αντίφαση υπάρχει. Από τη µία, µιλάτε για άνοιγµα επαγγέλµατος και από την άλλη µεριά,
λέτε «γιατί να αυστηροποιούνται;». Μα, όταν αυστηροποιούνται, δεν έχουµε άνοιγµα του επαγγέλµατος. Το κακό
θα ήταν να µη δίνουν εξετάσεις. Βλέπετε τις αντιφάσεις
µόνο και µόνο για να κάνουµε αντιπολίτευση.
Στο κεφάλαιο Γ’, ρυθµίζονται τα σχετικά ζητήµατα µε
το διορισµό, την εξέλιξη και την παύση των δικηγόρων µε
ειδικές ρυθµίσεις για την αναστολή άσκησης της δικηγορίας, τις προαγωγές και παρεµφερή ζητήµατα. Για τα
άρθρα θα µιλήσουµε αύριο, ένα-ένα.
Το κεφάλαιο Δ’ χαράσσει το πλέγµα των δικαιωµάτων
και των υποχρεώσεων του δικηγόρου. Προστατεύεται ο
δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του µε ειδικά σχεδιασµένο δικονοµικό πλαίσιο και αναβαθµισµένο
Κώδικα Δεοντολογίας. Ο σεβασµός που αποµένει στο δικαστήριο, επιστρέφεται. Το δικαστήριο, δηλαδή, οφείλει
τον ανάλογο σεβασµό που του απονέµεται.
Πολύ σηµαντική είναι η ειδική ρύθµιση για την επαγγελµατική προβολή του δικηγόρου µε τρόπο που προσιδιάζει
στο δικηγορικό λειτούργηµα και συνάδει µε το κύρος του.
Ο νέος κώδικας στο κεφάλαιο Ε’ λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα για τις ειδικές µορφές άσκησης της δικηγορίας, εισάγοντας το σύγχρονο δίκαιο των εµµίσθων δικηγόρων
και των δικηγορικών εταιρειών, για τις οποίες θα αναφερθώ παρακάτω.
Στο έκτο κεφάλαιο, ορίζονται τα σχετικά µε το νέο σύστηµα αµοιβών των δικηγόρων. Τα πιο σηµαντικά στοιχεία
εντοπίζονται στην προτεραιότητα της έγγραφης συµφωνίας µεταξύ δικηγόρου και πελάτη, στη διατήρηση των νόµιµων αµοιβών και την καθιέρωση της χρονοχρέωσης για
πρώτη φορά. Συνεπώς, δεν πλήττεται το δικηγορικό επάγγελµα από τον κώδικα αλλά από τη γενικότερη κρίση την
οποία αντιµετωπίζουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
αλλά και οι µισθωτοί.
Επαναφέραµε βέβαια τους κατώτατους µισθούς. Βάλαµε τον κατώτατο µισθό. Μάλιστα, δεν αρκεστήκαµε να
πούµε ότι υπάρχει ο κατώτατος µισθός των άλλων εργαζοµένων αλλά προσδιορίσαµε ότι αφορά υπαλλήλους
«αναλόγων επιστηµονικών προσόντων», κάτι το οποίο δεν
τονίστηκε από καµµία πλευρά. Αυτό το κάναµε, ώστε να
προσδίδεται ο επιστηµονικός χαρακτήρας του δικηγόρου.
Είπε η κ. Κανέλλη στην επιτροπή ότι αυτό µπορεί να είναι
λίγο αόριστο και ρώτησε πως θα προσδιοριστεί. Προσδιορίζεται όµως πολύ εύκολα, όπως θα µου δοθεί η ευκαιρία να πω στην κατ’ άρθρο συζήτηση αύριο.
Στο όγδοο κεφάλαιο του κώδικα και σε µια σειρά διατάξεων που περιέχονται εκεί, το πειθαρχικό δίκαιο των δικηγόρων γίνεται πιο αυστηρό και αξιόπιστο, µε όρια
θητείας και αµερόληπτο τρόπο εκλογής των µελών των
πειθαρχικών συµβουλίων. Η ποινή από έξι µήνες προσωρινής παύσης πηγαίνει στα δύο έτη και τα µέλη επιλέγονται µε κλήρωση, δεν ορίζονται πια.
Στο κεφάλαιο Θ υπάρχουν µεγάλες τοµές. Εισάγεται
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το ειδικό έννοµο βοήθηµα της αγωγής κακοδικίας κατά
δικηγόρων.
Θα ήθελα να µιλήσω γι’ αυτό που είπε η εισηγήτρια, νοµίζω των ΑΝΕΛ, η κ. Χρυσοβελώνη, όσον αφορά στις δικηγορικές εταιρείες. Να κάνω µια παρένθεση εδώ και να
πω ότι δεν µιλάµε για πολυεπαγγελµατικές εταιρείες.
Αυτές δεν εισάγονται στον κώδικα και ούτε πρόκειται να
εισαχθούν, τουλάχιστον όσο θα είµαι Υπουργός Δικαιοσύνης.
Οι διατάξεις που ισχύουν για τις δικηγορικές εταιρείες
και έχουν θεσµοθετηθεί είναι από το 1989. Είναι ο
ν.518/1989, ο ν.81/2005 και πρόσφατα µία ανανέωση που
έκανε -όχι σε ουσιαστικά ζητήµατα- ο ν. 4038/2012. Και
έπειτα -εκτός του ότι είναι παλιά- τι πειράζει αυτό; Δηλαδή
δεν υπήρχαν αφανείς εταιρείες των δικηγόρων, όταν έλεγαν «δικηγόρος τάδε και συνεργάτης»; Ποιο είναι το πρόβληµα δηλαδή; Δεν µπορώ να το καταλάβω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι
λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Θα µιλήσω πολύ λίγο αύριο.
Σχετικά µε τη νοµική βοήθεια, πράγµατι, έγινε µία παρατήρηση -νοµίζω από την πλευρά της κ. Κωνσταντοπούλου- και εισήχθη στον κώδικα ότι ο δικηγόρος µπορεί να
προσφέρει χωρίς αµοιβή τις υπηρεσίες του σε κάποιον
αναξιοπαθούντα, αν και είχα πει ότι µε τον ν.3226/2004
δεν χρειάζεται, γιατί υπάρχουν τα θέµατα αρωγής προς
τους ασθενείς. Παρά ταύτα και για να µην υπάρχει αµφισβήτηση αλλά και για την κοινωνική λειτουργία του επαγγέλµατος –ας το πω έτσι- µπήκε και αυτό.
Οι αποδοχές των δικηγόρων του δηµοσίου, των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ΟΤΑ καθορίζονται
µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης. Οι ασκούµενοι και οι δικηγόροι πέρασαν
αυτά τα οποία σας είπα, ό,τι µας ζήτησαν.
Θα ήθελα να πω και κάτι για τους ειδικούς συµβούλους,
γιατί ειπώθηκε ότι είναι µια διάταξη που εισήγαγε ο κ. Κανελλόπουλος. Δεν είπα αυτό στην επιτροπή. Ανατρέξτε
στα Πρακτικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποια Πρακτικά;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είπα ότι
επειδή έλειπα από το Υπουργείο, εδόθη αυτή η τροπολογία στον κ. Κανελλόπουλο για προβληµατισµό, την είδα
και εγώ, και την πέρασα. Δεν την έφερε ο κ. Κανελλόπουλος και δεν µπορώ να καταλάβω προς τι η επίθεση.
Θα ήθελα να θυµίσω κάτι για το άρθρο αυτό για να µην
επανέλθω αύριο. Η άσκηση του λειτουργήµατος του δικηγόρου, αναστέλλεται σε εκείνους που διορίζονται
Υπουργοί, αναπληρωµατικοί Υπουργοί κ.λπ., καθώς και
στους συµβούλους αυτών. Δηλαδή αναστέλλεται στους
συµβούλους, πλην των ειδικών συνεργατών.
Τώρα, στην πράξη σε τι διαφέρει ο σύµβουλος από τον
συνεργάτη και εγώ προσωπικά δεν το έχω καταλάβει.
Είναι το ίδιο. Επειδή όµως υπάρχει στον προηγούµενο κώδικα, ακούστε τι βάλαµε που σας ξενίζει. «Ειδικά όταν
πρόκειται για την περίπτωση των ειδικών συµβούλων» που θα µπορούσαµε να πούµε «πλην των ειδικών συνεργατών και των ειδικών συµβούλων», γιατί δεν υπάρχει
ουσιαστική διαφορά αλλά εδώ το περιορίζουµε ακόµη περισσότερο- «µε απόφαση» - βάζουµε δηλαδή ένα φιλτράρισµα, ένα εµπόδιο- «του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και του αρµόδιου κατά περίπτωση
Υπουργού µπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις από την ανα-
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στολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος».
Δεν µπορώ να καταλάβω σε τι βλάπτει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το διευρύνετε, δεν το
περιορίζετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι. Περιορίζεται µε το ότι χρειάζεται απόφαση των Υπουργών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν αφήνετε να πείτε µερικά και επί των άρθρων, κύριε Υπουργέ;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Έχω εξαντλήσει όλα τα ζητήµατα που ήθελα να πω επί
της αρχής.
Θα ήθελα να τονίσω αυτό. Ας µην αντιπολιτευµόµεθα
κάτι εν όψει του ότι πρέπει να αντιπολιτευθούµε για την
αντιπολίτευση. Αν είναι κάτι σωστό να το πούµε. Εγώ ως
νέος Βουλευτής θα ήθελα να υπάρχει, όσο το δυνατόν,
µεγαλύτερη οµοφωνία και συναίνεση σε τέτοια ζητήµατα.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
δικογραφίες που αφορούν σε διατελέσαντες Υπουργούς
Οικονοµικών (δύο δικογραφίες) και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πείτε µας ποιους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν ξέρω.
Αυτό διαβάζω. Αυτό έχω υπ’ όψιν µου. Αυτό µου έδωσαν,
αυτό διαβάζω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει να λέει η έκθεση
ποιους Υπουργούς αφορά. Είναι διαβίβαση δικογραφιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχω
υπ’ όψιν µου. Μου το έδωσαν τώρα και το ανέγνωσα. Εάν
µέχρι πέρατος της συνεδρίασης, µου γνωστοποιήσουν τα
ονόµατα των Υπουργών, ευχαρίστως θα τα ανακοινώσω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είναι ως µη ειπωθέν,
διότι δεν αναφέρετε σε ποιους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε
δίκιο. Θα ανακοινωθούν ευθύς µου δοθούν τα ονόµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να ακούσουµε κι εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κοιτάξτε,
εγώ διάβασα µια ανακοίνωση. Αναγνωρίζω το δίκαιο της
παρατήρησης και είπα µέχρι πέρατος της συνεδρίασης…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι
ανάγκη να κάνουµε κουβέντα.
Ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο
εξωτερικό, από τις 19 Σεπτεµβρίου µέχρι τις 26 Σεπτεµβρίου, προκειµένου να µεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα
προεδρεύσει της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και θα συµµετάσχει σε συνεδρίαση δύο άλλων οργανισµών.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστηκε ότι από εδώ κι από εδώ ότι δεν το εγκρίνουν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εµείς δεν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία,
δεν ισχύει η αρχή της δεδηλωµένης; Εκ µέρους της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ελέχθη ότι εγκρίνει την
άδεια.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς δεν το εγκρίναµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η µειοψηφία δεν µπορεί να επιβάλει την άποψη της στην πλειοψηφία. Πώς να το κάνουµε; Κύριοι συνάδελφοι, ήδη η
ώρα είναι 0.15’. Έχει υπάρξει µια συνεννόηση…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω. Γιατί µε διακόπτετε; Θα σας
δώσω τον λόγο στη συνέχεια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θέλω τον λόγο πριν αρχίσετε. Αφορά το προηγούµενο θέµα. Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και έχω δικαίωµα να µιλήσω. Πάτε από
το ένα θέµα στο άλλο χωρίς να κάνετε ένα κενό για να
υποβάλουµε αίτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας
δώσω τον λόγο µόλις κάνω την πρόταση.
Κύριοι συνάδελφοι, ήδη έχει γίνει µια συνεννόηση µε
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους λόγω του περασµένου της ώρας, της καταπόνησης και της όλης της συζητήσεως που έγινε -οπωσδήποτε οι εντάσεις και όλα
αυτά δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα η οποία κουράζει- να
δοθεί αύριο µεγαλύτερος χρόνος και άνεση στη συζήτηση επί των άρθρων και στους κυρίους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και όσον αφορά τις δευτερολογίες
των αγορητών και οµιλητών και να διακόψουµε εδώ τη συνεδρίαση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
συνάδελφε, θα σας δώσω τον λόγο ευθύς αµέσως. Αφήστε µε να τελειώσω, όµως.
Αύριο, δηλαδή, που θα ξεκινήσουµε τη συζήτηση επί
των άρθρων -θα ψηφιστεί, βεβαίως, απόψε επί της αρχής
το νοµοσχέδιο- θα δοθεί ο λόγος αρχικά -αν επιθυµούν οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα µιλήσουν όποτε θέλουν- στους εισηγητές, οι οποίοι εκεί που έχουν οκτώ
λεπτά, θα έχουν µία άνεση, διπλάσιο χρόνο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Οκτώ
λεπτά είναι, κυρία συνάδελφε. Επιτρέψτε µου, είναι οκτώ
λεπτά. Αύριο δεν θα είναι οκτώ λεπτά, θα είναι δεκαπέντε
λεπτά, επειδή είναι και πολλά τα άρθρα, για να γίνει καλύτερα µία λεπτοµερής και πιο εκτεταµένη αναφορά στα
άρθρα, από το να γενικολογούµε τώρα εδώ, που στην
ουσία πάλι επί των άρθρων αναφερόµαστε.
Βλέπω ότι υπάρχει µια συµφωνία αλλά πριν…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω
ζητήσει να δευτερολογήσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μα συµφωνήσαµε, κυρία
Κωνσταντοπούλου. Θα τραβήξετε τη συζήτηση τόσο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ως εισηγήτρια, έχω ζητήσει να δευτερολογήσω.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κοιτάξτε,
θέτω την πρόταση σε ψηφοφορία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποια ψηφοφορία; Όποιος
δικαιούται να δευτερολογήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Όλοι οι αγορητές παρακαλούν να µην υπάρξει δευτερολογία απόψε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι να κάνουµε τώρα; Δεν βλέπετε τι γίνεται;
Αύριο θα έχετε άνεση χρόνου, κυρία Κωνσταντοπούλου, ειλικρινώς σας µιλώ και τον περισσότερο χρόνο θα
προεδρεύω εγώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας εµπιστεύοµαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είστε
υποχρεωµένη να µε εµπιστευτείτε. Τι να κάνουµε; Αφού
µε εµπιστεύονται όλοι οι άλλοι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε,
κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα να συµβάλω. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίσουµε µε ψηφοφορία
ότι καταργούµε τη δυνατότητα ενός εκ των εισηγητών να
κάνει δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό το
καταλαβαίνω αλλά επειδή έγινε κουβέντα πιο µπροστά…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η πρότασή µου είναι η
εξής: Επειδή πρέπει να διασφαλίσουµε τη µείζονα δυνατή
συνεννόηση και να µην παραβιάσουµε και τον Κανονισµό,
αν κάποιος εκ των εισηγητών -και η κ. Κωνσταντοπούλου,
για να είµαστε δίκαιοι, το είχε πει εκ των προτέρων, τελειώνοντας την πρωτολογία της- θέλει χρόνο για δευτερολογία, αυτήν τη στιγµή νοµίζω ότι πρέπει να προχωρήσουµε
και να της δοθεί.
Εγώ, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
µετά από διαβούλευση µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των άλλων κοµµάτων, αποδέχοµαι την πρόταση να µιλήσουµε αύριο και πιστεύω ότι αυτό µαζί και
µε τον εκτεταµένο χρόνο των εισηγητών, καλύπτει το
θέµα. Αλλά να µιλήσει η κ. Κωνσταντοπούλου και να προχωρήσουµε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
Καπερνάρο, παρακαλώ, επειδή θέλετε να κάνετε µία τοποθέτηση, µην αποµακρύνεστε, αν θέλετε, γιατί µόλις τελειώσω την πρόταση που κάνω θα σας δώσω τον λόγο,
όπως το είχατε ζητήσει προηγουµένως.
Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, όλοι συµφωνούµε. Δεν συµφωνεί η κυρία συνάδελφος. Θα της δώσω τον λόγο αλλά
αύριο, αγαπητή συνάδελφε, στην επί των άρθρων συζήτηση, εκ των πραγµάτων θα δείτε τους άλλους συναδέλφους να µιλάνε περισσότερο χρόνο, διότι τώρα
στερούνται, απεµπολούν το δικαίωµα της δευτερολογίας
προς χάριν ευρύτερης…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απόφασή τους είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία
συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά και παρακαλώ
επειδή είναι µόνο για επτά λεπτά, να µιλήσετε από τη
θέση σας, αν έχετε την καλοσύνη. Λέει ο Κανονισµός ότι
από επτά λεπτά και πάνω ανεβαίνουµε στο Βήµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου
δώσετε τώρα τον λόγο γιατί θέλω να µιλήσω για το προηγούµενο θέµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, ο κ.
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Καπερνάρος έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε,
εκτός από το να καταχωρηθούν στα Πρακτικά τα ονόµατα
των Υπουργών, υποβάλλουµε αίτηµα να καταχωρηθεί
ποιοι είναι αυτοί που ψήφισαν και ενέκριναν τη µετάβαση
του κ. Παπανδρέου.
Ανοίγω µια παρένθεση τώρα. Εδώ δεν έχουµε το θέµα
της υποβάθµισης του Κοινοβουλίου; Με αυτό το θέµα έχει
γίνει υποβάθµιση στο Κοινοβούλιο, µόνο αυτό λέω, γι’
αυτόν τον κύριο µε τις άδειες που του εγκρίνετε να επισκέπτεται αναιτιολογήτως όλο τον κόσµο, χωρίς αιτιολόγηση της απουσίας. Τόσο πολύ έχει ευτελιστεί το θέµα
του «έτσι γουστάρω, όποτε γουστάρω, εγκρίνετε σιωπηλώς και πάω όπου γουστάρω»;
Θέλω, λοιπόν, να καταχωρηθούν τα ονόµατα των εγκρινόντων τη µετάβαση αυτή του κ. Παπανδρέου. Εγώ προσωπικά λέω «Όχι, δεν εγκρίνω».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ! Δεν ετέθη θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Η απόφαση είναι κατά πλειοψηφία και σύµφωνα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θέτω θέµα τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ, όχι. Δεν σας διέκοψα. Δεκαπέντε υπογραφές
χρειάζονται για ονοµαστική ψηφοφορία. Φέρτε µου τες.
Σας παρακαλώ! Ισχύει η αρχή της δεδηλωµένης. Έληξε
το θέµα. Εγκρίθηκε, λοιπόν, κατά πλειοψηφία η ζητηθείσα
άδεια.
Εν τω µεταξύ όµως να σας ανακοινώσω τα ονόµατα των
Υπουργών που λέγαµε προηγουµένως. Απ’ ό,τι βλέπω,
είναι για τον κ. Σαχινίδη και τον κ. Ζανιά, µε τον τίτλο «Σαχινίδης και Ζανιάς «χάρισαν» εκατοµµύρια σε εταιρεία…»
και τα σχετικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διαβάστέ τό µας όλο,
κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ο Υπουργός Παιδείας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένας
είναι ο Υπουργός Παιδείας. Πολλοί είναι; Εξ όσων γνωρίζω είναι ο κ. Αρβανιτόπουλος. «Για τον Υπουργό Παιδείας» είπα στην ανακοίνωση που έκανα προηγουµένως,
δεν είπα για «διατελέσαντα Υπουργό Παιδείας».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μας το διαβάζετε;
Κύριε Πρόεδρε, αυτό που κάνετε αυτήν τη στιγµή επέχει τη θέση της ενηµέρωσης της Βουλής για ποινική δικογραφία κατά Υπουργού -εν προκειµένω νυν Υπουργού
και δύο πρώην Υπουργών, εκ των οποίων ο ένας είναι
Βουλευτής και ο άλλος Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών- και είναι η εγγυητική λειτουργία της Βουλής,
η οποία θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ενεργοποιηθεί ο
νόµος «περί ευθύνης Υπουργών».
Αντιπαρέρχοµαι το γεγονός ότι προσπαθήσατε να αποκρύψετε τα ονόµατα των Υπουργών. Λέτε ότι σας δόθηκε
ένα έγγραφο. Θα θέλαµε να ξέρουµε ποιος το κατήρτισε
το έγγραφο αυτό που εσείς διαβάσατε, διότι δεν είναι ένα
αόρατο χέρι που αποφασίζει να αποκρύπτονται από τη
Βουλή οι Υπουργοί για τους οποίους αυτήν τη στιγµή τίθεται θέµα να ελεγχθούν ποινικά. Διότι αυτές οι δικογραφίες διαβιβάζονται από τον αρµόδιο εισαγγελέα.
Δεύτερον, είναι ατυχές το ότι αυτές οι ανακοινώσεις γίνονται στις δώδεκα και µισή το βράδυ. Καµµιά φορά
έχουν γίνει και στις 2 το βράδυ σε άδεια έδρανα.
Το δυστύχηµα, το χειρότερο όλων είναι ότι οι δικογραφίες αυτές -και αυτό το λέω για να το µάθουν οι πολίτεςδεν δίνονται στους Βουλευτές. Έχουµε ζητήσει τη δικο-
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γραφία για το µνηµόνιο, που έχει διαβιβαστεί από τους εισαγγελείς, τους οποίους καταργήσατε εν συνεχεία, τον
κ. Πεπόνη και τον κ. Μουζακίτη. Έχει διαβιβαστεί η δικογραφία για το µνηµόνιο στις 5 Σεπτεµβρίου του 2012,
έχουµε κατ’ επανάληψη υποβάλει αίτηµα να λάβουµε αντίγραφά της και δεν έχουµε λάβει αντίγραφά της. Αυτά
τα λέω για να γνωρίζουν οι πολίτες.
Αυτό που µόλις κάνατε είναι µία κορυφαία πράξη στο
πλαίσιο του άρθρου 86 του Συντάγµατος και είδαµε µε
ποιον τρόπο το κάνατε. Αποκρύπτοντας τα ονόµατα -και
χρειάστηκε να διαµαρτυρηθούµε, διότι δεν είναι τυχαία
τα ονόµατα, αφού ο κ. Ζανιάς είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών σήµερα, για να είµαστε εξηγηµένοι- και εν συνεχεία, διαβάζοντας διαγωνίως και
µασώντας -αν θέλετε- τα λόγια σας στη µισή ανάγνωση.
Ποια είναι αυτή η δικογραφία και πότε θα την πάρουµε;
Εγώ έχω να πω ότι κατελήφθητε για άλλη µια φορά «κλέπτοντας οπώρας».
Το απευθύνω αυτό και σ’ αυτούς που µεθόδευσαν
αυτήν τη διαδικασία και στον κύριο Υπουργό, που γνωρίζει ότι περί του e-mail της τρόικας έγινε λόγος τη Δευτέρα, κύριε Υπουργέ, κι όχι την Τρίτη, από τον κ.
Τσούκαλη. Εσείς είπατε «γνωρίζω το e-mail του κ. Κοντολαίµη». Δεσµευθήκατε να απαντήσετε την Τρίτη. Ο κ.
Τσούκαλης σας είπε ότι θα περιµένει την απάντησή σας
και την Τρίτη ο κ. Τσούκαλης έφυγε από την επιτροπή λέγοντας «δεν µπορώ να παραµείνω γιατί είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος». Όταν του είπα να µιλήσει στη
θέση µου, τότε είπε «δεν είµαι έτοιµος». Για το e-mail
αυτό δεν έγινε καµµία αναφορά.
Αν θέλετε να πείτε ότι το είχαν οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων και αναφέρεστε σε φάκελο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, που Πρόεδρός του είναι ο
κ. Γιάννης Αδαµόπουλος, πρώην Συνήγορος του Καταναλωτή, στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας,….
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Της Θεσσαλονίκης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και της Θεσσαλονίκης
είναι ο κ. Βαλεργάκης. Γνωρίζουµε ποιοι είναι. Πρέπει να
απαντήσουν αν το είχαν από εσάς ατύπως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε
Υπουργέ, µη διακόπτετε την κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µε πειράζει εµένα να
διακόπτοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πειράζει
το Προεδρείο. Δεν χρειάζονται οι διακοπές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλώς. Εµείς είµαστε
υπέρ του διαλόγου.
Εάν, λοιπόν, το είχαν ατύπως και το έκρυψαν από τους
δικηγόρους τους οποίους εκπροσωπούν, αυτό είναι ευθύνη τους. Εάν το είχαν και επισήµως, όπως τώρα λέτε
εσείς και το έκρυψαν από τους δικηγόρους τους οποίους
εκπροσωπούν και δεν είπαν ούτε µία λέξη στη Βουλή,
αυτό είναι επίσης ευθύνη τους. Οι δικηγόροι πρέπει να
µάθουν ποιος αντιποιείται την εκπροσώπησή τους και
ποιος προσποιείται ότι αντιλέγει, ενώ κάτω από το τραπέζι
και πίσω από την πόρτα τα βρίσκει, για να είµαστε πολύ
σαφείς.
Η ρύθµιση για τους ειδικούς συµβούλους, επίσης είναι
µία ρύθµιση στην οποία κατελήφθητε «κλέπτων οπώρας»,
διότι σας θυµίζω ότι είπατε ότι την ζήτησαν µέλη της επιτροπής και σας διέκοψα ρωτώντας ποιος τη ζήτησε από
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την επιτροπή, γιατί είναι ξεκάθαρα «φωτογραφική» και
προνοµιακή η ρύθµιση για τους ειδικούς συµβούλους
Υπουργών και απαντήσατε «α, τελικά την είπαν στον κύριο
γενικό και µου τη διαβίβασε».
Η επίκληση, κύριε Υπουργέ, των µνηµονίων ως νόµων
που αποτελούν πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, θα µου
επιτρέψετε να σας πω ότι είναι πολύ ατυχής.
Είπατε για το ν. 4046/2012. Είναι το δεύτερο µνηµόνιο,
ψηφίστηκε 12 Φλεβάρη του 2012. Επειδή ήµουν από αυτούς που «έτρωγαν» χηµικά έξω, διαδηλώνοντας για δηµοκρατία στη χώρα µας, πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει
να το επικαλείστε ως πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και
νόµο του κράτους.
Ο ν. 4093 τον οποίο επικαλεσθήκατε, είναι ο νόµος που
ψηφίστηκε στις 7 Νοεµβρίου του 2012 -είναι οκτακόσιες
σελίδες- µε ένα άρθρο. Η κ. Τζάκρη είχε πει κατά τη συζήτηση αυτού «ψηφίζω µε το πιστόλι στον κρόταφο», κι
ήταν η µία από τους εκατόν πενήντα τρεις Βουλευτές.
Αυτοί είναι οι νόµοι του κράτους οι οποίοι στοιχειοθετούν πρωτοβουλία της Κυβέρνησης; Το φόβητρο τότε της
τρόικας και των δανειστών που σας πιέζουν και τους οποίους αντιµάχεστε πού είναι;
Όσο για το ν. 4111/2013 είναι αυτή η κατάπτυστη
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την οποία εισήχθη
στο ν. 4093 ό,τι δεν προλάβατε να βάλετε και λέτε ότι
είναι «για την καλύτερη νοµοθέτηση».
Σε ένα λεπτό που µου αποµένει, θα σας απαντήσω σε
αυτό που ρωτήσατε, σε ποιους Έλληνες αξιωµατούχους
απευθύνεται το e-mail του κ. Κοντολαίµη. Νόµιζα ότι γνωρίζατε, γιατί σας τα είπα και στην επιτροπή και δεν είναι –
νοµίζω- σωστό να ρωτάτε ρητορικά. Απευθύνεται στον κ.
Δηµήτρη Βαρτζόπουλο, το γενικό συντονιστή της Κυβέρνησης, αυτόν που θεσµοθέτησε ο κ. Μανιτάκης µε πενταετή θητεία και υπερυπουργικές εξουσίες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν είναι
αξιωµατούχος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι αξιωµατούχος;
Απευθύνεται, επίσης, στην κ. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Γενική Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κάποιες φιλοκυβερνητικές ιστοσελίδες αναφέρονται σε
αυτήν ως «αµαζόνα του κ. Στουρνάρα», η οποία είναι ένας
µικρός Υπουργός Οικονοµικών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν είναι
Υπουργός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απευθύνεται στην κ. Μένα
Κλαουδάτου. Η κ. Μένα Κλαουδάτου είναι στην Υπηρεσία
Σχεδιασµού και Παρακολούθησης της Εφαρµογής των
Προγραµµάτων Οικονοµικής Προσαρµογής του Υπουργείου Οικονοµικών και είναι και αυτή αποδέκτης του συγκεκριµένου e-mail.
Απευθύνεται, βεβαίως και στην κ. Ελένη Κεφαλή, που
είναι παρούσα, η οποία είναι η συνεργάτης του Γενικού
Γραµµατέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, δηλαδή του κ. Νικόλαου
Κανελλόπουλου.
Μην προσποιείστε ότι δεν γνωρίζετε σε ποιους απευθύνεται και πρέπει να µας πείτε και ποιος είναι ο ρόλος των
προσώπων αυτών και για ποιο λόγο τα πρόσωπα αυτά
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είναι αντεπιστέλλοντες της τρόικας επί του ζητήµατος του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι
λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε και αν θέλετε, ας µην το κάνω
υπό την υπόκρουση του κώδωνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε, παρήλθε ο χρόνος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συντοµεύω.
Θέλω να πω ότι κάποια στιγµή πρέπει να τοποθετηθείτε
µε ειλικρίνεια. Η κ. Παπακώστα, µίλησε κατά της κατάργησης της εγγύησης της παράστασης δικηγόρου στα
συµβόλαια. Ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος, µίλησε υπέρ και
είπε ότι είναι νταβατζηλίκι.
Πρέπει να συνεννοηθείτε οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας για το πώς τοποθετείστε.
Εκείνο, όµως, που είναι το µείζον ερώτηµα τελικά είναι.
Τον αντισυµβαλλόµενο της τράπεζας, αυτόν που θα κυνηγούν οι τράπεζες για τα συµβόλαια, για τα «κόκκινα»
δάνεια επί ακινήτων, τον προστατεύετε όταν του καταργείτε την εγγύηση της δικηγορικής παράστασης ή τον εγκαταλείπετε σε εκείνα τα δικηγορικά γραφεία, στα οποία
έγινε αναφορά, που κατατρέχουν και κυνηγούν εκείνους
που βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο σήµερα;
Κλείνω λέγοντας ότι είναι πραγµατικά λυπηρό το ότι
προχωράει αυτή η συζήτηση παρ’ όλα όσα έχουν εν τω
µεταξύ καταγραφεί και αποδειχθεί. Η δική µας παρουσία
στην Αίθουσα και η δική µας παραµονή και συµµετοχή
στη διαδικασία, επ’ ουδενί δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως
αποδοχή της διαδικασίας ως έγκυρης. Αυτό το λέω για
να είµαστε απολύτως ξεκάθαροι και αναµένουµε πάντα –
τις αναµένουµε και από εσάς, κύριε Υπουργέ- τις δέουσες
απαντήσεις και εξηγήσεις, όπως επίσης αναµένουµε και
από εσάς -είναι, περίπου, η όγδοη φορά που σας τη
ζητάω- την υπόλοιπη αλληλογραφία του Υπουργείου µε
την τρόικα για να δούµε τι είναι αυτά που διεκδικήσατε
και τι είναι αυτά τα οποία πετύχατε.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για µισό λεπτό να αναφερθώ στο ζήτηµα που προέκυψε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι τώρα,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Τοποθετηθείτε αύριο στην κατ’
άρθρον συζήτηση. Ήδη µιλάτε πενήντα λεπτά πάνω από
το κανονικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αφορά την άδεια που δόθηκε στον κ. Παπανδρέου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν
αφορά αυτό την τοποθέτησή σας. Αύριο πείτε ό,τι θέλετε.
Σας ευχαριστούµε πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου. Οι Βουλευτές εκτός από δικαιώµατα έχουν και καθήκοντα. Ο κ.
Παπανδρέου οφείλει να έρχεται και στη Βουλή, όπως
έπρεπε να έχει έρθει στην αρµόδια επιτροπή. Αυτά τα καθήκοντα απασχολούν εκείνους οι οποίοι υπερθεµατίζουν
πάντα µόνο επί των δικαιωµάτων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ήδη κοντεύετε το διπλάσιο χρόνο. Ευχαριστούµε πολύ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κανείς από
όσους ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου δεν είναι αξιωµατούχος. Όσον αφορά την ουσία του περιεχοµένου του email ουδέν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
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Κοιτάξτε, για να δείτε ότι καµµιά φορά η κριτική είναι
εύκολη αλλά είναι και άδικη. Άκουσα την κ. Κωνσταντοπούλου να λέει ότι συνελήφθην «κλέπτων οπώρας».
Άκουσα να λέει ότι θέλησα να αποκρύψω τα ονόµατα
Υπουργών και τα σχετικά. Θα σας διαβάσω, λοιπόν, ολόκληρο το διαβιβαστικό έγγραφο του εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, για να δείτε ότι οµιλεί στην ουσία για διατελέσαντες Υπουργούς χωρίς να αναφέρει ονόµατα αλλά
πρέπει να µελετηθεί η δικογραφία και αυτός είναι ακριβώς ο σκοπός της ανακοίνωσης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να µας το διαβάσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας
το διαβάσω. Όλα θα τα διαβάσω. Ο σκοπός είναι να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι Βουλευτές, να αναζητήσουν
τη δικογραφία…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θα µας τη δώσετε;
Τρεις αιτήσεις έχουµε κάνει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα σας
παρακαλώ, τι λέτε τώρα; Μπορείτε να πάρετε να τη διαβάσετε όποτε θέλετε.
Ακούστε, λοιπόν, τι λέει ο κύριος εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου. Από υπηρεσιακό καθήκον και σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων τάδε σας διαβιβάζουµε την µε
αριθµό πρωτοκόλλου τάδε αναφορά του εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και τις συνηµµένες σ’ αυτήν µε
ΑΒΜ ποινικές προκαταρκτικές δικογραφίες που σχηµατίσθηκαν. Πρώτον, η µεν πρώτη µε αφορµή την µε αριθµό
πρωτοκόλλου τάδε αναφορά του δικηγόρου Χρήστου Καρολίδη και το συνηµµένο σε αυτήν δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», αριθµός φύλλου της
8-7-2012, µε τον τίτλο: «Σαχινίδης και Ζανιάς «χάρισαν»
εκατοµµύρια σε εταιρεία» (το δηµοσίευµα αναφέρεται
στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» και β) η δεύτερη µε
αφορµή το υπ’ αριθµόν τάδε έγγραφο του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα µε θέµα:
«Εξέλιξη της διαδικασίας κατάπτωσης εγγυήσεων στο
πλαίσιο της επικύρωσης συµφωνίας πιστωτών, µεταξύ
των εταιρειών «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.», «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕΒΕ»
(Βαφειάδης) και του ελληνικού δηµοσίου», χωρίς οποιαδήποτε αξιολόγηση του περιεχοµένου των δικογραφιών
αυτών, µη ούσης άλλωστε επιτρεπτής µίας τέτοιας ενεργείας. Παρακαλούµε δε για τις τυχόν δικές σας ενέργειες
ως προς τις ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες των διατελεσάντων Υπουργών Οικονοµικών που υπέγραψαν τις αποφάσεις παροχής εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου,
προκειµένου να χορηγηθούν τραπεζικά δάνεια στις εταιρείες «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕΒΕ» και β)
τις υπ’ αριθµόν τάδε και τάδε αποφάσεις µε τις οποίες
υποκαταστάθηκε το ελληνικό δηµόσιο στο σύνολο των δικαιωµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων που απορρέουν
από τις δανειακές συµβάσεις για τις οποίες παρεσχέθησαν οι εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου και έγιναν αποδεκτά τα σχέδια αναδιοργάνωσης-εξυγίανσης που
προτάθηκαν από τις ανωτέρω εταιρείες «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» κ.λπ..
Αυτό είναι το διαβιβαστικό. Από αυτό εδώ δεν βγαίνει
κατά ποίων Υπουργών στρέφεται η δικογραφία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αντίγραφα θα µας δώσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ανακοινώθηκε και µπορείτε αύριο το πρωί να πάτε στην αρµόδια
διεύθυνση της Βουλής, να δείτε τις δικογραφίες, να τις
αναγνώσετε και να βγάλετε τα συµπεράσµατά σας. Εγώ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

κακώς ανέφερα και δύο ονόµατα πρώην Υπουργών, διότι
δεν προκύπτει από εδώ ότι υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις εναντίον τους. Κάκιστα το είπα. Και ζητώ συγγνώµη από τους κυρίους, οι οποίοι µπορεί να µε ακούν
αυτήν τη στιγµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη
η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Κώδικας Δικηγόρων».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί
της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κώδικας Δικηγόρων»
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Και διευκρινίζω ότι ακούστηκε το «Ναι» από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της ΔΗΜΑΡ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι τόσο δυνατά
πάντως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει,
εγώ πάντως το άκουσα. Το άκουσαν κι αυτοί που µας
ακούνε εκτός Αιθούσης.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 0.38’ λύεται η
συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013 και
ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κώδικας Δικηγόρων», σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΖ’ - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
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