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σελ. 700
β) Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε εφαρµογή του συστήµατος της "Τράπεζας Θεµάτων"
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Αθήνα, σήµερα στις 3 Ιουλίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09.42’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’ σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 2-7-2014
εξουσιοδότηση του Τµήµατος (Α’ σύνθεση) επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Θ’ συνεδριάσεώς του, της
Τετάρτης 2 Ιουλίου 2014 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο
του σχεδίου νόµου: «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου
2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση-Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία
και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις»)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τµήµα.
(Ανακοινώνονται προς το Τµήµα από την κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Βουλευτή Μαγνησίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
371) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ν. Κολλάρος καταγγέλλει την
καταπάτηση του Συντάγµατος της χώρας, της νοµοθεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της Συνθήκης της Λισαβόνας και της
Συνθήκης της Βιέννης από διατελέσαντα στο παρελθόν ή και στο
παρόν κυβερνητικά στελέχη της χώρας.
Εθνικής Άµυνας
372) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) αιτείται την επίλυση θεµάτων
συνταξιοδότησης των στρατιωτικών που έχουν καταταγεί τα έτη
1990-1992.
Οικονοµικών, Επικρατείας
373) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ν. Παπαδόπουλος παραθέτει
προτάσεις για µια αποτελεσµατικότερη δηµοσιονοµική πολιτική
προς την κατεύθυνση της ανακούφισης της κοινωνίας και της πάταξης της φοροδιαφυγής.

Οικονοµικών, Υγείας
374) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες της Λακωνίας, διαµαρτύρεται για τα σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης των ατόµων µε αναπηρία στη Λακωνία λόγω σοβαρών αποτρεπτικών περιορισµών
στα πλαφόν κριτηρίων επιλογής δικαιούχων προς παραλαβή τροφίµων.
Οικονοµικών
375) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Λεωνίδας Πράπας αιτείται
την αποκατάσταση των ζηµιών που έχουν υποστεί οι µικροοµολογιούχοι από την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
376) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών
Αστυνοµίας αιτούνται την επίλυση των µισθολογικών τους θεµάτων, σχετικά µε απόφαση του Σ.τ.Ε..
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών, Επικρατείας
377) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών &
Εµπόρων Θεσσαλονίκης υποβάλλει υπόµνηµα µε τα προβλήµατα
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και παραθέτει προτάσεις επίλυσής τους.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών
378) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή των Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιµότητα αιτείται την επίσπευση της απορρόφησης των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα
και την άρση των όποιων ενδεχόµενων προγραµµατισµένων απολύσεών τους.
Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας
379) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι απολυµένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας αιτούνται την αποκατάστασή τους σε
θέµατα αποζηµιώσεων και επαναπροσλήψεων.
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
380) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρα-
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τηριούχων Εµπόρων Καυσίµων αιτείται την αναγκαία επαναφορά
του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης στα
επίπεδα του 2011-12.
Υγείας, Οικονοµικών
381) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ιατροί του Κέντρου Υγείας Καρπάθου αιτούνται την άµεση τοποθέτηση ενός αγροτικού ή γενικού ιατρού, για την κάλυψη του προγράµµατος εφηµεριών
κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου.
Υγείας
382) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο
Ηλείας αιτείται την πλήρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ανδρίτσαινας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
383) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδας καταδικάζει την παράλειψη της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού από τις πρόνοιες του «αντιρατσιστικού νοµοσχεδίου».
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
384) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο
Ηλείας αιτείται την επίσπευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ελαιοτριβείων.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
385) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Ηλείας επισηµαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης των ενεργειών που
απαιτούνται, ώστε να ξεκαθαριστεί το πλαίσιο λειτουργίας και
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ελαιοτριβείων της περιοχής.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Τουρισµού
386) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του σχετικά µε το ζήτηµα της
ανεργίας, το σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας και τη σύναψη
Επιχειρησιακών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας από ενώσεις
προσώπων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
387) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Σµυριδορυκτών Όρµου
Λυώνα Νάξου αιτείται την άµεση επαναλειτουργία των ορυχείων
Σµύριδας και την αύξηση της ποσότητας εξόρυξής της.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
388) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµποροεπαγγελµατικός Σύλλογος
Πάρου-Αντιπάρου εκφράζει την αντίθεσή του σχετικά µε την κατάργηση του λιµενικού σταθµού Αντιπάρου σύµφωνα µε το π.δ.
81/29-5-2014 και επισηµαίνει τα προβλήµατα στην εξυπηρέτηση
των επιβατών και των επιβατηγών πλοίων.
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
389) Οι Βουλευτές Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ και
Καβάλας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία αιτούνται την άµεση καταβολή των αναλογούντων χρηµατικών ποσών στις επιχειρήσεις από την επιδότηση του ΟΑΕΔ,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα οικονοµικά τους προβλήµατα.
Παιδείας και Θρησκευµάτων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

390) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ) παραθέτει τις προτάσεις της για ένα
ευνοϊκότερο σύστηµα µετεγγραφών για τις οικογένειες ατόµων
µε αναπηρία.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
391) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Γεώργιος Κυριακίδης του Ηλία,
κάτοικος Παλαιού Αγιονερίου Κιλκίς, εκφράζει τη διαµαρτυρία
του για τα στενά χρονικά περιθώρια που δόθηκαν στην κατάθεση δικαιολογητικών για τους δυνητικά δικαιούχους των µελλοντικών εντασσόµενων έργων των προγραµµάτων ΕΣΠΑ 200713 και αιτείται την επανεξέτασή τους.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
392) Οι Βουλευτές Επικρατείας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ,
Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ, Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας αιτείται την επίλυση των προβληµάτων που µαστίζουν τη δηµόσια εκπαίδευση.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
393) Οι Βουλευτές Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ και Α’ Αθηνών κ. ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Σµυριδορυκτών Όρµου Λυώνα Νάξου αιτείται την άµεση επαναλειτουργία των ορυχείων Σµύριδας και την αύξηση της ποσότητας
εξόρυξής της.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
394) Οι Βουλευτές Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ και Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων Σάµου αιτείται την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης των µελών του, εφόσον είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πάνω από τριάµισι χρόνια.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
395) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ, Αχαΐας
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και Β’ Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
οι Συνεργαζόµενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ-ΕΛΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΣΕ-ΟΑΕΕ-ΝΑΤ-ΟΤΑ-ΤΑΕΟΑΕΕ αιτούνται την επίλυση
µιας σειράς ζητηµάτων τους, καθώς από τις αλλεπάλληλες περικοπές στις συντάξεις τους αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιβίωσης.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
396) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος του Νοµού Λακωνίας καταγγέλλει τη σοβαρή
έλλειψη προσωπικού και οχηµάτων προσβλέποντας στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των ιδιωτών για τον αντιπυρικό
σχεδιασµό του νοµού.
Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
397) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στις παραδοχές του οργανισµού OPCW για την καταστροφή των
χηµικών της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου.
Υγείας
398) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία, ο Δήµος Μαντουδίου-ΛίµνηςΑγίας Άννας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την ανε-
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πάρκεια λειτουργίας του κέντρου υγείας του δήµου.
Υγείας
399) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρωτοβουλία Δηµοτών για
τη στήριξη του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου καλεί τις αρµόδιες
αρχές να δώσουν λύση στα προβλήµατα της λειτουργίας του
Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
400) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΛΜΑΚΟ» αιτείται την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων της εταιρείας και
την αποκατάστασή τους.
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
401) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βισαλτίας αιτείται την
οικονοµική ενίσχυση του δήµου του για την αντιµετώπιση ζηµιών
στο αγροτικό οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, λόγω ακραίων καιρικών φαινόµενων.
Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
402) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Νέας Ζίχνης αιτείται
την επίλυση των προβληµάτων που δηµιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόµενα και οι καταστροφές σε κτηριακές κι άλλες υποδοµές.
Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών
403) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά
της σε θέµατα λαθών που δηµιουργήθηκαν στα εκκαθαριστικά
της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για το 2013.
Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
404) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Εργατοϋπαλληλικού Προσωπικού του Παραρτήµατος Χρόνιων Παθήσεων (ΠΧΠ)
«Άγιος Παντελεήµων» καταγγέλλει τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού και αιτείται την επανένταξη στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ για την
απορρόφηση προσωπικού πεντάµηνης διάρκειας, προκειµένου
να καλυφθεί η αδυναµία λειτουργίας της µονάδας.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
405) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης αιτείται την επίσπευση της εγκριτικής πράξης του
προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», για την εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας σε ενεργοβόρες κτηριακές υποδοµές του Δήµου Βόλου.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
406) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αλ. Μαυρόπουλος εκφράζει
την έντονη ανησυχία του για τις επικείµενες αλλαγές στις συνθήκες κράτησης που θα υπάρξουν στα σωφρονιστικά ιδρύµατα.
Οικονοµικών, Εσωτερικών
407) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νίκος Φωτόπουλος εκφράζει
τη διαµαρτυρία του, ισχυριζόµενος παρατυπίες για την τοποθέτηση υψηλά ισταµένων διοικητικών στελεχών στο ΤΑΙΠΕΔ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
408) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία για τα Δικαι-
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ώµατα Αυτιστικού Φάσµατος αιτείται την απόσυρση του νοµοσχεδίου ειδικής εκπαίδευσης και τη σύνταξη νέου, που θα υιοθετεί τις ανάγκες της ΕΟΔΑΦ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
409) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού παρακολουθεί µε ανησυχία τη βεβιασµένη
ψήφιση του νοµοσχεδίου που αφορά τη «χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση και βιώσιµη ανάπτυξη» και αιτείται τη θεραπεία σηµείων και κατευθύνσεων αυτού.
Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
410) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου
Σαλαµίνας εκφράζει µε ψήφισµα τη διαµαρτυρία του για τη δροµολόγηση της αποµάκρυνσης των υπηρεσιών του Υποθηκοφυλακείου και Κτηµατολογίου εκτός της νήσου και προτείνει εναλλακτικές λύσεις αποφυγής της.
Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών
411) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Ένωση Συγγενών Πεσόντων Μαχητών του Έπους
1940-1941 αιτείται την υλοποίηση της συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας που εκκρεµεί και αφορά την «αναζήτηση, την
εκταφή και τον ενταφιασµό των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών» στη Βόρεια Ήπειρο κατά το έπος του 1940-1941.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
412) Η Βουλευτής Άρτης κ. ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου αιτείται την τοποθέτηση στο ΤΕΙ Ηπείρου υπαλλήλων που
τέθηκαν σε διαθεσιµότητα κατ’ εφαρµογή του ν. 4172/2013 και
επισηµαίνει ότι το ίδρυµα διαθέτει υπεράριθµους σε περιφερειακή υπηρεσία, ενώ υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού στην έδρα
του.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
413) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Κυκλάδων εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την υποβάθµιση των υπηρεσιών
του ΙΚΑ σε νησιά µε έντονη οικονοµική δραστηριότητα.
Επικρατείας, Οικονοµικών, Εσωτερικών
414) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η «Επιτροπή Αγώνος κατά του
ΑΜΚΑ» εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την ηλεκτρονική κάρτα
του πολίτη που µε αριθµό-κλειδί θα ξεκινήσει και επίσηµα η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Υγείας
415) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων Αττικής στηρίζει το άρθρο 25 του νοµοσχεδίου Υγείας που αφορά την Οδηγία 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012, εφόσον σέβεται την απόφαση της
ΓΣ της ΕΝΕ για ενιαίο ψηφοδέλτιο και βιώσιµα περιφερειακά τµήµατα.
Υγείας
416) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών ΕΣΥ
του Νοµού Λάρισας στηρίζει το άρθρο 25 του νοµοσχεδίου
Υγείας που αφορά την Οδηγία 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της
9ης Οκτωβρίου 2012, εφόσον σέβεται την απόφαση της ΓΣ της
ΕΝΕ για ενιαίο ψηφοδέλτιο και βιώσιµα περιφερειακά τµήµατα.
Υγείας
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417) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτρης Δηµητρέλλης, Αντιπρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Συνδέσµου Νοσηλευτών Ελλάδος
παραθέτει πληροφοριακά στοιχεία και τους προβληµατισµούς
του σε θέµατα που θίγει το νοµοσχέδιο του ΥΥΚΑ και υποβάλλει
την τοποθέτησή του επί του άρθρου 25 που αφορά την Οδηγία
2012/25/ΕΕ.
Υγείας
418) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών ΕΣΥ του
Νοµού Λακωνίας στηρίζει το άρθρο 25 του νοµοσχεδίου Υγείας
που αφορά την Οδηγία 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012, εφόσον σέβεται την απόφαση της ΓΣ της ΕΝΕ για
ενιαίο ψηφοδέλτιο και βιώσιµα περιφερειακά τµήµατα.
Υγείας
419) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ειρήνη Κρητικού παραθέτει
τους προβληµατισµούς της σε θέµατα που θίγει το νοµοσχέδιο
του ΥΥΚΑ και υποβάλλει την τοποθέτησή της επί του άρθρου 25
που αφορά την Οδηγία 2012/25/ΕΕ.
Υγείας
420) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών-τριών
του Νοµού Αχαΐας στηρίζει το άρθρο 25 του νοµοσχεδίου Υγείας
που αφορά την Οδηγία 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012, εφόσον σέβεται την απόφαση της ΓΣ της ΕΝΕ για
ενιαίο ψηφοδέλτιο και βιώσιµα περιφερειακά τµήµατα.
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
421) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος αιτείται τη λήψη
µέτρων τόνωσης της αγοράς, ελάφρυνση των φορολογικών βαρών και την επίλυση των προβληµάτων των ασφαλισµένων οφειλετών του ΟΑΕΕ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
422) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Χαράδρου-Βελβιτσίου Πατρών αιτείται τη στήριξη και την
οικονοµική ενίσχυση του εν λόγω οικισµού, ο οποίος αν και πλησίον της Πάτρας, αντιµετωπίζεται ως παραµεληµένο τµήµα του
Δήµου Πατρέων.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
423) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες του Νοµού Λακωνίας επισηµαίνει την υποχρέωση της
τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξασφάλιση πρόσβασης σε παραλία των ΑΜΕΑ, αλλά και όσων αντιµετωπίζουν κινητικά προβλήµατα.
Υγείας
424) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών ΕΣΥ
Κιλκίς στηρίζει το άρθρο 25 του νοµοσχεδίου Υγείας που αφορά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

την Οδηγία 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012,
εφόσον σέβεται την απόφαση της ΓΣ της ΕΝΕ για ενιαίο ψηφοδέλτιο και βιώσιµα περιφερειακά τµήµατα.
Υγείας
425) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών-τριών
του Νοµού Πιερίας στηρίζει το άρθρο 25 του νοµοσχεδίου Υγείας που αφορά την Οδηγία 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης
Οκτωβρίου 2012, εφόσον σέβεται την απόφαση της ΓΣ της ΕΝΕ
για ενιαίο ψηφοδέλτιο και βιώσιµα περιφερειακά τµήµατα.
Υγείας
426) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών-τριών
του Νοµού Θεσσαλονίκης στηρίζει το άρθρο 25 του νοµοσχεδίου
Υγείας που αφορά την Οδηγία 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της
9ης Οκτωβρίου 2012, εφόσον σέβεται την απόφαση της ΓΣ της
ΕΝΕ για ενιαίο ψηφοδέλτιο και βιώσιµα περιφερειακά τµήµατα.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
427) Οι Βουλευτές Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ, Β’
Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και Β’ Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση
Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήµου Ελευσίνας εκφράζει την
έντονη διαµαρτυρία της για την απόφαση της συγχώνευσης των
σχολικών µονάδων του Δήµου Ελευσίνας και Μαγούλας και αιτείται την άµεση ανάκλησή της.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
428) Οι Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Νάουσας αιτείται µέσω της επιστολής του Σωµατείου «ΚΛΩΘΩ»
να διακοπεί κάθε διαδικασία επιστροφής χρηµάτων από τους
απολυµένους και που ακυρώνει τον χρόνο ασφάλισης των εργαζοµένων, του εργοστασίου «FANCO» µε βάση τη δικαστική
απόφαση.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
429) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Ηλείας παραθέτει τις προτάσεις του για την κοινωνική ασφάλιση των εµπόρων
και επαγγελµατιών, καθώς και για διάφορα θέµατα που αφορούν τον ΟΑΕΕ.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών
430) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία συνδικαλιστικοί φορείς προσωπικού της Αστυνοµίας, του Λιµενικού και του Πυροσβεστικού
Σώµατος αιτούνται την άµεση εφαρµογή των αποφάσεων που
αφορούν στην επιστροφή του µισθολογίου τους στην πρότερη
κατάσταση και στην διασφάλιση των δικαιούµενων αναδροµικών
αποζηµιώσεων.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 4795/12-12-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Τζάκρη Θεοδώρας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 79039/ΙΗ ΕΞ/2105-2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 7535/04-04-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Σταθά Ιωάννη, Μητρόπουλου Αλέξιου, Σακοράφα Σοφίας
και Στρατούλη Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 24526/21-05-
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2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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3. Στην µε αριθµό 8049/06-05-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουράκη Αναστασίου (Τάσου), Κουρουµπλή Παναγιώτη,
Αλεξόπουλου Απόστολου, Αµανατίδη Ιωάννη, Βαµβακά Ευγενίας
(Τζένης), Δριτσέλη Παναγιώτας, Κανελλοπούλου Μαρίας, Καρά

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Γιουσούφ Αϊχάν, Μητρόπουλου Αλέξιου, Πάντζα Γεωργίου, Τσακαλώτου Ευκλείδη και Φωτίου Θεανώς δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
2/37032/0022/21-05-2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 8110/09-05-2014 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ
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1079080 ΕΞ 2014/3128/21-05-2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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5. Στην µε αριθµό 8152/09-05-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Βλαχογιάννη Ηλία, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Μάνη-Παπαδηµητρίου Άννας, Βογιατζή Παύλου, Μπατσάρα Γεωργίας, Υψηλάντη Βασιλείου-Νικολάου, Αντωνίου Μαρίας, Μαρκόπουλου
Κωνσταντίνου, Τζαµτζή Ιορδάνη (Δάνη), Αναστασιάδη Σάββα,

«
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Δερµεντζόπουλου Αλέξανδρου, Ορφανού Γεωργίου, Σολδάτου
Θεόδωρου, Τσαβδαρίδη Λάζαρου και Τσουµάνη Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/38314/0022/21-05-2014 έγγραφο από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 32/30-6-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΙΚΑ Χαλκίδας.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό σε όλους µας ότι έχει γίνει µια
µεγάλη αναδιάρθρωση υπηρεσιών στο Ίδρυµα Κοινωνικής
Ασφάλισης σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της κρίσης, της αποµείωσης των εξόδων, αλλά αυτό δεν µπορεί πλέον να αποβαίνει
τόσο πολύ εις βάρος της εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων.
Στην περίπτωση της Εύβοιας και ιδιαίτερα στη Χαλκίδα είχαµε
δύο υποκαταστήµατα και πέντε τοπικά υποκαταστήµατα. Σήµερα
έχουµε µονάχα ένα περιφερειακό, όπου υπάρχει τεράστιος φόρτος εργασίας εκεί, δηλαδή στο ΙΚΑ της Χαλκίδας.
Το 2010 είχε ογδόντα πέντε υπαλλήλους και σήµερα έχει
τριάντα οκτώ, δηλαδή κάτω από το µισό, και έχουν προστεθεί
δύο υπηρεσίες. Η µία υπηρεσία είναι το ΚΕΠΑ, δηλαδή το κέντρο
πιστοποίησης αναπηρίας και η δεύτερη είναι το ΚΕΑΟ, το κέντρο
είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών.
Πού βρισκόµαστε αυτήν τη στιγµή; Η καθυστέρηση απονοµής
συντάξεων έχει φθάσει στους είκοσι επτά µήνες. Θέλω να πιστεύω ότι είµαστε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα. Απεύχοµαι το να
είµαστε δεύτεροι ή τρίτοι. Ο αριθµός των είκοσι επτά µηνών είναι
απαράδεκτος σαν κοινωνική προσφορά και σαν επίδοση.
Κύριε Υπουργέ, πρώτον, εάν δεν υπάρχει πρόνοια άµεσα για
προσωπικό στο ΙΚΑ Χαλκίδας, το οποίο δέχεται εξακόσιες αιτήσεις την ηµέρα για συντάξεις, εάν δεν υπάρχει ενίσχυση για προσωπικό σε ένα τµήµα συντάξεων που έχει µόνο έξι άτοµα, εάν
δεν υπάρξει ενίσχυση για προσωπικό σε ένα τµήµα πιστοποίησης
ελέγχου εσόδων που έχει δύο άτοµα για έναν νοµό διακοσίων χιλιάδων ανθρώπων, για έναν νοµό όπου οι αποστάσεις, όπως ξέρετε, λόγω του ανάγλυφου της Εύβοιας από το ένα άκρο στο
άλλο φθάνουν τα τετρακόσια χιλιόµετρα και τις πέντε ώρες διαδροµής και αν δεν υπάρχει και πρόνοια για την αναδιάρθρωση
των γραφείων για την εξυπηρέτηση των πολιτών, τότε πρέπει να
σας πω ότι πικρό είναι το αίσθηµα των πολιτών της Εύβοιας και
µεγάλη ανησυχία διακατέχει όλους τους Βουλευτές.
Υπάρχουν ερωτήσεις συναδέλφων Βουλευτών από άλλα κόµµατα αναπάντητες εδώ και έξι µήνες από το Υπουργείο σας.
Εσείς βέβαια τώρα πήγατε στο Υπουργείο αυτό και σας εύχοµαι
καλή επιτυχία. Θέλουµε κάποιες απαντήσεις για να µπορούµε κι
εµείς να πούµε στους πολίτες αν υπάρχει πιθανότητα να κάνουµε
µερικά βήµατα µπρος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Πλακιωτάκης έχει
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο αγαπητός κύριος συνάδελφος έθεσε ένα πολύ ζωτικό αλλά
και υπαρκτό ζήτηµα, που έχει σχέση µε την εύρυθµη λειτουργία
του περιφερειακού υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Χαλκίδα
αλλά και ευρύτερα όλων των υποκαταστηµάτων του ιδρύµατος
στον Νοµό Εύβοιας. Έχει επίσης σχέση κυρίως µε τη στελέχωση
προσωπικού και κατ’ επέκταση βεβαίως µε την αναβάθµιση των
παρεχόµενων υπηρεσιών τόσο σε ασφαλισµένους όσο και συνταξιούχους και βεβαίως ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θα ήθελα να σας ενηµερώσω, κύριε
συνάδελφε, ότι το ΙΚΑ θα προβεί στις εξής πρωτοβουλίες ή µάλλον έχει ήδη προβεί, όσον αφορά το κοµµάτι της στελέχωσης,
της ενίσχυσης του περιφερειακού υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
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στη Χαλκίδα.
Συγκεκριµένα, µε την προκήρυξη 8Κ/2008 έχουν διατεθεί για
διορισµό τρία άτοµα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη αποδεχθεί
τον διορισµό τους, ενώ το ένα άτοµο δεν τον αποδέχθηκε, όπως
επίσης µε την προκήρυξη 9Κ/2008 έχουν προβλεφθεί επτά επιτυχόντες του συγκεκριµένου διαγωνισµού, για να ενισχύσουν το
περιφερειακό υποκατάστηµα. Αντιλαµβάνεστε ότι πρόκειται για
άτοµα τα οποία είναι αξιόλογα, είναι καταρτισµένα και σαφώς
µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισµένους αλλά και τους συνταξιούχους.
Επιπλέον, έχει διατεθεί ένας υπάλληλος µε απόσπαση για
γραµµατειακή υποστήριξη στο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας,
ενώ αναµένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης για την απόσπαση δύο ακόµα υπαλλήλων. Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 39/75 αναµένεται η µετάταξη ενός ακόµα υπαλλήλου από
το Ταµείο Πρόνοιας Δηµόσιων Υπαλλήλων στο περιφερειακό
υποκατάστηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Χαλκίδος.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, πιστεύουµε ότι µε την ολοκλήρωση
των προαναφερθεισών διαδικασιών θα επέλθει σχετική βελτίωση
στις παρεχόµενες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Χαλκίδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κύριος συνάδελφος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ,
που υπάρχει ένας προγραµµατισµός. Μέτρησα τουλάχιστον
µέχρι τώρα δώδεκα άτοµα, δύο από την 8Κ/2008, επτά από την
9Κ/2008 -εύκολο να αποδεχθούν τη θέση- δύο αποσπασµένοι περαιτέρω και µία µετάταξη. Αυτό σηµαίνει ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και εύχοµαι να γίνει σύντοµα αυτό, διότι καταλαβαίνετε
ότι η υπόλοιπη Ελλάδα, απ’ ό,τι είδα, είναι στους δώδεκα µε δεκατέσσερις µήνες, ενώ εµείς είµαστε στους είκοσι επτά. Έτσι λύνεται εν µέρει το ένα πρόβληµα.
Για να καταλάβετε πόσο βαρύ είναι το φορτίο στην Εύβοια,
θέλω να σας περιγράψω πώς πήγε ο αριθµός των ατόµων: το
2010 ήταν ογδόντα πέντε, το 2011 εξήντα τρία, το 2012 σαράντα
ένα και το 2013 και το 2014 τριάντα οκτώ άτοµα. Καµµία πρόνοια,
από όλες τις πολιτικές ηγεσίες που πέρασαν, για τον Νοµό της
Εύβοιας.
Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι υπάρχει ένα ζήτηµα
αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών. Είχαµε δύο υποκαταστήµατα
και πέντε τοπικά υποκαταστήµατα. Ξέρω –και είναι λογικό και το
αποδέχοµαι- ότι το ΙΚΑ δεν θέλει να πληρώνει πολλά ενοίκια, να
µην έχει πολλά κοινόχρηστα και αντιλαµβάνοµαι ότι αυτό είναι
στο πλαίσιο της περιστολής των δαπανών και το σέβοµαι. Δεν
έχει όµως υπάρξει µέχρι τώρα αίτηµα, παρά µόνο σε µία περιοχή,
προς τους καλλικρατικούς δήµους να δώσουν ένα κτήριο από τα
κτήρια που έχουν ή δύο αίθουσες από τις αίθουσες που έχουν,
ένα κοµµάτι δηλαδή ενός κτηρίου, για να καταστεί λίγο πιο εύρωστο ένα υποκατάστηµα του ΙΚΑ. Αυτό το έλλειµµα του σχεδιασµού και των πρωτοβουλιών στην ηγεσία του ΙΚΑ είναι που µας
ενοχλεί πάρα πολύ. Μονάχα σε µία περίπτωση βρέθηκε ένα υποκατάστηµα, το οποίο τέλος πάντων το προσέφερε ο δήµος, στο
Μαντούδι, και εκεί δεν έχει εγκατασταθεί. Έχει κλείσει τελείως
το τοπικό κατάστηµα και δεν έχει πάει, παρά το γεγονός ότι ο
δήµος προσέφερε.
Προτείνω, λοιπόν, να πείτε στη διοίκηση του ΙΚΑ να κάνει µια
καλή συνεργασία µε τους καλλικρατικούς δήµους. Είναι βέβαιο
ότι θα βρεθεί µια άκρη µε µηδενικό κόστος για το ΙΚΑ, µε πολύ
µεγάλη εξυπηρέτηση για τους πολίτες. Στο τέλος, κύριε
Υπουργέ, είναι προτιµότερο να έχουµε έναν-δυο υπαλλήλους σε
ένα αποµακρυσµένο µέρος, που όµως είναι µεγάλο, από το να
µετακινούνται εκατοντάδες, για να µην πω χιλιάδες, ασφαλισµένοι προς το κέντρο του νοµού για να εξυπηρετηθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω µε το εξής: Έχουµε έναν τεράστιο αριθµό ανασφάλιστων ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα και έχουµε κι ένα έλλειµµα
είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ. Με δυο άτοµα
σε έναν νοµό τόσο µεγάλο, είναι σαν να επιχειρούµε να δικαιώσουµε αυτό το τεράστιο έλλειµµα εσόδων. Αν δεν δούµε δηλαδή
την είσπραξη των ασφαλιστικών εισροών και τον έλεγχο των επιχειρήσεων, αυτήν τη στιγµή που το ίδιο το ΙΚΑ έχει ταµειακό πρό-
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βληµα, τότε νοµίζω ότι δεν κάνουµε τίποτα.
Θέλω να το βάλετε κι αυτό στον σχεδιασµό σας σε σχέση µε
τη διοίκηση του ΙΚΑ. Θεωρώ ότι υπάρχει µια πολύ σοβαρή υστέρηση σχεδιασµού εκεί –πολύ σοβαρή υστέρηση σχεδιασµούόπως υπάρχει τις περισσότερες φορές και στις δύσκολες φάσεις
σε όλους τους οργανισµούς. Οι περισσότεροι διοικητές κοιτάζουν το κέντρο και τις κεντρικές υπηρεσίες και αγνοούν την
πραγµατική εικόνα στην περιφέρεια. Όµως, το ταµειακό αποτέλεσµα ή το κοινωνικό αποτέλεσµα αφορά την Κυβέρνηση. Άρα
υπάρχει ένα ζήτηµα για εµένα στην Κυβέρνηση σε σχέση µε την
απόδοση της διοίκησης στο ΙΚΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κατ’ αρχάς θα ήθελα να δηλώσω
ότι λαµβάνουµε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν τις αιτιάσεις αλλά και τα
επιχειρήµατα των συναδέλφων. Θα ήθελα, επίσης, να ενηµερώσω ότι τα προβλήµατα που παρουσιάζονται όχι µονάχα στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Χαλκίδα, αλλά και ευρύτερα στα υποκαταστήµατα
του ΙΚΑ σε ολόκληρη την επικράτεια, οφείλονται σε πολύ µεγάλο
βαθµό στον µεγάλο αριθµό αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης.
Στο πλαίσιο, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της ασφαλιστικής µεταρρυθµίσεως και γενικότερα του µεταρρυθµιστικού
έργου του Υπουργείου Εργασίας, το τελευταίο χρονικό διάστηµα
έχουµε προβεί σε µια σειρά από ενέργειες που ουσιαστικά αναβαθµίζουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, ασφαλισµένους αλλά και συνταξιούχους.
Αυτές αποτελούν µια µικρή επανάσταση στον χώρο του ασφαλιστικού µας συστήµατος και επιγραµµατικά θα ήθελα να σας τις
αναφέρω, γιατί έχει πολύ µεγάλη αξία και σηµασία και αναφέροµαι κυρίως στα δύο εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες των συνταξιούχων που δεν στήθηκαν ξανά στις ουρές των ασφαλιστικών
ταµείων, προκειµένου να λάβουν βεβαίωση συντάξιµων αποδοχών. Αυτό έγινε αυτοµάτως, προεκτυπώθηκε στις δηλώσεις τους.
Επίσης, µε το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» καταργήθηκαν τα βιβλιάρια
υγείας για δέκα εκατοµµύρια ασφαλισµένους αλλά και τους έµµεσους ωφελούµενους και η θεώρησή τους γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Όπως και µε το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» που εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα πέντε επιχειρήσεις µπορούν πλέον µε το πάτηµα εντός κουµπιού να δηλώσουν τη µεταβολή του προσωπικού τους.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αποτελούν µια µικρή επανάσταση. Δεν σταµατούµε, όµως, εδώ. Ο κύριος συνάδελφος αναφέρθηκε κυρίως στην καθυστέρηση που υπάρχει στο σύστηµα απονοµής συντάξεων. Εµείς, λοιπόν, προγραµµατίζουµε ως Υπουργείο και είναι σε εξέλιξη µια διαδικασία για τη δηµιουργία ενός
φορέα εθνικού κέντρου απονοµής συντάξεων, ο οποίος θα απαρτίζεται από υπαλλήλους από όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. Θα ξεκινήσει τη λειτουργία του µέχρι τέλους του έτους και οι υπάλληλοι του συγκεκριµένου εθνικού κέντρου θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση σε όλα τα ασφαλιστικά βιογραφικά, ανεξαρτήτως εάν
πρόκειται περί διαδοχικής ασφαλίσεως µε µια πλέον αίτηση, η
οποία θα γίνεται ενιαία είτε πρόκειται για κύρια, επικουρική ή για
εφάπαξ.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι πλέον θα χρειάζονται µόνο λίγες
µέρες για την απονοµή σύνταξης µε όποιες θετικές συνέπειες
µπορεί να έχει αυτό προς την απόδοση και τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η έκτη µε αριθµό 38/30-6-2014 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την εφαρµογή
του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 στο οποίο προβλέπονται ρυθµίσεις για το ταµείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ).
Ο συνάδελφος κ. Κατσώτης έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ας ελπίσουµε να µην απαντήσετε και στην επίκαιρη ερώτησή µας µε όλα αυτά που έχουµε ακούσει πολλές
φορές από τον κ. Βρούτση σε αυτήν την Αίθουσα, γιατί η ερώτησή µας έχει να κάνει µε την εφαρµογή ενός νόµου που το Υπουργείο αρνείται µέχρι τώρα να τον εφαρµόσει. Αυτό είναι απαράδεκτο!
Σύµφωνα µε τον ν.1186/81 προβλεπόταν για τους εργαζόµενους, για το προσωπικό των µέσων µαζικής ενηµέρωσης -αυτοί
που δούλευαν σε εφηµερίδες κλπ.- µια επιπλέον επιβάρυνση
κατά 3,60%, για να συνταξιοδοτηθούν βάσει των ρυθµίσεων, των
διατάξεων, των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Θα καταθέσουµε τον νόµο στα Πρακτικά, για να τον έχετε υπ’ όψιν σας.
Αυτό µε τον ν. 4075/2012 καταργήθηκε και στη θέση του προβλέφθηκε ρύθµιση ότι αυτοί οι εργαζόµενοι θα δικαιούνται για
κάθε χρόνο σαράντα πέντε ηµέρες επιπρόσθετα, επειδή καταργήθηκαν τα βαρέα και ανθυγιεινά και αυτή η εισφορά του 3,60%.
Μέχρι τώρα, κύριε Υπουργέ –παρ’ όλο που σας έχει πολλές
φορές ενοχλήσει στο Υπουργείο η Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου
και Βιοµηχανίας Χάρτου και από 19-7-2012 έχει στείλει επιστολή
στον Υπουργό Εργασίας, που τα λέει αυτά– ενώ καταργήσατε το
3,60% για τους εργοδότες, δηλαδή υλοποιήσατε το ένα µέρος,
το άλλο µέρος, που αφορούσε τους εργαζόµενους, το να δικαιωθούν σαράντα πέντε µέρες ακόµη ανά ηµερολογιακό έτος για τη
σύνταξή τους, δεν το έχετε υλοποιήσει και διαµαρτύρονται έντονα. Επαναλαµβάνω: Από 19-7-2012 υπάρχει το υπόµνηµα προς
το Υπουργείο Εργασίας.
Επίσης, επανέρχονται οι εργαζόµενοι µε υπόµνηµά τους από
30-1-2014 ξανά προς το ταµείο, µε κοινοποίηση προς το Υπουργείο και πάλι διαµαρτύρονται και καταγγέλλουν αυτήν την ενέργεια του Υπουργείου Εργασίας να υλοποιήσει το ένα µέρος και
να µην υλοποιήσει το άλλο.
Βεβαίως, το Υπουργείο µέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει, παρ’
όλο που η ερώτησή µας ήταν γραπτή εδώ και αρκετό χρονικό
διάστηµα. Δεν λέω ότι έχετε εσείς προσωπικά ευθύνη, αλλά και
αυτή η επίκαιρη ερώτηση πηγαινοέρχεται εδώ και καιρό τώρα.
Βεβαίως, υπήρχαν ανασχηµατισµοί κ.λπ.. Ας ελπίσουµε ότι η
απάντησή σας τώρα, επειδή µας ακούν αυτοί οι εργαζόµενοι που
θέλουν να δικαιωθούν µε βάση τον νόµο, θα είναι θετική για τους
εργαζόµενους που διέπονται από αυτές τις ρυθµίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Είναι αλήθεια ότι ο κύριος συνάδελφος παραθέτει και περιγράφει προβλήµατα δυσλειτουργίας στο υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο και στην εφαρµογή του.
Ας δούµε, όµως, πώς προέκυψε το συγκεκριµένο πρόβληµα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 1186/81 προβλέφθηκε η καταβολή επασφάλιστρου 3,60% από τους ασφαλισµένους τεχνικούς
Τύπου σε εφηµερίδες. Τα πρόσωπα αυτά δικαιούντο σύνταξη γήρατος σύµφωνα µε τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων. Το εν λόγω επασφάλιστρο παρακρατούνταν και
για τους τεχνικούς Τύπου αλλά και περιοδικών και σε τυπογραφικές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 6 του
ν. 2556/97.
Με τον ν. 4075/12, µε το άρθρο 33 προβλέπεται η διακοπή παρακράτησης της εισφοράς από 1-1-2012 για τους τεχνικούς
Τύπου σε περιοδικά αλλά και τυπογραφικές επιχειρήσεις. Για
τους ασφαλισµένους, λοιπόν -όπως ανέφερε και ο κύριος συνάδελφος- από αυτούς που µέχρι τις 31-12-2011 κατέβαλαν το εν
λόγω επασφάλιστρο και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί, δόθηκε η
δυνατότητα συνταξιοδότησης νωρίτερα από το προβλεπόµενο
εκάστοτε όριο ηλικίας κατά σαράντα πέντε µέρες για κάθε έτος
πληρωµής της ανωτέρω προσαύξησης.
Πώς προέκυψε, λοιπόν, το πρόβληµα; Το πρόβληµα προέκυψε
επειδή το επασφάλιστρο παρακρατούνταν τόσο από τους τεχνικούς Τύπου σε εφηµερίδες όσο και από τεχνικούς Τύπου σε περιοδικά και τυπογραφικές επιχειρήσεις.
Γιατί προέκυψε το συγκεκριµένο πρόβληµα; Διότι υπήρχε πρόβληµα διαχωρισµού των συγκεκριµένων επιχειρήσεων. Πολλές
επιχειρήσεις λειτουργούσαν, εξέδιδαν και εκτύπωναν εφηµερί-
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δες και περιοδικά, αλλά είχαν και άλλες δραστηριότητες, όπως
εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού, για παράδειγµα, ή βιβλίων. Επίσης, υπήρχε και ένα πρόβληµα όσον αφορά την έλλειψη ειδικού
µητρώου.
Άρα, καταλήγουµε στο ότι το συγκεκριµένο πρόβληµα είναι
υπαρκτό. Το διοικητικό συµβούλιο του ταµείου στο πλαίσιο αυτό
έχει προτείνει η παρακράτηση του επασφαλίστρου να αφορά
όλους τους τεχνικούς Τύπου και έχει καταθέσει και συγκεκριµένη
πρόταση.
Θέλω να ενηµερώσω τον κύριο συνάδελφο ότι το Υπουργείο
Εργασίας επεξεργάζεται σχετική διάταξη νόµου, έτσι ώστε να
επιλύσει οριστικά το συγκεκριµένο ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Κατσώτης έχει
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν δώσατε την απάντηση που περιµένουν αυτοί οι ασφαλισµένοι.
Βεβαίως, υπήρχε µια συζήτηση µεταξύ του Υπουργείου και του
διοικητικού συµβουλίου του ταµείου. Έχω εδώ τα πρακτικά που
έχουν σταλεί στο Υπουργείο Εργασίας από 27 Φεβρουαρίου
2014, όπου προτείνουν αυτήν τη ρύθµιση που εσείς αναφέρετε
τώρα, έτσι ώστε να λυθεί το ζήτηµα που έχει περιπλακεί µε βάση
τον νόµο που ψηφίστηκε το 2012.
Ωστόσο, αυτή η λύση που προτείνετε και θα καθυστερήσει και
ήδη έχουν καταθέσει τις αιτήσεις αρκετοί εργαζόµενοι µε βάση
τον νόµο του 2012, διεκδικώντας τις σαράντα πέντε ηµερολογιακές ηµέρες ακόµα για κάθε έτος. Το αίτηµα που υπάρχει σήµερα
και από την οµοσπονδία τους είναι αυτοί οι εργαζόµενοι να δικαιωθούν µε βάση τον νόµο αυτόν.
Είναι ρύθµιση του νόµου, κύριε Υπουργέ. Δεν µπορεί να µην
την υλοποιήσετε. Η όποια άλλη ρύθµιση προτείνετε –και νοµίζω
ότι συµφωνεί και η Οµοσπονδία των Εργαζόµενων στον Τύπο και
το Χαρτί µε αυτήν τη ρύθµιση που το ταµείο προτείνει- πρέπει
να ισχύσει για τους εργαζόµενους από τώρα και στο εξής ή από
αυτούς που θα καταθέσουν την αίτηση µε βάση τη νέα ρύθµιση.
Όµως, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί αυτοί που κατέθεσαν την
αίτηση και διεκδικούν εφαρµογή του νόµου να µη δικαιωθούν.
Δεν ξέρω πόσοι είναι. Εσείς θα το διερευνήσετε µέσα από τις
υπηρεσίες, από το ταµείο. Ωστόσο, όσοι και αν είναι, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι αυτή η ρύθµιση πρέπει να υλοποιηθεί, είναι
νόµος, ψηφίστηκε εδώ.
Δεν µπορεί να υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά, δηλαδή
να κόβουµε την επιπρόσθετη επιβάρυνση του 3,60% για τους εργοδότες και για τους εργαζόµενους να µη µεριµνούµε. Δεν φταίνε εκείνοι αν δεν διευκρινίστηκε µέσα από τη ρύθµιση αυτή ότι
δεν ισχύει για όλους, αλλά ισχύει για κάποιους που είναι στη βιοµηχανία ή που κάνουν αυτήν την εργασία ή την άλλη.
Αυτοί οι ίδιοι, κύριε Υπουργέ, που κατέθεσαν την αίτηση για
να δικαιωθούν, είχαν το επασφάλιστρο του 3,60% και αφαιρέθηκε. Αφού, λοιπόν, αφαιρέθηκε από αυτούς το 3,60% και άρα
δεν θα είναι στα βαρέα -µε τις ρυθµίσεις των βαρέων- πρέπει να
δικαιωθούν για τις σαράντα πέντε ηµέρες. Αυτό διεκδικεί η οµοσπονδία.
Καταθέτουµε εδώ στα Πρακτικά και τον νόµο του 1981 και τον
ν. 4075 και τις αιτήσεις της Οµοσπονδίας Τύπου και Χάρτου,
καθώς επίσης και το πρακτικό του Ταµείου Ασφάλισης του Προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, το οποίο προτείνει την
οριστική λύση για αυτό το πρόβληµα που έχει προκύψει σε
σχέση µε αυτούς τους εργαζόµενους και µε την ασφάλισή τους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πράγµατι, το διοικητικό συµβούλιο του ταµείου, µε βάση την απόφασή του στις 5 Φεβρουαρίου
του 2014 και µε γνώµονα την αλλαγή ουσιαστικά του νοµοθετικού πλαισίου, είχε προτείνει η παρακράτηση του επασφαλίστρου
να αφορά όλους τους τεχνικούς Τύπου, παράλληλα µε δυνατότητα συνταξιοδότησής τους µε βάση τις διατάξεις των βαρέων
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και ανθυγιεινών ή προσαυξάνοντας βεβαίως τη σύνταξή τους.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, όπως δήλωσα και στην πρωτολογία
µου, το Υπουργείο επεξεργάζεται αλλαγή της κείµενης νοµοθεσίας. Αντιλαµβάνεστε ότι γι’ αυτό χρειάζεται και οικονοµική ανάλυση, αναλογιστική µελέτη, έτσι ώστε πραγµατικά να επιτύχουµε
την καλύτερη αλλά και ουσιαστικότερη προστασία των ασφαλισµένων.
Προς αυτήν τη διαδικασία κινείται το Υπουργείο Εργασίας.
Επιθυµούµε να έχουµε µια οριστική λύση για το συγκεκριµένο
ζήτηµα. Ολοκληρώνοντας και την αναλογιστική µελέτη, τη µελέτη οικονοµοτεχνικής φύσεως, ευελπιστούµε ότι θα δώσουµε
οριστική λύση στο δίκαιο αυτό αίτηµα, το οποίο και µια ακόµα
φορά αναδείξατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Γι’ αυτούς που περιµένουν όµως, κύριε
Υφυπουργέ; Γι’ αυτούς που περιµένουν τη σύνταξη; Έχουν καταθέσει εδώ και καιρό για σύνταξη…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Το Υπουργείο το επεξεργάζεται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα τι θα κάνετε, πότε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ε, τι να απαντήσει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Με ένα κουµπί θα βγάζουν τη σύνταξη
και αυτοί τώρα εδώ και δύο χρόνια …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, δεν µπορείτε τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, µε
συγχωρείτε, αλλά …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να πάτε να τα πείτε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εδώ και δύο χρόνια, κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αγαπητέ κύριε συνάδελφε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα, σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, κι εγώ σας παρακαλώ! Κύριε Κατσώτη, µα αυτό είπε, ότι το επεξεργάζεται …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν εφαρµόζει τον νόµο το Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι να σας απαντήσει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα, δεν εφαρµόζει τον νόµο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κατσώτη…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Να µας πει γιατί δεν εφαρµόζει τον
νόµο. Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί; Είπε ότι δεν
εφαρµόζει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα, αφού δεν εφαρµόζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τώρα θέλετε, σήµερα; Ε, αυτή…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Να µας πει γιατί δεν εφαρµόζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επιτρέψτε, µου τώρα.
Εντάξει, λοιπόν, σας απάντησε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το λέει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει, σας απάντησε. Έχετε κάθε δικαίωµα να µην εκλαµβάνετε ως απάντηση
αυτό που θέλετε, αλλά αυτό απάντησε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα ποιο θέλω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, τώρα τι να σας
πει; Κάτι άλλο που δεν…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αυτό είναι δικό µου θέλω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πρέπει υποχρεωτικά...;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πρέπει ή δεν πρέπει να απαντήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κατσώτη, πρέπει να σας πει αυτό που θέλετε εσείς; Είναι δυνατόν;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα, µιλάµε για την εφαρµογή του
νόµου. Πρέπει να γίνει ερώτηση γι’ αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε κάθε δικαίωµα
να την κρίνετε, αλλά έτσι σας απάντησε. Πώς πρέπει να το
πούµε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Παρίσης (Πάρις) Μουτσινάς ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο
εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
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Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 37/30-6-2014 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Πετράκου προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε εφαρµογή του συστήµατος της «Τράπεζας Θεµάτων» στις προαγωγικές εξετάσεις της
Α’ λυκείου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
σας προειδοποιήσαµε, την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου, ότι µε την περίφηµη Τράπεζα των Θεµάτων, θα οδηγούσε η κατάσταση σε µεγάλη σφαγή χιλιάδες µαθητές της Α’
λυκείου. Γιατί είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο έγινε. Σε καµµία
χώρα του κόσµου, οποιαδήποτε εκπαιδευτική µεταρρύθµιση δεν
εφαρµόζεται καθολικά πριν ψηφιστεί.
Σας είπαµε ότι αυτό το οποίο έχει γίνει είναι πάρα πολύ πρόχειρο και επικίνδυνο. Επέµενε όµως το Υπουργείο. Γιατί; Γιατί ο
αντικειµενικός σκοπός είναι να σκληρύνει τις εξετάσεις για την
προαγωγή των µαθητών από την Α’ λυκείου µέσω της εφαρµογής και της Τράπεζας Θεµάτων.
Τα αποτελέσµατα τα είδατε. Όταν σας ήρθαν τα αποτελέσµατα στο Υπουργείο, το Υπουργείο και η Κυβέρνηση τροµοκρατήθηκαν. Γιατί φάνηκε ουσιαστικά η τεράστια αποτυχία των
µαθητών, η οποία είναι εξαπλάσια από ό,τι ήταν τις προηγούµενες χρονιές, αφού κατά µέσο όρο είναι 25-30%, όταν ο µέσος
όρος όλων των προηγούµενων χρονιών ήταν 5-6%. Σε συνοικίες
φτωχές, όπως είναι οι δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης ή η
ύπαιθρος στον νοµό µου, στη Μεσσηνία, είναι επταπλάσια και
οκταπλάσια η διαφορά από τις προηγούµενες χρονιές.
Προσπαθήσατε χθες το βράδυ, οµολογώντας, όµως, την αποτυχία ουσιαστικά αυτού του συστήµατος, να κάνετε µερικές διορθωτικές κινήσεις, γιατί οι εγκέφαλοι που έφτιαξαν την Τράπεζα
των Θεµάτων δεν ήξεραν. Δεν έχω καταλάβει. Τέτοια σχέση είχαν
αυτοί µε την εκπαιδευτική διαδικασία, που δεν γνώριζαν ότι
εκατό χρόνια από την ώρα που υπάρχει το σχολείο συµψηφίζεται
η Άλγεβρα, παραδείγµατος χάριν, µε τη Γεωµετρία; Δεν το ήξεραν αυτό το πράγµα;
Έτσι, πήγατε σε ορισµένες επιµέρους τροποποιήσεις. Όµως,
αυτό δεν αλλάζει την ουσία του ζητήµατος. Γιατί; Διότι η Τράπεζα
Θεµάτων, πρώτα απ’ όλα, δηµιουργεί τεράστιες αδικίες. Όλοι οι
µαθητές δεν διαγωνίζονται στα ίδια θέµατα. Μπορεί να γίνει µια
κλήρωση, αλλά σε κάποιο σχολείο να είναι εύκολα και σε άλλο
να είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Δεύτερον, µε την Τράπεζα Θεµάτων τα αποτελέσµατα της Α’
λυκείου µετρούν κατά 20% στις εισαγωγικές εξετάσεις και αυτό
δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα στα παιδιά.
Τρίτον, είχαµε µεγάλη απάτη και το ξέρετε. Υπήρξε ιδιωτικό
σχολείο το οποίο έκανε κοµπίνα, λέγοντας ότι σήµερα δίνει µαθηµατικά και γράφανε µέσα θρησκευτικά. Έτσι πήραν τα θέµατα,
τα έλυσαν στους µαθητές τους και την άλλη µέρα όλοι ήταν «άριστοι» σε αυτό το ιδιωτικό σχολείο, για να έχει του χρόνου πελατεία!
Άρα, µε όλη αυτήν την ιστορία, οδηγήσατε τους µαθητές και
τους γονείς σε µια κατάσταση τραγική. Βγήκαν τα παιδιά στον
δρόµο, ήρθαν έξω από τη Βουλή µαθητές της Α’ λυκείου…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας ζητούµε να αποσύρετε την Τράπεζα Θεµάτων όχι µόνο για φέτος. Να την αποσύρετε οριστικά, έτσι ώστε
το λύκειο να γίνει επιτέλους αυτόνοµη παιδαγωγική µονάδα, αποσυνδεδεµένη από τον προθάλαµο των εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Επίσης, σας ζητούµε να επανέλθει ο προηγούµενος τρόπος
προαγωγής των µαθητών ανά σχολική µονάδα και για τις τρεις
τάξεις του λυκείου και πάνω απ’ όλα να µη συνυπολογιστεί ο βαθµός της Α’ λυκείου στην εισαγωγή στα πανεπιστήµια φέτος, µε
αυτό το πατατράκ και την τραγωδία που έχει γίνει στους µαθητές.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κατ’ αρχάς, θέλω να
συµφωνήσω µαζί σας, ότι τα Μαθηµατικά περιλαµβάνουν και την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Τριγωνοµετρία και την Άλγεβρα και τη Γεωµετρία. Εγώ θυµάµαι
ότι έγραφα άριστα στην Τριγωνοµετρία και έτσι κάλυπτα τον µη
καλό βαθµό της Γεωµετρίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αυτό είπα σαν µαθηµατικός, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θυµάµαι, όµως, ότι
όταν εµείς –και βλέπω πολλούς- δίναµε εισαγωγικές εξετάσεις
για το πανεπιστήµιο, δεν δίναµε επί συγκεκριµένης ύλης. Το να
µπεις στο πανεπιστήµιο, θα πει ότι είσαι ο άριστος σε σχέση µε
τους υπόλοιπους συµµαθητές σου.
Άρα οι εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήµιο –και αυτή
είναι η προσωπική µου άποψη- δεν µπορούν και δεν πρέπει να
γίνονται σε συγκεκριµένη ύλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Στο πανεπιστήµιο. Για την Α’ λυκείου µιλάµε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Άποψή µου είναι!
Πρέπει οι µαθητές να ανταγωνίζονται επί της ύλης εκείνης, που
θα αποδείξει ποιος είναι ο καλύτερος και όχι σε αυτά που µαθαίνουµε απέξω.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µετά τη δική σας
προσωπική εξοµολόγηση, να απαντήσω και εγώ στον κύριο συνάδελφο και να πω ότι πραγµατικά, ειλικρινά, χαίροµαι, διότι µου
δίνει µέσα απ’ αυτήν την επίκαιρη ερώτηση την ευκαιρία για πρώτη φορά δηµόσια να τοποθετηθεί το Υπουργείο Παιδείας σχετικά
µε ένα θέµα που κυριάρχησε –µονοπώλησε κάποιες µέρες–, την
Τράπεζα Θεµάτων.
Πολλά γράφτηκαν. Πολλές «βαριές» φράσεις ακούστηκαν.
Πολλές διατυπώνονται και µέσα στην ερώτηση: «Σφαγή», «Βατερλό», «Τράπεζα Θυµάτων». Όλα αυτά γραφτήκαν. Τι συµβαίνει,
όµως;
Εµείς, λοιπόν, δεν τροµοκρατηθήκαµε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Από την πρώτη ώρα εφαρµογής αυτού του θεσµού καθώς
επίσης και από την πρώτη ώρα εφαρµογής του νέου τρόπου υπολογισµού της προαγωγής των µαθητών, χωρίς να περιµένουµε
ούτε τους πρώτους πηχυαίους τίτλους των εφηµερίδων ούτε τις
ερωτήσεις Αντιπολίτευσης – Συµπολίτευσης ή και οποιωνδήποτε
Βουλευτών, ξεκινήσαµε µια έρευνα µέσα στο Υπουργείο, µέσα
από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, από τη Μηχανογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου, από τη οµάδα υποστήριξης
του Υπουργείου.
Εκεί τι λέγαµε; Ενώ είναι σε εξέλιξη ο θεσµός της Τράπεζας
Θεµάτων, ενώ είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις, θέλουµε να συγκεντρώσετε όλα τα βαθµολογικά στοιχεία της περυσινής Α’ λυκείου
και της φετινής Α’ λυκείου, έτσι ώστε να έχουµε ένα δείγµα του
τι συµβαίνει. Είναι η πρώτη εφαρµογή του νόµου και οφείλαµε
ως Υπουργείο, χωρίς να περιµένουµε την παραίνεση κανενός, να
ξέρουµε πώς εφαρµόζεται.
Έτσι, λοιπόν, µόλις χθες, όσον αφορά το θέµα της Τράπεζας
Θεµάτων –γιατί αυτό συζητάει η επίκαιρη ερώτησή σας, αγαπητέ
κύριε συνάδελφε- είχαµε τα πρώτα στοιχεία.
Τι λένε αυτά τα στοιχεία; Λένε ότι οι µαθητές που έδωσαν
πέρσι εξετάσεις, µε το περσινό σύστηµα, χωρίς την Τράπεζα Θεµάτων, είχαν µεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας κάτω από το «10»
απ’ ό,τι φέτος µε την εφαρµογή της Τράπεζας Θεµάτων. Το καταθέτω αυτό για τα Πρακτικά, για τον κύριο συνάδελφο, για να
δηµοσιοποιηθεί σε όλους όσοι αµφισβητούν την Τράπεζα Θεµάτων.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Αλέξανδρος Δερµεντζόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε παραπέρα. Μιλάτε για ένα πολύ µεγάλο ποσοστό µαθητών που παραπέµπονται, λέει, σε επανεξέταση τον Σεπτέµβριο.
Ενδεικτικά αναφέρετε και ένα ποσοστό 40%. Σήµερα ακούω ότι
το κατεβάσατε. Το πήγατε στο 26% ή 30%, αν δεν κάνω λάθος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μέσον όρο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Για µέσον όρο µιλάµε. Δεν πιάνουµε
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ενδεικτικά.
Από το 40%, λοιπόν, που λέγατε, το κατεβάζετε στο 26% µε
27%. Θα σας πω, λοιπόν, ότι στη δεύτερη φάση της έρευνας που
κάνουµε -που και αυτή ολοκληρώνεται, δεσµευθήκαµε ως
Υπουργείο ότι αύριο θα έχουµε την πλήρη εικόνα- τα ποσοστά
αυτά είναι περίπου στο 20% µε 23%. Κάπου εκεί θα φτάσουν. Βέβαια, η ΟΛΜΕ λέει ότι πέρσι και πρόπερσι ήταν 6%. Δεκτό. Δεν
αµφισβητεί κανείς αυτά τα νούµερα. Εδώ, όµως, τίθεται ένα άλλο
ερώτηµα: Τι µαθητές θέλουµε και πώς θεωρούµε το λύκειο; Πρέπει να είναι µια προαγωγή ακώλυτη από τάξη σε τάξη; Να µην
ταυτίζεται η βαθµολόγηση µε την παροχή εκπαίδευσης; Εδώ
πρέπει να απαντήσουµε όλοι µας.
Πάµε και παραπέρα. Λέτε ότι το Υπουργείο Παιδείας απαντά
σε αυτήν τη «σφαγή» µε σπασµωδικές κινήσεις και ότι χθες το
απόγευµα καθίσαµε εµείς τροµοκρατηµένοι, γιατί σήµερα θα ερχόµασταν στη Βουλή να απαντήσουµε σε εσάς και έπρεπε να
έχουµε κάτι. Κάνετε λάθος. Ό,τι κάναµε, το κάναµε µέσα από
έρευνα και πραγµατικά αυτό που επιδιώκουµε είναι µία βελτίωση
του νόµου.
Για την Τράπεζα Θεµάτων, λοιπόν, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, αυτό που απέδειξε η έρευνα -και το ξέρει και η κοινωνίαείναι ότι δεν χρήζει καµµίας αλλαγής, παρά µόνο κάποιας βελτίωσης, η οποία δεν αλλοιώνει το πνεύµα του νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θα το πάρω από τη δευτερολογία
µου.
Πάµε παραπέρα. Αυτό που πιθανόν να χρειάζεται βελτίωση
είναι ο τρόπος προαγωγής. Εκεί, ναι, υπήρξε µία στρέβλωση, η
οποία δηµιουργούσε κάποια φαινόµενα, στα οποία µαθητής µε
«19» µέσον όρο, λόγου χάριν, να κόβεται γιατί σε ένα µάθηµα
από τα υπόλοιπα, όπως Μαθηµατικά ή ένα µάθηµα Ελληνικών,
είχε κάτω από τη βάση. Αυτό, λοιπόν, το διορθώνουµε µε τροπολογία, την οποία θα καταθέσουµε και θα ήθελα να ακούσω την
άποψή σας, όταν κατατεθεί. Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα θα
συζητηθεί. Ειλικρινά θα είµαι περίεργος.
Πάµε όµως και στο τελευταίο που, αν θέλετε, είναι η ουσία της
ερώτησης. Γιατί η Τράπεζα Θεµάτων έχει εξαντληθεί για µας.
Λέτε: «Θα φροντίσετε ώστε το λύκειο να γίνει επιτέλους µια αυτόνοµη παιδαγωγική µονάδα, αποσυνδεδεµένη από τον προθάλαµο των εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση;».
Εσείς πώς αντιλαµβάνεστε, δηλαδή, ότι είναι το λύκειο; Ότι
δεν είναι αυτόνοµη παιδαγωγική µονάδα, που εκ του νόµου προκύπτει; Ότι ο ν. 3186 δεν το θεµελιώνει και δεν το στερεώνει πολύ
περισσότερο αυτό; Ή έχετε την εντύπωση, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, ότι το λύκειο δεν οφείλει να προετοιµάζει τα παιδιά για
το πανεπιστήµιο; Ή θέλετε η προετοιµασία να γίνεται από τους
άλλους δρόµους;
Πείτε µας πώς θέλετε να γίνει αυτή η προετοιµασία. Και να µην
µιλάµε για φτωχές και λαϊκές οικογένειες και τάξεις. Αυτές προστατεύουµε µε αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης, κύριοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υφυπουργέ, να
σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκολο και τόσο ευαίσθητο έργο
που έχετε αναλάβει.
Παρακαλώ τον κ. Πετράκο να πάρει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν έχετε προσωπικά την ευθύνη, γιατί πήγατε στο Υπουργείο Παιδείας τώρα.
Όµως, για τη δική σας πολιτική αξιοπρέπεια, µην καλύπτετε την
προηγούµενη πολιτική ηγεσία, της οποίας ο βίος και η πολιτεία
είναι γνωστός για την υπεράσπιση ιδιωτικών σχολείων.
Μας λέτε τι θέλουµε να γίνει και πώς να προετοιµάζονται οι
µαθητές. Πάρτε τα στοιχεία, κύριε Υπουργέ, και θα διαπιστώσετε
ότι τρέχουν οι γονείς να γράψουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια. Έχουν αυξηθεί κατά 30% οι εγγραφές στα φροντιστήρια.
Δεύτερον, µας λέτε ότι δεν περιµένατε να δείτε αυτούς τους
πηχυαίους τίτλους. Η µόνη διαφορά είναι, κύριε Υπουργέ, ότι µε
τον συνάδελφο και επικεφαλής της ΕΚΕ Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη είχαµε κάνει µία τοποθέτηση-ανακοίνωση στις 28 Μαΐου.
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Λέγαµε: «Η Τράπεζα Θεµάτων θα οδηγήσει σε Βατερλό. Πρέπει να αποσυρθεί τουλάχιστον για φέτος και να γίνει διάλογος.».
Δεν είµαστε µάγοι εµείς, απλά παρακολουθούµε τα πράγµατα
και ξέρουµε τι γίνεται. Είµαστε εκπαιδευτικοί, γνωρίζουµε τι µας
γίνεται και πώς λειτουργεί το σχολείο.
Το Υπουργείο Παιδείας κώφευε και τώρα κάνετε αυτές τις
διορθώσεις, όπως είπατε. Όµως οι διορθώσεις αυτές δεν λύνουν
το πρόβληµα, γιατί το βασικό δεν είναι ότι έχουµε λάθη και παραλείψεις, κύριε Υπουργέ -επιτρέψτε µου. Το βασικό είναι ότι η
Τράπεζα Θεµάτων είναι η «κουρευτική» µηχανή για να αποψιλώσει το λύκειο από το µαθητικό δυναµικό. Πρόκειται για «έγκληµα», που σκοπό έχει να µειώσει τον αριθµό των µαθητών, των εκπαιδευτικών και να κλείσει σχολεία. Βρίσκετε κάποια κόλπα, διότι
δεν µπορείτε να πείτε «πρέπει άµεσα να διώξουµε τους µαθητές
από το σχολείο». Η Κυβέρνηση βρίσκει µερικά κόλπα για να τους
µειώσει. Και µας ρωτάτε: «Πώς θέλετε το λύκειο, τους µαθητές;».
Εµείς θέλουµε δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο και θέλουµε αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, γιατί αυτός
γνωρίζει τον µαθητή, γνωρίζει την οικογένειά του, γνωρίζει αν
είναι φτωχός, αν είναι ανήµπορος, αν είναι πλούσιος και ξέρει
ανάλογα να χειριστεί το παιδί. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι µόνο
δάσκαλος, είναι και ψυχολόγος και παιδαγωγός. Είναι όλα αυτά.
Ο µαθηµατικός δεν κάνει µόνο Μαθηµατικά, αλλά επιτελεί παιδευτικό έργο στο σχολείο.
Εσείς, όµως, ξέρετε τι κάνετε; Θέλετε να συνεχίσετε αυτό το
«έγκληµα», που έγινε πέρυσι, και µε τα ΕΠΑΛ -τα επαγγελµατικά
λύκεια- για να επιβεβαιώσετε αυτό που σας λέω. Προσπαθείτε
να εφαρµόσετε την Τράπεζα Θεµάτων και στα µαθήµατα ειδικότητας. Μπορείτε να µας πείτε αφού δεν έχουν εκδοθεί αναλυτικά
προγράµµατα για µαθήµατα ειδικότητας στα ΕΠΑΛ, δεν έχει εκδοθεί ακόµα τεχνικό δελτίο, πώς θα καταρτιστούν τα αναλυτικά
προγράµµατα, πότε θα εκδοθούν καινούργια βιβλία, πότε θα δηµιουργηθεί Τράπεζα Θεµάτων στα ΕΠΑΛ; Θα έχουµε την ίδια
τραγωδία και για τα ΕΠΑΛ και του χρόνου.
Επίσης, -το λέω επειδή θέλετε να υποβαθµίσετε το θέµα-, δόθηκαν πάρα πολλά χρήµατα στο περίφηµο ηλεκτρονικό σύστηµα
«MY SCHOOL». Ήταν µία πλήρης αποτυχία. Υπήρχαν θέµατα
µέσα -και σας το είπαµε- τα οποία ήταν εκτός λογικής κι όχι εκτός
ύλης. Υπήρχαν ρίζες του τριωνύµου, παραδείγµατος χάριν, στην
Α’ λυκείου το οποίο δεν διδάσκεται, δεν το ξέρει το παιδί. Δεν
είναι το θέµα, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, τι θα γίνει στην Γ’
λυκείου. Εδώ µιλάµε για την Α’ λυκείου, για τη δυνατότητα των
παιδιών να τελειώσουν το λύκειο, κάτι που τους στερείτε µε αυτόν τον τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα αυτό είναι το βασικό, ότι σκοπός σας είναι η αποδυνάµωση του λυκείου, η µείωση του µαθητικού δυναµικού, η µείωση
των εκπαιδευτικών, το κλείσιµο των σχολείων, ένα σκληρό ταξικό
σχολείο, στο οποίο να είναι µόνο οι πλούσιοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Γι’
αυτόν τον λόγο, επαναλαµβάνουµε, δεν αρκεί να συµψηφιστεί η
Άλγεβρα µε τη Γεωµετρία, για να περάσουν κάποια παιδιά. Διότι
σήµερα -σας πληροφορώ και επειδή µου λέτε για τα αποτελέσµατα-…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, αφήστε τα παραδείγµατα και ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Θα σας φέρω την τοπική εφηµερίδα
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», σύµφωνα µε την οποία οι γονείς των µαθητών της
Καλαµάτας πάνε στο διευθυντή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο οποίος παραδέχεται ότι τα ποσοστά είναι πάνω από 27%.
Δεν τα παραδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο διευθυντής της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ένας συνάδελφος-µαθηµατικός, ο οποίος
είναι επιλεγµένος από την Κυβέρνηση. Ιδεολογικά ανήκει στον
χώρο της Κυβέρνησης ο άνθρωπος. Είναι όµως εκπαιδευτικός,
ξέρει τι του γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι σχέση έχει αυτό;
Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Άρα το βασικό είναι αν θα αποσυρ-
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θεί η Τράπεζα Θεµάτων στην ουσία και να µη συνυπολογιστεί και σε αυτό δεν απαντάτε- ο βαθµός της Α’ λυκείου για την εισαγωγή στο πανεπιστήµιο. Διότι, µε αυτόν τον τρόπο αυξάνετε την
ταξικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μόνο οι πλούσιοι θέλετε να περνάνε. Γυρίζετε τη χώρα εξήντα χρόνια πίσω, πριν πάµε εγώ κι
εσείς, κύριε Υπουργέ, στο γυµνάσιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πετράκο, σας
παρακαλώ!
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μάλλον κάποιοι δεν άκουγαν αυτά
που έλεγα πριν. Γιατί το λέω αυτό; «Τραγωδία», λέει η Τράπεζα
Θεµάτων.
Αυτά που σας παρέθεσα δεν τα λέω εγώ, τα στοιχεία του
Υπουργείου τα λένε.
Αµφισβητείτε τα στοιχεία του Υπουργείου; Αµφισβητείτε αυτό
που προέκυψε µέσα από την έρευνα; Εάν τα αµφισβητείτε, έχετε
κάθε δικαίωµα να µου λέτε ότι ήταν «τραγωδία» η Τράπεζα Θεµάτων.
Ακούστε κάτι, κύριε συνάδελφε: Η Τράπεζα Θεµάτων µπορεί
να µην ήταν στη δική σας ατζέντα, µπορεί να µην ήταν της δικής
σας επιλογής, µπορεί να την καταψηφίσατε κατά τη διάρκεια της
ψήφισης του νόµου, καιρός είναι όµως να παραδέχεστε ότι κάποια θετικά πράγµατα που γίνονται από αυτήν την Κυβέρνηση
πρέπει να τα στηρίζουµε. Η Τράπεζα Θεµάτων, λοιπόν, πρέπει
να στηριχθεί και κάνω επίκληση σε εσάς να αναγνωρίσετε το θετικό µέσα από τα νούµερα, όχι µέσα από αυτά που λέω εγώ ή
που έλεγε ο προηγούµενος Υπουργός.
Για να απαντήσω στην αρχική σας τοποθέτηση, ότι εγώ απολογούµαι για προηγούµενους, θα σας πω ότι η δηµόσια διοίκηση,
οι Υπουργοί, τα Υπουργεία έχουν συνέχεια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Είκοσι πέντε χρόνια µέσα στην τάξη
ήµουν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Πάµε παραπέρα. Μιλήσατε για το «MY
SCHOOL». Είπατε ότι είναι αποτυχία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Με συγχωρείτε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Κύριε Πρόεδρε, θα µε προστατέψετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σε τι;
Σας παρακαλώ, ησυχία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Είπατε ότι είναι αποτυχία το «MY SCHOOL».
Πού την είδατε την αποτυχία του «MY SCHOOL»;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ρωτήστε τους συναδέλφους µου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Έχετε κάνει κάποια έρευνα για την αποτυχία του «MY SCHOOL»; Ε, λοιπόν, τα στοιχεία που έχουµε εµείς
λένε τα αντίθετα.
Μιλήσατε για µια απάτη σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Βεβαίως και
αν έγινε απάτη ο πρώτος που την καταδικάζει είναι ο Υπουργός,
ο Υφυπουργός, η πολιτική ηγεσία. Για να δούµε, όµως, τι απάτη
ήταν αυτή;
Επί µία εβδοµάδα σε ένα blog, ανώνυµα, ανώνυµο σχολείο,
βγάζει στοιχεία για κάποια απάτη. Και ρωτάνε τον Υπουργό, τον
Υφυπουργό: «Τι κάνετε;» Χωρίς να έχουµε κανένα στοιχείο. Εµείς
δεν είµαστε ούτε ντετέκτιβ ούτε θα ψάχνουµε να βρούµε τι γράφει ο κάθε ανώνυµος blogger.
Αυτό που κάναµε, λοιπόν, ήταν ότι µόλις µας ήρθε η επώνυµη
καταγγελία από την ΟΙΕΛΕ, την ίδια µέρα, την ίδια ώρα, την ίδια
στιγµή, δόθηκε εντολή στην αρµόδια διεύθυνση να ξεκινήσει
προκαταρτική έρευνα. Το τι θα βγάλει η έρευνα αυτή µε αυτά τα
στοιχεία θα το δούµε εδώ. Εγώ θα σας ενηµερώσω πάλι για αυτό
το θέµα. Άρα µη µεγαλοποιούµε κάποια θέµατα που µπορεί να
έχουν ή να µην έχουν βάση και µέσα σε αυτήν την περιρρέουσα
ατµόσφαιρα της αµφισβήτησης που ξεκινάει από κάποια µέσα,
από κάποιους εκπαιδευτικούς, καθόµαστε εµείς και ρίχνουµε
λάδι στη φωτιά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ακούστε κάτι: Η σηµερινή ηγεσία, όπως και οι άλλες, του
Υπουργείου Παιδείας µόνο υπεύθυνα θα κινείται και µετά από
έρευνα και µε σοβαρές προτάσεις. Με αυτήν τη λογική καταθέτουµε την τροπολογία.
Εδώ είµαστε και σας καλούµε όλους να τη στηρίξετε για το
καλό αυτών των παιδιών που εσείς λέτε ότι εµείς τα χωρίζουµε
σε τάξεις, ότι αυτού του είδους το λύκειο είναι ταξικό. Δεν ξέρω
ποιο λύκειο δεν θα ήταν ταξικό αν ήταν ξεκοµµένο και ποια παιδιά θα είχαν τη δυνατότητα να πάνε στα πανεπιστήµια εάν δεν
παρείχαµε την προετοιµασία από το δηµόσιο σχολείο σε αυτά τα
παιδιά να πάνε.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε -για να τελειώνουµε- η Τράπεζα
Θεµάτων για εµάς θεωρείται ένας πετυχηµένος θεσµός. Και όχι
µόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά µε βάση τα στοιχεία. Με αυτήν
τη λογική η Τράπεζα Θεµάτων θα συνεχιστεί.
Οι βελτιώσεις του νόµου κατατίθενται µε τροπολογία και θα
χαρώ πάλι µαζί να συζητήσουµε εδώ τι άλλη βελτίωση µπορεί να
θέλετε προς το καλύτερο. Εδώ είµαστε να τα πούµε.
Τέλος, εµείς επιµένουµε σε ένα στοιχείο, κύριε Πετράκο: στον
µορφωτικό, ανθρωπιστικό χαρακτήρα του λυκείου. Σε αυτόν επιµένουµε. Σε συνδυασµό πάντα βέβαια µε την προετοιµασία των
παιδιών για το πανεπιστήµιο. Εσείς µπορεί να διαφωνείτε. Δικαίωµά σας είναι να θέλετε να στείλετε τα παιδιά των φτωχών
τάξεων να πάνε να σπουδάσουν στο φροντιστήριο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Θα έρθουµε µε τον κ. Κουράκη στο
Υπουργείο να τα συζητήσουµε, για να δείτε ότι δεν είναι έτσι τα
πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα: «Καλοκαιρινό Εργαστήρι Δηµοκρατίας»
είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες από το 1ο Γυµνάσιο Αγίου
Ιωάννη Ρέντη και από το «Ράλλειο Γυµνάσιο Θηλέων Πειραιά».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 33/30-6-2014 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την «ολιγωρία των δικαστικών αρχών και του Υπουργού Δικαιοσύνης που
οδηγεί σε «παραγραφή» των ευθυνών Ε. Βενιζέλου - Γ. Παπακωνσταντίνου για το σκάνδαλο των υποβρυχίων».
Τον λόγο έχει ο κύριος συνάδελφος.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Σκέφτηκα πολύ σοβαρά αν αξίζει τον
κόπο να προβώ σε αυτήν την επίκαιρη ερώτηση, γιατί έχουµε
αποκαλύψει επανειληµµένως ότι ο εν λόγω Υπουργός συνδέεται
µε µια σειρά σκανδάλων που έχουν στην κυριολεξία βρωµίσει την
πολιτική ζωή της χώρας. Τυχαία διαβάζω σήµερα στον περιοδικό
Τύπο, θα το καταθέσω και στα Πρακτικά: «Ψευδές «πόθεν έσχες»
και πολυτελή ακίνητα». Ο εν λόγω Υπουργός Δικαιοσύνης «ξέχασε» να δηλώσει διακόσια ογδόντα ένα τετραγωνικά πολυτελούς κατοικίας του. Αν είναι δυνατόν ο συγκεκριµένος άνθρωπος
να αποκαλείται ακόµα Υπουργός Δικαιοσύνης, Υπουργός δικαστικής εξουσίας, ενδεχοµένως! Απ’ ό,τι διάβασα και µέσα στο
άρθρο, πήρατε και τηλέφωνο, λέει, τον δηµοσιογράφο να παραπονεθείτε. Δεν ξέρω τι κάνατε.
Ο Σαρκοζί στη Γαλλία, επειδή έστειλε τον δικηγόρο του για να
δει πώς πάει η κατάσταση σε εις βάρος του δίωξη που είχε ασκηθεί, συνελήφθη. Ο εν λόγω Υπουργός Δικαιοσύνης που πήρε τηλέφωνο, για να δει πώς πάει η κατάσταση, την Προϊσταµένη του
Πρωτοδικείου κ. Τσάµη –το δήλωσε αυτό και είναι καταγεγραµµένο στα Πρακτικά της Βουλής- εν µέσω ανακρίσεως του κ. Μιχαλολιάκου, δεν είναι στη φυλακή. Έχετε µετατρέψει την Ελλάδα
σε «Μπανανία» και έχετε καταλύσει το Σύνταγµα και τους νόµους.
Να µου επιτραπεί από το Προεδρείο να ξεκινήσω την επίκαιρη
ερώτησή µου κάνοντας µια καταγγελία. Έλαβα µια κλήση για να
παρουσιαστώ για ανάκριση, µε το αιτιολογικό ότι προµήθευα παράνοµα την εγκληµατική οργάνωση «Χρυσή Αυγή». Ορίστε. Έτσι
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λέει εδώ. «Εγκληµατική οργάνωση Χρυσή Αυγή». Αυτό είναι ένα
αίσχος. Μια φωτοτυπία είναι βέβαια. Δεν είναι καν επίσηµο κρατικό έγγραφο. Μια φωτοτυπία µού στείλανε.
Εµφανίζονται εδώ κάποιοι δικαστικοί να αποκαλούν το τρίτο
πολιτικό κόµµα της χώρας «εγκληµατική οργάνωση». Αυτή είναι
η δίκαιη δίκη που βγαίνατε στα κανάλια και λέγατε; Μας χαρακτηρίζουν «εγκληµατική οργάνωση», καίτοι όχι µόνο το Α’ Τµήµα
του Αρείου Πάγου έχει αναγνωρίσει τη Χρυσή Αυγή ως νόµιµο
πολιτικό κόµµα, αλλά και εξακόσιες χιλιάδες Έλληνες µας έχουν
νοµιµοποιήσει και µας έχουν δώσει την ισχύ µέσα σ’ αυτήν την
Αίθουσα να καταγγέλλουµε όλες τις παρανοµίες αυτού του διεφθαρµένου συστήµατος εξουσίας. Θα ήθελα λοιπόν επ’ αυτού
να τοποθετηθεί ο Υπουργός.
Είχε µιλήσει κάποτε για δίκαιη πολιτική δίκη και αυτό το έγραψε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν είναι δική µου άποψη.
Τι έχει, λοιπόν, να πει ο Υπουργός, πριν περάσω στο περιεχόµενο
της επίκαιρης ερωτήσεώς µου, για την απαγόρευση στον Βουλευτή Αρβανίτη να οµιλεί σε εκδηλώσεις κόµµατος, για τη φυλάκιση του Βουλευτή Ματθαιόπουλου, επειδή ανήκει στο πολιτικό
συµβούλιο του κόµµατος; Εδώ µιλάµε ξεκάθαρα για πολιτική
δίωξη. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία.
Καταθέτω και στα Πρακτικά µια δήλωση χιλίων και πλέον Ελλήνων πολιτών, µε την οποία δηλώνουν και αυτοί ότι ως υποστηρικτές, ως υποψήφιοι, ως εκλεγµένοι σύµβουλοι, ως επιστηµονικοί συνεργάτες του κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος- Χρυσή Αυγή
ζητούν και αυτοί να διωχθούν ως µέλη εγκληµατικής οργάνωσης,
αν και εφόσον κάνετε αυτήν τη συγκεκριµένη οµιλία.
Στο δεύτερο µέρος της οµιλίας µου θα περάσω και στην ουσία
της επίκαιρης ερωτήσεώς µου, αλλά ζητώ απαντήσεις και γι’
αυτά τα ζητήµατα, τα οποία είναι µείζονα για τη λειτουργία του
κράτους και του πολιτεύµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Κασιδιάρης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για το «HOTDOC» και
για τον κ. Βαξεβάνη -µιας και αναφερθήκατε- για τις αθλιότητές
του αλλά και για τις αθλιότητες των ανώνυµων επιστολογράφων
δεν θα σας απαντήσω. Αλλά φαντάζοµαι να σας δω ως µάρτυρά
του στη δίκη η οποία θα γίνει όταν πάµε στη δικαιοσύνη. Εσείς
τα ξέρατε και τα προαναγγέλλατε όταν τα λέγατε, καθώς και
όλες τις αθλιότητες που έχουν κριθεί κατ’ επανάληψην.
Ως προς το δεύτερο θέµα, ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κασιδιάρη,
εσείς ειδικά - και το έχετε πει κάπου- ότι εγώ δεν έχω καµµία ανάµειξη ως Υπουργός µε τις διώξεις. Είναι ντροπή να συνεχίζετε να
τα λέτε.
Ως προς το τρίτο θέµα, για τον κ. Αρβανίτη, θέλω να πω ότι
του είπα σε επιτροπή ότι είναι ένας περιοριστικός όρος που
µπήκε. Καλός ή κακός, δεν θα τον κρίνω. Όµως έχετε δικαίωµα,
όταν διαφωνείτε µε περιοριστικό όρο, σύµφωνα µε τους κανόνες
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας να προσφύγετε στο συµβούλιο
για να αλλάξουν ή να αρθούν.
Ως προς την επίκαιρη ερώτηση, όσον αφορά στον κ. Βενιζέλο,
δεν εκπλήσσοµαι που επαναφέρετε αυτό το θέµα. Κάπου το περίµενα ή από εσάς ή από κάποιον άλλον συνάδελφο εδώ ότι θα
επανέλθει. Υπέθεσα, όµως, µετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν στην
επιτροπή και δηµόσια, ότι θα είχατε πειστεί ότι δεν έχει αντικείµενο και ότι θα είχατε πεισθεί όλοι για το πώς έχει αυτή η υπόθεση.
Ας το θυµηθούµε, λοιπόν, αφού αυτό είναι το βάρος της ερώτησης.
Κύριε Πρόεδρε, µπορεί να ξεπεράσω λίγο τον χρόνο µου και
να µη χρειαστώ δευτερολογία.
Τι έκανε η Βουλή στις 18 Δεκεµβρίου; Συζήτησε αν χρειάζεται
να γίνει εξεταστική επιτροπή για τα υποβρύχια σε βάρος του
Υπουργού και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Η πρόταση αυτή
δεν έγινε δεκτή, έπειτα από διεξοδική και πολύωρη συζήτηση.
Εποµένως η Βουλή εξέτασε το ζήτηµα και απεφάνθη ότι δεν συν-

705

τρέχει λόγος περαιτέρω διερεύνησής του.
Έπειτα η κ. Κωνσταντοπούλου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε στις δικαστικές αρχές τα σχετικά Πρακτικά της Βουλής,
στον εισαγγελέα διαφθοράς. Είχε το δικαίωµα και το έκανε. Γι’
αυτό δεν µπορεί να την κακολογήσει κανείς. Μπορούσε να το
κάνει νοµικά. Ο εισαγγελέας διαφθοράς ενέθεσε σε εισαγγελείς
τον σχετικό φάκελο.
Όπως γνωρίζετε, αλλά όπως και δηµόσια διατυπώθηκε, καµµία
προκαταρκτική εξέταση δεν έγινε από τους εισαγγελείς κατά
Υπουργών, διότι δεν είχαν οι εισαγγελείς το σχετικό δικαίωµα
σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον νόµο περί ευθύνης Υπουργών. Ξεκάθαρα πράγµατα.
Εποµένως κανένα στοιχείο δεν προέκυψε, ώστε να προστεθεί
σε όσα η Βουλή εξέτασε. Διαβίβασαν, ωστόσο, τον σχετικό φάκελο στη Βουλή, όπως όφειλαν. Ποιο φάκελο όµως; Αυτόν που
περιείχε τα Πρακτικά της Βουλής και τίποτα άλλο ουσιώδες. Πήραµε τα Πρακτικά της Βουλής, τα πήγαµε στους εισαγγελείς, εµπλέκουµε τους εισαγγελείς και τα ξαναστέλνουν πάνω οι
εισαγγελείς πακέτο. Ζητήθηκε, δηλαδή, από τη Βουλή να εξετάσει τα Πρακτικά της, να εξετάσει ένα ζήτηµα επί του οποίου έχει
ήδη αποφανθεί στη συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή.
Κατανοείτε, λοιπόν, ότι ουσία στο ζήτηµα που ανακινείτε και
να θέλετε δεν υπάρχει.
Όσον αφορά τον µήνα που τάχα έµεινε η δικογραφία στο γραφείο µου, έχω να σας πω τα εξής: Η δικογραφία προκύπτει ότι
ήρθε στις 5 Μαΐου. Να σας θυµίσω -αυτό δεν νοµίζω ότι το κάνατε επίτηδες, για να παραπλανήσετε- ότι στις 9 του µηνός η
Βουλή έκλεισε για τις ευρωεκλογές κι άνοιξε στις 28 του µηνός.
Στις 30 του µηνός, ηµέρα Παρασκευή, υπογράφω έντεκα δικογραφίες να έρθουν στη Βουλή. Ήρθαν στη Βουλή -δεν αµφισβητώ το Πρωτόκολλο της Βουλής- και πρωτοκολλήθηκαν στις
4 του µηνός. Δηλαδή, τι λόγο είχα εγώ να στείλω δικογραφίες
και πού να ξέρω πότε θα κλείσει η Βουλή; Όµως, συνέφερε στον
ίδιο τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως ή σε οποιονδήποτε παράγοντα της πολιτικής ζωής να παραγραφεί; Ποιο να παραγραφεί; Να παραγραφεί ποιο αδίκηµα; Αυτό που κρίθηκε και δεν
υπήρχε. Μήπως συνέφερε στον ίδιο τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης -και δεν θέλω να τον υπερασπιστώ, αλλά αυτή είναι η
πραγµατικότητα- να ξαναρθεί η υπόθεση εδώ, εν όψει του οιονεί
δεδικασµένου που υπάρχει και που η Βουλή απέρριψε και -συγχωρήστε µου την έκφραση- να «φάνε τα µούτρα τους» αυτοί οι
οποίοι προσπάθησαν να δηµιουργήσουν αυτό το ζήτηµα;
Τώρα, επί του δευτέρου ζητήµατος, γιατί η κ. Κουτζαµάνη,
όπως λέτε στην ερώτησή σας, ζήτησε εξηγήσεις από τους δύο
εισαγγελείς. Όπως όφειλε η κ. Κουτζαµάνη -διότι αυτό είναι το
καθήκον της- ζήτησε εξηγήσεις, γιατί από το διαβιβαστικό της
δικογραφίας δηµιουργείτο η εντύπωση ότι έγινε προκαταρκτική
εξέταση κατά Υπουργών, που, όπως εξήγησα, απαγορεύεται. Το
απαγορεύει το Σύνταγµα, το απαγορεύει και ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών. Δεν γίνεται προκαταρκτική εξέταση. Δεν θα
έπρεπε το ζήτηµα να διερευνηθεί από την ίδια; Αυτό έκανε. Προσπάθησε να προστατεύσει την εισαγγελική αρχή, γιατί πράγµατι
οι δύο εισαγγελείς, οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση, είναι ικανοί εισαγγελείς και δεν έπρεπε από ένα φραστικό λάθος που διατυπώθηκε να πλανάται οποιαδήποτε αµφιβολία για την αντικειµενικότητά τους.
Οι εξηγήσεις δόθηκαν, κρίθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος µια
άστοχη διατύπωση στο διαβιβαστικό του εγγράφου να δηµιουργήσει ζήτηµα για τους εισαγγελείς αυτούς κι εστάλη πίσω η δικογραφία. Αυτό είναι όλο το ιστορικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Είναι και ο κ. Γρέγος εδώ, ο οποίος δεν
έχει το δικαίωµα να οµιλεί. Δεν είναι µόνο ο κ. Αρβανίτης. Αυτός
ο περιοριστικός όρος που αναφέρατε, κατά του οποίου ασφαλώς
και θα προσφύγουµε, δεν προβλέπεται σε κανέναν Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας της Ελλάδος. Στο Σουδάν -διότι εσείς επιθυµείτε να µετατρέψετε τη χώρα σε Σουδάν, κλειδώνοντας κατ’
οίκον, κλειδώνοντας στη φυλακή, απαγορεύοντας στους πολιτικούς αντιπάλους να µιλάνε- ενδεχοµένως τέτοιες πρακτικές να
εφαρµόζονται.
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Από κει και πέρα, θα ήθελα να πω τα εξής:
Πρώτον, µελέτησα πολύ καλά τι έγραψαν οι εισαγγελείς διαφθοράς. Δεν έγραψαν για προκαταρκτική εξέταση. Έγραψαν ότι
προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Και ποινικές ευθύνες Βενιζέλου
και Παπακωνσταντίνου για το σκάνδαλο των υποβρυχίων ασφαλώς και προκύπτουν. Όµως, µεριµνήσατε δις να µην αποδοθούν
οι ευθύνες αυτές: Πρώτον, µε την πλειοψηφία που διαθέτετε,
διότι τα εγκλήµατα πλέον στην Ελλάδα τα κρίνει η πλειοψηφία ή
η µειοψηφία και όχι οι έντιµοι δικαστές και, δεύτερον, φέρνοντας
εδώ όχι µε έναν µήνα καθυστέρηση, αλλά µε τρεις µήνες καθυστέρηση, όλως συµπτωµατικώς την ηµέρα που η Βουλή έκλεινε,
τον εν λόγω φάκελο.
Διότι δεν οµιλώ µόνο για τον έναν µήνα που καθυστέρησε ο
φάκελος αυτός και παρέµεινε κλειδωµένος στο γραφείο σας -και
είχατε ειρωνευτεί, είχατε µιλήσει και για ποδόσφαιρο και είχατε
πει «ήταν και άλλοι φάκελοι εκεί κάπως και δεν το είδα»- αλλά
ήταν και δύο ολόκληρους µήνες στο γραφείο της κοντοχωριανής
σας Ευτέρπης Κουτζαµάνη. Αυτός ο φάκελος ήταν εκεί τρεις
µήνες συνολικά, όπου δεν αναγραφόταν τίποτα περί προκαταρτικής εξετάσεως, αλλά αναγραφόταν η φράση «ποινικές ευθύνες», διότι πράγµατι προκύπτουν ποινικές ευθύνες των Υπουργών.
Εκεί, βέβαια, εκλήθησαν οι εισαγγελείς διαφθοράς. Εδώ η Ευτέρπη Κουτζαµάνη θα καλέσει τις ανακρίτριες που υπογράφουν
αυτό το αίσχος και χαρακτηρίζουν το κόµµα µας «εγκληµατική
οργάνωση»; Εσείς το αποδέχεστε αυτό;
Σας ρώτησα και µου είπατε ότι δεν παρεµβαίνετε. Μα, αφού
εσείς εδώ πριν από µερικούς µήνες σε δική µου ερώτηση είπατε
επί λέξει: «Πήρα τηλέφωνο την Τσάµη να δω πώς πάει η κατάσταση.». Εάν αυτό δεν συνιστά παρέµβαση, τότε προφανώς µας
θεωρείτε ηλίθιους.
Επαναλαµβάνω και την περίπτωση της Γαλλίας, όπου στον
πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας, για τον ίδιο ακριβώς λόγο και µάλιστα όχι για άµεση δική του παρέµβαση, αλλά για παρέµβαση
µέσω συνηγόρου, του φορέσαν χειροπέδες!
Μη δυσανασχετείτε, γιατί ούτε για τα διακόσια ογδόντα ένα
τετραγωνικά µου απαντήσατε. Είπατε για αθλιότητες Βαξεβάνη,
τον οποίο δεν γνωρίζω και ούτε πρόκειται να πάω µάρτυρας σε
κανέναν. Αφήστε τώρα, µη δηµιουργείτε εντυπώσεις. Εδώ λέει
για διακόσια ογδόντα ένα τετραγωνικά, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί. Πες: «Το ξέχασα»! Πες, άνθρωπέ µου: «Το ξέχασα»! Εντάξει, διακόσια ογδόντα ένα τετραγωνικά τι είναι; Για εµάς τους
Υπουργούς του µνηµονίου δεν είναι τίποτα.» Για εµένα ίσως σηµαίνουν πολλά ακόµα και -όχι διακόσια ογδόντα ένα τετραγωνικά- πέντε τετραγωνικά. Μπορεί να είναι το κελί που θα µε
κλείσουν σήµερα ή την άλλη εβδοµάδα, διότι έτυχε να πούµε
αλήθειες µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Είδα προηγουµένως και τον κ. Βούτση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
είχε πει κάτι πολύ σωστό για τη δική µου περίπτωση. Είχε πει πως
όταν καλείται ένας Βουλευτής, επειδή βρέθηκαν στο σπίτι του
δύο καραµπίνες µε άδεια, να δώσει εξηγήσεις για οπλοστάσιο
εγκληµατικής οργάνωσης που ήθελε να ανατρέψει το πολίτευµα,
τότε σίγουρα υπάρχει παρασκήνιο, υπάρχουν πολιτικές εντολές.
Αυτές τις πολιτικές εντολές τις αποκαλύψαµε σε κάθε περίπτωση µε το βίντεο Μπαλτάκου, µε τις καταγγελίες µας µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα, µε τις καταγγελίες δηµοσιογράφων τον προηγούµενο µήνα -τυχαίνει να είναι το ίδιο περιοδικό- για τον φάκελο Μιχελάκη -που επίσης τον είχατε εξαφανίσει και όταν
φέραµε το θέµα αυτό στη Βουλή, αυτοµάτως ο φάκελος Μιχελάκη ενεφανίσθη- και τον χρηµατισµό του από τον εφοπλιστή
Πάλλη, που λέγατε ότι είχε το µαύρο ταµείο της Χρυσής Αυγής
και τελικά απεδείχθη ότι είχε το µαύρο ταµείο της Νέας Δηµοκρατίας και χρηµατοδοτούσε δικούς σας Βουλευτές και δικούς
σας Υπουργούς.
Δεν αναµένω καµµία απάντηση επί της ουσίας -το επαναλαµβάνω- από έναν Υπουργό που εµπλέκεται σε δεκάδες σκάνδαλα.
Θα µπορούσα να µιλάω ώρες. Θα µιλήσω και εν συνεχεία ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για την υπόθεση των φυλακών
τύπου Γ’.
Το βασικότερο από όλα των τελευταίων ηµερών, στο οποίο θα
αναφερθώ βεβαίως, είναι ότι φτάσατε στο σηµείο µε νόµο να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

απαγορεύσετε την άρση του απορρήτου για το ξέπλυµα του µαύρου χρήµατος.
Θα έχουµε να πούµε πολλά και εν συνεχεία για αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχω απαντήσει, κύριε
Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Τα εξήγησα όλα
στην κύρια οµιλία µου.
Να πω για τελευταία φορά για το τηλέφωνο αυτό, που δήθεν
θεωρεί παρέµβαση ο κύριος συνάδελφος για τη διαδικασία που
γινόταν τότε. Εξήγησα κατ’ επανάληψην ότι ως Υπουργός Δικαιοσύνης βρισκόµουν στο Συµβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες,
όταν έγινε ο θόρυβος εδώ για τις προφυλακίσεις - µη προφυλακίσεις που απολογούντο οι συνάδελφοι της Χρυσής Αυγής. Όλους τους Έλληνες τους ενδιέφερε να δουν τι έγινε. Δεν θα ενδιέφερε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να µάθει, να πληροφορηθεί όχι από τους ανακριτές- από την Προϊσταµένη του Πρωτοδικείου
τι έγινε στην Αθήνα; Ποια είναι η παρέµβαση;
Τώρα όσον αφορά για το θέµα του κ. Βενιζέλου, για την υπόθεση της δικογραφίας τα εξήγησα. Δεν νοµίζω ότι έχω να προσθέσω τίποτα. Και εσείς δεν είπατε κάτι το καινούργιο που να
χρειάζεται.
Τώρα για την υπόθεση του κ. Μιχελάκη, εγώ δεν κάνει να τη
χαρακτηρίσω ως «αστεία υπόθεση». Όµως, ό,τι έγινε ήταν µέσα
στο πλαίσιο της νοµιµότητας. Προσέξτε το αυτό, να το δείτε. Για
να το καταλάβετε, όµως, θα πρέπει να διαβάσετε δύο διατάξεις:
Το 83 του Κανονισµού της Βουλής που ισχύει µε το 83 του Κανονισµού που ίσχυε πριν από τον Πετσάλνικο, όταν τροποποιήθηκε.
Πώς διαβιβάζεται µια δικογραφία; Ο πρώτος Κανονισµός έλεγε -το λέω αυτό και για άλλους, να ακούν- ότι όταν ζητηθεί για
Βουλευτή άρση ασυλίας, δίωξη σε Βουλευτή, αποστέλλεται στη
Βουλή και καταχωρίζεται στα Πρακτικά. Επειδή γινόντουσαν πολλές υπερβολές, ανώνυµες καταγγελίες κ.λπ., αλλάζει το 83 και
τι λέει;
Δεν πάνε κατευθείαν στη Βουλή, αλλά, αφού ελεγχθούν από
τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διαβιβάζονται στη Βουλή διά
του Υπουργού.
Τι θα ελέγξει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τη γραµµατοσειρά του εγγράφου ή την ποιότητα του χαρτιού;
Εν πάση περιπτώσει, για να λήξει το θέµα αυτό, επειδή υπάρχει µεγάλη σύγχυση, θέλω να µου πείτε και ο ίδιος και οποιοσδήποτε Βουλευτής αν θεωρεί τον εαυτό του υπάλληλο ή λειτουργό. Αν τον θεωρεί υπάλληλο, τότε καλώς ήρθε η δικογραφία
µε το άρθρο 235, που αφορά δωροδοκία υπαλλήλου ή αν είναι
λειτουργός, µε το άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα, µε ειδική διάταξη, όπου αναφέρεται ποια είναι η ευθύνη των Βουλευτών. Ο
Βουλευτής τιµωρείται µόνο για δωροδοκία κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του, όταν δίδει ή δεν δίδει ψήφο στη Βουλή.
Αυτά αφορούν τα νοµικά ζητήµατα.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Για τα διακόσια ογδόντα ένα τετραγωνικά…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας είπα ότι δεν αφορούν µόνο εσάς. Αφορούν και αυτούς τους αρθρογράφους και
τους οποιουσδήποτε λασπολόγους λένε οτιδήποτε.
Τέλος, ειπώθηκε ότι έγινε άρση του απορρήτου. Πείτε µου µια
περίπτωση που µε οποιαδήποτε διάταξη εµποδίστηκε η άρση του
απορρήτου. Επειδή η επιτροπή Λίβου -γιατί δεν τα µελετάτε
καλά- που είχε οριστεί από τον προκάτοχό µου έκανε µια καινούργια διάταξη για τη διαφθορά, την άρση του απορρήτου την
έβαλε µέσα στα άρθρα και αίρεται. Και για να µην υπάρχει σύγχυση, στη συνέχεια πέρασαν διάταξη που αφορά όλες τις περιπτώσεις. Δείτε τις διατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα συνεχίσουµε µε
την πέµπτη µε αριθµό 35/30-6-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιά της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
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πίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστηµάτων.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, για τα διακόσια ογδόντα
ένα τετραγωνικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κασιδιάρη, παρακαλώ να µην διακόπτετε.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε πρόσφατη ενηµέρωσή της πριν από λίγο
καιρό ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η Οµοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων προέβη σε µία σειρά από άκρως ανησυχητικές περιγραφές αναφορικά µε την κατάσταση που επικρατεί
στα σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας.
Οι περιγραφές, στις οποίες προέβη η Οµοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, δεν διαφέρουν καθόλου από τις αντίστοιχες
εκθέσεις των µη κυβερνητικών οργανώσεων, των διεθνών οργανισµών και έρχονται µε τον πιο εύγλωττο τρόπο να δικαιώσουν
καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στο Στρασβούργο.
Τι περιείχαν, λοιπόν, αυτές οι περιγραφές; Μιλούν για πολύ
άσχηµες συνθήκες διαβίωσης και για ένα κλίµα θρησκευτικής µισαλλοδοξίας. Όλα αυτά, σε συνδυασµό και µε τις πολύ κακές
συνθήκες υγιεινής που επικρατούν, δηµιουργούν ένα πολύ εκρηκτικό µείγµα, το οποίο οδηγεί κατά καιρούς σε εξεγέρσεις και σε
απεργίες πείνας και, βέβαια, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε
οποιαδήποτε έννοια σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να µου πείτε µε ποιον τρόπο, κατ’ αρχάς, σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε τον υπερπληθυσµό
στα σωφρονιστικά καταστήµατα, που είναι ένας από τους λόγους
που οδηγεί σε αυτήν την πολύ άσχηµη κατάσταση, ακόµη και
στις φυλακές Κορυδαλλού. Μάλιστα, ενώ έχει µπει στο καινούργιο ρυθµιστικό πλαίσιο η αποµάκρυνσή τους από τον Κορυδαλλό, υπάρχει µια ασάφεια. Συγκεκριµένα, λέει ότι γενικά
αναζητάται ένας χώρος είτε στη βόρεια Αττική είτε στη δυτική
Αττική. Θα ήθελα, λοιπόν, να µου πείτε αν σκοπεύετε να προχωρήσετε σε µια διαβούλευση µε τους κατοίκους πριν αρχίσει η κατασκευή φυλακών.
Επίσης, ποια µέτρα σκοπεύετε να λάβετε προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης, αφ’ ενός για να είναι σύµφωνες
µε το σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα διεθνή στάνταρτ, τα οποία απαιτούν οι διεθνείς οργανισµοί, αλλά και για να
µην δηµιουργείται πρόσφορο έδαφος για επεισόδια βίας, τα
οποία βέβαια είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους -τους ανθρώπους που εργάζονται εκείαλλά και για τους ίδιους τους κρατούµενους;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Γιαννακάκη, παρ’ ότι τα ερωτήµατά σας είναι σύντοµα
και περιεκτικά, πρέπει να επικαλεστώ µερικά στοιχεία για να σας
απαντήσω.
Προηγουµένως όµως, πρέπει να πω ότι εκτιµώ και αναγνωρίζω
ιδιαίτερα την ευαισθησία σας για το θέµα των φυλακών, γιατί
είναι διαχρονική και ειλικρινέστατη.
Το πρόβληµα του υπερπληθυσµού των φυλακών είναι γνωστό
σε όλους µας. Κανείς δεν το αρνείται ούτε είναι κανείς ευτυχισµένος για την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές. Αυτήν τη
στιγµή το σωφρονιστικό σύστηµα αντιµετωπίζει δυσκολίες στη
λειτουργία του εξαιτίας τού µεγάλου αριθµού των κρατουµένων.
Έχουµε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίπου 40% περισσότερους κρατούµενους από ό,τι είναι η δυναµικότητά µας, µε αποτέλεσµα πράγµατι να έχουµε καταδικαστεί
και από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και για αυτόν
τον λόγο. Είναι αλήθεια, επίσης, ότι υπάρχουν παθογένειες στο
σύστηµα, που έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας µιας
σειράς παραγόντων, όπως η έλλειψη πόρων λόγω της οικονοµικής κρίσης, η αύξηση της εγκληµατικότητας που συναρτάται και
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µε το µείζον ζήτηµα της παράνοµης µετανάστευσης. Το συνδυασµό αυτών των παραγόντων το υπάρχον σύστηµα είναι αδύνατο
και να τον προβλέψει και να τον αντιµετωπίσει πλήρως.
Αυτό σηµαίνει ότι θα ρίξουµε λευκή πετσέτα; Όχι βέβαια. Πώς
να αντιµετωπιστεί, λοιπόν, το ζήτηµα;
Στο ζήτηµα του προσωπικού κατ’ αρχάς πρέπει να σας πω ότι
µε την κινητικότητα µάς έχουν διαθέσει περίπου εξακόσιους δεκατρείς -νοµίζω ότι είναι τέσσερις-πέντε λιγότεροι αλλά σας λέω
το νούµερο που έχει διατεθεί- δηµοτικοί αστυνοµικοί, οι οποίοι
έχουν δηλώσει επιθυµία µετάθεσης στα καταστήµατα κράτησης.
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
έπειτα από µεγάλη πίεσή µου λόγω επιτακτικών υπηρεσιακών
αναγκών, τοποθετούνται προσωρινά σε φορείς του Υπουργείου
Δικαιοσύνης πεντακόσιοι εβδοµήντα πέντε δηµοτικοί αστυνοµικοί από τους οποίους διακόσιοι σαράντα δύο στον κλάδο της
εξωτερικής φρούρησης και τριακόσιοι τριάντα τρεις στη φύλαξη.
Σήµερα οι δεύτεροι έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα και αναµένεται η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των πρώτων στον χειρισµό
των όπλων και την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων στις
σχολές της Αστυνοµίας στη Θράκη, νοµίζω στην Κοµοτηνή.
Επιπλέον, πρέπει να σας πω ότι έχει εγκριθεί και δροµολογηθεί
η κάλυψη τριάντα εννέα θέσεων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων
καθώς και είκοσι µιας θέσεων ιατρικού και λοιπού επιστηµονικού
προσωπικού.
Με ρωτάτε τι κάνουµε τώρα για την υπερπλήρωση των καταστηµάτων. Έχουµε νέες πτέρυγες φυλακών στη Νιγρίτα και στα
Χανιά και νέο κατάστηµα στη Δράµα. Για το τελευταίο αποµένει
ο βιολογικός καθαρισµός και όσο για τα άλλα, για να στελεχωθούν, περιµένουµε το πέρας της εκπαίδευσης των αστυνοµικών.
Προσπαθούµε να µειώσουµε τον υφιστάµενο αριθµό των κρατουµένων µε νοµοθετικές ρυθµίσεις. Γιατί ο υπερπληθυσµός µε
δύο τρόπους αντιµετωπίζεται. Ή χτίζεις σε δύο βράδια ή ένα
µήνα φυλακή -που δεν µπορείς να το κάνεις- ή παίρνεις νοµοθετικά µέτρα, έστω και αν µια µερίδα της κοινωνίας δυσανασχετεί,
και τους απολύεις από τις φυλακές πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπεται από την ποινή τους. Το κάνουµε αυτό και στο νοµοσχέδιο που έχουµε τώρα, όπως ξέρετε. Θα δείτε ότι αναγκαζόµαστε
να βγάλουµε ανθρώπους που έχουν κάνει όχι το ½ παλιά της
κράτησής τους αλλά τα 2/5. Το λέω αυτό το πράγµα. Δεν ξέρω
αν είναι σωστό απόλυτα, αλλά για να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες, βγάζουµε αυτούς που έχουµε εκτίσει τα 2/5.
Έτσι δεν είναι, κύριε Κουράκη; Αντί για το ½ πάµε στα 2/5. Τι
να κάνουµε; Το λέω γιατί ξέρω ότι ασχολείστε µε το ζήτηµα.
Επιπλέον, επεκτάθηκαν οι προϋποθέσεις κράτησης στα αγροτικά καταστήµατα και στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλάκων.
Έχουµε θεσπίσει µε το νόµο 4205/2013 την κατ’ οίκον ηλεκτρονική επιτήρηση. Ήδη προχωράει. Οι προσφορές των εταιρειών
έχουν ανοίξει και βρίσκονται σε επεξεργασία. Φαντάζοµαι ότι
αρκετοί –δεν µπορώ να υπολογίσω τον αριθµό, αλλά θα είναι µερικές εκατοντάδες- θα είναι στα σπίτια τους υπό επιτήρηση.
Και βεβαίως, προσπαθούµε να βελτιώσουµε και το θεσµό της
κοινωφελούς εργασίας, ούτως ώστε να µπορέσουν και άλλοι
κρατούµενοι µε το θεσµό αυτό να βγουν από τις φυλακές.
Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν την ωραιοποιούµε, αλλά δεν µπορούµε και να κρυβόµαστε. Προσπαθούµε. Κάνουµε ό,τι µπορούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η κ.
Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά την κινητικότητα, άκουσα προχθές τον ίδιο τον
Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων να λέει
ότι τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν εκεί µέσω της κινητικότητας από τη Δηµοτική Αστυνοµία, τελικά ήταν κατά πολύ λιγότεροι
όχι µόνο από όσες ήταν οι πραγµατικές ανάγκες αλλά και από
όσους αναµένατε ακόµα κι εσείς ο ίδιος.
Από εκεί και πέρα, όµως, θέλω να δώσω µία σειρά από στοιχεία και να µου απαντήσετε στη δευτερολογία σας. Σύµφωνα µε
την Επιτροπή CPT του Συµβουλίου της Ευρώπης, την επιτροπή
δηλαδή κατά των βασανιστηρίων και της απαξιωτικής συµπεριφοράς, η Ελλάδα έχει γίνει αντικείµενο πολύ αυστηρών συστάσεων από τις αρχές τις δεκαετίας του 2000. Και ακριβώς, λοιπόν,
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επειδή δεν λαµβανόταν κανένα µέτρο αναγκάστηκε το 2011,
βάσει του άρθρου 10 της ιδρυτικής της σύµβασης, να προβεί σε
δηµόσια δήλωση, δηµόσια καταγγελία, κατά της Ελλάδας, αναφορικά µε την κατάσταση που επικρατεί στα σωφρονιστικά καταστήµατα και καταλαβαίνετε πόσο απαξιωτικό είναι αυτό για µία
χώρα.
Εδώ, όµως, υπάρχει κάτι ακόµη πιο ενδιαφέρον και θέλω
πραγµατικά να µου το απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Από το 2011
και µετά απαγορεύεται σε αυτή την επιτροπή να δηµοσιοποιήσει
της εκθέσεις της από τις επισκέψεις που γίνονται κάθε χρόνο.
Όπως καταλαβαίνετε, δεν κρύβονται έτσι τα προβλήµατα, γιατί
µπορεί να µη δηµοσιοποιούνται, µπορεί να τις διαβάσει κανείς
στην ιστοσελίδα, αλλά αυτά δεν κρύβονται γιατί το ξέρετε καλύτερα από µένα ότι η CPT ετοιµάζεται για δεύτερη δηµόσια δήλωση εναντίον της Ελλάδας.
Επίσης, έχουµε καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Ας πάµε µόνο σε µία -δεν
χρειάζεται να τις αναφέρουµε όλες- που αφορά σε καταδικασθέντα ο οποίος µέσα στις φυλακές, εξαιτίας των άθλιων συνθηκών υγιεινής κόλλησε ηπατίτιδα. Αυτή η υπόθεση –το γνωρίζετε
καλύτερα από µένα- βρίσκεται ακόµη στο επίπεδο παρακολούθησης από την ΕΜΑ, την Επιτροπή Μόνιµων Αντιπροσώπων, γιατί
ενώ έχουν ικανοποιηθεί τα ειδικά µέτρα, δηλαδή έχει πληρωθεί
η αποζηµίωση, δεν έχει γίνει καµµία προσπάθεια για ικανοποίηση
των γενικών µέτρων, καµµία προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση στις φυλακές.
Με αυτό τον τρόπο, όµως, κύριε Υπουργέ, χάνεται πραγµατικά
η ουσία και ο σκοπός της έννοιας της ποινής. Γιατί –το γνωρίζετε
καλύτερα από µένα- η ποινή δεν είναι ούτε τιµωρία ούτε εκδίκηση. Είναι επανανθρωπισµός και επανένταξη του καταδικασθέντα στην κοινωνία. Με αυτόν, όµως, τον τρόπο δεν επιτυγχάνεται. Κινδυνεύουν άνθρωποι πραγµατικά να χάσουν ακόµα
και τη ζωή τους.
Όλα αυτά πιθανόν να µπορούσαν να λυθούν µε ένα καινούργιο
σωφρονιστικό νόµο, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται στα
συρτάρια σας και δεν τον φέρνετε να τον συζητήσουµε.
Αλλά εδώ είναι µία ωραία γέφυρα για το νοµοσχέδιο που θα
συζητήσουµε σε λίγο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπα προηγουµένως, κυρία Γιαννακάκη, ότι πράγµατι η κατάσταση στις φυλακές είναι άσχηµη και αυτό ποτέ δεν το κρύβουµε, γι’ αυτό έχουµε και καταδίκες. Δεν το αµφισβητώ αυτό.
Όσον αφορά αυτό που είπατε για τη µη δηµοσιοποίηση των
εκθέσεων, δεν είµαι πρόχειρός να σας απαντήσω. Θα το εξετάσω, όµως και θα σας τηλεφωνήσω για να το συζητήσουµε το
θέµα.
Να πω επίσης ότι έχουµε καταδίκες για τις συνθήκες κράτησης, αλλά όχι για βασανιστήρια.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Σας είπα για την ηπατίτιδα, δεν µίλησα
εγώ για βασανιστήρια.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Προσέξτε και κάτι
άλλο που είπα και προχθές στην επιτροπή µε αφορµή το νοµοσχέδιο αυτό. Έχουµε κρατούµενους αλλοδαπούς στις φυλακές
µας, όχι τρίτων χωρών αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι
δεν ζητούν να πάνε στις πατρίδες τους. Και αντιστρόφως, έχουµε
άλλους που κρατούνται σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι θέλουν
να εκτίσουν την ποινή τους στην Ελλάδα -κάτι λέει και αυτό- όχι
τόσο, ίσως, για τις συνθήκες διαβίωσης µέσα, αλλά για τους
όρους, την υφ’ όρων απόλυση κ.λπ., έχουν ευεργετήµατα.
Είναι µία πραγµατικότητα. Εγώ σας είπα ότι δεν την κρύβω
ούτε την έκρυψα ποτέ, αλλά δεν µπορώ από µια µέρα στην άλλη
να τη θεραπεύσω. Πιστέψτε µε, καταβάλω και εγώ και οι συνεργάτες µου στο Υπουργείο φιλότιµες προσπάθειες γι’ αυτό.
Ήδη, όπως σας είπα, βρίσκονται τριάντα εννέα γιατροί σε διαδικασία για την πρόσληψη τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ελπίζω µε τα µέτρα που παίρνουµε και µε το νοµοσχέδιο που
θα ψηφιστεί να γίνει µία µερική αποσυµφόρηση και µε τις νέες
πτέρυγες που θα παραδοθούν να µπορέσουµε να βελτιώσουµε
κάπως τα πράγµατα. Η προσπάθεια, όµως, θα είναι συνεχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις φοιτήτριες
και φοιτητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από τα θερινά σχολεία του Ιδρύµατος Ωνάση.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 36/30-6-2014 επίκαιρη
ερώτηση της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
τις διακοµιδές των ασθενών στη Μαγνησία.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, ειλικρινά χαίροµαι που ήρθατε σήµερα να
απαντήστε τη συγκεκριµένη ερώτηση, αν και απ’ ό,τι πληροφορούµαι το ΕΚΑΒ δεν θα ανήκει στον τοµέα των αρµοδιοτήτων
σας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν έχει καµµία σηµασία.
Είναι πολύ θετικό που είστε σήµερα εδώ.
Το πρόβληµα των διακοµιδών, ιδιαίτερα των βαριά ασθενών,
στη Μαγνησία είναι πραγµατικά πολύ οξύ. Κάθε χρόνο στοιχίζει
ανθρώπινες ζωές. Μιλάµε για µόνιµους κατοίκους της περιοχής
ή ακόµα και για τουρίστες οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους περιµένοντας ένα ασθενοφόρο να έρθει το οποίο είτε δεν έρχεται ποτέ
είτε έρχεται µε πάρα πολύ µεγάλη καθυστέρηση.
Το πρόβληµα αυτό το είχα θέσει ξανά πέρυσι τον Οκτώβριο
στην προκάτοχό σας, την Υφυπουργό Υγείας κ. Μακρή, µετά την
πολύ άσχηµη εµπειρία την οποία βιώσαµε στη Μαγνησία το καλοκαίρι του 2013. Αν και εκείνη µε είχε διαβεβαιώσει, λέγοντας
πως γίνεται ό,τι είναι δυνατό από την πλευρά του Υπουργείου για
την επίλυση του συγκεκριµένου θέµατος, φεύγοντας από το
Υπουργείο Υγείας η προηγούµενη πολιτική ηγεσία άφησε ένα
ακόµα µεγαλύτερο χάσµα απ’ αυτό το οποίο υπήρχε πριν.
Το βασικό πρόβληµα ήταν, και δυστυχώς συνεχίζει να παραµένει, η έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων. Τα διαθέσιµα ανά βάρδια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είναι πλέον ελάχιστα και εκείνα των
κέντρων υγείας υπολειτουργούν µόνιµα. Έτσι σε πάρα πολλές
περιπτώσεις το αποτέλεσµα είναι η βλάβη της υγείας των ασθενών εξαιτίας της πολύ µεγάλης καθυστέρησης στη διακοµιδή
τους και δυστυχώς πολλές φορές και ο θάνατος. Τέτοια τραγικά
περιστατικά είχαµε πέρυσι το καλοκαίρι. Αναφέρω επιγραµµατικά στο Πήλιο τον τραγικό θάνατο ενός εξηνταπεντάχρονου τουρίστα και πριν από δύο σχεδόν χρόνια τον άδικο χαµό µέσα σε
ένα ταξί αυτοκίνητο ενός συµπολίτη µας που είχε µεταφερθεί
από την Αλόννησο καθώς δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο
Κέντρο Υγείας Αργαλαστής.
Είναι προφανές ότι το θέµα το οποίο συζητούµε σήµερα χάθηκε µέσα σε ένα κλίµα απόλυτης αδιαφορίας που επικρατούσε
στο Υπουργείο και µνηµονιακής πλειοδοσίας των προκατόχων
σας.
Κυρία Υφυπουργέ, θέλω να πιστεύω ότι θα επιληφθείτε άµεσα
του συγκεκριµένου θέµατος, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό
και ότι οι πολίτες της Μαγνησίας δεν θα συνεχίσουν να ζουν
µέσα στην ανασφάλεια και µε τον φόβο ότι εάν κάτι τους συµβεί
δεν θα υπάρχει ένα ασθενοφόρο για να τους διακοµίσει άµεσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά είναι πολύ σηµαντικό το περιεχόµενο της ερώτησης που θίγετε, κυρία συνάδελφε. Εγώ, βέβαια, συνεργάστηκα
µε τις υπηρεσίες οφείλω να σας πω για να δω περί τίνος πρόκειται. Γιατί µας ενδιαφέρει να µην επαναληφθούν τέτοια δραµατικά
περιστατικά υπό την έννοια ότι έστω και ένας συµπολίτης µας να
αντιµετωπίζει θέµα, παρά τις υπαρκτές αντικειµενικές δυσκολίες
και παρά τη δηµοσιονοµική στενότητα, είναι θέµα.
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Υπό την έννοια, λοιπόν, αυτή έψαξα και βρήκα και πήρα τις
απαντήσεις από τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, Διεύθυνση Προσωπικού Νοµικών Προσώπων η οποία µε ενηµέρωσε
και µου είπε ότι έχει σταλεί έγγραφο, γιατί υπάρχει και µια διαδικασία για να έχουµε τον απαιτούµενο επιπρόσθετο αριθµό ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες που υπάρχει µεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών.
Ο Νοµός Μαγνησίας είναι πόλος έλξης ξένων και Ελλήνων επισκεπτών και αυτό είναι εξαιρετικό για την περιοχή. Τι ακριβώς
κάνουµε για να το αντιµετωπίσουµε; Η απάντηση, λοιπόν, που
µου εδόθη είναι ότι εγγράφως έχει ήδη ζητηθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και το Υπουργείο Οικονοµικών η κατ’ εξαίρεση έγκριση
για την κίνηση διαδικασιών προκήρυξης για την πλήρωση διακοσίων θέσεων µονίµου προσωπικού του κλάδου ΔΕ πληρωµάτων
ασθενοφόρου για το ΕΚΑΒ.
Αυτό η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου το ανακοίνωσε και
προχθές, διότι πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Οικονοµικών
µε έγγραφό του απάντησε θετικά στο αίτηµα αυτό και αναµένουµε και την απάντηση και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Από εκεί και πέρα, συνεννοήθηκα και πήρα και την απάντηση
από το ΕΚΑΒ σε σχέση µε το ερώτηµα που θέσατε. Μου είπαν
ότι στα κέντρα υγείας του Νοµού Μαγνησίας -και σας δίνω την
ανθρωπογεωγραφία, τη δυναµικότητα και τη χωροταξική κατανοµή- υπηρετούν τα ακόλουθα άτοµα: Στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου δύο οδηγοί, στην Αργαλαστή ένας, στη Ζαγορά τέσσερις,
στον Αλµυρό τέσσερις οδηγοί και ένα πλήρωµα ασθενοφόρου,
στη Σκιάθο ένας οδηγός, στη Σκόπελο τρεις µόνιµοι οδηγοί και
ένας επικουρικός και στην Αλόννησο ένας οδηγός.
Όµως, η κάλυψη των κέντρων υγείας του Νοµού Μαγνησίας
µε προσωπικό είναι της αρµοδιότητας της 5ης ΥΠΕ, στην οποία
και ανήκουν. Μιλήσαµε και συνεννοηθήκαµε µε την 5η ΥΠΕ, η
οποία µε έγγραφό της µας έδωσε τα εξής στοιχεία, ότι παρά την
αρχική κατανοµή, την ανθρωπογεωγραφία του δυναµικού των
πληρωµάτων, έχουµε διαφοροποίηση στα κέντρα υγείας που
σας ανέφερα προηγουµένως επ’ ωφελεία των επισκεπτών. Δηλαδή, στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς, αντί τέσσερις, υπηρετούν
αυτήν τη στιγµή πέντε οδηγοί, στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, αντί
ενός, υπηρετούν δύο οδηγοί, στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου, αντί
δύο, υπηρετούν τρεις οδηγοί, στην Αργαλαστή υπηρετούν δύο
οδηγοί και ειδικότερα για τη θερινή περίοδο, επειδή το συγκεκριµένο κέντρο υγείας καλύπτει όλο τον άξονα από το Βόλο έως
το κάτω άκρο του Δήµου Νοτίου Πηλίου, το ΕΚΑΒ καλύπτει τις
κενές βάρδιες µε σταθµό στα Καλά Νερά, που είναι στο µέσο της
απόστασης από το Βόλο έως το κάτω άκρο του νοτίου Πηλίου.
Με δεδοµένο το γεγονός ότι, όπως σας είπα, ήδη προχθές
ανακοινώσαµε την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, από τις
οποίες διακόσιες προβλέπονται για πληρώµατα του ΕΚΑΒ,
εκτιµώ ότι θα είµαστε πολύ πιο ασφαλείς φέτος απ’ ό,τι είχαµε
υπάρξει τις προηγούµενες χρονιές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η κ. Χρυσοβελώνη
έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Θα είµαι σύντοµη, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα πολύ προσεκτικά την τοποθέτηση της κυρίας Υφυπουργού. Μακάρι, να έρθουν κάποια από τα διακόσια άτοµα που
αναφέρατε ότι θα προσληφθούν από το ΕΚΑΒ ως οδηγοί ασθενοφόρων στην Μαγνησία. Το εύχοµαι πραγµατικά!
Εδώ θέλω να σας υπενθυµίσω –ασφαλώς το γνωρίζετε και
εσείς- πως κάθε κέντρο υγείας οφείλει να διαθέτει τέσσερις οδηγούς ανά ασθενοφόρο. Αυτό, βεβαίως, απαιτείται, γιατί µόνο έτσι
παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν όλες οι βάρδιες, είκοσι
τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα,
για όλες τις διακοµιδές, γιατί είναι αληθές µεν ότι ο Νοµός Μαγνησίας παρουσιάζει αυξηµένη κίνηση κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, αλλά να µην ξεχνούµε ότι υπάρχουν και οι
µόνιµοι κάτοικοι των περιοχών και του κέντρου του Βόλου, κυρίως όµως άλλων περιοχών, οι οποίοι έχουν και αυτοί συνεχείς
ανάγκες που πρέπει να καλύπτονται.
Πρέπει, επίσης, να υπάρχουν ασθενοφόρα που θα καλύπτουν
και τις µείζονες τουριστικές περιοχές κοντά στην ακτογραµµή
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της Μαγνησίας. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να µην υπάρχει ανταπόκριση ασθενοφόρου στα µεγάλα τουριστικά κέντρα της Μαγνησίας και µάλιστα άµεση.
Το πρόβληµα της υποστελέχωσης του -θέλω να σας ενηµερώσω- το έχει δηµοσιοποιήσει και ο ίδιος ο τοµέας του ΕΚΑΒ
Βόλου που µιλά για χρόνια αδράνεια που έχει επιδειχθεί από την
πλευρά του Υπουργείου Υγείας.
Επίσης, θέλω να σας καταθέσω ότι δυστυχώς πρόσφατα η κατάσταση χειροτέρεψε µε την αψυχολόγητη µεταφορά των ασθενοφόρων από τα νοσοκοµεία στο ΕΚΑΒ και βεβαίως µε την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των οδηγών τους εξαιτίας της διαδικασίας της διαθεσιµότητας που δροµολόγησε και τελικά επέβαλε
ο κ. Γεωργιάδης, προφανώς για να ικανοποιήσει τις επιταγές της
τρόικας.
Ελπίζω ειλικρινά, µε βάση και αυτά τα οποία εσείς καταθέσατε
προηγουµένως, ότι όλη αυτή η εξαιρετικά αρνητική κατάσταση
θα ανήκει πλέον στο παρελθόν και ότι πραγµατικά όσες δεσµεύσεις µας παρείχατε σήµερα θα υλοποιηθούν και µάλιστα άµεσα
εν όψει και της θερινής περιόδου, που ήδη έχουµε αρχίσει να
διανύουµε, έτσι ώστε να µην έχουµε δυσάρεστα συµβάντα και
περιστατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να σας πω, κυρία συνάδελφε, ότι είναι κοινός τόπος
και κοινή λογική πως µέχρι τώρα η πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων και η περαιτέρω στελέχωση του τοµέα ΕΚΑΒ Μαγνησίας δεν ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί χωρίς την πρόσληψη υπαλλήλων αυτής της ειδικότητας. Γι’ αυτό και προηγουµένως, και µάλιστα αρχικά, µε το που
ξεκίνησα να τοποθετούµαι, σας είπα ότι ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία προκήρυξης πλήρωσης διακοσίων θέσεων µονίµου προσωπικού του κλάδου ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων για το
ΕΚΑΒ, αυτό ακριβώς που χρειαζόµαστε, επειδή ακριβώς αυτό
ήταν και το στοιχείο που δηµιουργούσε το πρόβληµα. Αυτό είναι
το πρώτο.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πράγµατι ο Νοµός
Μαγνησίας καλύπτεται επιχειρησιακά από το ΕΚΑΒ -όπως φαντάζοµαι ότι γνωρίζετε, αλλά πρέπει να σας το πω και αρµοδίωςόπως µου λέει το ίδιο το ΕΚΑΒ, µε πενήντα υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, από τους οποίους οι
πέντε στελεχώνουν το τηλεφωνικό κέντρο του τοµέα.
Επιπλέον, καθηµερινά τίθενται σε επιχειρησιακή λειτουργία
τέσσερα ή πέντε ασθενοφόρα στην πρωινή βάρδια, τέσσερα
στην απογευµατινή και τρία ή τέσσερα στη βραδινή βάρδια. Γι’
αυτό είπα προηγουµένως ότι η κάλυψη των κέντρων υγείας ανήκει στην αρµοδιότητας της 5ης ΥΠΕ, η οποία ανάλογα µε τις ανάγκες που έχει κάνει και τις εσωτερικές διαδικασίες προκειµένου
να τις καλύψει.
Το ΕΚΑΒ του τοµέα Μαγνησίας, βέβαια, µε ενηµερώνει ότι καλείται να καλύψει όλες τις επείγουσες κλήσεις των περιοχών του
νοµού και εκτελεί όλες τις επείγουσες διακοµιδές από το Γενικό
Νοσοκοµείου Βόλου προς άλλα εφηµερεύοντα νοσοκοµεία άλλων νοµών όλο το εικοσιτετράωρο. Αυτό, οι συχνές δηλαδή διακοµιδές, επιβαρύνουν και εντείνουν το πρόβληµα, καθώς τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ επιβαρύνονται µε επιπρόσθετο όγκο εργασίας.
Εν πάση περιπτώσει, παρά ταύτα, επειδή είναι θερινή η περίοδος και υπάρχει αυξηµένη ζήτηση από τους επισκέπτες, εµείς θα
καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια, µέχρις ότου πληρωθούν αυτές οι θέσεις, για να είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστερη
η παροχή υπηρεσιών αυτού του τύπου. Εκτιµούµε πως και µε την
πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, εστιάζοντας και στο
πρόβληµα της Μαγνησίας, θα επιλύσουµε το πρόβληµα µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µην έχουµε τέτοιου είδους ζητήµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η έβδοµη µε αριθµό 34/30-6-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κιλκίς των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Θε-
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όδωρου Παραστατίδη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υπεραστική σύνδεση των χωριών Λιµνότοπου, Άσπρου και Αξιοχωρίου του Νοµού Κιλκίς δεν
θα συζητηθεί, σε συνεννόηση µεταξύ Βουλευτή και Υπουργού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι’ - 3 IOYΛIΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 26-6-2014, η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει σε µία έως
δύο συνεδριάσεις. Εννοείται ότι, εφόσον θα υπάρχουν οµιλητές,
η συζήτηση θα συνεχιστεί και σε δεύτερη συνεδρίαση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πότε θα γίνει η δεύτερη συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό θα το αποφασίσουµε στη Διάσκεψη των Προέδρων σήµερα στη 13.30’. Δύο συνεδριάσεις θα γίνουν, εφόσον θα υπάρχουν εγγεγραµµένοι
οµιλητές. Αυτό είναι απόφαση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επί της αρχής και επί των άρθρων θα συζητηθούν ξεχωριστά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
σας απάντησα. Ο κ. Δρίτσας το ξέρει, έχει οριστεί από τον Πρόεδρό σας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Σε τι διαφωνούµε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το νοµοσχέδιο
είναι εξόχως σοβαρό. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να κάνει διάκριση κανείς ποια είναι σοβαρά και ποια µη σοβαρά νοµοσχέδια,
αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ήδη γεννήσει µια συζήτηση στο
δηµόσιο βίο και έχει συνταράξει ιδιαίτερα το τµήµα εκείνο της
ελληνικής κοινωνίας που ασχολείται µε τους νόµους, τα δικαιώµατα, την τήρηση των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων, την
τήρηση του Συντάγµατος και όλα αυτά.
Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει σαράντα επτά άρθρα –δεν
έχει δύο, τρία άρθρα- και ένα νοµοσχέδιο που αλλάζει δραστικά
επτά κώδικες. Από αυτήν την άποψη, δεν µπορώ να καταλάβω –
και το θέτω εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ- πώς είναι δυνατόν η Διάσκεψη των Προέδρων, για ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, το οποίο έχει
εισαχθεί στο Τµήµα, ενώ θα έπρεπε να έχει εισαχθεί στην Ολοµέλεια -ενώ εισάγεται επίσης την ίδια µέρα που η ίδια η Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης συνεδριάζει- να τίθεται εν αµφιβολία το πώς
θα οργανωθεί η συζήτηση.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει αµέσως να αποφασίσουµε ότι θα γίνει
τουλάχιστον σε δύο ή και σε τρεις συνεδριάσεις, θα έλεγα, γιατί
αυτό καθορίζει και τους κανόνες µε τους οποίους αναπτύσσεται
η διαδικασία. Είναι άλλο να µιλά κανείς επί της αρχής σε µία ολοκληρωµένη συζήτηση και εν συνεχεία επί των άρθρων που είναι
πάρα πολλά άρθρα µε πάρα πολλές λεπτοµέρειες, µε κρίσιµες
ρυθµίσεις σε πολλαπλά επίπεδα –σας λέω και πάλι, επτά διαφορετικοί κώδικες- και άλλο να δούµε στην πορεία της διαδικασίας,
πόσοι οµιλητές θα εγγραφούν και αναλόγως να κρίνουµε. Δεν
είναι µέθοδος αυτή, δεν ταιριάζει στην αντιµετώπιση ενός τόσο
σοβαρού νοµοσχεδίου. Καλώ και τον κύριο Υπουργό να συνηγορήσει υπέρ της πρότασής µας, από τώρα να αποφασίσουµε ότι
θα γίνει τουλάχιστον σε δύο συνεδριάσεις, ώστε να γίνει επί της
αρχής και επί των άρθρων η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν νοµίζω ότι υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Εγώ µίλησα επί του τρόπου της διαδικασίας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Να µην εξαρτηθεί από τον αριθµό των
εγγεγραµµένων οµιλητών, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Δρίτσα, είστε
και συνάδελφος φαρµακοποιός. Άρα λοιπόν, µιλάµε πρακτικά και
συνεννοούµαστε. Εννοείται ότι θα πάµε σε δύο συνεδριάσεις,
αλλά αν επί παραδείγµατι ολοκληρώναµε στις 12.00’, θα έπρεπε
να πάµε άλλη µέρα; Δεν µπορούσαµε να συνεχίσουµε σήµερα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν θα τελειώσουµε στις 12.00’, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εννοείται ότι δεν θα
τελειώσουµε, άρα θα κάνουµε και δεύτερη συνεδρίαση. Έληξε
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το θέµα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, δεν είναι εκεί το θέµα. Εµείς µπορούµε να είµαστε σαράντα οκτώ ώρες εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, γιατί το συζητάµε; Ότι θα υπάρξει και δεύτερη συνεδρίαση είναι εκ των ουκ
άνευ, κύριε Δρίτσα. Γιατί πρέπει να µιλάµε για κάτι που συµφωνήσαµε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πρέπει να γίνει ολοκληρωµένη συζήτηση επί της αρχής και ολοκληρωµένη συζήτηση επί των άρθρων
και σας λέω ότι επί των άρθρων απαιτούνται δύο συνεδριάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει, εντάξει.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο πράγµατι έχει πολλές διατάξεις και εγώ θα
συµφωνήσω µε τον κ. Δρίτσα, θέλει επεξεργασία και εν όψει του
ότι από τη συζήτηση που έγινε στην επιτροπή, υπήρχαν πράγµατι
δυσχερή και ευαίσθητα θέµατα, έχουµε δεχθεί αρκετές προτάσεις των κυρίων Βουλευτών όλων των πτερύγων και έχω κάνει
αρκετές τροπολογίες.
Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστεί να τις µελετήσουν και δεν
έχω αντίρρηση να πάµε και σε άλλη συνεδρίαση τη Δευτέρα.
Μόνο σας παρακαλώ, όχι Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη, γιατί έχουµε
συµβούλιο Υπουργών στο εξωτερικό. Τη Δευτέρα, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, να το κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό σας είπα, κύριε
Υπουργέ, θα το αποφασίσουµε στη Διάσκεψη των Προέδρων
πότε θα γίνει.
Λοιπόν, καταλήξαµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να το ξεκαθαρίσουµε ότι εποµένως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σαν τι µιλάτε τώρα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ως εισηγήτρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν έχετε τον
λόγο ως εισηγήτρια.
Επί της διαδικασίας µιλάει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, δεν ξέρω αν θα εισηγηθώ
επί της αρχής ή αν θα αναφερθώ έτσι φλου. Αυτό σας ρωτώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επί της αρχής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επί της αρχής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ θα σας πω τι θα
πείτε; Εγώ θα σας πω πώς θα χειριστείτε τον λόγο; Πρώτη φορά
κάνετε ένσταση στον εαυτό σας. Δεν ξέρετε εσείς πώς θα χειριστείτε τον λόγο; Εγώ θα σας πω πώς;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλλον προσκαλείτε για περισσότερες ενστάσεις!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Να ολοκληρώσουµε σήµερα τη συζήτηση επί της αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να µιλήσω τώρα πάλι
πρακτικά. Δεν θα γίνει αυτό που λέω, αλλά εάν τελειώσουµε επί
της αρχής στις 13.00’, δεν θα πρέπει να συνεχίσουµε σήµερα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, τι συζητάτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έτσι. Μη συζητάτε
για κάτι που δεν θα γίνει. Γιατί πρέπει να συζητάµε για κάτι που
έχει λήξει. Μα, και ο κύριος Υπουργός συµφωνεί µαζί σας ότι θα
χρειαστεί και δεύτερη συνεδρίαση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ωραία, αποσαφηνίστηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έτσι.
Ο συνάδελφος κ. Υψηλάντης έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
συµφωνήσω µε τη δική σας άποψη, να δούµε δηλαδή κατ’ αρχάς
πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση επί της αρχής…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στον κ. Υψηλάντη ως τι δίνετε
τον λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ως εισηγητής της Πλειοψηφίας, κυρία Κωνσταντοπούλου, χωρίς να…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κι εγώ ως εισηγήτρια ζήτησα τον
λόγο προηγουµένως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για να έχει λόγο και η
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Πλειοψηφία!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ, λοιπόν, τον λόγο ως εισηγήτρια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι! Για ποιο λόγο να
πάµε σε αυτήν τη διαδικασία; Πρέπει να µιλήσει και κάποιος από
την Πλειοψηφία.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θέλετε τον λόγο,
κυρία Μακρή; Θα σας τον δώσω στη συνέχεια, αν το θέµα είναι
αυτό. Εδώ έχουµε συµφωνήσει και διαφωνούµε γι’ αυτά που
συµφωνήσαµε. Είναι δυνατόν; Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Α, εκείνος όµως µπορεί να µιλήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, τώρα τι πρόβληµα έχετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Εδώ σε εµάς δεν δίνετε τον λόγο, εκείνος
όµως έλαβε τον λόγο επειδή είναι εισηγητής της Πλειοψηφίας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι πρόβληµα έχετε,
κυρία Μακρή;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Υπάρχει προφανής έλλειψη σεβασµού από συγκεκριµένους συναδέλφους, οι οποίοι
θέλουν τη γελοιοποίηση αυτής της Αίθουσας και των συναδέλφων τους. Τίποτε άλλο!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, τι θέλετε, κυρία
Μακρή; Να διαφωνήσουµε γι’ αυτά που συµφωνήσαµε;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Αυτό το οποίο ήθελα
να πω ως εισηγητής, λαµβάνοντας από εσάς, κύριε Πρόεδρε, τον
λόγο και όχι από τη σηµαία του ΣΥΡΙΖΑ…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με τη σηµαία της Νέας Δηµοκρατίας!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ναι, ως εισηγητής,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχετε εφαρµόσει και εφαρµόζετε συνεχώς δικό σας Κανονισµό εδώ µέσα και στις επιτροπές και στην
Ολοµέλεια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υψηλάντη, απευθυνθείτε προς το Προεδρείο, µην απαντάτε στην κ. Κωνσταντοπούλου. Σας παρακαλώ, κύριε Υψηλάντη!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Έχετε ξεπεράσει τα
όρια και των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, πολλών συναδέλφων σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υψηλάντη, σας
παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Επιτέλους, στοιχειώδης σεβασµός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, κύριε
Υψηλάντη! Τώρα απευθύνεσθε στην κ. Κωνσταντοπούλου; Σε
εµένα απευθυνθείτε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µας ανακαλέσει και στην
τάξη εσωτερικώς!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Η ειρωνεία είναι ίδιον
της κ. Κωνσταντοπούλου και από το µικρόφωνο και εκτός µικροφώνου. Είναι χαρακτηριστικό της.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εµείς είµαστε διατεθειµένοι να δούµε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση, εφόσον ολοκληρωθεί µέχρι το µεσηµέρι η πρώτη συζήτηση, ...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, τι λέτε τώρα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: ...να δούµε αν µπορούµε να συνεχίσουµε τη δεύτερη κατ’ άρθρον συζήτηση το
απόγευµα, διότι για εµάς που ζούµε στα νησιά είναι πολύ δύσκολο να ερχόµαστε τη Δευτέρα το πρωί για να συζητάµε ένα
νοµοσχέδιο το οποίο µπορούµε να εξαντλήσουµε σήµερα. Συνεπώς ας δούµε λογικά την εξέλιξη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Υπουργός λέει ότι το νοµοσχέδιο έχει αλλαγές!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ο κύριος Υπουργός
είναι ανοικτός να συζητηθεί για τη Δευτέρα. Όµως, σεβαστείτε
και το δικαίωµα των συναδέλφων από την περιφέρεια και που δεν
έχουν …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και τις διακοπές!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Καθόλου διακοπές!
Εµείς δεν έχουµε το γραφειάκι µας στο Κολωνάκι της Αθήνας!
Εµείς πρέπει να γυρνάµε δεκαεπτά νησιά και να το σέβεστε αυτό,
κυρία Κωνσταντοπούλου!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να σεβαστείτε όµως και όλους
τους Βουλευτές!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν έχετε µόνο εσείς περιφέρειες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Λοιπόν, ολοκληρώσατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Να σέβεστε το στοιχειώδες. Αυτό πρέπει να ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Υψηλάντης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μετά θα έχετε εσείς
τον λόγο.
Πριν λάβει τον λόγο ο κ. Υψηλάντης, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Θεόδωρο Δρίτσα.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ ορίζει ως εισηγητή του ΠΑΣΟΚ τον Βουλευτή κ. Κώστα
Τριαντάφυλλο.
Ορίστε, κύριε Υψηλάντη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
Στην αρµόδια επιτροπή έγιναν πολύωρες συζητήσεις, σε
πρώτη και δεύτερη ανάγνωση, ενώ ακούστηκαν περίπου δεκατέσσερις φορείς που ήλθαν να καταθέσουν σε σχέση µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Είναι δυστυχώς γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η εγκληµατικότητα, κύριε Πρόεδρε, στη χώρα µας όπως άλλωστε και στις
περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχει αυξητική τάση, πολλά δε
από τα εγκλήµατα που διαπράττονται διακρίνονται από χαρακτηριστικά πρωτοφανούς στυγνότητας και βιαιότητας που προσβάλλουν βάναυσα τον άνθρωπο και τον πολιτισµό µας.
Αυτή η κατάσταση έχει δηµιουργήσει και ένα άλλο σκηνικό
στις ήδη υπερφορτωµένες για διαφόρους λόγους φυλακές στη
χώρα µας, ενώ η ελληνική κοινωνία γίνεται µάρτυρας επιδροµικών επιθέσεων µε σκοπό την απόδραση κρατουµένων.
Συνεπώς η προστασία του κοινωνικού συνόλου και της δηµόσιας τάξης, ειδικότερα δε η προστασία της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας των πολιτών, των κρατουµένων, αλλά και των
εργαζοµένων στις φυλακές αποτελεί πρώτιστο καθήκον της πολιτείας και αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί και µε το υπό εξέταση
νοµοσχέδιο.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που επιχειρεί πράγµατι να εντάξει ουσιώδεις και αναγκαίες αλλαγές όχι µόνο στο Σωφρονιστικό Δίκαιο αλλά και στο Ποινικό Δίκαιο, την Ποινική Δικονοµία και το
Διοικητικό Δίκαιο.
Όσον αφορά ειδικότερα το Σωφρονιστικό Δίκαιο, το Σωφρονιστικό Κώδικα, το νοµοσχέδιο αποτελεί τη λογική συνέχεια προηγούµενης νοµοθετικής πρωτοβουλίας µε την οποία είχαν
θεσπιστεί τα καταστήµατα κράτησης Γ’ τύπου υψίστης ασφαλείας -άρθρο 20 παράγραφος 1 του ν. 3772/2009- καθώς ρυθµίζει θέµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας τους. Ενώ είχαν προχωρήσει και ολοκληρωθεί οι συζητήσεις και οι ακροάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε αναβολή της συζήτησης του νοµοσχεδίου.
Αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι θα
ήταν καλύτερα να συζητήσουµε εδώ για την ίδρυση σχολείων ή
πολιτιστικών κέντρων. Δυστυχώς, όµως, µε τις καταστάσεις που
βιώνουµε αυτής της έξαρσης και έντασης της εγκληµατικότητας,
όταν υπάρχουν –ευτυχώς- µεµονωµένα περιστατικά κωλυσιερ-
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γίας στην απονοµή της δικαιοσύνης, όταν εισάγονται προφανώς
αβάσιµες αιτήσεις ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
προκειµένου και πάλι να καθυστερήσουµε τη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα και κατ’ επέκταση να µπλοκαριστεί η πρόοδος και
η ανάπτυξη, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ορθώς κληθήκαµε και καλούµαστε να θεσπίσουµε τέτοιες διατάξεις που βάζουν φρένο
σε αυτήν τη µεγάλη κατρακύλα.
Για τον λόγο αυτό, καθένας που βρίσκεται εδώ έχει πράγµατι
βαριά ευθύνη, τέτοια ευθύνη που πρέπει να την αναλογίζεται
κάθε λεπτό εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι κατ’ ιδίαν
συζητήσεις πρέπει να έχουν ως σκοπό τους αυτό το θέµα και όχι
άλλου είδους θεµατική, για να µπορέσει το κράτος µας οργανωµένα να αντιµετωπίσει τέτοιου είδους φαινόµενα.
Είναι χρήσιµες οι επιστηµονικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις,
αλλά οι πολίτες θέλουν το κράτος να µπορεί να υπερασπίσει και
τον εαυτό του, αλλά και την πλειοψηφία των πολιτών που καλούνται κάποια στιγµή µε τον ένα ή άλλο τρόπο να πληρώσουν τις παρεκκλίσεις που µόνο εµείς στην Ευρώπη καταφέρνουµε να συντηρούµε.
Αυτό επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ µε τις προσεγγίσεις που έκανε κατά
τη συζήτηση του σχεδίου νόµου στην επιτροπή. Κωλυσιεργία, κινητοποιήσεις, υπόθαλψη ακόµα και απεργιών πείνας είναι οι
τρεις βασικές σταθερές του ΣΥΡΙΖΑ στη δηµιουργία της νέας Ελλάδας που επιθυµεί.
Προέτρεψαν, επίσης, να αποσυρθεί το σχέδιο νόµου µε το φαιδρό πολιτικά επιχείρηµα περί εφαρµογής δήθεν του άρθρου 72
του Συντάγµατος, ότι δηλαδή δήθεν απαγορεύεται στα Θερινά
Τµήµατα της Βουλής η ψήφιση παροµοίων νοµοθετηµάτων. Μηδενίζουν ισχυριζόµενοι ότι τα πάντα, όλες οι αρχές του Σωφρονιστικού Δικαίου καταρρίπτονται και ότι καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ο ψύχραιµος παρατηρητής αντιλαµβάνεται ότι
αυτή εδώ είναι µία εξίσωση που µε πάθος –δυστυχώς- και επιµονή θέλουν να επιβάλλουν δυνάµεις µεταξύ τους ετερόκλητες
σε µια τραγικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, δίχως να συνεκτιµούν τους επικίνδυνους ακροβατισµούς που βάζουν σε δοκιµασία την προοπτική της Ελλάδας και των πολιτών της.
Το υπό εξέταση σχέδιο νόµου διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια
που εµπεριέχουν, όπως προείπα, νέες διατάξεις, αλλά και συµπληρώσεις και τροποποιήσεις υπαρχόντων διατάξεων στο Σωφρονιστικό Κώδικα, στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας.
Το πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 1 έως 19. Ακολουθεί το προεδρικό διάταγµα 18 του 1989 νοµοθεσία για το Συµβούλιο της Επικρατείας που αφορά το δεύτερο κεφάλαιο µε τα
άρθρα 20 έως 24, εν συνεχεία ο Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας
στο τρίτο κεφάλαιο µε τα άρθρα 25 έως 32, ο Κώδικας Νόµων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο στο τέταρτο κεφάλαιο µε τα άρθρα
33 έως 35, ο Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών στα άρθρα 36 και 37 και το τελευταίο κεφάλαιο µε τον τίτλο «Λοιπές διατάξεις» µε τα άρθρα 38
έως 47.
Κατά τη συζήτηση στην επιτροπή ο κύριος Υπουργός µε νοµοτεχνική βελτίωσή του έχει αφήσει ίδια τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, σχετικά µε τις µεταγωγές των κρατουµένων στα καταστήµατα κράτησης Γ’ τύπου ή στα αυτοτελή
τµήµατα Γ’ τύπου.
Επίσης, εισήχθη νοµοτεχνική βελτίωση στην επιτροπή σχετικά
µε τα αδικήµατα 134, 135, 135α, 138, 187 του Ποινικού Κώδικα
για την παραµονή των κρατουµένων στις φυλακές υψίστης
ασφαλείας τύπου Γ’ που είναι και το κεντρικό θέµα και οι οποίες
–όπως είπαµε- εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό, αυτήν τη νοµοτέλεια τη σηµερινή και την υποχρέωσή µας αντιµετώπισης των εγκληµατιών εκείνων που µε βαναυσότητα έχουν συνταράξει την
κοινωνία µας και έχουν καταδικαστεί και που θα πρέπει να τους
έχει επιβληθεί –προκειµένου να είναι στις φυλακές Γ’ τύπου- κάθειρξη πάνω από δέκα έτη όπως έχει γίνει µε τη νοµοτεχνική βελτίωση, ενώ για τα εγκλήµατα των άρθρων 299 και 380 παράγραφος 2 και 3, 85 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα πρέπει
να υπάρξει κάθειρξη πάνω από δώδεκα χρόνια. Δηλαδή είναι περιπτώσεις τέτοιες -για τις οποίες δίδονται ποινές µεγαλύτερες
από τα προβλεπόµενα χρόνια, προκειµένου κάποιος να είναι στις
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φυλακές υψίστης ασφαλείας- που θέλει να οργανώσει –και οργανώνει- το παρόν νοµοσχέδιο.
Επιπλέον, θα πρέπει να πούµε ότι λεπτοµερώς γίνονται διατάξεις σχετικά µε όλες τις τυπικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για ενστάσεις, προσφυγές, σχετικά µε την έκτιση της ποινής
σε αυτού του είδους τις φυλακές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με το ίδιο νοµοθέτηµα γίνονται προβλέψεις, σχετικά µε το
θεσµό της «ηµιελεύθερης κράτησης» για εκείνους που υποπίπτουν σε πειθαρχικά αδικήµατα, δηλαδή πότε για λόγους υγείας
µπορούν να µεταταγούν από κατάστηµα Γ’ τύπου σε άλλου
τύπου φυλακή.
Ένα σηµαντικό θέµα το οποίο απασχόλησε την επιτροπή -στο
νοµοσχέδιο αυτό- αφορά τη φύλαξη των φυλακών των καταστηµάτων Γ’ τύπου. Με το παρόν νοµοσχέδιο που εξετάζουµε στη
γενική του αρχή και κατά παρέκκλιση του άρθρου 48 του ν.
2721/99, αυτό αποτελεί πλέον αρµοδιότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Στο θέµα αυτό έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τη φύλαξη, την περιµετρική και την εξωτερική
και θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι επ’ αυτού έχετε ακούσει και τις
θέσεις της Ελληνικής Αστυνοµίας και εάν δεν απατώµαι, θα
υπάρξουν και κάποιες διορθωτικές παρεµβάσεις και στο άρθρο
2 που προβλέπονται οι φυλάξεις, οι εξωτερικές και οι περιµετρικές, ασπαζόµενοι και όσα έχουν καταθέσει και οι αρµόδιοι συνδικαλιστικοί φορείς των σωφρονιστικών υπαλλήλων, των αστυνοµικών, αλλά και των άλλων υπηρετούντων στα σωφρονιστικά
καταστήµατα της χώρας.
Σηµαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις γίνονται και στον Ποινικό Κώδικα σχετικά µε την έκταση των ποινών και µε την υπό
όρο απόλυση. Έχει γίνει µεγάλη συζήτηση για το πότε θα πρέπει
να απολύονται οι εκτίοντες τις ποινές στα καταστήµατα Γ’ τύπου,
κύριε Υπουργέ. Θεωρώ ότι τα πέντε χρόνια θα πρέπει να µειωθούν στα τέσσερα, όπως είναι –ας το πούµε- η ευρωπαϊκή σταθερά. Νοµίζω ότι και εδώ υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και η
επανεξέταση µπορεί να γίνεται µε τον τρόπο εκείνο που διασφαλίζει το ίδιο το νοµοθέτηµα κατά τρόπο λεπτοµερή.
Ένα άλλο κοµµάτι το οποίο έχει σχολιαστεί, κύριε Υπουργέ,
και θα περιµένουµε την τελική θέση σας, είναι σχετικά µε την παρουσία ή όχι του συνηγόρου, σε περίπτωση που υπάρχει κώλυµα
επαγγελµατικό και δεν µπορεί να παραστεί.
Είχαν γίνει διάφορες προτάσεις και από την πλευρά τη δική
µας και θεωρώ ότι δεν µπορεί να εξελιχθεί κάποια δίκη χωρίς βάσανο, χωρίς να περάσει από κάποιες προϋποθέσεις, δίχως την
παρουσία του συνηγόρου υπεράσπισης, εφόσον αυτό είναι θεµελιώδες δικαίωµα του κάθε κατηγορούµενου.
Οι θεωρήσεις όσον αφορά τα αποδεικτικά έγγραφα θεωρώ ότι
γίνονται προς τη σωστή πλευρά. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι
χρησιµοποιούν τη µέθοδο της ανάγνωσης των εγγράφων. Το
συγκεκριµένο σχέδιο νόµου περιορίζεται στην ανάγνωση των εγγράφων τα οποία κατατίθενται κατά την ακροαµατική διαδικασία,
που κατά την κρίση του προέδρου µπορούν να διαβαστούν συγκεκριµένα και ουσιώδη κεφάλαια των συγκεκριµένων αποδεικτικών εγγράφων.
Ένα άλλο σηµαντικό θέµα που αντιµετωπίζουµε στα διοικητικά
δικαστήρια, όπου υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση στην απονοµή
της δικαιοσύνης, αλλά και σε πολλές ακυρωτικές υποθέσεις,
όπου πολλά θέµατα που άπτονται των προβληµάτων της ελληνικής κοινωνίας και της ανάπτυξης καθυστερούν και µπλοκάρουν
–λόγω των προδήλως αβασίµων προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης που γίνονται-, είναι οι διατάξεις τις οποίες επιχειρούµε να
εισάγουµε σχετικά µε την προδικαστική εξέταση του προδήλως
αβασίµου αυτών και της δυνατότητας διόρθωσης, µε προδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, των θεµάτων τα οποία καλείται
η διοίκηση να διορθώσει, προκειµένου να µη συνεχίσει η εξέταση
της υποθέσεως.
Έγιναν επιστηµονικού επιπέδου σηµειώσεις και από τον συνάδελφο καθηγητή κ. Παυλόπουλο έτσι, ώστε να µην αντιµετωπίσουµε προβλήµατα ερµηνευτικά στην πορεία, τα οποία έχουν
ήδη καταγραφεί. Νοµίζω ότι όλα αυτά µπορούν, κύριε Υπουργέ,
να καλύψουν τις δυνατότητες αυτές, προκειµένου να µην υπάρ-
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χει κωλυσιεργία και στη διοικητική δίκη και στο Συµβούλιο της
Επικρατείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να δούµε κατάµατα τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας µας. Μόνο µε τον
τρόπο αυτό µπορούµε να απαντήσουµε στα πραγµατικά και πιεστικά ερωτήµατα του ελληνικού λαού. Οι πολιτικές σοφιστείες,
τις οποίες προσπαθούµε να εισφέρουµε στη σηµερινή συζήτηση,
µόνο ζηµιά κάνουν και αποπροσανατολίζουν τον κόσµο.
Θεωρώ ότι το παρόν νοµοσχέδιο σε πολλά σηµεία, τα οποία
θα δούµε και στην κατ’ άρθρον συζήτηση, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε η ελληνική κοινωνία και ασφαλής να αισθάνεται, αλλά επιπλέον να παρέχονται όλα εκείνα τα εχέγγυα
και της δικονοµικής κάλυψης των πλευρών και των απαιτήσεών
τους.
Με την έννοια αυτή και µε τις θέσεις αυτές, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία εισηγείται και θα ψηφίσει επί της
αρχής το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει κατατεθεί ένσταση αντισυνταγµατικότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής. Επειδή δεν
βλέπω όλα τα κόµµατα παρόντα, προτείνω να συζητηθεί, αν θέλετε, µετά από έναν ή δύο οµιλητές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να την αναπτύξουµε τώρα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επιµένετε τώρα. Να
µην ενηµερωθούν τα κόµµατα να είναι στην Αίθουσα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έπρεπε να είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θυµίζω τον Κανονισµό, λοιπόν: Άρθρο 100, παράγραφος 2: «Στη συζήτηση της πρότασης της προηγούµενης παραγράφου µετέχουν ένας από
αυτούς που τη διατύπωσαν, ένας από τους αντιλέγοντες, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και οι αρµόδιοι Υπουργοί,
καθένας για πέντε λεπτά της ώρας. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται αποκλειστικά µε ανάταση ή έγερση».
Το Προεδρείο, πάντως, εισηγείται στο Τµήµα να αρχίσει η συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας µετά από έναν οµιλητή,
ούτως ώστε όλα τα κόµµατα να είναι παρόντα και να µπορούν να
συµµετέχουν στη συζήτηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ειδοποιηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εάν επιµένετε, κυρία
Κωνσταντοπούλου, θα έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εν τω µεταξύ, θα έρθουν, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Προεδρείο κάνει
µία σύσταση, όπως έχει υποχρέωση να κάνει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Εγώ συµφωνώ µε την
πρόταση του Προεδρείου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς επιµένουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει τότε η
κ. Κωνσταντοπούλου για πέντε λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρητή αντίρρηση
και αντίθεση στην εισαγωγή αυτού του εκτρωµατικού νοµοσχεδίου, που αποτελεί ό,τι πιο σκοτεινό και ό,τι πιο νοσηρό έχει επιχειρηθεί να εισαχθεί στο πεδίο ειδικά του σωφρονιστικού συστήµατος, αλλά και της δικαιοσύνης, σε καιρό δηµοκρατίας.
Το νοµοσχέδιο αυτό εισάγεται απαραδέκτως –σας το είπαµε
και στην επιτροπή και δεν αιφνιδιάζουµε κανέναν- σε Τµήµα Διακοπής Εργασιών, ενώ αφορά την εφαρµογή συνταγµατικών διατάξεων που προβλέπουν την προάσπιση, θωράκιση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, γεγονός που υπαγορεύει,
σύµφωνα µε το άρθρο 72, παράγραφος 1 του Συντάγµατος, να
ψηφισθεί και να εξετασθεί το νοµοσχέδιο από την Ολοµέλεια της
Βουλής.
Πέραν, όµως, του ότι εισάγεται απαραδέκτως στο Τµήµα Διακοπής Εργασιών, το χειρότερο και το σοβαρότερο είναι ότι µε
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αυτό το νοµοσχέδιο επιχειρείται η τρώση, το βαρύ πλήγµα, η
άλωση στην πραγµατικότητα του πυρήνα του κράτους δικαίου,
της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα µας,
όπως αυτά συνταγµατικά κατοχυρώνονται, και βέβαια, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της οικουµενικής δηµοκρατικής
αρχής, της διάκρισης των εξουσιών.
Με το νοµοσχέδιο αυτό εισάγεται δυσµενής διακριτική µεταχείριση κρατουµένων ή κατηγορουµένων µε βάση το αδίκηµα για
το οποίο έχουν καταδικασθεί ή κατηγορούνται – και µάλιστα χωρίς διάκριση για το αν πρόκειται για υποδίκους ή καταδικασθέντες.
Στα άρθρα 1, παράγραφος 4, 3 και 12 του σχεδίου νόµου θεµελιώνεται η δική σας αντισυνταγµατική πρακτική να επιφυλάσσετε είτε δυσµενέστερη µεταχείριση είτε εξαίρεση από ευεργετικές ρυθµίσεις, ανάλογα µε το είδος του αδικήµατος και όχι ανάλογα µε την επιβληθείσα ποινή.
Στο άρθρο 1 παράγραφος 4, ορίζεται ότι οι κρατούµενοι-κατηγορούµενοι για συγκεκριµένα αδικήµατα, ανεξαρτήτως ποινής,
θα κρατούνται σε καταστήµατα κράτησης τύπου Γ’, σε αυτά τα
νέα «κολαστήρια» που θέλετε να εγκαθιδρύσετε. Στο άρθρο 3
διαφοροποιείτε επί τα χείρω τις προϋποθέσεις της υφ’ όρον απόλυσης των συγκεκριµένων κρατουµένων και στο άρθρο 12 εξαιρείτε πάλι συγκεκριµένους κρατουµένους, όχι –ξαναλέω– µε
βάση την ποινή, αλλά µε βάση µια δική σας ηθικοπλαστική, αυθαίρετη και αντιδραστική νέα κατάταξη των αδικηµάτων. Τους
εξαιρείτε, λοιπόν, από τις διαδικασίες περί υφ’ όρον απόλυσης.
Πρόκειται για ανεπίτρεπτη διάκριση, για ωµή παρέµβαση στην
ανεξάρτητη απονοµή της δικαιοσύνης, που παραβιάζει ευθέως
και κατάφορα τη βασική αρχή του ποινικού δικαίου, που είναι η
εξατοµίκευση της ποινής, µε βάση το άρθρο 79 του ποινικού κώδικα. Παραβιάζεται το άρθρο 4 του Συντάγµατος, που καθιερώνει
την ισότητα όλων ενώπιον του νόµου, και το άρθρο 26 του Συντάγµατος, που καθιερώνει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
Ως προς τη δηµιουργία φυλακών τύπου Γ’ -των νέων «Γκουαντανάµο» που θέλετε να εισαγάγετε, όπου αόρατοι άνθρωποι θα
αποψιλώνονται από δικαιώµατα, αξιοπρέπεια, ελπίδα και ζωή- εισάγετε εξαιρέσεις που αφορούν τα βασικά θεµελιώδη δικαιώµατα κάθε κρατουµένου, όπως είναι το δικαίωµα στο επισκεπτήριο, το δικαίωµα σε προφορική και έγγραφη επικοινωνία, τηλεφωνική, τηλεγραφήµατα και αλληλογραφία, επιστολές, το δικαίωµα στην άδεια –το τόσο θεµελιώδες και για την προστασία
της οικογενειακής ζωής- το δικαίωµα στην εφαρµογή του θεσµού
της ηµιελεύθερης διαβίωσης, το δικαίωµα στην εφαρµογή θεσµών και προγραµµάτων που προβλέπονται από το σωφρονιστικό κώδικα.
Μιλάτε, δηλαδή, για προγράµµατα απεξάρτησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής επανένταξης. Αν ένας τέτοιος κρατούµενος έχει
περάσει στο πανεπιστήµιο, δηλαδή, να στερείται το δικαίωµα να
υπαχθεί στο σχετικό πρόγραµµα. Πρόκειται για ευθεία παραβίαση του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
Περιέχεται, όµως, στη διατύπωσή σας και στο άρθρο 1 παράγραφος 4, η εξής περικοπή που είναι ανατριχιαστική και παρακαλώ τους συναδέλφους να την ακούσουν: «Τα αυξηµένα µέτρα
ασφαλείας δεν αποκλείεται να επηρεάζουν επί το αυστηρότερο
τον τρόπο διαβίωσης µέσα στις φυλακές τύπου Γ’».
Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ευθέως και ρητά λέτε ότι επιφυλάσσεστε να παραβιάζετε τον σκληρό πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα άρθρα 9 και 19 του Συντάγµατος, που προστατεύουν την οικογένεια και την οικογενειακή ζωή και το άρθρο 8
της ευρωπαϊκής σύµβασης…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αν διαβάζετε κάτι,
κυρία Κωνσταντοπούλου, να το διαβάζετε όλο. Να διαβάσετε όλο
το εδάφιο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …το άρθρο 19, που προστατεύει
το δικαίωµα της επικοινωνίας, το άρθρο 7, το οποίο απαγορεύει
τα βασανιστήρια και την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου, που οµοίως απαγορεύει τα βασανιστήρια και την
απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκλη-
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ρώστε κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Είναι όµως σοβαρά τα θέµατα. Ενάµισι λεπτό θα σας ζητήσω.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Κι άλλο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, µισό λεπτό. Κατά τον Κανονισµό είναι πέντε τα λεπτά.
Με ανοχή του Προεδρείου πάµε στα επτά λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Θα επιταχύνω. Ένσταση υποβάλουµε για την αντισυνταγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και κατά τον Κανονισµό η ένσταση αναπτύσσεται από τον λέγοντα για πέντε λεπτά
και από τον αντιλέγοντα για πέντε λεπτά. Τι να κάνει το Προεδρείο;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Είναι δύσκολο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έλαβα υπ’ όψιν τη σύστασή σας
και σας παρακαλώ να έχω ένα λεπτό, για να ολοκληρώσω.
Επιπλέον, αγνοείτε και παραγνωρίζετε την αξία της ανθρώπινης ζωής, όταν προβλέπετε ότι δεν εφαρµόζονται στα καταστήµατα αυτά οι όροι και οι προϋποθέσεις της οπλοχρησίας αστυνοµικών και εξωτερικών φρουρών, αν κρίνεται µάταιη η τήρησή
τους.
Δηλαδή, επιτρέπετε την παραβίαση του δικαιώµατος στην ανθρώπινη ζωή, επιτρέπετε να πυροβολούν στο ψαχνό, µε αυθαίρετες κρίσεις, διατυπώσεις και παρεκκλίσεις κατά παράβαση της
νοµοθεσίας της οπλοχρησίας.
Ως προς το άρθρο 7 υπάρχει παραβίαση του άρθρου 9Α του
Συντάγµατος, διότι προβλέπετε την τήρηση επ’ αόριστον γενετικού υλικού, γεγονός που παραβιάζει το σκληρό πυρήνα των προσωπικών δεδοµένων.
Ως προς τα υπερασπιστικά δικαιώµατα και το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, τα άρθρα 8, 9 και 10 του νοµοσχεδίου σας παραβιάζουν ευθέως το άρθρο 20 του Συντάγµατος, δηλαδή το δικαίωµα
σε δικαστική προστασία, αλλά και το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη
όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 6, παράγραφος 3 της ΕΣΔΑ.
Τελικά εκείνο που κατοχυρώνετε, κύριε Υπουργέ, είναι η αντιµετώπιση του συνηγόρου υπεράσπισης ως εχθρού, τον οποίο φιµώνει και κανοναρχεί ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Πρόκειται
για αντιδραστική αντίληψη που παραβιάζει την αρχή της δίκαιης
δίκης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχει αποσυρθεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω λέγοντας ότι εν
σχέση µε το άρθρο 38 αναφερόµαστε σε όσα προσφυώς παραθέτει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής για την αντισυνταγµατικότητά του και ζητούµε να απορριφθεί η εισαγωγή του
νοµοσχεδίου αυτού ως απαράδεκτη και αντισυνταγµατική, βαθιά
δε προσβλητική για το νοµικό πολιτισµό και το κράτος δικαίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επί της διαδικασίας
ζητάει τον λόγο ο κ. Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι έχει κατατεθεί µία ένσταση την
οποία εµείς δεν την έχουµε γραπτώς µπροστά µας. Από τις αναφορές που έκανε η λέγουσα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο βέβαια ήταν µια τµηµατική
αναφορά σε άρθρο του Συντάγµατος και τουλάχιστον ήταν µια
υποκειµενική ερµηνεία του Συντάγµατος.
Και προφανώς, για να τοποθετηθούµε εµείς πάνω σε αυτό
πρέπει να λάβουµε γνώση του κειµένου της ενστάσεως. Διότι
στον αέρα να τοποθετούνται τα κόµµατα πάνω σε µια ένσταση
που την καταθέτουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν αρµόζει στη κοινοβουλευτική διαδικασία του Τµήµατος, καθώς και
στη σοβαρότητα που πρέπει κάθε φορά να ενέχει µια ένσταση
αντισυνταγµατικότητας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό δεν προβλέπεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Για αυτό τον λόγο θεω-
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ρώ ότι ήταν ορθή η πρόταση του Προεδρείου, που αρνήθηκε η
εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, να διανεµηθεί η ένσταση και να δοθεί
χρόνος επαρκής για την ανάγνωσή της, και ζητούµε τώρα να διανεµηθεί προκειµένου να λάβουµε γνώση. Δεν είναι δυνατόν να
τοποθετούµαστε πάνω στα προφορικώς λεχθέντα από την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
δυστυχώς δεν έχετε δίκιο κατά τον Κανονισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω
και κάτι ακόµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να εξηγήσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Να πω και κάτι ακόµα,
ώστε να απαντήσετε ολοκληρωµένα.
Ειπώθηκε από την αρχή από τον Υπουργό ότι έχει καταθέσει
σειρά νοµοτεχνικών βελτιώσεων.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τώρα θα τις καταθέσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Μάλιστα. Εφόσον κατατεθούν, κάποια από τα οποία ακούστηκαν από την πλευρά της
εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ θεραπεύονται. Εκτιµώ, λοιπόν, ότι η βιασύνη να προλάβει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ τον Υπουργό πριν
προβεί στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, όπου θεραπεύει τα περισσότερα από αυτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τώρα, όµως, µπαίνετε στην ουσία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Όχι, δεν µπαίνω στην
ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κάνετε αξιολογικές
κρίσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Λέω ότι πρέπει να κατατεθούν και πάνω στο νοµοτεχνικά βελτιωµένο κείµενο του νόµου
να δούµε ποιες από αυτές παραµένουν ως ενστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ
και ποιες τις έχει αποσύρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επειδή είχα δει τον
Κανονισµό και ο Κανονισµός είναι ανελαστικός, γι’ αυτό έκανα
στην αρχή αυτήν την πρόταση. Δεν προβλέπει διαδικασία, ούτε
είναι υποχρεωτικό να είναι γραπτή η ένσταση. Η ένσταση µπορούσε να διατυπωθεί προφορικά. Το ότι είναι έγγραφο δεν δηµιουργεί δηλαδή πρόσθετη υποχρέωση.
Η µόνη δυνατότητα που υπήρχε ήταν αυτό το οποίο πρότεινε
το Προεδρείο. Εφόσον δεν έγινε δεκτό, θα προχωρήσουµε στη
συζήτηση και ο Υπουργός θα λάβει τον λόγο, θα δώσει τις όποιες
εξηγήσεις του. Άρα στη φάση της ψηφοφορίας θα ληφθούν υπ’
όψιν και οι όποιες διευκρινήσεις θα δώσει ο Πρόεδρος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Μπορούµε να έχουµε το
κείµενο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν θέλετε µπορεί να
διανεµηθεί, αλλά όχι ως προϋπόθεση της συζήτησης.
Εγώ πρέπει να εκφράσω τη δυσφορία µου. Δηλαδή, θεωρώ ότι
το Προεδρείο δεν βρίσκει πάντα τη δέουσα κατανόηση σε καθαρά διαδικαστικά θέµατα, είτε αφορούν τον χρόνο οµιλίας είτε
αφορούν άλλα θέµατα. Το καταθέτω αυτό.
Προχωρούµε λοιπόν στον αντιλέγοντα. Υπάρχει αντιλέγων;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, αν
θέλετε ακούστε και τον αντιλέγοντα. Κατά τον Κανονισµό κλείνετε εσείς τη συζήτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα µιλήσουν και οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αυτό λέω. Μιλάει ο
αντιλέγων, µιλάνε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και µετά ο
Υπουργός.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Για την ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ναι, πάντα µιλάµε
για την ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
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Ο κ. Υψηλάντης έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Πώς θα µπορούσε κανείς να αντιλέξει στα όσα σοφά και a priori σ’ αυτήν την Αίθουσα, κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές επισηµαίνετε µε στωικότητα, µε δηµοκρατικότητα και µε σεβασµό στον
κοινοβουλευτισµό και τις διαδικασίες.
Αυτό δυστυχώς δεν συµβαίνει από την πλευρά της λέγουσας,
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που απασχολεί βαθύτατα την
ελληνική κοινωνία. Αφορά σε ένα θέµα που έχει επηρεάσει τόσους πολλούς ανθρώπους, που έχει πραγµατικά πλήξει οικογένειες οι οποίες θέλησαν τουλάχιστον τη ρύθµιση κάποιων πραγµάτων. Αυτή η χώρα η δηµοκρατική, αυτή η χώρα που σέβεται
πραγµατικά την ανθρώπινη προσωπικότητα, επιτέλους, ρυθµίζει
µε αυτό το νοµοσχέδιο τα πράγµατα, για να αποκτήσει φυλακές
υψίστης ασφαλείας.
Δυστυχώς, όπως είπα και στην εισήγησή µου, η σηµερινή κατάσταση δεν είναι ευχάριστη. Η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία δυστυχώς έχει εκτραπεί και πολλοί από εµάς, µέσα σ’ αυτό
το Κοινοβούλιο, είµαστε συνυπεύθυνοι σ’ αυτή την εκτροπή.
Ερχόµαστε, λοιπόν, να συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο για το
οποίο από την πρώτη στιγµή ο ίδιος ο Υπουργός της Δικαιοσύνης
ήταν ανοιχτός στη συζήτηση και σε οποιαδήποτε τροπολογία,
έχοντας όµως σαν βασική αρχή ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει φυλακές υψίστης ασφαλείας. Πρέπει επιτέλους αυτό το
οποίο είχε προαποφασιστεί και είναι νόµος του κράτους, να υλοποιηθεί.
Δεν είναι ανεκτό κάποιοι σήµερα να προβάλλουν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα για κάποιους στυγνούς εγκληµατίες και να µην πηγαίνει το µυαλό τους στα θύµατα όλα εκείνα τα οποία έχουν
πέσει από το εγκληµατικό χέρι ανθρώπων οι οποίοι µε δική τους
επιλογή αποφάσισαν να κατατάξουν τους εαυτούς τους στην κατηγορία αυτή.
Σήµερα, δυστυχώς, έρχεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να
γίνει συνήγορος των θυτών και όχι των θυµάτων. Μας παρακολουθεί η ελληνική κοινωνία. Για αυτά όλα κρινόµαστε από την ελληνική κοινωνία και κυρίως, κύριε Πρόεδρε, από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν πληρώσει το βαρύ τίµηµα.
Από την πρώτη στιγµή η κ. Κωνσταντοπούλου στις εισηγήσεις
της µίλησε για απόσυρση του νοµοσχεδίου. Ο ένας λόγος ήταν
η απεργία πείνας η οποία γίνεται στις φυλακές. Μίλησε για τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιους κρατουµένους ενώ τα πράγµατα
ήταν εντελώς διαφορετικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πώς, δηλαδή;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Αλήθεια;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Αφού άκουσε δεκατέσσερις φορείς να καταθέτουν απόψεις ζήτησε να πάει η Επιτροπή στις φυλακές να δει την κατάσταση που υπάρχει.
Στο τέλος, βέβαια, επιστράτευσε και το Σύνταγµα. Επιστράτευσε το άρθρο 72, ψάχνοντας να βρει ποιες είναι εκείνες οι διατάξεις οι γενικές που τις σέρνουµε, τις βάζουµε την οποιαδήποτε
στιγµή για δήθεν προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Το άρθρο 72 πουθενά δεν αναφέρει ότι απαγορεύεται η εξέταση από το Τµήµα της Βουλής συγκεκριµένων διατάξεων που
εξετάζουµε σήµερα.
Οι φυλακές υψίστης ασφαλείας, οι οποίες είναι ήδη νόµος του
κράτους, έρχονται να ρυθµιστούν συγκεκριµένα, προκειµένου να
µπορέσουν να λειτουργήσουν. Πολλά από αυτά τα οποία ειπώθηκαν για δήθεν προσβολή πολλών διατάξεων του Συντάγµατος,
τα οποία τα αραδιάζει εδώ µε µεγάλη ευκολία η κ. Κωνσταντοπούλου και, όπως είπε και ο αγαπητός συνάδελφος κ. Τριαντάφυλλος, καλό θα ήταν να τα βλέπαµε και κάπου σε µία σηµείωση,
σε κανένα σηµείο δεν έρχονται να προσβάλλουν κάποια διάταξη
του Συνάγµατος. Είναι φυλακές οι οποίες θα έχουν τους κανόνες
τους, θα έχουν τις ρυθµίσεις τους, οι δε κρατούµενοι σε αυτές,
µε συγκεκριµένα κριτήρια τα οποία ορίζει ρητά ο νόµος, έχουν
την υποχρέωση να ακολουθούν.
Σε όλες τις νοµοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών υπάρχουν οι
συγκεκριµένες διατάξεις. Λειτουργούν, στη Γαλλία, στην Ιταλία,
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στη Γερµανία, παντού, και είναι αντίστοιχες διατάξεις. Πουθενά
το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων δεν έχει καταδικάσει καµµία χώρα για την ύπαρξη τέτοιων φυλακών. Η λειτουργία
τους θα αποδειχθεί στην πράξη και η ευαισθησία του καθενός
µας θα αποδειχθεί κατά τη λειτουργία τους. Ο µηδενισµός, όµως,
των πάντων και το να αφήσουµε την ελληνική κοινωνία σήµερα
να έχει τα ίδια προβλήµατα, τα οποία καθένας αντιµετωπίζει
µπροστά του και κανένας δεν έρχεται να τα αντιµετωπίσει µέχρι
στιγµής, είναι το µεγαλύτερο πλήγµα. Και το µεγαλύτερο πλήγµα
είναι ακόµα εδώ, όταν χρησιµοποιούµε το ίδιο το Σύνταγµα για
να αποδυθούµε αναφορικά µε κάποιους νόµους που εµείς οι ίδιοι
εξετάζουµε ενδελεχώς, λεπτοµερώς, σε όλη τους την έκταση και
µε διάθεση, αν θέλετε, διορθώσεων -διότι άνθρωποι είµαστε, µόνο αυτοί οι οποίοι δεν ενεργούν δεν κάνουν λάθη- σε µία «επιχείρηση αντισυνταγµατικότητας» και να τους αποδίδουµε τη µορφή
και τη µοµφή ενός νόµου αντισυνταγµατικού που πρέπει να αποσυρθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, αν µπορείτε να ολοκληρώσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Από κανένα γράµµα, κανένα κόµµα, σε κανένα σηµείο του άρθρου 72 του Συντάγµατος δεν προκύπτει αντισυνταγµατικότητα
στην εξέταση του παρόντος νοµοσχεδίου, αλλά και από καµµία
διάταξη δεν προσδίδεται κάτι το αντισυνταγµατικό στις αποφάσεις τις οποίες η Βουλή στο Τµήµα αυτό θα λάβει.
Συνεπώς, η θέση µας, η θέση της Νέας Δηµοκρατίας, είναι να
απορριφθεί η πρόταση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης περί αντισυνταγµατικότητας κι επιπρόσθετα να δηλωθεί περίτρανα ότι
είναι µόνιµη ενασχόλησή τους η επιδίωξη να αποδείξουν ότι
δήθεν οι αποφάσεις οι οποίες λαµβάνονται από την Κυβέρνηση
Σαµαρά είναι αντισυνταγµατικές. Η επιχείρηση η οποία γίνεται
σήµερα είναι επιχείρηση στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, των
θεσµών και των αρχών της χώρας µας, που διαχρονικά έχουµε
µάθει, και όχι η κατάρρευση των πάντων στο όνοµα του Συντάγµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα ότι από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ.
Χρυσοβελώνη και ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος η Βουλευτής κ. Μακρή.
Επίσης, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής
Πέλλης κ. Τζάκρη.
Από τη Χρυσή Αυγή ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Αρβανίτης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ο κ. Κασιδιάρης.
Από τη ΔΗΜΑΡ ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο κ. Πανούσης
και ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος η κ. Γιαννακάκη.
Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται ως ειδικός
αγορητής ο κ. Γκιόκας.
Προχωρούµε στις οµιλίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν αναφερθήκαµε στην αντισυνταγµατικότητα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συγγνώµη; Δεν σας
άκουσα, κυρία Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Είχα ζητήσει τον λόγο από το Προεδρείο για
να αναφερθώ στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα πάρετε τον λόγο
µε τη σειρά. Όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα µιλήσουν.
Τον λόγο έχει ο κ. Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να πω πως ορθώς επισηµάνατε ότι από το άρθρο
100 του Κανονισµού της Βουλής που προβλέπει τη διαδικασία
της κατάθεσης ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας, αλλά και από
την πρακτική του Σώµατος επί δεκαετίες τώρα δεν προβλέπεται
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προειδοποίηση ή και πολύ περισσότερο κατάθεση γραπτού κειµένου για την υποβολή της ένστασης αντισυνταγµατικότητας.
Εποµένως το θέµα που ετέθη από τον κ. Τριαντάφυλλο δεν
είναι βάσιµο. Αν σκεφτούµε να αλλάξουµε αυτήν τη διαδικασία,
ίσως θα ήταν θετικό. Πάντως, δεν υπάρχει στο σηµερινό ζήτηµα
κάποιο κενό.
Επαινετή, επίσης, ήταν η πρωτοβουλία σας να εξασφαλιστεί
µια ευρύτερη συµµετοχή και προετοιµασία όλων των πλευρών
του Τµήµατος. Εδώ, όµως, κύριε Πρόεδρε, οφείλω -όχι προς
εσάς, αλλά προς τις υπόλοιπες πλευρές της Αιθούσης- να επισηµάνω ότι σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής η κυρία Κωνσταντοπούλου και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έθεσαν κατ’ επανάληψη τα ζητήµατα της συνταγµατικότητας και προειδοποίησαν
ότι ακριβώς σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα εµµείνει. Εποµένως δεν υπάρχει στοιχείο αιφνιδιασµού. Άρα όλα έχουν γίνει καλώς.
Τώρα, η κ. Κωνσταντοπούλου εξέθεσε µε πληρότητα τα ζητήµατα που αφορούν τις υπερβάσεις της συνταγµατικής τάξης
αναφορικά µε τις ρυθµίσεις που εισάγει αυτό το νοµοσχέδιο. Ο
αντιλέγων, ο κ. Υψηλάντης, δεν µίλησε καθόλου για τα άρθρα
του Συντάγµατος ή για τα άρθρα του νοµοσχεδίου αναφορικά
µε το Σύνταγµα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Σύνταγµα
όταν ψηφίζεται, ναι, συµπυκνώνει και αποτυπώνει πολιτικούς και
κοινωνικούς συσχετισµούς, αλλά µε έναν τρόπο γενικής ισχύος.
Δεν είναι «λάστιχο» το Σύνταγµα. Και αν αλλάζουν οι πολιτικοί
και οι κοινωνικοί συσχετισµοί, και κυρίως οι πολιτικοί, είναι αδιανόητο η εκτελεστική εξουσία και η κυβέρνηση να δίνει τις δικές
της ερµηνείες ως προς το Σύνταγµα.
Από αυτήν την άποψη εγώ θα επιµείνω να αναγνώσω δύο µόνο
άρθρα από όσα έθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου στην ένστασή της
αναφορικά µε τα άρθρα 4, 26, 9, 19, 7, 25, 9 Α’, 20 και τα υπόλοιπα, όπως και τα άρθρα 2,3,6 και 8 της ΕΣΔΑ που, κατά τη
γνώµη µας, παραβιάζονται.
Λέει το άρθρο 7 του Συντάγµατος, στην παράγραφο 2: «Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωµατική κάκωση, βλάβη υγείας ή
άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιµωρούνται όπως
ο νόµος ορίζει.»
Δεν υπάρχει δικηγορικός σύλλογος, νοµικό πρόσωπο, εκπαιδευτική κοινότητα, πανεπιστηµιακή κοινότητα της νοµικής επιστήµης που να µην έχει ασκήσει κριτική στα άρθρα αυτού του
νοµοσχεδίου ότι µεταφέρουν την έννοια του δικαίου στην έννοια
της τιµωρίας και των βασανιστηρίων και παραβιάζουν ακριβώς
το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Συντάγµατος.
Αυτό διατρέχει µια σειρά από ρυθµίσεις όχι µόνο του άρθρου
1 του σχεδίου νόµου αλλά και πολλών άλλων.
Θα επικαλεστώ, επίσης, το άρθρο 25 του Συντάγµατος, που
λέει ότι «τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους
του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και
αποτελεσµατική άσκησή τους. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν και
στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών…». «Οι κάθε είδους περιορισµοί που
µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά
πρέπει να προβλέπονται είτε απ’ ευθείας από το Σύνταγµα είτε
από τον νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού στο Σύνταγµα και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».
Αυτά δεν µπορούν να τύχουν διαφορετικών ερµηνειών κατά
την κρίση του κάθε Υπουργού ή της κάθε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Είναι αρχές για να λειτουργεί η ελληνική κοινωνία µε
κανόνες που θα τους σέβονται όλοι. Διαφορετικά, είναι η καλύτερη διαδικασία για να µη σέβεται κανείς τίποτα. Γι’ αυτό και πρέπει να τηρείται το Σύνταγµα. Γι’ αυτό και πρωτίστως η Βουλή
πρέπει να υπερασπίζεται το Σύνταγµα.
Κύριε Υπουργέ, µετά και από την έκθεση της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας της Βουλής, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσετε άλλο
-για όλες τις άλλες φαντάζοµαι ότι δεν θα το δεχθείτε, γιατί είναι
άκρως αντισυνταγµατικές πληθώρα διατάξεων του σχεδίου
νόµου- τη διάταξη του άρθρου 38 του σχεδίου νόµου, όπως την
έχετε διατυπώσει. Θέλω να δω τι αλλαγές θα φέρετε.
Πώς την διατυπώσατε έτσι; Δεν ξέρατε το Σύνταγµα; Δεν ήξε-
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ρε το Υπουργείο; Δεν το ξέρατε εσείς; Δεν το ήξεραν στη διαδικασία της επιτροπής; Αυτό είναι ad hoc η απόλυτη παραβίαση
της συνταγµατικής πρόβλεψης. Γιατί έχει περάσει τόσος καιρός
και στην επιτροπή δεν διαφοροποιήθηκε ή δεν αποσύρθηκε και
φτάνουµε στο Τµήµα γι’ αυτό;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε τον λόγο,
κύριε συνάδελφε, για να εξηγήσετε ποιο είναι το προσωπικό ζήτηµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο σεβαστός µου κ. Δρίτσας αναφέρθηκε στο όνοµά µου και συγκεκριµένα στην πληµµελή αναφορά µου όσον αφορά τη θέση της
αντισυνταγµατικότητας.
Συµφωνούµε επί της αρχής για το Σύνταγµα, όπως και για τις
γενικές αρχές επί των ατοµικών ελευθεριών που, όπως είπα, ο
καθένας µπορεί να επικαλεστεί. Όµως, κύριε Δρίτσα, το άρθρο
72 του Συντάγµατος συγκεκριµένα για τις συζητήσεις που απαγορεύεται να γίνουν στα Θερινά Τµήµατα αναφέρεται σε συγκεκριµένα άρθρα, ήτοι στο 3, το 13, το 27, το 28 παράγραφος 2 και
3, το 29 παράγραφος 2, το 33 παράγραφος 3, το 48, το 51, το 54
και το 86, που δεν άπτονται σε τίποτα των θεµάτων που µας απασχολούν στο παρόν νοµοσχέδιο.
Συνεπώς, το ευφυολόγηµα της κυρίας εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο βέβαια επικαλέστηκε από την πρώτη αρχή και εµπλουτίστηκε σήµερα, διότι δεν µπορούσε να σταθεί στο Τµήµα
τουλάχιστον µε τα διάφορα άρθρα του Συντάγµατος που έχει,
πέφτει στο κενό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πάντως, δεν υπάρχει
προσωπικό ζήτηµα και πρέπει να παρατηρήσω ότι ο κ. Δρίτσας
ήταν ευγενέστατος και ουσιαστικός.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το ίδιο και ο δικός µας. Και οι δύο
ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως. Είναι αυτονόητο. Επειδή, όµως, ο κ. Υψηλάντης ζήτησε να µιλήσει επί προσωπικού ζητήµατος, γι’ αυτό έκανα αυτήν την αναφορά.
Προχωρούµε στον κ. Νεράντζη.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Η συνταγή είναι παλιά, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι καλές συνταγές είναι παλιές
πάντα!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, σας ενοχλεί η
συνταγή; Όλο µε ρετσέτες λειτουργείτε. Τι θέλετε και τα σκαλίζετε; Δεν σας συµφέρουν αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βλέπω ότι η Β’ Πειραιώς είναι σε µια σύγκλιση σε ορισµένα θέµατα όσον αφορά τις
παλιές συνταγές. Ο κ. Λαφαζάνης και εσείς συµφωνείτε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Η συνταγή, λοιπόν, είναι παλιά.
Την εισήγαγε στη µεταδιδακτορική Βουλή πρώτος ο µακαρίτης
ο Κουτσόγιωργας. Σε κάθε θέµα το οποίο συνεζητείτο προέβαλε
ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Το ίδιο ολίσθηµα γίνεται και τώρα. Μπερδεύετε την ουσιαστική
διαφωνία µε το περιεχόµενο του σχεδίου νόµου µε την αντισυνταγµατικότητα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … (Δεν ακούστηκε).
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Αφήστε µε να µιλήσω, κυρία συνάδελφε.
Εγώ σέβοµαι το ότι διαφωνείτε. Σέβοµαι το ότι είστε αντίθετοι.
Πολύ ωραία! Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, σώνει και καλά ότι πρέπει
να επενδύσουµε την αντίθεσή µας αυτή µε αντισυνταγµατικό ιµάτιο.
Διότι επί των ιµατισµών αυτών δυστυχώς «µπαίνει κλήρος».
Η αντισυνταγµατικότητα πιστεύω, επίσης, ότι δεν θεµελιώνεται
µε τη στρατολογία χαρακτηρισµών «ανατριχιαστικό», «εκτρωµατικό», «Γκουαντανάµο» και χίλια δύο άλλα. Αυτά µπορεί να επιβραβεύουν την εφευρετικότητα του χρήστη αλλά από την άλλη
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πλευρά την κάνουν πολύ αποµεµακρυσµένη από την αλήθεια. Η
συνταγµατικότητα, λοιπόν, και η αντισυνταγµατικότητα κρίνονται
επί τη βάσει συγκεκριµένων περιστατικών.
Ως πρώτον λόγο άκουσα να επικαλείται η λέγουσα το γεγονός
ότι εισήχθη στο Τµήµα και όχι στην Ολοµέλεια. Αρκεί να ρίξουµε
µια µατιά στο άρθρο 72Σ, για να καταλάβουµε ότι κάνει λάθος.
Όλη η άλλη η σωρευτική επίκληση παντός του επιστητού επί του
Συντάγµατος, όλες οι βαρύγδουπες αναλύσεις από το άρθρο 25
µέχρι το άρθρο 3, όλα αυτά δεν θεµελιώνουν την ένσταση.
Η εισηγητική έκθεση ευθαρσώς λέει ότι καθίσταται αυστηρότερη η θέση ορισµένων καταδίκων ή υποδίκων. Το λέει η ίδια.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι παραβιάζονται τα στάτους των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, τα συνταγµατικά δεδοµένα, τα νοµικά
δεδοµένα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι όποια κράτη έχουν εφαρµόσει
αυστηρότερο σύστηµα σε ορισµένες περιπτώσεις, αυτά παραβιάζουν γενικότερους κανόνες θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερµανία, όλες αυτές
δεν είναι χώρες οι οποίες έχουν αντισυνταγµατική πορεία, αντισυνταγµατική ρότα, µόνο και µόνο επειδή επικαλούνται και θεσµοθετούν αυστηρότερες διατάξεις.
Εποµένως, µάλλον θόρυβος γίνεται και εκ του πονηρού υπεβλήθη η ένσταση αυτή, διότι πουθενά δεν προκύπτει ότι υπάρχει
παραβίαση συνταγµατικών δεδοµένων. Υπάρχει όντως αυστηρότερη µεταχείριση αλλά υπάρχει αποχρών, δικαιολογητικός λόγος
ο οποίος υποδεικνύει την ανάγκη επιβολής µιας τέτοιας αυστηρότερης ρυθµίσεως. Δεν υιοθετείται η λύση αυτή επί παντός,
παρά µόνο για µια ορισµένη κατηγορία, ορισµένα είδη αδικήµατος, ορισµένης βαρύτητας, ορισµένου βάρους εκτελουµένων
ποινών.
Προτείνω, λοιπόν, µε βάση τα όσα αναλυτικότερα εξέθεσε ο
εισηγητής µας κ. Υψηλάντης, να απορριφθεί και µάλιστα µετά
πολλών επαίνων η αίτηση περί αντισυνταγµατικότητας. Και στο
µέλλον καλό θα είναι να ξεχωρίζουµε τη διαφωνία µας επί της
ουσίας, η οποία είναι θεµιτότατη, µε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Νεράντζη που ήταν και σύντοµος.
Ο κ. Κουτσούκος έχει τον λόγο,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πρόεδρε.
Η επίκληση της αντισυνταγµατικότητας, αγαπητοί συνάδελφοι,
δεν είναι συνταγή διά πάσαν νόσο. Και το λέω αυτό διότι πάρα
πολλές φορές και τεκµηριωµένα έχουν τεθεί θέµατα αντισυνταγµατικότητας, τα οποία πολλές φορές η ίδια η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής τα έχει θίξει στην ανάλυση των νοµοσχεδίων.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το µόνο που χρησιµοποιήθηκε
ως σοβαρό επιχείρηµα είναι η διάταξη του άρθρου 72, η οποία
λέει ότι δεν µπορεί στα Θερινά Τµήµατα να συζητούνται εκτελεστικοί του Συντάγµατος νόµοι. Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει στη
συγκεκριµένη περίπτωση.
Σε ό,τι δεν αφορά τις υπόλοιπες επικλήσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και την ισότητα των πολιτών στα οποία αναφέρονται
επίσης συγκεκριµένα άρθρα του Συντάγµατος, η απάντηση έχει
δοθεί, διότι µε τις παρεµβάσεις του ΠΑΣΟΚ και του εισηγητή µας
έχουν υπάρξει σηµαντικές αλλαγές σε συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Και καλό θα ήταν, εάν δεν υπήρχε από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ
µια επιχείρηση εντυπωσιασµού µε ιδιαίτερη βιασύνη, να είχε προχωρήσει η συζήτηση για να είχαµε διαπιστώσει όλοι ότι όσα επί
της ουσίας ανέφερε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσοντας
την αίτηση αντισυνταγµατικότητας δεν ισχύουν. Είναι άλλο
πράγµα, λοιπόν, να συζητήσουµε την ουσία ενός νοµοσχεδίου
και άλλο πράγµα να χρησιµοποιούµε τη διαφωνία µας επί της ουσίας για να τεκµηριώσουµε µια αίτηση αντισυνταγµατικότητας.
Εξάλλου, όσοι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα -και
πιστεύω ότι τα υπερασπιζόµαστε όλοι- δεν χρειάζεται µόνο να
ανατρέχουµε στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και των
αντίστοιχων δικαστηρίων προκειµένου να αναφερθούµε σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα µας, αλλά να
βλέπουµε και τις πρακτικές των ευρωπαϊκών χωρών, που στη
συγκεκριµένη περίπτωση έχει κατατεθεί -πάλι µε πρωτοβουλία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

του εισηγητή µας- τι συµβαίνει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, όπου κανένας δεν µπορεί να τις κατηγορήσει ότι έχουν
Γκουντάναµο ή Αλκατράζ.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι ήταν µία κίνηση εντυπωσιασµού, µε πολλή
βιασύνη, η οποία νοµίζω ότι δεν ταιριάζει µε τον χαρακτήρα του
νοµοσχέδιου και έχει να κάνει µε το κλίµα της εποχής και µία
προσπάθεια δηµιουργίας µιας συγκρουσιακής και µιας πολωτικής κατάστασης, η οποία δεν εξυπηρετεί την ουσία της συζήτησης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Μακρή έχει τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πέρα από τις ανεφάρµοστες και επικίνδυνες διατάξεις του κυρίου κορµού του νοµοθετήµατός σας, οι λοιπές διατάξεις είναι
προδήλως αντισυνταγµατικές.
Αυτό δεν είναι υποκειµενική άποψη, αλλά είναι η άποψη της
γνωµοδοτικής επιτροπής, της Επιστηµονικής Επιτροπής της
Βουλής. Και εµείς θα αναφερθούµε συγκεκριµένα για να µην,
ακριβώς, πείτε ότι είναι υποκειµενική άποψη.
Πιο συγκεκριµένα, λοιπόν, µε το άρθρο 1, παράγραφος 11 και
παράγραφος 12, του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, προβλέπονται
εξαιρέσεις στο άρθρο 52 του Σωφρονιστικού Κώδικα, που ρυθµίζει θέµατα που άπτονται της προστασίας του δικαιώµατος των
κρατουµένων στην οικογενειακή ζωή, δικαίωµα το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο β’ και το άρθρο
21 του Συντάγµατος.
Πέρα αυτών, όµως, παραβιάζεται, επίσης, το δικαίωµα της επικοινωνίας των κρατουµένων, το οποίο προστατεύεται από το
άρθρο 19 του Συντάγµατος.
Διαβάζουµε, επίσης, επί του άρθρου 38: «Κατά το προτεινόµενο άρθρο, η αµετάκλητη παραποµπή Βουλευτή εν ενεργεία
στο ακροατήριο του αρµοδίου δικαστηρίου, είναι οποιοδήποτε
από τα προτεινόµενα εγκλήµατα επιφέρει αυτοδικαίως την αναστολή των συνδεόµενων αµέσως µε τη βουλευτική ιδιότητα ατελειών και προνοµίων. Η αµετάκλητη καταδίκη αυτού για τα ίδια
εγκλήµατα συνεπάγεται την οριστική στέρηση των ατελειών και
προνοµίων αυτών».
Επισηµαίνεται ότι οι ως άνω ατέλειες προβλέπονται -όπως και
η βουλευτική αποζηµίωση- στο άρθρο 63 του Συντάγµατος, κατά
το οποίο οι Βουλευτές απολαµβάνουν συγκοινωνιακή, ταχυδροµική και τηλεφωνική ατέλεια, που η έκτασή της καθορίζεται µε
απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής.
Περαιτέρω υποχρεωτική κράτηση του ενός τριακοστού της
αποζηµίωσης προβλέπεται, επίσης, στο άρθρο 63 του Συντάγµατος, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του Βουλευτή
σε περισσότερες από πέντε συνεδριάσεις τον µήνα.
Υπό το φως, λοιπόν, των ανωτέρω, η αναστολή ή η στέρηση
µε διάταξη νόµου βουλευτικών ατελειών προσκρούει στο άρθρο
63 του Συντάγµατος.
Δεν σας τα λέµε εµείς. Σας τα λέει η έκθεση της Επιστηµονικής
Επιτροπής της Βουλής.
Βέβαια, είναι αποδεδειγµένο µε στοιχεία, τα οποία έχουµε καταθέσει πολλάκις στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου, διά µέσου του κ. Παπακωνσταντίνου, είχε συµφωνήσει µε τους συνεργάτες σας, του εταίρους σας, να νοµοθετεί δηµοσιονοµικά µέτρα κατά παρέκκλιση του Συντάγµατος και των
διατάξεων της χώρας.
Η Κυβέρνηση Σαµαρά –και είναι εµφανές σε όλους τους Έλληνες πολίτες- συνεχίζει αυτή τη συµφωνία µε τους συνεταίρους
σας, δηλαδή να νοµοθετεί καθ’ υπόδειξη των δανειστών και κατά
παρέκκλιση και κατά παραβίαση του Συντάγµατος.
Δεν ξεχνάµε, βέβαια, το νοµοθέτηµα που µας είχατε φέρει για
τον Κώδικα των δικηγόρων, που σας το υπαγόρευαν οι δανειστές
σας και σας το απέστειλαν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους λόγους τους οποίους σας αναλύσαµε,
ζητούµε την απόσυρση του νοµοσχεδίου, καθώς περιέχει διατάξεις αντισυνταγµατικές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
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εµείς, κυρία Μακρή.
Τον λόγο έχει η κ. Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η Δηµοκρατική Αριστερά στηρίζει την ένσταση αντισυνταγµατικότητας η οποία έχει κατατεθεί, διότι όπως έχει εξηγήσει µε
πάρα πολύ µεγάλη λεπτοµέρεια και επάρκεια ο ειδικός αγορητής
µας, ο κ. Πανούσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην αρµόδια επιτροπή, αλλά και όπως έχει επιβεβαιώσει η Δηµοκρατική
Αριστερά µε δελτίο Τύπου, παραβιάζονται δικαιώµατα, ελευθερίες και ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε πληθώρα άρθρων που περιέχει το προς συζήτηση νοµοθέτηµα.
Πραγµατικά, δεν θέλω να πιστέψω ότι µε το νοµοθέτηµα που
έχετε φέρει σήµερα προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων, θέλετε να εισάγετε αυτό που στη διεθνή πρακτική έχει όρο και λέγεται «λευκά κελιά» και απλά δεν τολµάτε να το πείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όταν πρόκειται να ερµηνεύσουµε ή να εφαρµόσουµε συνταγµατικές διατάξεις, πρέπει να είµαστε προσηλωµένοι στο γράµµα
και το πνεύµα του Συντάγµατος -γιατί αυτό απαιτεί ο νοµικός πολιτισµός σε τέτοια ζητήµατα- και να µην κάνουµε πολιτικούς ακροβατισµούς.
Αυτό έκανα πάντοτε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν απέκρουα τις αιτιάσεις για το κλείσιµο της ΕΡΤ, τις
προτάσεις µοµφής, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή πρόσφατα. Έτσι, λοιπόν, θα µιλήσω µόνο νοµικά, διότι αυτό απαιτεί
η κατάσταση.
Ας δούµε, λοιπόν, τι λένε οι διατάξεις:
Τι λέει το άρθρο 72; «Στην Ολοµέλεια της Βουλής συζητούνται
και ψηφίζονται ο Κανονισµός, τα νοµοσχέδια, οι προτάσεις
νόµων, τα θέµατα που αφορούν τα άρθρα τάδε…» -δεν µας αφορούν- «…νοµοσχέδια και προτάσεις εκτελεστικών του Συντάγµατος νόµων για την άσκηση και προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων.».
Ποια δικαιώµατα; Τι εννοεί, δηλαδή, εδώ ο νοµοθέτης όταν τα
λέει αυτά; Ποιοι είναι οι νόµοι όταν λέει, «συνταγµατικοί ή εκτελεστικοί του Συντάγµατος»; Είναι οι νόµοι αυτοί που εξειδικεύουν. Δηλαδή, στον τοµέα των ατοµικών δικαιωµάτων ορισµένα απ’ αυτά τα δικαιώµατα, αυτά που προβλέπει το ίδιο κεφάλαιο
περί ατοµικών δικαιωµάτων του Συντάγµατος. Έτσι, λοιπόν, εκπληρώνεται και η συνταγµατική επιταγή που αναθέτει στον νοµοθέτη, τον τυπικό και κανονιστικό -δεν έχω χρόνο να τα αναλύσω τώρα αυτά- τη συµπλήρωση των σχετικών µε αυτά συνταγµατικών διατάξεων.
Άρα, λοιπόν, η γνώµη ότι το άρθρο 72, παράγραφος 1 αναφέρεται µόνο σε αυτούς τους τελευταίους νόµους µε τους οποίους
η Βουλή, όπως λέει για να προστατεύσει τα ατοµικά δικαιώµατα,
ρυθµίζει «in globo», νοµικά, δηλαδή ατοµικά ή κατά κεφάλαια
ατοµικά δικαιώµατα, είναι ενδεχόµενο να µπουν στους περιορισµούς αυτούς.
Ποια είναι αυτά λοιπόν; Ποιος µας τα λέει αυτά τα δικαιώµατα;
Είναι το κεφάλαιο δεύτερο του Συντάγµατος, άρθρο τέσσερα
επόµενα.
Συνεπώς εδώ δεν έχουµε αυτοτελή ρύθµιση ατοµικού δικαιώµατος που να είναι µέσα στα ατοµικά δικαιώµατα που οι εκτελεστικοί και εφαρµοστικοί του Συντάγµατος νόµοι απαιτούν.
Έχουµε δικαιώµατα τα οποία ρυθµίζουν δικαιώµατα κρατουµένων, µιας κατηγορίας ανθρώπων οι οποίοι δεν µπορούν να έχουν
τα ίδια δικαιώµατα όπως έχουν οι άλλοι πολίτες όταν είναι ελεύθεροι. Δεν µπορούµε να τους αφήσουµε ελεύθερους. Καµµιά νοµοθεσία στον κόσµο δεν λέει κάτι τέτοιο.
Για να αναφερθώ στα συγκεκριµένα άρθρα, κύριε Δρίτσα, τι
λέει το άρθρο 7, παράγραφος 2; Λέει για βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωµατική κάκωση κ.λπ.. Βλέπετε πουθενά στον νόµο
βασανιστήρια ή κακώσεις; Εάν προσβάλλονται όλα αυτά, τότε
υπάρχει και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η χώρα
µας, όµως, δεν έχει καταδικαστεί µέχρι τώρα, εξ όσων γνωρίζω,
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για βασανιστήρια. Μπορεί να καταδικάστηκε για κακές συνθήκες,
για τη διατροφή στις φυλακές. Είναι ένα άλλο ζήτηµα αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όλος ο νοµικός κόσµος…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όσον αφορά το άρθρο
25, στο οποίο αναφερθήκατε, εισήγαγε για πρώτη φορά από την
πρώτη αναθεώρησή του, την αρχή της αναλογικότητας. Τι θα πει
«αρχή της αναλογικότητας» όταν παίρνουµε ένα µέτρο; Σηµαίνει
αν το µέτρο που παίρνουµε είναι κατάλληλο και αναγκαίο για να
ρυθµίσει µια κατάσταση. Είναι κατάλληλα τα µέτρα αυτά; Κατά
την άποψη του νοµοθετήµατος το οποίο εισάγουµε, είναι κατάλληλα. Είναι και αναγκαία για να αποτρέψουν, ενδεχοµένως, εισβολείς εξωτερικούς;
Μη µένουµε τώρα και «κολλάµε» γιατί δραπέτευσε ο Ξηρός.
Αυτό είναι µια περίπτωση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν δραπέτευσε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μάλλον όχι δραπέτευσε, δεν γύρισε, δεν επέστρεψε. Το ζήτηµα είναι: Είχαµε και
δεχόµαστε ότι είχαµε εξωτερική εισβολή, Αλβανών που επιτέθηκαν στη φυλακή των Τρικάλων και απελευθέρωσαν ανθρώπους
και κατά την απελευθέρωση σκοτώθηκαν άνθρωποι, έχασαν τη
ζωή τους; Άρα, λοιπόν, τα µέτρα είναι και αναγκαία. Εκεί κρίνεται,
δεν κρίνονται αυτοτελώς.
Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, και τη νοµολογία του Συµβουλίου
της Επικρατείας να δείτε και την πάγια άποψη της επιστήµης
είναι οι διατάξεις πέρα για πέρα συνταγµατικές και δεν πρέπει
µε δικολαβίστικες σκέψεις να αναιρούµε τις επιταγές του συνταγµατικού νοµοθέτη. Συνεπώς προτείνω να απορριφθεί η ένσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής για το θέµα της συνταγµατικότητας που ετέθη.
Παρακαλώ οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας)
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός.
Συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Πριν δώσω τον λόγο στην κ. Κωνσταντοπούλου ως εισηγήτρια
του νοµοσχεδίου...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να καταθέσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
καταθέτει τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες θα φωτοτυπηθούν και θα διανεµηθούν στους Βουλευτές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να µας ενηµερώσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να πείτε µε δύο λόγια τα θέµατα;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλω να τονίσω ξανά
ότι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις είναι πάρα πολλές και εν όψει του
ότι θα υπάρχει και δεύτερη συνεδρίαση την οποία εισηγήθηκα,
ευθυγραµµιζόµενος µε την πρόταση του κ. Δρίτσα, θα πρότεινα
να τους ρίξετε µια µατιά. Μπορεί, ενδεχοµένως, µέχρι την κατ’
άρθρον συζήτηση να χρειαστεί να κάνουµε και κάποια άλλη βελτίωση. Είµαστε ανοιχτοί για όλα. Μη µου πείτε, όµως, ότι έφερα
πολλές βελτιώσεις, γιατί ήταν πάρα πολλές και οι προτάσεις σας.
Αυτό δεν σηµαίνει βιασύνη στο νοµοθέτηµα, σηµαίνει σωστή επεξεργασία στην επιτροπή και γι’ αυτό έγιναν αυτές οι βελτιώσεις.
Θέλω να πω εκ προοιµίου, γιατί έγινε συζήτηση, ότι το άρθρο
8 που αφορά την Ποινική Δικονοµία, δηλαδή την παράσταση των
συνηγόρων, είπαµε να το αποσύρουµε, αποδεχόµενος πρόταση
και του κ. Υψηλάντη -νοµίζω και του κ. Πανούση και της κ. Κωνσταντοπούλου, νοµίζω ότι όλοι το είπαν- για να γίνει η επεξεργασία αυτή…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Υψηλάντης δεν το είπε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για να γίνει αυτή η επεξεργασία από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου
που επεξεργάζεται, κύριε Πρόεδρε, τις διατάξεις του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καταθέτει στα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κατατέθηκαν, θα
φωτοτυπηθούν και θα διανεµηθούν. Συγκρατούµε τη δήλωση του
Υπουργού ότι είναι ανοιχτός και για άλλες προτάσεις κ.λπ..
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ακούσουµε όµως τι αλλάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι πολλές και το
Προεδρείο αποδέχεται τη διαδικασία του να µοιραστούν σε φωτοτυπία, για να µελετηθούν και στην κατ’ άρθρον συζήτηση οι
Βουλευτές µπορούν να πάρουν θέση.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Δρίτσας έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αντιλαµβανόµαστε ότι
αν είναι πολλές οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις και µε κάποιες λεπτοµέρειες, δεν θα κερδίσουµε κάτι, αν ειπωθούν όλες οι λεπτοµέρειες από τον κύριο Υπουργό. Όµως, θα ακολουθήσουν οι εισηγητές. Πρέπει σε καίριας σηµασίας αλλαγές, κύριε Υπουργέ, να
είναι ενήµεροι οι εισηγητές, για να µπορούν να προσαρµόσουν
την εισήγησή τους σε αυτές τις αλλαγές. Έχει τη δυνατότητα ο
κύριος Υπουργός, κύριε Πρόεδρε, να επιλέξει δύο-τρία καίρια
ζητήµατα, κατά την κρίση του, για να µας ενηµερώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Προεδρείο υποθέτει πώς ό,τι είχε να πει ο Υπουργός το είπε και εποµένως είναι
στην κρίση του Τµήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Τµήµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
πενήντα επτά µέλη του παιδικού τµήµατος της Χορωδίας της
Κέρκυρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εάν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να δω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, διότι ο κύριος
Υπουργός δεν τις ανέπτυξε ούτε καν προφορικά. Ζητάµε το αυτονόητο. Να αναφερθούν προφορικά, για να ξέρουµε µε τι έχουν
να κάνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Η διαδικασία τι λέει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η διαδικασία λέει ότι
ο Υπουργός είπε ό,τι είχε να πει και προχωρούµε στη διαδικασία.
Το Προεδρείο είναι ελαστικό προς πάσα κατεύθυνση, δηλαδή αν
ένας εισηγητής ή µία εισηγήτρια µου πει ότι θέλει να µιλήσει αργότερα, µε την άδεια του Τµήµατος, εγώ θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω το αίτηµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, δεν είναι θέµα διαδικασίας. Ο Υπουργός οφείλει κατά τον
Κανονισµό να ενηµερώσει στοιχειωδώς τη Βουλή για το τι αλλαγές κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δώστε στο Προεδρείο τη χαρά να θεωρεί ότι ικανοποίησε ένα αίτηµά σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, το λέω
όµως επί της ουσίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Να εφαρµοστεί ο Κανονισµός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως, έχετε τον
λόγο, απλώς λίγο σύντοµα παρακαλώ. Η παρατήρηση καταγράφηκε και το Προεδρείο εµµέσως απάντησε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω την αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, ότι, όταν ζητούµε να αναπτύξει ο κύριος Υπουργός τι αλλαγές κάνει, δεν το ζητούµε χάριν ικανοποίησης κάποιας δικής
µας, αν θέλετε, ειδικής προδιάθεσης. Είναι υποχρέωση του
Υπουργού να ενηµερώσει το Κοινοβούλιο. Τι, θέλει να τα κρύψει,
να µη µας τα πει;
Επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι στην επιτροπή
ήρθε ο κύριος Υπουργός, ανέπτυξε προφορικά κάποιες αλλαγές,
τις οποίες ουδέποτε κατέθεσε, ενώ είπε ότι θα τις καταθέσει, και
το νοµοσχέδιο εισάγεται πάλι µε τον ίδιο τρόπο. Άρα νοµίζω ότι
στοιχειώδης θεσµική ειλικρίνεια και ευθύτητα επιβάλλουν να
κάνει το υποτυπώδες, το στοιχειώδες, να µας πει «Αλλάζω αυτό,
εκείνο και το άλλο». Εµείς δεν θα παραπονεθούµε ότι αλλάζει
πολλά, εµείς ζητήσαµε να το αποσύρει. Άρα δεν είναι λογικό να
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λέει ότι θα τον κατηγορήσουµε που άλλαξε πολλά. Να µας πει
όµως τι αλλάζει για να δούµε αν όντως αλλάζει ή αν κοροϊδεύει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ πολύ.
Η κ. Χρυσοβελώνη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ.
Τελείως επιγραµµατικά θα πω ότι ξέρετε πως εγώ δεν αντιδρώ
για να αντιδρώ. Αντιδρώ µόνο όταν υπάρχει λόγος και ουσία. Νοµοτεχνικές βελτιώσεις -το λέει εξάλλου και η λέξη- υποτίθεται ότι
έρχονται για να βελτιώσουν, αν θέλετε, το νοµοσχέδιο και κάποια
άρθρα, κάποιες διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Εποµένως, και µε δεδοµένο ότι οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές τοποθετούνται, έστω και επί της αρχής του νοµοσχεδίου,
αλλά είναι ασφαλές να ξέρουµε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές και
οι βελτιώσεις για να µπορούµε να τοποθετηθούµε συγκεκριµένα,
θα παρακαλούσα τον κύριο Υπουργό, τουλάχιστον σε αυτές οι
οποίες είναι βασικές -δεν αναφέροµαι σε αυτές που αλλάζουν
µία λέξη ή ένα κόµµα- να τις αναπτύξει. Έτσι και εµείς, όταν θα
λάβουµε τον λόγο ως εισηγητές ή αγορητές, να µπορούµε να τοποθετηθούµε συγκεκριµένα και να υπάρχει και µία εποικοδοµητική συζήτηση του νοµοσχεδίου σήµερα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Υπουργός, εφόσον
θέλει τον λόγο, τον έχει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, εγώ
απλώς για χάριν οικονοµίας τις κατέθεσα έτσι, µιας και ήταν µια
πρόταση δική σας. Δεν έχω κανένα πρόβληµα να τα αναπτύξω.
Πολύ περισσότερο, βέβαια, επιστρέφω τους χαρακτηρισµούς
στην κ. Κωνσταντοπούλου ότι κάτι θέλω να κρύψω. Το Τµήµα
µπορεί να το κοροϊδεύουν άλλοι, κυρία Κωνσταντοπούλου, µε
την παραβίαση του Κανονισµού αλλά όχι ο Υπουργός.
Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 1 και 6 αποσύρονται. Η συγκρότηση δηλαδή της ΚΕΜ παραµένει όπως είναι στον Σωφρονιστικό
Κώδικα. Ετέθη από πολλά µέλη στην επιτροπή γιατί δεν παραµένει το παλιό. Το µελετήσαµε, το βρήκαµε εύλογο και παραµένει
η παλιά συγκρότηση. Αν και ο κ. Πανούσης είχε κάνει µια άλλη
πιο πρωτοποριακή αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τη δούµε αργότερα στο σωφρονιστικό κοµµάτι.
Πάµε τώρα στην παράγραφο 4 του άρθρου 1. «Ενήλικοι κρατούµενοι που έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήµατα των άρθρων
134 κ.λπ. σε ποινή κάθειρξης άνω των δέκα ετών» το κάναµε
τώρα «άνω των δώδεκα ετών». Το αυξήσαµε για να υπάρχει µεγαλύτερη ευχέρεια να εξυπηρετούνται περισσότεροι. Και το δώδεκα παρακάτω το κάναµε δεκαπέντε, για να υπάρχει µεγαλύτερη ευχέρεια να πηγαίνουν λιγότεροι κατηγορούµενοι στις φυλακές αυτές. Αυτή είναι η έννοια. Είναι προτάσεις οι οποίες ειπώθηκαν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στο α’ βάζετε δώδεκα και στο β’
δεκαπέντε ή στο α’…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Η παράγραφος 7 του
άρθρου 1, η οποία αναριθµήθηκε ως παράγραφος 5 τώρα, επαναδιατυπώθηκε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όπως είναι πείτε τά µας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ για να κάνω
σωστή ενηµέρωση, πρέπει να βλέπω και το παλιό κείµενο και
αυτό, γιατί είναι πολλά.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Εµείς έχουµε µόνο το παλιό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πάρτε τα µπροστά
σας, σας τα µοιράζω. Ρίξτε µια µατιά.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Όχι, µε βάση το παλιό µιλάµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία συνάδελφε, καλόπιστα µιλάµε τώρα.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Και εγώ καλόπιστα σας το λέω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Στην παράγραφο 7 νοµίζω ότι είναι απλό, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πούµε. Ρυθµίζονται τα ζητήµατα αυτά. Δεν θεωρώ ότι µπορούµε να πούµε κάτι
παραπάνω. Το περισσότερο κείµενο, όµως, αφορά τα κριτήρια
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µε τα οποία κρίνεται κάποιος ως επικίνδυνος. Αναφέρονται ως
έχουν στο τέλος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν καταλαβαίνουµε τίποτα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εκεί, στην παράγραφο
9, του άρθρου 1, η οποία αναριθµήθηκε ως παράγραφος 7 µετά
τη φράση «του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων», προστίθεται η φράση «µετά από γνώµη του
ΚΕΣΦ». Είναι µία πρόταση την οποία είχε κάνει ο κ. Πανούσης.
Είναι σωστό, το βάλαµε.
Η παράγραφος 11 του άρθρου 1, η οποία αναριθµήθηκε ως
παράγραφος 9 επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Ειδικά για τις επισκέψεις συγγενών των κρατουµένων σε καταστήµατα κράτησης
Γ’ ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ’ τύπου, επιτρέπονται αυτές σε συγγενείς µέχρι τρίτου βαθµού µε τους όρους του προηγουµένου
εδαφίου». Ήταν πιο αυστηρό, τώρα βάζουµε και τους συγγενείς.
Πάλι αίτηµα εύλογο, το δεχθήκαµε και µπαίνει. Αντί δευτέρου
βαθµού που έλεγα, βάλαµε και τρίτου, να πηγαίνει και θείος µε
ανιψιό.
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του ν.2776 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τους κρατούµενους…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε,
αλλά µας έχετε µοιράσει µόνο τις µονές σελίδες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ε, διαβάστε τα, τι να
σας πω τώρα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, είναι µόνο οι µονές σελίδες,
κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πληροφορούµαι ότι
έγινε κάποιο λάθος στις φωτοτυπίες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μα, εσείς, κυρία Κωνσταντοπούλου, είπατε να γίνει δεύτερη συζήτηση, την κατ’ άρθρο. Θα έχετε όλο τον χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αντί να βγάλουν εµπρός-πίσω…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τώρα λέτε επί της
αρχής. Τι να κάνω άλλο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, έγινε
ένα τεχνικό σφάλµα κατά τη φωτοτύπηση. Θα διορθωθεί.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Μα είναι µόνο οι µισές. Λείπουν σελίδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα έλθουν οι σελίδες.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να κάνουµε µία µικρή διακοπή,
κύριε Πρόεδρε. Δεν γίνεται έτσι η συζήτηση.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Έχει µόνο µονές σελίδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σε δύο λεπτά έρχονται. Έγινε η φωτοτύπηση από τη µία µόνο πλευρά. Έγινε κάποιο
τεχνικό λάθος στη φωτοτύπηση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Λάθος έγινε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τεχνικό λάθος, στη
φωτοτύπηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι µόνο οι µονές σελίδες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εντάξει, σε αυτό δεν
φταίω εγώ, έχω το αρχικό.
Να σας πω προφορικά όµως, γι’ αυτό που ετέθη, δηλαδή πόσα
χρόνια θα είναι µέσα, που είπαµε θα είναι δέκα και µετά θα εξετάζεται, το πήγαµε σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και της
Ιταλίας και τα δέκα χρόνια τα κάναµε τέσσερα για να επανεξετάζονται. Ήταν ένα αίτηµα πάρα πολλών συναδέλφων. Τα τέσσερα
που ήταν για τα άλλα αδικήµατα έγιναν δύο, 50% κάτω όπως
είναι και στην Ιταλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Δρίτσας έχει τον
λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω κάτι επί
της διαδικασίας.
Από µία πρόχειρη µατιά, κλεφτή θα έλεγα, ακόµη και στο ελ-
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λιπές κείµενο που µας διανεµήθηκε, καταλαβαίνουµε ότι ανεξάρτητα από το αν κάθε κόµµα θα διατηρήσει τις απόψεις του επί
του συνόλου ή επί των άρθρων, υπάρχουν κάποιες αλλαγές που
διαφοροποιούν την προσέγγιση και την κριτική που µπορεί κανείς να διατυπώσει.
Θα πρότεινα -νοµίζω ότι προβλέπεται από τον Κανονισµό- µία
ολιγόλεπτη διακοπή, ώστε να µπορέσει να γίνει διανοµή του κειµένου για να έχουµε µία τουλάχιστον σύντοµη ενηµέρωση και να
προχωρήσουµε τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορεί να γίνει και
αυτό, αλλά νοµίζω πως µπορεί να συνεχίσει -αν έχει να προσθέσει κάτι- ο κύριος Υπουργός σε αυτά που έχετε πάρει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, εγώ
προτείνω -πράγµατι είναι νοµικές έννοιες- πως δεν βλάπτει να
κάνουµε µια διακοπή. Ας ενηµερωθούν οι συνάδελφοι. Δεν θέλω
να υπάρχει κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακολουθεί ολιγόλεπτη διακοπή. Παράκληση, όµως, να µη φύγουµε από την Αίθουσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διακόπτουµε για λίγα λεπτά.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την ολιγόλεπτη διακοπή αρχίζει η συνεδρίαση
ξανά.
Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό, αν έχει πρόσθετες διευκρινίσεις, να τις κάνει τώρα που οι Βουλευτές έχουν το κανονικό αντίγραφο.
Μετά τον Υπουργό θα δώσω τον λόγο σε όποιον από τους ειδικούς αγορητές είναι µέσα στην Αίθουσα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αναφέρθηκα στην αύξηση των ορίων της κάθειρξης, ούτως ώστε να πάνε λιγότεροι
στη φυλακή Γ’ τύπου.
Όσον αφορά την κράτηση, τα δέκα χρόνια έγιναν τέσσερα
κ.ο.κ.. Δεν έχουµε πρόβληµα σε αυτά, τα έχουµε πει.
Για τις επισκέψεις των συγγενών των κρατουµένων στα καταστήµατα είπαµε ότι θα έχουν επισκεψιµότητα µέχρι και γ’ βαθµού
και αυτό είναι και το σωστό.
Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Σωφρονιστικού
Κώδικα προσθέσαµε παράγραφο η οποία λέει «ειδικά για τους
κρατούµενους σε καταστήµατα Γ’ τύπου η παραβίαση των όρων
επικοινωνίας και των υποχρεώσεων που τίθενται µε τα ανωτέρω
εδάφια να λαµβάνεται υπ’ όψιν για την κρίση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας του κρατουµένου». Αν είναι επικίνδυνος, δηλαδή,
µπορεί να περιοριστούν. Δεν περιορίζονται δηλαδή ad hoc όλα
και πάντοτε, µπήκε ένας περιορισµός.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 54 προστίθεται εδάφιο «στους
κρατούµενους σε καταστήµατα κράτησης Γ’ τύπου δεν χορηγούνται άδειες» και αυτό είναι λογικό. Θα δοθούν οι άδειες µόλις
βγουν. Αυτό πρέπει να το δείτε σε συνδυασµό µε τη µείωση του
χρόνου. Στα δέκα χρόνια λέγαµε ότι δεν χορηγούνται. Τώρα τα
κάναµε τέσσερα και θα επανεξετάζονται, για να µπορούµε να
πούµε πότε θα χορηγούνται άδειες, αν και στους περισσότερους
χορηγούνται.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ούτε εκπαιδευτικές
άδειες δεν χορηγούνται;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, άδειες δεν δίνονται. Άδειες θα δίνονται µόνο για µαθήµατα εκπαίδευσης που
βάζουµε µέσα για τους σπουδαστές.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Γι’ αυτούς στο πανεπιστήµιο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα το δούµε παρακάτω. Θα το δούµε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Γι’ αυτούς που θα µπουν εννοώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Λοιπόν, επαναδιατυ-
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πώνεται το άρθρο 3: «Στον κατάδικο που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τα εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 209 του Ποινικού
Κώδικα» -δηλαδή ανθρωποκτονία µε πρόθεση που δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και είναι ισόβια- «δεν χορηγείται υπό όρο
απόλυση, αν αυτός δεν έχει παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον είκοσι ετών». Αυτό
εναρµονίζεται και µε τις πάγιες διατάξεις του Κώδικα.
Στο άρθρο 9 –που αναριθµήθηκε σε άρθρο 8- µετά τη φράση
«οµάδες» προστίθεται η λέξη «συναφείς». Όταν διαβάζουµε τα
έγγραφα, να γίνεται κατά οµάδες. Έτσι δεν είναι; Λέει, λοιπόν,
ότι µπορούν να προβαίνουν σε δηλώσεις και εξηγήσεις οι συνήγοροι, σχετικά µε τις καταθέσεις που έγιναν ή τα αποδεικτικά
µέσα που εξετάσθηκαν. Οι κατά τα άνω δηλώσεις και εξηγήσεις
µπορούν να γίνουν κατά την κρίση του Προέδρου συνολικά ή
κατά οµάδες. Το περιορίσαµε αυτό, πρέπει να είναι µόνο όταν
είναι συναφείς. Εάν δεν είναι συναφείς θα γίνονται χωριστά. Δηλαδή παραδείγµατος χάριν, για έναν κατηγορούµενο από τους
είκοσι πέντε πάνε δύο µάρτυρες υπερασπίσεως, να γίνεται ενιαία
ο σχολιασµός και για τους δύο µάρτυρες για τον ίδιο κατηγορούµενο. Αυτή είναι η έννοια. Οπότε δεν έχουµε πρόβληµα γι’
αυτά.
Το άρθρο 8, όπως είπα το αποσύραµε για να το επεξεργαστεί
η επιτροπή του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, όσον αφορά την
απουσία του συνηγόρου λόγω επαγγελµατικού κωλύµατος, για
να µην εµποδίζει την πρόοδο, γιατί είχαν δηµιουργηθεί τεράστια
προβλήµατα στην απονοµή της δικαιοσύνης από καθυστερήσεις.
Επί παραδείγµατι, να σας αναφέρω ότι υπήρχε δίκη µε είκοσι
πέντε κατηγορούµενους και υπήρχαν περίπου τριάντα επτά συνήγοροι. Κάθε φορά που έλεγε ένας ότι δεν µπορώ γιατί έχω δικαστήριο –για παράδειγµα- στην Καλαµάτα, αναβαλλόταν η δίκη.
Μετά από δύο µέρες είχε άλλος πρόβληµα που έλεγε ότι είχε δικαστήριο στην Αλεξανδρούπολη και πάλι αναβαλλόταν. Ήταν µια
κατάσταση που νοµίζω ότι προσέβαλε το δικονοµικό σύστηµα,
το νοµικό πολιτισµό και είπα να το αλλάξουµε. Επειδή, όµως,
υπήρξαν ενστάσεις από πολλά µέλη της επιτροπής το αφήσαµε,
κύριε Πρόεδρε, να το δει η Επιτροπή του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Τώρα πάω στο άρθρο 10 που λέει: «Η ανάγνωση των εγγράφων αυτών στο ακροατήριο γίνεται µόνο ως προς τα ουσιώδη
και σηµαντικά κατά την κρίση του Προέδρου σηµεία». Έρχεται
κάποιος όµως και λέει «µισό λεπτό εγώ θέλω και κάποιο άλλο
που είναι κρίσιµο, δεν το θέλεις εσύ» και ο πρόεδρος αρνείται.
Τότε ο διάδικος µπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο να αποφασίσει και αποφασίζει το δικαστήριο. Είναι παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν και είναι σωστές και έγιναν δεκτές.
Στο άρθρο 12 µετά από την παρατήρηση του κ. Πανούση αλλάξαµε τον τίτλο, ο οποίος και αναδιατυπώνεται «Απόλυση κρατουµένου υπό όρο».
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 –εδώ τώρα, είναι πώς το
βλέπει κανείς και φιλοσοφικά αυτό- είπαµε ότι εάν έχει κάποιος
εκτίσει το 1/2 της ποινής να βγαίνει. Αυτό είναι µια ανάγκη να
απελευθερώσουµε λίγο τις φυλακές και να γίνει εξοικονόµηση.
Το κάναµε 2/5, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή ακόµα καλύτερα. Εκεί νοµίζω ότι συµφώνησε όλη η Βουλή και δεν νοµίζω να έχει αντίρρηση κανένας.
Στο άρθρο 12 που αναριθµήθηκε σε άρθρο 11 προστέθηκαν
δύο παράγραφοι για το «ότι εφαρµόζονται και στους κρατούµενους που εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας και πληρούν
τις τασσόµενες µε αυτό προϋποθέσεις κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος. Το ίδιο ισχύει και για τους κατάδικους ...»
-µπορείτε να διαβάσετε τη συνέχεια, είναι θέµα διαδικαστικό.
Εκεί που έγινε µεγάλη συζήτηση ήταν το άρθρο 48 του ν.2721/
99 και αναφέροµαι στην παράγραφο 4. Τι θα γίνει τώρα που τη
φύλαξη θα έχει και η Αστυνοµία –µόνο στη φυλακή Γ’ τύπου, όχι
σε όλες, αλλά µόνο στη φυλακή αυτή- ποιες θα είναι οι αρµοδιότητες που θα έχει η εξωτερική φύλαξη; Έκαναν τις προτάσεις,
τις έφεραν και στο Υπουργείο, τις διατύπωσαν και στην επιτροπή
και προσαρµόστηκε σύµφωνα µε αυτά, τα οποία ήθελαν.
Ετέθη, επίσης, ένα θέµα εάν µπορούν στις φυλακές, ειδικά
αυτές, να είναι και συνταξιούχοι αστυνοµικοί ή δικαστικοί λειτουργοί. Διατυπώθηκαν ενστάσεις. Οι ενστάσεις ήταν ότι πώς
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είναι δυνατόν ένας αστυνοµικός, που ενδεχοµένως να είχε συµµετάσχει ως καταδιωκτική αρχή ή να είχε συλλάβει έναν κατηγορούµενο, ο οποίος τελικά πήγε φυλακή, στη συνέχεια να τον
επιτηρεί ως διευθυντής. Το ίδιο όµως θα µπορούσε να πει κανείς
–και απορώ γιατί το βλέπουµε µονόπλευρα- και για τους δικηγόρους που γίνονται διευθυντές φυλακών, σύµφωνα µε το σύστηµα
που ίσχυε πριν, το οποίο πρόσφατα είχε ψηφίσει η Βουλή. Δηλαδή, ο δικηγόρος που υπερασπίζεται έναν κατηγορούµενο ή
είναι πολιτική αγωγή σε έναν κατηγορούµενο και αυτός δικάζεται
και πηγαίνει στη φυλακή και µετά ο δικηγόρος γίνεται διευθυντής, αυτό δεν βλάπτει;
Σε κάθε περίπτωση, όµως, για να µην υπάρχει η οποιαδήποτε
σκέψη περί σκοπιµότητος της διάταξης, είπαµε ότι τις πιο πάνω
θέσεις µπορούν να καταλαµβάνουν και συνταξιούχοι του δηµόσιου τοµέα, για να µην πούµε για συνταξιούχους δικαστές και
αστυνοµικούς.
Τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά. Αλλάξαµε τα δέκα χρόνια και
έγιναν τέσσερα. Απλώς προσαρµόζονται τα επόµενα άρθρα.
Αναφέροµαι και στο άρθρο 18 για τα ζητήµατα αυτά.
Είναι πολλά, κύριε Πρόεδρε και πρέπει να τα θυµάµαι. Ο Κανονισµός δηµοσιεύεται εντός δύο µηνών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος Κανονισµός;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τα υπόλοιπα είναι θέµατα της διοικητικής δικονοµίας. Είναι οι παράγραφοι 3α και 3β,
το άρθρο 23, που αναριθµήθηκαν σε άρθρο 22. Εδώ είχαν γίνει
κάποιες προτάσεις και από τον κ. Παυλόπουλο και από την κ.
Τζάκρη, αν θυµάµαι καλά. Ήταν σωστές. Έτσι, επαναδιατυπώθηκαν τα άρθρα αυτά, ώστε να µη γεννάται καµµία αµφισβήτηση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Στο άρθρο 38 για την καταδίκη Βουλευτών. Δεν µιλάµε πια για
παραποµπή, αλλά µόνο για καταδίκη για τα κακουργήµατα. Από
τα πληµµελήµατα βάλαµε µόνο αυτά που έχουν µία ιδιαίτερη
απαξία που δεν συµβιβάζεται µε τον Βουλευτή. Είναι τα πληµµελήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, κλοπής, εκβίασης, πλαστογραφίας, αυτά που έχουν σχέση µε τη γενετήσια ζωή και τη
νοµοθεσία των ναρκωτικών.
Το άλλο είναι για την αµοιβή των δικηγόρων.
Τέλος, βάλαµε και εκπαιδευτικές άδειες. Υπήρχε ένα κενό στην
παλιά διάταξη. Δοκιµάσαµε το µέτρο αυτό στις φυλακές όπου είχαµε ανηλίκους. Τους δίναµε πάρα πολλές άδειες για να σπουδάζουν και να πηγαίνουν να παρακολουθούν τα πανεπιστήµιά
τους. Είδαµε ότι είχε µεγάλη επιτυχία αυτό. Είναι ένα µέτρο, το
οποίο πέτυχε. Πολλά από τα παιδιά αυτά –δεν θυµάµαι αν το είπα
στην επιτροπή- µε τα µαθήµατα που έκαναν πέρασαν στα πανεπιστήµια. Τις εκπαιδευτικές άδειες που έπαιρναν, ανεξαρτήτως
εάν υπάγονται στις απαγορεύσεις του νόµου για το αν θα παίρνουν άδειες ή όχι, αυτές τις εξαιρέσαµε και είπαµε ότι θα εξακολουθούν να τις παίρνουν, εφόσον βέβαια δεν υποτροπιάσουν ή
δηµιουργήσουν κάποιο πρόβληµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µία ερώτηση να
κάνω µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν µε εκπαιδευτική
άδεια στο πανεπιστήµιο όσοι έχουν µπει ήδη στο πανεπιστήµιο.
Αυτοί που θα µπουν στο µέλλον και είναι στις φυλακές Γ’ θα µπορέσουν να πάρουν εκπαιδευτική άδεια;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτοί που ήδη παίρνουν, θα συνεχίσουν να παίρνουν.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ωραία. Αυτοί που στο µέλλον, όµως,
θα αποφασίσουν να µπουν στο πανεπιστήµιο, θα µπορούν να
έχουν εκπαίδευση στο πανεπιστήµιο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όπως είναι το νοµοθετικό πλαίσιο τώρα, δεν προβλέπεται. Θα το δούµε, όµως, όταν
έρθει η ώρα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ας είναι στη σκέψη σας αυτό.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώθηκαν τα
διαδικαστικά.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ να πάρετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ας προηγηθεί
κάποιος άλλος, γιατί εγώ ακόµη διαβάζω. Είµαι στην έκτη σελίδα
από τις έντεκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ποιος εκ των κυρίων
ειδικών αγορητών θα ήθελε να πάρει τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Θα µιλήσω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε καθηγητά.
Ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Πανούσης
έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνουµε φυλακές υψίστης
ασφαλείας «αλά ελληνικά», δηλαδή από τη µια µεριά χαίροµαι
που η συζήτηση που έγινε στην επιτροπή έδωσε τη βάση στο να
έρθουν αυτές οι τροπολογίες από τη µεριά του Υπουργού, αλλά
από την άλλη, αν δει κανείς τα µοντέλα φυλακών υψίστης ασφαλείας, τα οποία ήθελε να υιοθετήσει και η ελληνική έννοµη τάξη,
δεν είναι αυτά. Δηλαδή ή θα ήταν σκληρά ή δεν χρειάζονται
αυτές οι φυλακές.
Εµείς εµµένουµε στο ότι δεν χρειάζονται αυτές οι φυλακές.
Όµως, να κάνουν τέτοιου είδους φυλακές, την ίδια ώρα που δεν
είναι ακριβώς φυλακές υψίστης ασφαλείας, αφού επιτρέπονται
όλα αυτά που λέτε ότι επιτρέπονται, είναι πάλι µια περίεργη ιδεολογική και σωφρονιστική και εγκληµατολογική λύση. Θα περιοριστώ στις διατάξεις που αφορούν τις φυλακές. Τα άλλα θα τα
πει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπός µας κ. Γιαννακάκη.
Όπως είχα πει και στην επιτροπή, διαφωνώ µε το γράµµα και
το πνεύµα του νοµοσχεδίου. Από σωφρονιστικής άποψης δεν
λέει τίποτα. Δεν εκπληρώνει κανένα από τους σύγχρονους σκοπούς του σωφρονισµού, σε αντίθεση µε τον υπάρχοντα Σωφρονιστικό Κώδικα και τον Σωφρονιστικό Κώδικα που βρίσκεται εδώ
και έναν χρόνο στο Υπουργείο.
Από ποινικοδογµατική άποψη υπερβαίνει τα όρια και την έννοια και το περιεχόµενο και τη λειτουργία της ποινής. Η ποινή
είναι ένα κακό που επιβάλλεται για ένα κακό που έχει γίνει, αλλά
σωφρονιστικά η ποινή είναι ένα κακό που µπορεί να γίνει καλό.
Εδώ είναι ένα κακό που έχει συνέχεια. Θα επανέλθω µετά, γιατί
δηµιουργείται αυτή η αίσθηση του «πεπρωµένου», της τιµωρίας.
Από δικαιοπολιτική άποψη περιορίζει δικαιώµατα και ελευθερίες. Αυτό είναι δεδοµένο, µε µία ηπιότητα, σύµφωνα µε τις τροπολογίες. Παρά ταύτα, εάν δούµε ένα-ένα τα άρθρα, θα διαπιστώσουµε ότι έτσι και αλλιώς και από τον ισχύοντα Σωφρονιστικό Κώδικα δεν εφαρµόζονται. Θα επανέλθω στην επόµενη
οµιλία µου, στην κατ’ άρθρον συζήτηση, για να δείτε την έκθεση
της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής,
που αποτελεί ένα πολιτικό ντοκουµέντο του 2011, όπου είχαν
συµφωνήσει όλα τα τότε κόµµατα. Πρόκειται για πολιτικό ντοκουµέντο, επειδή δεν είναι το σχέδιο νόµου που είναι νοµοθετικό
κείµενο. Πρέπει να δείτε τι είχαµε προβλέψει το 2011 –εγώ
απλώς ως επιστηµονικός σύµβουλος τότε- για το πού πρέπει να
πάνε τα πράγµατα. Πάνε ακριβώς στην αντίθετη πλευρά. Άρα
και από ανθρωπιστικής άποψης πολλά σηµεία συνιστούν απάνθρωπη µεταχείριση και µπορεί να συνιστούν και βασανιστήρια.
Από την άλλη µεριά, πόσους και ποιους εννοούµε; Εγώ θα επανέλθω σε αυτό. Όπως είπα και στην επιτροπή, έχω δεχθεί προσωπικές επιθέσεις από διάφορες οµάδες νεαρών. Παρά ταύτα,
θεωρώ ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι µε την επανάσταση, δηλαδή µε τον δικό τους τρόπο, θα
λύσουν τα ζητήµατα των ανισοτήτων, των αδικιών κ.λπ. η πολιτεία να τους θέτει οριστικά απέναντι στην κοινωνία και στην έννοµη τάξη. Δεν παίρνεις, δηλαδή, τον εικοσάχρονο να τον κάνεις
εσωτερικό εχθρό. Ίσα-ίσα που έχεις κάθε λόγο να τον πείσεις ότι
η άµετρη, τυφλή βία δεν είναι ένας τρόπος να λύσεις τα προβλήµατά σου.
Άρα πρέπει να δούµε για ποιους συζητάµε σε αυτές τις φυλακές. Συζητάµε για είκοσι-τριάντα σκληρούς της φυλακής του οργανωµένου εγκλήµατος; Μα ήδη και µε το υφιστάµενο καθεστώς
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µπορούµε να έχουµε τµήµατα στις φυλακές Β’ τύπου. Ήδη µπορούµε να βρούµε άλλους τρόπους αντιµετώπισης µε πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήµατα επιτήρησης. Ή πιστεύουµε πως
αν τους βάλουµε σε φυλακές Γ’ τύπου, δεν θα έχουν τη δυνατότητα µε το έξω κύκλωµα που ελέγχουν και να απειλούν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και να απειλούν τους δικαστές ή να
ετοιµάζουν πετυχηµένες ή αποτυχηµένες αποδράσεις.
Άρα, αναρωτιέµαι, κύριε Υπουργέ, όταν έγιναν όλα αυτά, ετοιµάζονταν από το νοµοσχέδιο; Ρωτήσατε κανέναν εγκληµατολόγο, κανέναν ποινικολόγο, κανέναν σωφρονιστικολόγο, για να
σας πει µια επιτροπή «Ξέρετε, έτσι συµβαίνει στον κόσµο ή έτσι
µπορεί να συµβεί εδώ». Διότι για να δεις ένα σύστηµα, πρέπει να
δεις τι λέει το Σύνταγµα µιας χώρας, τι λέει η σχετική νοµοθεσία,
ποιο είναι το κοινωνικό περιβάλλον και, βέβαια, τι λένε τα διεθνή
όργανα, από το Συµβούλιο της Ευρώπης µέχρι το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο.
Από την άλλη πλευρά, είχα πει ότι το δικαίωµα της πολιτείας
να τιµωρεί έχει ένα όριο. Δεν µπορούµε να πάµε πέρα από αυτό
το όριο. Είναι ένα όριο που στηρίζει το κοινωνικό συµβόλαιο και
τον πολιτισµό µίας χώρας. Δεν µπορούµε να πάµε πέρα από
αυτό το όριο, γιατί τότε πάµε σε µία, οιονεί, ποινή θανάτου και
ακόµα και η τροµοκρατία –εντός ή εκτός εισαγωγικών- δεν δικαιολογεί την αφαίρεση δικαιωµάτων. Αντιλαµβάνοµαι τις ευαισθησίες των θυµάτων, την ευαισθησία της έννοµης τάξης, αλλά
τα δικαιώµατα είναι για τους «κακούς». Οι καλοί πιθανόν δεν
έχουν ανάγκη δικαιωµάτων, οι κακοί έχουν ανάγκη δικαιωµάτων.
Άρα δεν µπορούµε να αφαιρούµε τα δικαιώµατα από τους κακούς στο όνοµα του ότι ήταν κακοί.
Από την άλλη πλευρά, η κοινωνία πρέπει να απέχει από το δικαίωµα του επιθετικού «τιµωρείν». Ναι, στην αµυντική πλευρά,
στο «αµύνεσθαι». Αυτό, όµως, σηµαίνει ποινές που µπορεί να
έχουν έναν εκφοβιστικό χαρακτήρα –δεν έχει εκφοβιστικό χαρακτήρα το νοµοσχέδιο- και δεν µπορεί να έχει αχρήστευση. Είναι,
δηλαδή, σαν να έχουµε µέσω της παρέµβασης του κράτους διά
των φυλακών δικαίωση όλων των ειδικών τρόπων κράτησης στο
όνοµα µίας εκδίκησης απέναντι σε αυτόν που διαφωνεί κι όχι
στον εγκληµατία του κοινού ποινικού δικαίου, δεν µας ενδιαφέρει
αυτό. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται σε µία κοινωνία σε κρίση.
Εγώ διαφωνώ πλήρως ιδεολογικά και πολιτικά µε τον τρόπο
που λειτουργεί η εσωτερική τροµοκρατία, αλλά είναι άλλο αυτό
και είναι άλλο το τι κάνει το κράτος. Είναι άλλο η ατοµική, η συλλογική ευθύνη διαφόρων οργανώσεων και είναι άλλο το τι κάνει
το κράτος. Γι’ αυτό και καταργήθηκε η ποινή του θανάτου, διότι
το κοινωνικό συµβόλαιο είναι για να µας προστατεύει, δεν είναι
για να µας σκοτώνει.
Έχουµε καµµία ωφέλεια; Υπάρχει κάποιο ωφελιµιστικό στοιχείο από αυτήν την ιστορία ή απλώς θέλουµε να δώσουµε στο
πλήθος µία αίσθηση σωτηρίας από το κακό; Από τη στιγµή που
έχεις συλλάβει έναν άνθρωπο έχει προστατευτεί η κοινωνία και
δεν µπορείς να βάζεις συνέχεια σε σύγκρουση τον άνθρωπο εγκληµατία µε την πολιτεία, καθώς η ποινή δεν είναι δίκαιη διότι
είναι κατασταλτικά ωφέλιµη, αλλά είναι ωφέλιµη γιατί είναι δίκαιη.
Νοµίζω ότι αυτές οι ποινές όπως θα εκτελούνται σε αυτά τα
καταστήµατα δεν είναι ούτε δίκαιες ούτε ωφέλιµες. Δεν βοηθούν
σε τίποτα. Κάνω µία υπόµνηση –και θέλει λίγο προσοχή- καθώς
δεν µπορούµε να έχουµε ασφάλεια της κοινωνίας µε βάση τη φυσική αχρήστευση και εξόντωση των εγκληµατιών, διότι έτσι η επιστηµονική και η νοµοθετική αντιµετώπιση του εγκλήµατος θα
µετατραπεί και αυτή σε έγκληµα. Θα κάνουµε ένα έγκληµα για
να σταµατήσουµε ένα έγκληµα.
Επαναλαµβάνω ότι το ατοµικό έγκληµα είναι άλλο πράγµα, το
–εντός εισαγωγικών- «έγκληµα» της πολιτείας είναι άλλο πράγµα.
Τι επιτυγχάνουµε; Την αποκατάσταση του δικαίου, την ιδέα της
δικαιοσύνης, τη νόµιµη άµυνα της πολιτείας, την παραβίαση του
κοινωνικού συµβολαίου, τη γενική πρόληψη µε εκφοβισµό ή
µήπως αποτρέπουν τους κινδύνους για την ίδια τη δηµοκρατία
αυτές οι φυλακές;
Δεν έχουµε µία γενική εκφοβιστική πρόληψη. Καµµία έρευνα
δεν έχει δείξει ότι τέτοιες φυλακές κάνουν κάποιους σκληρούς
εγκληµατίες -γι’ αυτούς µιλάµε- να το σκεφτούν δεύτερη φορά
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αν θα εγκληµατίσουν. Καµµία έρευνα δεν λέει ότι η ειδική κατηγορία αυτών των εγκληµατιών επηρεάζονται από την ύπαρξη τέτοιων φυλακών.
Αφού, λοιπόν, δεν έχει εκφοβιστική λειτουργία, έχει αχρηστευτική λειτουργία. Η αχρήστευση είναι η αφαίρεση των –εντός εισαγωγικών- «επικίνδυνων» εγκληµατιών από την κοινωνία µε µία
τιµωρητική υπαγωγή σε καθεστώς φυσικής αποµόνωσης, δηλαδή, ένας φυλακτικός εγκλεισµός για τη φυσική αδυναµία τέλεσης νέων εγκληµάτων.
Αυτό δεν λέγεται ωφελιµισµός. Δεν έχουµε κοινωνική επανένταξη, αναµόρφωση, δεν έχουµε κανενός είδους συζήτηση µε
τους εσωτερικούς µας εχθρούς, ούτε κανέναν παραδειγµατισµό.
Φανταστείτε αν βάλουµε τα εικοσάχρονα στη φυλακή, δεν θα
υπάρχουν άλλα εικοσάχρονα που θα λειτουργήσουν µε κάποιον
τρόπο; Έχουµε επιλεκτική και συλλογική αχρήστευση. Επιλεκτική αχρήστευση κάποιων οι οποίοι σήµερα είναι στη φυλακή
και θα πάνε κατευθείαν Γ’ τύπου -και θα τα δούµε όλα αυτά- και
µία συλλογική αχρήστευση ενός συνόλου επικίνδυνων εγκληµατιών. Είναι ζήτηµα ποιος κάνει την επιλογή της επιλεκτικής αχρήστευσης και µε ποια κριτήρια. Έχει πει ένας καθηγητής ότι είναι
πολύ επικίνδυνη η έννοια της επικινδυνότητας, γιατί φθάνει στο
εγκληµατικό φρόνηµα και αυτό µας οδηγεί στα ακραία όρια της
νοµιµότητας και του κράτους δικαίου.
Αν θέλουµε να κάνουµε φυλακές Γ’ τύπου, θα έπρεπε να είχαµε φυλακές Α’ και Β’ τύπου, όχι µε την έννοια που θέτει ο
νόµος, δηλαδή την ποινή, αλλά µε βάση την επικινδυνότητα. Άρα
θα είχαµε επικίνδυνους Α’, Β’, και Γ’. Δεν έχουµε αυτό. Αλλά κι
αν θέλαµε να τις κάνουµε, η διεθνής εµπειρία λέει ότι, πρώτον,
δεν κάνεις µία φυλακή.
Αν, δηλαδή, βάλουµε εκατό, διακόσιους, πεντακόσιους –δεν
ξέρω πόσους θα βάλουµε- επικίνδυνους και σκληρούς εγκληµατίες στη Γ’ τύπου, είναι σαν να βάζουµε µια βόµβα βραδυφλεγή.
Γι’ αυτό σε άλλες χώρες που είναι τέτοιες φυλακές τις έχουνε
διάσπαρτες. Δεν κάνουν µία φυλακή.
Δεύτερον, πρέπει να βλέπει κόσµο και πρέπει να ζει «καλά»
αυτός. Γι’ αυτό οι φυλακές «max security» στο εξωτερικό έχουν
επτά επί δώδεκα τα κελιά. Κατ’ αρχάς είναι κελιά. Όταν θα πεις
ότι θα βάλεις σε έναν θάλαµο είκοσι εγκληµατίες σκληρούς, θα
µαζέψεις µετά αυτοκτονίες και φόνους.
Άρα, έχουν κελιά µε τα πάντα µέσα, γιατί για να µην τρελαθεί
και να µη σκοτώσει, αφού είναι σε σκληρή φυλακή, σε φυλακή
υψίστης ασφαλείας, πρέπει ως άνθρωπος τουλάχιστον να έχει
τις εσωτερικές ελευθερίες µέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό δεν
µπορείς να το κάνεις σε φυλακές δύο επί δύο ή τρία επί τρία,
όπως είναι, ούτε σε θαλάµους επαναλαµβάνω.
Αλλά και εκεί έχουµε λάθος. Εκεί που έχουµε τέτοιες φυλακές,
µιλάµε για ανθρώπους πάνω από σαράντα ετών. Στο εξωτερικό
δεν βάζουν νέους µέσα στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Και
όλα λειτουργούν µε βάση τη βιντεοσκόπηση, βιντεοεπαφή, βιντεοεπικοινωνία. Δεν έχουν προσωπική επικοινωνία εκεί. Εµείς βάλαµε την προσωπική επικοινωνία. Δεν έχουµε τα άλλα µέσα,
ακόµα και για το ψυχολογικό στρες που θα πάθει κάποιος.
Μιλάµε συνέχεια για την ασφάλεια των φυλακών, ενώ νοµίζω,
κατά τη γνώµη µου, ότι δεν πρόκειται να έχουµε καµµία ασφάλεια σε αυτήν την ιστορία. Ίσα ίσα θα έχουµε µεγαλύτερη αύξηση της βίας.
Γιατί το κάνουµε όλο αυτό; Υπάρχει µια συζήτηση εδώ και
καιρό ότι ο πόλεµος κατά της τροµοκρατίας µάς οδηγεί σε µια
σωφρονιστική µεταχείριση των καταδικασθέντων για τροµοκρατία. Δηλαδή, στη λογική της ανάγκης εξαιρετικών περιστάσεων,
µε µια καφκική δίκη, έχουµε ένα ποινικό δίκαιο του εχθρού, που
δεν ασχολείται µε αίτια, µε κοινωνική επανένταξη, αλλά υπερτιµωρεί µια επικινδυνότητα, υπηρετεί µια έµµονη ιδέα ασφάλειας,
µια πολιτική επιτήρησης και προληπτικής νόµιµης άµυνας. Αυτή
η προληπτική νόµιµη άµυνα έχει ακουστεί από τον πατέρα
Μπους για άλλα πράγµατα.
Όλα αυτά τι σχέση έχουν µε το κράτος δικαίου; Έχουµε κατηγορίες εγκληµατιών, τροµοκρατών –εντός ή εκτός εισαγωγικώνπου δεν έχουν δικαιώµατα στη δεύτερη ευκαιρία; Που εκφράζουν αυτοτελώς και αιωνίως τη βαρβαρότητα; Που δεν θα εκπολιτιστούν ποτέ; Και επειδή δεν θα εκπολιτιστούν, «αχρηστεύο-
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νται»; Άλλο τιµωρώ σύµφωνα µε τον νόµο και άλλο αχρηστεύω
σύµφωνα µε τον φόβο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουµε, γιατί ξαναγυρνάµε στο 18ο αιώνα, ούτε καν στο 19ο.
Θα έχουµε σωµατικό και ψυχικό εκφυλισµό του κρατούµενου,
περισσότερη βιαιότητα. Αφού δεν έχει καµµία ελπίδα µέσα εκεί,
δεν έχει άδεια, δεν έχει πόρους –έτσι και αλλιώς είναι φτωχοποιηµένη η φυλακή-, θα χάσει την ταυτότητά του. Θα χάσει την ιδιότητα του ανθρώπου. Αυτό ονοµάζω κοινωνικό θάνατο.
Αλλά πάµε και σε µια µέση κατάσταση όπως είπα στην αρχή.
Να είναι αποµονωµένοι αλλά να εργάζονται. Να είναι κλεισµένοι
τέσσερα, δέκα χρόνια αλλά να παρακολουθούν θεραπευτικά
προγράµµατα. Εµ, δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Γι’ αυτό
δεν µας χρειάζονται αυτές οι φυλακές.
Από την άλλη µεριά, το Συµβούλιο της Ευρώπης τι λέει στη σύσταση 82/7 για τη φύλαξη και τη µεταχείριση των επικίνδυνων
κρατουµένων; Δεν είναι αυτά που λέει το νοµοσχέδιο. Καλώς ή
κακώς υπάρχει το Συµβούλιο της Ευρώπης. Να εφαρµόζονται,
λέει, στους επικίνδυνους εγκληµατίες οι συνήθεις σωφρονιστικοί
κανονισµοί, µέτρα ασφαλείας, που σε έκταση και αναγκαστικά
προαπαιτούνται, να εφαρµόζονται µε σεβασµό στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, να διασφαλίζονται οι
απαιτήσεις των ίδιων, να εξουδετερώνονται τα αρνητικά αυτής
της κράτησης, να προβλέπονται τα θέµατα υγείας, της πραγµατικής εκπαίδευσης, να αναθεωρείται τακτικά ο χρόνος, να εκπαιδευτεί το προσωπικό. Τα έχουµε όλα αυτά;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ποιος χρόνος να αναθεωρείται;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ο χρόνος του ελέγχου, να αναθεωρείται ο χρόνος του ελέγχου. Αναφέρεται στη Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης υπ’ αριθµ. 82…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε καθηγητά, πού
διαφωνούµε µε το κείµενο που διαµορφώθηκε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Θα το δω πώς διαµορφώθηκε. Καταλαβαίνω, αλλά θα έρθω στο ποιος κάνει αυτόν τον έλεγχο. Διότι,
η βασική µου άποψη είναι ότι δεν µπορεί ο εισαγγελέας εφετών.
Δεν είµαι εναντίον κάποιου εισαγγελέα εφετών. Η βαρύτητα του
εγκλήµατος και όλα αυτά που λέει το συγκεκριµένο άρθρο –που
πρέπει να προσθέσετε κάτι άλλο τώρα, γιατί είναι και παραβίαση
των όριων επικοινωνίας που µετατρέπεται σε όρο επικινδυνότητας- δεν µπορεί να τα κάνει ένας κατά τη γνώµη µου. Δεν είναι
αρµόδιος να το κάνει ένας. Δεν µπορεί να το κάνει ένας.
Είχα πει και στην επιτροπή ότι ο προϊσχύσας Σωφρονιστικός
Κώδικας 1851/89 προέβλεπε ειδική επιτροπή, προέβλεπε ειδικό
παρατηρητήριο. Για όποιον έµπαινε µέσα στη φυλακή, λοιπόν,
υπήρχε επιτροπή εγκληµατολόγου, ψυχιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, που έλεγε «αυτός είναι επικίνδυνος» ή «είναι
λιγότερο επικίνδυνος και θέλει αυτήν την µεταχείριση.».
Τουλάχιστον εκεί έχεις την επιστήµη που µιλάει. Διαφορετικά
θα έχουµε πρόβληµα. Είχαµε πρόβληµα, που αντιµετωπίστηκε
και τότε µε τη «17 Νοέµβρη», ως προς το αν µπορούµε να φτιάξουµε µια τέτοια νοµική ρύθµιση που προσβάλλει την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια –θυµηθείτε που είχαν βάλει χώρους ένα επί ένα και
σύρµα πάνω. Πού τα είχαν βρει µέσα στο νόµο; - και ως προς το
αν µαζική µεταγωγή δηµιουργεί όρους άτυπης τιµωρητικής µεταχείρισης. Αυτά τα είπε ο Συνήγορος του Πολίτη, έτσι;
Παρ’ όλο που η Επιτροπή των Υπουργών του Συµβουλίου της
Ευρώπης µιλάει για ειδικά ασφαλισµένους χώρους, πρέπει να
υπάρχει µια αναλογία ανάµεσα στον επιδιωκόµενο σκοπό. Ποιος
είναι ο επιδιωκόµενος σκοπός; Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιος
είναι.
Επίσης δεν έχω καταλάβει και ποια είναι η ιδεολογία αυτού του
νοµοσχεδίου. Τι θέλει ακριβώς να κάνει; Είναι βέβαιο ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα, οι ειδικοί επιστήµονες θα δουν αυτό που θα ψηφίσουµε εδώ –ή δε θα ψηφίσουµε– µε τον ίδιο τρόπο που του
βλέπουµε εµείς, συγκυριακά –κατά τη γνώµη µου– µικτά και αντιφατικά;
Θέλουµε να δηµιουργήσουµε µια φυλακή πειθαρχοποίησης,
στιγµατισµού, αχρήστευσης των ήδη αχρηστευµένων µέσα στην
κρίση. Τι κάνουµε; Αποκλείουµε τους αποκλεισµένους. Οριστικοποιούµε, δηλαδή, κάποια πράγµατα. Ταυτόχρονα όµως, επειδή
δεν µπορούµε να αναµορφώσουµε, να ηθικοποιήσουµε κ.λπ., τι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι’ - 3 IOYΛIΟΥ 2014

µωρούµε κάποιον γι’ αυτό που έκανε, γι’ αυτό που είναι και γι’
αυτό που συµβολίζει. Αυτά πρέπει να τα αποφύγουµε. Δεν είναι
αυτός ο λόγος για τον οποίο τιµωρεί κάποιος. Εδώ θεωρείται ποινικό τερατούργηµα το «Πανοπτικόν» και εµείς πάµε τώρα να
φτιάξουµε µια global prison, µια γενική φυλακή, µε ένα µονοπωλιακό δίκτυο διαχείρισης και φυσικής παρακολούθησης του ανθρώπου;
Άρα, λοιπόν, το νοµοσχέδιο δηµιουργεί ζώνες «ετεροτοπίας»,
που είπε και ο Φουκώ. Είναι ένας «αντιτόπος», είναι κάτι που δεν
υπάρχει. Εκτοπίζουµε το κακό από τον κοινωνικό του χώρο. Και
τι θα µας επιστρέψει, νοµίζετε, αν το εκτοπίσεις το κακό από τον
κοινωνικό σου χώρο; Κακό θα σου επιστρέψει. Δεν θα σου επιστρέψει τίποτα καλό.
Τι θέλουµε να κάνουµε; Να δαµάσουµε το «άγριο ζώο- εγκληµατία», να το κάνουµε κατοικίδιο; Ή θέλουµε να συµφωνήσουµε
σε ένα κοινωνικό συµβόλαιο ανάµεσα σ’ εµάς και σ’ αυτούς; Δεν
είναι δυνατόν να πάµε στον Τζακ Χένρι Άµποτ, στην «Κοιλιά του
Κτήνους», να δούµε, δηλαδή, από µέσα αυτήn την ιστορία µιας
γενικευµένης τιµωρίας.
Το τελικό που έχω να πω είναι ότι στο εξωτερικό, εκεί που
έχουνε τέτοιες φυλακές, µιλάνε πάντα για 1%. Το 1% είναι οι άνθρωποι πάνω από σαράντα χρονών και µε όλους τους όρους που
σας είπα, που θα µπορούσαν να κλειστούν. Το 1% στην Ελλάδα
τι είναι ακριβώς; Για ποιους συζητάµε;
Δεν πρέπει, κύριε Υπουργέ –θα επανέλθω στις επιµέρους διατάξεις και σε διάφορες διευκρινίσεις- να θυµηθούµε το προεπαναστατικό Παρίσι, όπου είχαµε τις Oubliettes, δηλαδή χώρους«άσ’ τους να ξεχαστούν». Νοµίζω ότι το «άσ’ τους να ξεχαστούν»
ισοδυναµεί µε τον κοινωνικό θάνατο αλλά δεν ισοδυναµεί µε τον
21ο αιώνα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα το πρωί,
όπως ίσως οι περισσότεροι έχετε πληροφορηθεί, εκδόθηκε µια
προκήρυξη η οποία εστάλη µε ανώνυµο τρόπο σε ένα ηλεκτρονικό µέσο.
Η προκήρυξη αυτή στοχοποιεί συγκεκριµένα πρόσωπα από το
ΠΑΣΟΚ µεταξύ των οποίων και εµένα. Στοχοποιεί εµάς, αναλαµβάνει την ευθύνη για την επίθεση µε πολεµικό όπλο στα γραφεία
του κόµµατος πριν από ένα-ενάµιση µήνα, µε στόχο να µας εκφοβίσει. Αναφέρεται στις τροπολογίες που προτείνει το ΠΑΣΟΚ,
οι οποίες «δίνουν άλλοθι εξοµάλυνσης σε αυτό το δολοφονικό
σχέδιο» και µε τις οποίες «προσπαθεί να διασπάσει τον αγώνα
των κρατουµένων».
Από εδώ, από το Βήµα της Βουλής, από την καρδιά της κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, εµείς λέµε ότι το ΠΑΣΟΚ δε φοβάται,
ότι η δηµοκρατική παράταξη δεν τροµοκρατείται. Ότι όσο κι αν
δεν το θέλουν ορισµένοι, η ιδέα της δηµοκρατίας είναι πιο
ισχυρή απ’ όλες τις σφαίρες µαζί.
Στο παρελθόν υπήρξαν άνθρωποι, υπήρξαν ήρωες σ’ αυτήν
την παράταξη, που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη δηµοκρατία. Αυτούς, πρέπει να ξέρουν όλοι εκείνοι που στέλνουν τις
ανώνυµες προκηρύξεις, τους τιµούµε εµείς καθηµερινά µε την
πολιτική µας στάση, µε τη στάση ζωής, µε τον αγώνα που δίνουµε για να φύγουµε από την εποχή του φόβου και να ξαναδούµε την εποχή της ελπίδας, την εποχή της προοπτικής, την
εποχή της αισιοδοξίας της ελληνικής κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτοί οι οποίοι αποστέλλουν σήµερα την επιστολή απειλώντας Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πρέπει να
ξέρουν ότι εµείς όχι µόνο δεν φοβόµαστε αλλά αυτούς τους ίδιους µε τις επιστολές τους και τη συµµετοχή τους φροντίσαµε
εµείς να µην περιλαµβάνονται στην κατηγορία των ανθρώπων
που θα µεταγούν, όταν αυτοί θα συλληφθούν.
Γιατί εµείς εδώ είµαστε αποφασισµένοι απέναντι στο έγκληµα.
Είµαστε αποφασισµένοι απέναντι στην τροµοκρατία, η οποία θα
δικάζεται σε αυτήν τη χώρα µε τρόπο δίκαιο, µε τρόπο διαφανή.
Είµαστε αποφασισµένοι απέναντι στην τροµοκρατία, απ’ όπου κι
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αν προέρχεται, απέναντι σε αυτούς που θέλουν να καλλιεργήσουν στην ελληνική κοινωνία το φόβο. Απέναντι σε αυτούς, εµείς
απαντάµε µε τη δηµοκρατία, µε τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες
της δηµοκρατικής παράταξης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρέπει να απαντήσουµε στο θεµελιώδες ερώτηµα. Χρειαζόµαστε ή δεν χρειαζόµαστε φυλακές
υψίστης ασφαλείας στη χώρα; Χρειαζόµαστε φυλακές οι οποίες
να διασφαλίζουν ότι ο µεγαλέµπορος, ότι ο µεγαλοβαρυποινίτης,
ο αρχιµαφιόζος αυτής της χώρας, θα παραµένει όχι οικειοθελώς
στη φυλακή αλλά γιατί πρέπει να εκτίσει την ποινή του;
Να ξέρουν όλοι αυτοί που διαθέτουν ιδιωτικούς στρατούς και
όπλα πολυβόλα ότι δεν θα τους επιτρέψουµε να ξανακάνουν τα
Τρίκαλα πράξη, την απόδραση που κόστισε ανθρώπινες ζωές.
Ανθρώπινες ζωές! Δεν θα τα ξανακάνουν αυτά πράξη. Δεν θα ξαναζήσουµε τέτοια γεγονότα.
Είµαστε αποφασισµένοι και θα το πετύχουµε αυτό. Γιατί για
µας αυτός είναι ο στόχος. Συγκεκριµένοι βαρυποινίτες, συγκεκριµένες εγκληµατικές οργανώσεις, ιδιωτικοί στρατοί και βαρύς
οπλισµός. Γι’ αυτόν τον λόγο φτιάχνουµε, θεσπίζουµε σήµερα
τις φυλακές υψίστης ασφαλείας.
Απέναντι σε όλους όσοι λένε: «µα, δεν υπάρχει αλλού αυτό το
πράγµα», «µα, καταπατώνται ανθρώπινα δικαιώµατα», «µα, ερχόµαστε σε σύγκρουση µε διάφορα πράγµατα», τους απαντάµε
κάτι που είπαµε καθαρά και στην επιτροπή: Σε όλες τις χώρες
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, υπάρχουν φυλακές τρίτου τύπου ή φυλακές υψίστης ασφαλείας.
Η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Αγγλία, η
Ουαλία, η Ισπανία και η Ιταλία, είναι περιοχές όπου δεν σέβονται
τα ανθρώπινα δικαιώµατα; Είναι περιοχές όπου δεν ισχύει το
κράτος δικαίου; Προφανώς και δεν ισχύει αυτό που λέτε. Προφανώς και είναι περιοχές όπου ενδεχοµένως να είναι πιο αναπτυγµένη η αίσθηση του κράτους δικαίου. Ακόµα και σε αυτές
τις περιοχές –σωστά το είπε ο κ. Πανούσης- οι όροι κράτησης
στις φυλακές αυτές είναι πολύ πιο αυστηροί από αυτούς που θεσπίζουµε σήµερα στην Ελλάδα.
Γιατί, ναι, για µας είναι σηµαντικά µερικά συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα να τα προστατεύουµε ακόµα και γι’ αυτούς τους βαρυποινίτες. Γιατί για µας, ναι, είναι πιο πάνω ιεραρχικά η οικογενειακή ζωή, να µην απαγορεύσουµε δηλαδή στον
βαρυποινίτη, στον επώνυµο βαρυποινίτη, που έχει αποδράσει και
τον έχουµε ξαναπιάσει, να µην του απαγορεύσουµε την επίσκεψη
από τους συγγενείς του µέχρι τρίτου βαθµού. Για µας ιεραρχικά,
λοιπόν, για την ελληνική κοινωνία, ισχύει αυτό.
Όµως, αυτό δεν θα ταυτίζεται κάθε φορά µε το ότι ο συγκεκριµένος κρατούµενος, ο συγκεκριµένος βαρυποινίτης όποτε
θέλει θα µπαίνει κι όποτε θέλει θα βγαίνει από τη φυλακή. Όχι.
Αυτά τελειώσανε!
Και για να είµαστε καθαροί πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας
τέσσερα θεµελιώδη πράγµατα. Θεµελιώδη κατά εµάς, κατά τη
δηµοκρατική παράταξη, κατά το ΠΑΣΟΚ, συγκεκριµένα ερωτήµατα. Τα βάλαµε την πρώτη µέρα της συζήτησης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, τα θέτω και στο Τµήµα.
Ποιοι και πόσοι; Ποιοι θα µεταφερθούν σε αυτές τις φυλακές;
Θα µεταφερθούν µαζικά; Θα πάµε σε φυλακή των πεντακοσίων,
των εξακοσίων κρατουµένων; Όχι. Εµείς λέµε συγκεκριµένοι βαρυποινίτες και όχι µαζική φυλακή. Συγκεκριµένοι βαρυποινίτες,
που µε συγκεκριµένο τρόπο θα µεταφερθούν εκεί για λόγους
ασφαλείας.
Γιατί; Για ποιο λόγο θα µεταφερθούν; Πρώτο ζήτηµα, το οποίο
βάλαµε από την πρώτη στιγµή. Η ατοµική αξιολόγηση της επικινδυνότητας του εγκλείστου. Ισχύει διεθνώς. Είναι ένας κανόνας
που µπορεί να εφαρµοστεί στη χώρα µας, θα εφαρµοστεί και στη
συγκεκριµένη περίπτωση, όπως διαµορφώθηκε νοµοτεχνικά βελτιωµένο το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Και βεβαίως θα είναι και οι κρατούµενοι, οι έγκλειστοι, οι κατάδικοι για τροµοκρατική οργάνωση και τροµοκρατικές ενέργειες, όµως όχι µε την απλή συµµετοχή, όχι όταν κάποιος συµµετέχει σε µια τροµοκρατική οργάνωση αλλά εφόσον αυτός έχει
καταδικαστεί πάνω από δώδεκα έτη, δηλαδή έχει καταδικαστεί
εκτός από τη συµµετοχή και για άλλες πράξεις, οι οποίες είναι
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ιδιαιτέρως βαριές.
Εποµένως, το «πάνω από δώδεκα έτη» το εισηγηθήκαµε εµείς,
το δέχτηκε ο κύριος Υπουργός, τον οποίο συνεχάρην και στην
επιτροπή, γιατί δέχτηκε πάρα πολλές προτάσεις, παρά το γεγονός ότι η συζήτηση διεξήχθη κατά τρόπο µη εποικοδοµητικό από
την εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία δεν συνεισέφερε ούτε µισή πρόταση στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πώς; Να αποσυρθεί. Την καλύτερη πρόταση κάναµε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ολόκληρη µάλιστα, όχι η µισή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Τρίτο ερώτηµα. Ποιες θα
είναι οι συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων;
Πρώτο θέµα. Επισκεπτήρια συνηγόρων και συγγενών. Κατοχυρώνονται µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που εισήλθε σήµερα.
Δεύτερο ζήτηµα. Επικοινωνία συνηγόρων και συγγενών. Κατοχυρώνεται µε τη νοµοτεχνική βελτίωση, που εισήλθε σήµερα στο
Τµήµα.
Τρίτο ζήτηµα. Προαυλισµός. Δεν τροποποιείται τίποτα σε
σχέση µε τον προαυλισµό, ισχύουν οι γενικοί κανόνες του Σωφρονιστικού Κώδικα. Εµείς ζητάµε και τώρα στην οµιλία του ο
κύριος Υπουργός να κάνει δήλωση ερµηνευτική επ’ αυτού
ούτως, ώστε να µην υπάρξει καµµία αµφιβολία ότι θα περιοριστούν οι ώρες προαυλισµού κατά την εκπόνηση-σύνταξη του κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας των καταστηµάτων Γ’ τύπου.
Βεβαίως το δικαίωµα συνεργασίας στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, στην αποκατάσταση και στην αντιµετώπιση των ναρκωτικών ουσιών, όλα αυτά δεν θα απαγορευτούν, δεν θα περιοριστούν στα συγκεκριµένα καταστήµατα. Αυτά δεν τα ακουµπά το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Επειδή, όµως, αφορούν τον κανονισµό λειτουργίας των φυλακών, εµείς ζητούµε να κάνει τη δήλωση ο κύριος Υπουργός, ούτως ώστε να υπάρχει ως ερµηνευτική δήλωση και πολιτικά ως δέσµευση κατά την εκπόνηση
των συγκεκριµένων κανονισµών.
Τέταρτο ζήτηµα, το οποίο θέσαµε από την αρχή. Πόσο θα
διαρκεί η κράτηση στο συγκεκριµένο κατάστηµα υψίστης ασφαλείας; Υπήρξε στην αρχή µια πρώτη έκδοση του νοµοσχεδίου, η
οποία µιλούσε για δεκαετή κράτηση. Εκεί διαφωνήσαµε κάθετα.
Σήµερα, έρχεται µια πρόταση, η οποία λέει για τετραετή κράτηση. Βλέπουµε ότι µπορεί να ισορροπήσει κάπου εκεί η πολιτική
απόφαση.
Θεωρούµε ότι το σηµαντικό είναι ότι έχουµε δραστική µείωση,
ότι έχουµε περάσει τη διετή αξιολόγηση, που ήταν δική µας πρόταση, για όλους τους κρατουµένους και ότι ουσιαστικά στη δεύτερη κατηγορία έχουµε τη διετή αξιολόγηση από την αρχή,
αξιολόγηση ατοµικής επικινδυνότητας. Βλέπουµε στοιχεία συµβιβασµού.
Προτιµούµε, κύριε Υπουργέ, να πάµε στα τρία χρόνια ως ένα
σηµείο ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων προτάσεων. Συζητούµε, όµως, τα τέσσερα έτη ως ένα προηγούµενο παράδειγµα
που ισχύει στην Ιταλία, όπου βεβαίως τα υπόλοιπα δικαιώµατα
των κρατουµένων, επικοινωνίας, επίσκεψης, προαυλισµού κ.λπ.,
είναι πολύ περιορισµένα και δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα µε
το πρότυπο φυλακής που φτιάχνουµε εµείς στην Ελλάδα. Ωστόσο εκεί υπάρχει η κατ’ αρχάς τετραετής µεταφορά.
Και επειδή θα πουν κάποιοι. µα δεν έχουν δικαίωµα στην άδεια,
θα πρέπει να τονίσω εδώ, για όποιους δεν το ξέρουν, ότι όποιος
αξιολογείται ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος έγκλειστος δεν λαµβάνει
άδεια για τα τρία πρώτα χρόνια. Εποµένως, ο περιορισµός των
δικαιωµάτων δεν είναι ουσιαστικός στην µεταφορά, γιατί ουσιαστικά αφορά µόνο την άδεια κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε τονίσει κατ’ επανάληψη το ζήτηµα της
τριπλής ασφάλειας στα συγκεκριµένα καταστήµατα. Εµείς πιστεύουµε πολύ ότι η συνεργασία µεταξύ εξωτερικής φρουράς
και ελληνικής αστυνοµίας µπορεί να έχει το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα και προφανώς στο εσωτερικό να υπάρχουν µόνο οι
σωφρονιστικοί υπάλληλοι.
Πιστεύουµε, δηλαδή, ότι το άρθρο 2 και το άρθρο 15, πρέπει
να τα τροποποιήσουµε µε τρόπο, ώστε να έχει τη δυνατότητα
συνεργασίας και να ασκεί τα καθήκοντά της η εξωτερική φρουρά
σε εξωτερική φύλαξη των φυλακών και στην περιµετρική φρούρηση των φυλακών να µπει η ελληνική αστυνοµία, όπως τουλά-
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χιστον και η ίδια αποδέχεται.
Θεωρούµε πολύ σηµαντική την δική σας πρωτοβουλία να αποσυρθεί το άρθρο 8, το οποίο αφορούσε την πρόοδο της διοίκησης χωρίς την παρουσία συνηγόρου και κατηγορουµένου. Το
θεωρούµε µια απόλυτα επιτυχή πρωτοβουλία.
Πιστεύουµε ότι στο νέο Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, µπορούµε να αντιµετωπίσουµε µε τρόπο συνεκτικό όλο αυτό το πρόβληµα που ενδεχοµένως υπάρχει στις δίκες µε πολλούς κρατουµένους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συνήθως η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής «σηκώνει» διάφορα ζητήµατα. Αν το πρόβληµα
το οποίο υπάρχει στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι τόσο µεγάλο, θεωρείτε ότι αυτή θα ήταν η έκθεση που θα έδινε η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, η οποία έχει τα στοιχεία πολλές
φορές της αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας στην επιστηµονική δουλειά που µας παραδίδει κάθε φορά στην Ολοµέλεια;
Ουσιαστικά αυτό το οποίο αναδεικνύει είναι αυτό που θεραπεύτηκε, το οποίο έχει να κάνει µε τα επισκεπτήρια των συγγενών.
Το δεύτερο σηµείο το οποίο αναδεικνύει -και θα µου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να το δούµε λιγάκι αυτό το ζήτηµα, εφόσον
αναδεικνύεται από την αρµόδια Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής- είναι το ζήτηµα του DNA. Δηλαδή, λέει ότι πρέπει να δούµε
τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα τηρούµε αυτά τα στοιχεία. Νοµίζω ότι επιστηµονικά, ακριβώς
επειδή το προτείνει η αρµόδια Υπηρεσία της Βουλής, θα έπρεπε
να το δούµε µε έναν τρόπο ο οποίος να είναι συνεκτικός.
Επίσης, θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικές τις ευεργετικές διατάξεις που εισάγει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο εισάγει διατάξεις οι οποίες ουσιαστικά δίνουν
τη δυνατότητα να απολυθεί ένα µεγάλο κοµµάτι κόσµου που έχει
εκτίσει τα 2/5 της ποινής του ή έχει εκτίσει ένα κοµµάτι της στερητικής της ελευθερίας ποινής του.
Αυτό για εµάς είναι πάρα πολύ σηµαντικό, όχι µόνο γιατί τα
σωφρονιστικά καταστήµατα θα µπορέσουν να αντιµετωπίσουν
το πρόβληµα υπερπληθυσµού που παρατηρείται αλλά κυρίως
γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα µπορέσουν να έχουν το αποτέλεσµα
της δικής τους προσπάθειας, δηλαδή ότι έχουν εκτίσει την ποινή
τους κατά τρόπο συνετό, ότι έχουν προχωρήσει στη σωφρονιστική τους διαδικασία και η ελληνική πολιτεία τους ανταµείβει µε
την υφ’ όρον απόλυση.
Τέλος, θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντική την πρωτοβουλία του
Υπουργείου σε σχέση µε τις εκπαιδευτικές άδειες που έχει λάβει
ένας κρατούµενος ο οποίος ανήκει στην κατηγορία που ενδεχοµένως θα έπρεπε να µεταχθεί στη φυλακή υψίστης ασφαλείας.
Είναι µια πρωτοβουλία η οποία πραγµατικά θωρακίζει το δικαίωµα των συγκεκριµένων κρατουµένων στην εκπαίδευση, καταδεικνύει τον φιλελεύθερο τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει το
ζήτηµα αυτό η κοινοβουλευτική πλειοψηφία τουλάχιστον και νοµίζω ότι κατοχυρώνει τις ελευθερίες και τα δικαιώµατα των κρατουµένων, αυτών δηλαδή που είναι σήµερα κρατούµενοι, είναι
έγκλειστοι, έχουν πάρει τουλάχιστον τρεις εκπαιδευτικές άδειες,
δεν έχουν προβεί σε κανένα πειθαρχικό παράπτωµα και οι οποίοι
δεν θα µεταχθούν στις φυλακές υψίστης ασφαλείας αλλά θα παραµείνουν στα καταστήµατα κράτησης ως έχουν.
Αφορά ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την προσπάθειά τους για
να καλλιεργηθούν, να εκπαιδευτούν και προφανώς απέναντι σε
αυτούς, πολύ ορθά, εµείς ως Έλληνες νοµοθέτες, ως νοµοθετική
εξουσία, συµπεριφερόµαστε µε έναν τρόπο ο οποίος τους δίνει
τη δυνατότητα να συνεχίσουν να το πράττουν αυτό µη µεταγόµενοι στο κατάστηµα υψίστης ασφαλείας.
Θα µπορέσουµε, µε τη δυνατότητα που ευελπιστούµε να µας
δώσει η Διάσκεψη των Προέδρων, να κάνουµε και µια συζήτηση
επί των άρθρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα ακόµη λεπτό.
Θα κλείσω µε το εξής. Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι αυτή η λογική που αναπτύσσεται από το πρωί, ενός κιτρινισµού, ενδεχοµένως ενός εκβιασµού της ελληνικής κυβέρνησης από συγκεκριµένο Μέσο, θα µας βρει όλους απέναντι. Οι λογικές της σκανδα-
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λολογίας, λογικές του παρελθόντος που έχουν εξεταστεί και
επανεξεταστεί και έχουν τεθεί στο αρχείο, ανώνυµες καταγγελίες
ή -τις προάλλες- βίντεο ιδιωτικών στιγµών, όλες αυτές οι λογικές
του κιτρινισµού, της σκανδαλολογίας και της σπίλωσης συνειδήσεων, της σπίλωσης προσωπικοτήτων, θα µας βρουν απέναντι
κατά τρόπο απόλυτο.
Μπορεί να υπάρχουν µορφώµατα µέσα στο Κοινοβούλιο τα
οποία τα εξυπηρετεί µια τέτοια λογική κιτρινισµού και δηλητηρίασης της ελληνικής κοινής γνώµης, όµως απέναντι σε αυτές
τις λογικές της συκοφαντίας, της δυσφήµισης, του κιτρινισµού,
της «ζούγκλας» εµείς ως δηµοκρατικά κόµµατα πρέπει να έχουµε
αρραγές µέτωπο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω
λέγοντας ότι θλίβοµαι βαθύτατα, κύριε Υπουργέ και κύριοι Βουλευτές, κάθε φορά που κατά τη συζήτηση µιας ένστασης αντισυνταγµατικότητας, η οποία κατατείνει στην προστασία του
πολιτεύµατός µας ως δηµοκρατίας και κράτους δικαίου, ακούγονται φωνές ευτελισµού του Συντάγµατος και απαξίωσής του,
αναφορές στο Σύνταγµα σαν να είναι διαδικασία, σαν να είναι περιτύλιγµα, ενώ άλλη είναι η ουσία. Για µας είναι ουσία το Σύνταγµα και θα επιµένουµε να θέτουµε τα συνταγµατικά ζητήµατα
µε τον τρόπο που αναδεικνύονται αδήριτα και αµείλικτα από τις
δικές σας πρωτοβουλίες.
Και µη ξαναµιλήσετε για επιστράτευση και στρατολόγηση του
Συντάγµατος. Είναι δυο λέξεις που επιλέξατε να χρησιµοποιήσετε. Επιστρατεύσεις κάνει η Κυβέρνησή σας αντισυνταγµατικές. Δεκαοκτώ µήνες βρίσκονται οι εργαζόµενοι στις συγκοινωνίες σε επιστράτευση. Δεκαπέντε µήνες αρνείστε να συζητήσετε
την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για άρση της επιστράτευσης και ήδη
απειλείτε άλλους εργαζοµένους στη ΔΕΗ µε επιστράτευση, εάν
διεκδικήσουν για λογαριασµό του ελληνικού λαού αυτό το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ηλεκτρική ενέργεια να προστατευθεί
και να µην ξεπουληθεί.
Καταθέτω, όµως, τη θλίψη µου και για την απαξίωση που επιδεικνύετε στην ανθρώπινη ζωή και στην αξιοπρέπεια του κάθε
ανθρώπινου όντος για ό,τι κι αν έχει καταδικαστεί αλλά και για
το γεγονός ότι κοµπάζετε, κύριε Υπουργέ, ότι δήθεν η χώρα µας
δεν έχει δήθεν καταδικαστεί για βασανιστήρια. Γνωρίζετε ότι
είναι ψευδές αυτό που ισχυρίζεστε, γνωρίζετε τη δηµόσια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων, γνωρίζετε τις πάµπολλες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και φαντάζοµαι να µην τολµήσετε
να ισχυριστείτε κατά τα πρότυπα Δένδια ότι ο βασανισµός µέχρι
θανάτου του Ιλί Καρέλι ήταν οτιδήποτε άλλο από βασανιστήριο,
διότι θα εγγράψετε άλλη µια µελανή κηλίδα και µία κατάµαυρη
σελίδα στη δική σας προσωπική διαδροµή στο Υπουργείο.
Κύριε Υπουργέ, πρωτίστως το νοµοθέτηµα αυτό θέτει ζητήµατα δηµοκρατίας. Και όταν µιλούµε για δηµοκρατία, δεν µπορεί
να µη µιλήσουµε για την απόπειρα χειραγώγησης της δικαιοσύνης την οποία επιχειρείτε. Είναι µελανός ο απολογισµός των προσπαθειών παράκαµψης της δικαστικής κρίσης, διακίνησης
επιρροής µεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, κάµψης
του δηµοκρατικού φρονήµατος των δικαστών και αναζήτησης
επιστράτων, προθύµων να παραβιάσουν τη συνταγµατική νοµιµότητα, µεταξύ των δικαστών.
Το µνηµόνιο και οι µνηµονιακές κυβερνητικές πολιτικές βάλλουν κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Το γνωρίζετε πολύ
καλά αλλά δεν αντιλέγετε στον εξανδραποδισµό της Θέµιδος,
παρά επικουρείτε την πολιτειακή διολίσθηση. Πρόσφατα στην
έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, αναφέρεται ότι οι
δικαστικές αποφάσεις ακύρωσης µνηµονιακών µέτρων, όπως οι
περικοπές µισθών και τα χαράτσια στην ιδιοκτησία, συνιστούν
ρίσκα για την εφαρµογή του ελληνικού προγράµµατος και ότι οι
ελληνικές αρχές, εσείς δηλαδή, αναλάβατε να άρετε τα ρίσκα µε
αντίµετρα. Και υπάρχει και επιστολή του κ. Σαµαρά, του κ. Στουρνάρα και του κ. Προβόπουλου ότι είναι πανέτοιµοι να παρακάµψουν τα ρίσκα αυτά, δηλαδή τη δικαιοσύνη.
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Σας το είπε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, που µίλησε για
σταθερή άρνηση της εκτελεστικής εξουσίας να συµµορφώνεται
σε δικαστικές αποφάσεις που παρεκκλίνουν από την πολιτική της
και µίλησε και για κοινωνικό εκβιασµό.
Σας το είπε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, που ευθέως αναφέρθηκε σε νοµοθετικές πρακτικές σας που δεν υπηρετούν το
δηµόσιο συµφέρον αλλά εξυπηρετούν ελεγχόµενους, κάνοντας
ειδική αναφορά σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης, πολλές από τις οποίες τις έχουµε δηµοσιοποιήσει µε τη «Μαύρη
Βίβλο της ντροπής».
Δεν είναι αυτά, κύριε Υπουργέ, µεµονωµένα ή τυχαία περιστατικά. Επί διακυβέρνησης Σαµαρά και επί υπουργίας σας, η κυβερνητική δράση καταγράφεται κραυγαλέα υπονοµευτική της
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και ευθέως παρεµβατική σε ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις.
Ενδεικτικά αναφέρω.
Διοργάνωση εξωθεσµικών συναντήσεων λειτουργών της δικαιοσύνης µε την Task Force και την τρόικα. Καταγγέλθηκαν
αυτά και στην επιτροπή.
Νοµοθέτηση κατά παραγγελία της τρόικας, µέσω e-mail, µε
καθ’ υπόδειξη παρασκευή κωδίκων, όπως ο Κώδικας Δικηγόρων
ή ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας.
Νοµοθετήµατα κοµµένα και ραµµένα προς εξυπηρέτηση των
τραπεζών και προς εξουθένωση των πολιτών.
Νοµοθετική παρέµβαση στις εκκρεµείς υποθέσεις προσωρινής
δικαστικής προστασίας, που διατάσσουν προσωρινή επαναπρόσληψη, τις οποίες υποχρεώσατε τους δικαστές να τις κρίνουν σε
µηδενικό χρόνο, για να τις διαπραγµατεύεστε ως «δεξαµενή απολύσεων», κατά την προσφιλή σας φρασεολογία.
Πρωτοφανής άρνηση συµµόρφωσης της Κυβέρνησης στις δικαστικές αποφάσεις, όπως η προσωρινή διαταγή και η απόφαση
αναστολής για την υπόθεση της ΕΡΤ, οι αποφάσεις επαναπρόσληψης των «διαθεσίµων» καθαριστριών, των σχολικών φυλάκων,
των εργαζοµένων της ΕΡΤ, η απόφαση για το χαράτσι.
Εγκαθίδρυση µιας επιδεικτικής απευθείας προσφυγής στον
Άρειο Πάγο –σήµερα µάλιστα νοµίζω ότι είναι στη Διάσκεψη των
Προέδρων το θέµα της τοποθέτησης νέου Προέδρου του Αρείου
Πάγου- µε παράκαµψη του δεύτερου βαθµού δικαιοδοσίας.
Άρνηση συζήτησης στη Βουλή του «βίντεο Μπαλτάκου». Εκκρεµεί από τις 3 Απριλίου η αίτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξη Τσίπρα, για προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση -έχουµε
πάει µετά από πολλές, πάρα πολλές ηµερήσιες διατάξεις- και
εξοικονόµηση παρέµβασης προς αποτροπή νέων αποκαλύψεων
και καθαυτής της διερεύνησης του περιεχόµενου των δηλώσεων
Μπαλτάκου.
Πρωτοφανείς παλινωδίες σας στην υπόθεση της δικογραφίας
Μιχελάκη.
Σκόπιµη καθυστέρηση διαβίβασης της ποινικής δικογραφίας
για τα υποβρύχια στη Βουλή.
Αιφνιδιαστικό και εσπευσµένο κλείσιµο της Βουλής για να µην
ανακοινωθεί στην Ολοµέλεια η δικογραφία.
Μεθόδευση παραγραφής των ποινικών ευθυνών ΒενιζέλουΠαπακωνσταντίνου και πρωτοφανής επίθεση στους εισαγγελείς
που έπραξαν το καθήκον τους.
Παιχνίδια και «κόλπα» µε την καταβολή των οφειλοµένων
στους δικαστικούς λειτουργούς, για να διατηρούνται σε εκκρεµότητα, και υποσχέσεις για συνταξιοδοτική τους αποκατάσταση
σε νέες θέσεις διευθυντή φυλακών, σαν αυτές που περιέχονται
στο νοµοσχέδιο.
Δεν νοµίζω ότι αυτά, κύριε Υπουργέ, συνθέτουν µίαν εικόνα
ενός Υπουργείου που µεριµνά για τη δικαιοσύνη ούτε και ενός
Υπουργού που πάντοτε παρεµβαίνει µε γνώµονα τη δικαιοσύνη
και την ισονοµία.
Έρχοµαι στο κοµµάτι του νοµοσχεδίου που αφορά το όραµά
σας για το σωφρονιστικό σύστηµα, ένα όραµα που συνοψίζεται
σε τέσσερις λέξεις: «λευκά κελιά-µαύρες τρύπες της νοµιµότητας».
Σε εποχές εκτάκτου ανάγκης και υπό τις ιαχές προσώπων και
κυβερνήσεων που προφασίζονται ότι υπερασπίζονται τη νοµιµότητα, έχει ιστορικά καταγραφεί ότι διαπράττονται τα µεγαλύτερα
εγκλήµατα σε βάρος της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
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Για την υπεράσπιση, υποτίθεται, των Ηνωµένων Πολιτειών απέναντι στον κίνδυνο της τροµοκρατίας, έγιναν το 2001 πατριωτικός νόµος-διατάξεις, µε τις οποίες έκτακτες στρατιωτικές επιτροπές του Γκουαντανάµο της Κούβας µπορούσαν να δικάζουν
υπόπτους χωρίς να εφαρµόζουν τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου, την αρχή της νοµιµότητας και τις προϋποθέσεις της δίκαιης δίκης, όπως ίσχυαν επί αµερικανικού εδάφους, συνθήκες
στρατοπέδων συγκέντρωσης, προσωρινή κράτηση επ’ αόριστον,
βασανιστική, απάνθρωπη, εξευτελιστική µεταχείριση κρατουµένων, δίκες µε αποκλεισµό κατηγορουµένων και συνηγόρων υπεράσπισής τους, µε απόκρυψη στοιχείων της δικογραφίας για
λόγους ασφαλείας και µε πλήρη αποστέρηση δικαιωµάτων έννοµης προστασίας, κατά παράκαµψη των θεµελιωδών αρχών προστασίας των πιο ζωτικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών.
Όλα αυτά είναι όνειδος για το νοµικό πολιτισµό που ερείδεται
στις αρχές του Διαφωτισµού, της Γαλλικής Επανάστασης, της
Διακήρυξης της Αµερικανικής Ανεξαρτησίας.
Στη χώρα µας, χάριν της προστασίας, υποτίθεται, από την τροµοκρατία, δηµιουργήθηκαν εν αρχή ειδικοί νόµοι για ειδικά δικαστήρια, µε ειδικές κληρώσεις, από συγκεκριµένους δικαστές
–δύο εκ των οποίων είναι και σύµβουλοί σας- που συνεδριάζουν
στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Ευθεία βολή στην αρχή
της δηµοσιότητας, όταν µάλιστα συλλέγονται οι ταυτότητες των
προσερχοµένων.
Η συναφής νοµοθεσία και νοµολογία εµπλουτίστηκε µε διατάξεις και ερµηνείες που επιτρέπουν στο δικαστήριο να δικάζει
ερήµην των κατηγορουµένων και εν απουσία των συνηγόρων
τους. Επιχειρήσατε µια τέτοια διάταξη να φέρετε και τώρα την
αποσύρετε. Κρατάτε, όµως, άλλες.
Η Κυβέρνησή σας, σε συνέχεια των κυβερνήσεων Σηµίτη, Καραµανλή, Παπανδρέου, Παπαδήµου, αποδείχθηκε εξαιρετικά επινοητική και ενεργητική στη συρρίκνωση του κράτους δικαίου.
Προ µηνών νοµοθετήσατε την άρνηση χορήγησης αντιγράφων
της δικογραφίας σε κατηγορουµένους, για λόγους ασφαλείας,
κατά το πρότυπο των επιτροπών του Γκουαντανάµο. Συστηµατικά µετατρέψατε σε κανόνα το δίκαιο της εξαίρεσης, προβλέποντας παρεκκλίσεις στη σωφρονιστική αντιµετώπιση των κρατουµένων και παρεµβαίνοντας στην εκτέλεση των ποινών που
έχουν επιβάλει τα δικαστήρια. Επιβάλατε τη δική σας ηθικοπλαστική και βαθιά αντιδραστική αντίληψη, που παραγνωρίζει την
πραγµατική ποινική απαξία συγκεκριµένων συµπεριφορών όπως
προσδιορίζεται µε την ποινή. Παραβιάζει έτσι την ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης, καταλύει την αρχή της εξατοµίκευσης της ποινής και ακυρώνει το δικαιοπολιτικό σκοπό της, δηλαδή το σωφρονισµό και την επανένταξη.
Με το νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, αλλά και µε προηγούµενα νοµοθετικά εκτρώµατα, ποινή πέντε ετών για ένα αδίκηµα,
όπως παραδείγµατος χάριν η ληστεία µε βίαιη αφαίρεση ενός κινητού, µπορεί να αποδειχθεί πιο βαριά από ποινή δέκα ετών –διπλάσια- για ένα άλλο αδίκηµα, όπως ας πούµε η απάτη σε βάρος
του δηµοσίου µε αστρονοµικό οικονοµικό αντικείµενο. Κι αυτό
γιατί στον καταδικασθέντα για το δεύτερο αδίκηµα, δηλαδή για
την απάτη σε βάρος του Δηµοσίου µε πολύ µεγάλο αντικείµενο,
δίνονται νοµοθετικά άπειρες δυνατότητες µείωσης ή αναστολής
της ποινής ή υφ’ όρον απόλυσης ή εναλλακτικών τρόπων έκτισης, από τις οποίες αποκλείεται ο καταδικασθείς για το πρώτο,
ο ληστής κινητού.
Αποκορύφωµα αυτής της αντιδραστικής πολιτικής, είναι το
ψευδεπίγραφο νοµοσχέδιό σας -διότι δεν πρόκειται για νοµοσχέδιο µόνο ποινικού και σωφρονιστικού δικαίου- που τροποποιεί
επτά κώδικες και διαλύει κυριολεκτικά το σωφρονιστικό σύστηµα
εφαρµόζοντας εκδικητική στρατηγική και εξουθενωτική τακτική
απέναντι σε συγκεκριµένες κατηγορίες κρατουµένων, υποδίκους
ή καταδικασθέντες για αδικήµατα υπαγόµενα στις διατάξεις κυρίως περί τροµοκρατικής οργάνωσης, κάποια εγκλήµατα µόνο
της εγκληµατικής οργάνωσης, εγκλήµατα κατά του πολιτεύµατος και κατά περίπτωση ορισµένα άλλα.
Το νοµοσχέδιό σας, προβλέπει φυλακές τύπου Γ’ στις οποίες
αποθηκεύονται κρατούµενοι εν αρχή είπατε τουλάχιστο για δέκα
έτη, τώρα λέτε «Για τέσσερα, να το αφήσω;» Και σας λέει το
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ΠΑΣΟΚ «Να το αφήσετε ή κάντε το τρία». Έχει κανείς σας συναίσθηση τι θα πει τρία χρόνια φυλακή;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εσείς έχετε συναίσθηση τι θα πει θάνατος;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή ρωτάτε, κύριε Υπουργέ,
τι θα πει θάνατος, έχω να σας πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο, όπου
πολλές φορές χωρίς να δικασθούν τους αφαιρείτε τη δυνατότητα άδειας, τους εναλλακτικούς τρόπους έκτισης της ποινής,
τα κατοχυρωµένα θεµελιώδη δικαιώµατα του κρατουµένου,
όπως είναι το δικαίωµα επικοινωνίας και επισκεπτηρίου, αυτό το
νοµοσχέδιο συνιστά νοµοσχέδιο εξόντωσης ανθρώπινης ύπαρξης, επιβολής συνθηκών ηθικού και ψυχικού θανάτου.
Συνιστά έµµεση επιβολή της απαγορευµένης σε όλες τις
χώρες-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης θανατικής ποινής που
δροµολογείται από τους προφανείς νοσταλγούς της και από
τους πάλαι ποτέ ή διαχρονικούς νοσταλγούς άλλων καθεστώτων,
πολλοί από τους οποίους στελεχώνουν την Κυβέρνηση και την
Κοινοβουλευτική σας Οµάδα.
Παράλληλα, εισάγετε ρυθµίσεις αποψίλωσης υπερασπιστικών
δικαιωµάτων του συνηγόρου υπεράσπισης, όπως είναι ο σχολιασµός των αποδεικτικών µέσων και η επ’ ακροατηρίω ανάγνωση
εγγράφων αλλά και επιχειρήσατε να παρακάµψετε ως περιττή
καθεαυτή την παρουσία του στη δίκη.
Επιχειρήσατε και επιχειρείτε χωρίς σχέδιο, να µεταφέρετε την
περιµετρική φύλαξη και συγκεκριµένες ενέργειες στο εσωτερικό
των σωφρονιστικών καταστηµάτων στην Ελληνική Αστυνοµία,
παρά τις αντιδράσεις και των ίδιων των αστυνοµικών και ως αποκορύφωµα αντιδραστικού εκτροχιασµού, διευκολύνετε ρητά την
οπλοχρησία κατά παρέκκλιση του νόµου περί χρήσης όπλων από
αστυνοµικούς, όταν -όπως λέτε- η τήρηση των προϋποθέσεων
αστυνοµικής οπλοχρησίας κρίνεται µάταιη.
Είναι ανοιχτή η υπόθεση των ΕΚΑΜ στη φυλακή των Γρεβενών
και του βασανισµού µε taser -θα µιλήσουν οι συνάδελφοι από
πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ- και δεν µπορείτε να παίζετε µε ανθρώπινες
ζωές ούτε βέβαια να παίζετε µε το κορυφαίο δικαίωµα, που είναι
το δικαίωµα στη ζωή, δίνοντας «λευκή» επιταγή σε αστυνοµικούς
και εξωτερικούς φρουρούς να κάνουν χρήση του όπλου τους
κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, όταν πρόκειται για
κρατουµένους.
Δεν είναι απόκληροι και δεν είναι απορρίµµατα της κοινωνίας,
κύριε Υπουργέ, οι κρατούµενοι. Είναι άνθρωποι υπό την ευθύνη
της πολιτείας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι άνθρωποι για τους οποίους φέρετε ακέραια την ευθύνη
της αξιοπρέπειας και της επανένταξής τους. Και το γεγονός ότι
επιχειρείτε τελικά να κάµψετε το ηθικό τους και να σκοτώσετε
την ελπίδα τους είναι µία πολιτική ιδιαίτερα δειλή, γιατί το κράτος
που µε αυτόν τον τρόπο εξουθενώνει και εξοντώνει, η πολιτεία
που θέλει να ισοπεδώσει την ανθρώπινη ύπαρξη, τελικά παραιτείται από την ίδια της την αποστολή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Υπουργέ, σας το είπε µε θεσµική παρρησία ο Πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά την ακρόαση των φορέων. Τις ρυθµίσεις που επιχειρεί το νοµοσχέδιό σας, θα τις ζήλευε οποιοδήποτε καθεστώς λειτουργεί υπό πολιτειακή εκτροπή
και αναφέρθηκε ρητά σε έκτακτα στρατοδικεία.
Η απάντηση της πολιτείας στο έγκληµα δεν µπορεί να υπερβαίνει την ποινή και να φθάνει στην εξουδετέρωση του καταδικασθέντος ως εσωτερικού εχθρού ούτε βέβαια στη θέσπιση
τεκµηρίου διαχρονικής υποψίας εναντίον συγκεκριµένων κρατουµένων. Διότι, µην κρύβεστε, αυτό το οποίο κάνετε µε αυτές τις
επανεξετάσεις και τις προϋποθέσεις είναι ότι υποβάλλετε ανθρώπους που έχουν δικαστεί και ξαναδικαστεί στο µαρτύριο και στο
βασανιστήριο να δικάζονται κάθε µέρα µέσα στη φυλακή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τέτοιες επιλογές, κύριε Υπουρ-
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γέ, προσκρούουν στο αίσθηµα δικαίου των πολιτών αλλά και
όλων ανεξαιρέτως των ενδιαφεροµένων φορέων. Όλοι, µονάδες
επανένταξης, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, εξωτερικοί φρουροί,
αστυνοµικοί, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, συνήγοροι υπεράσπισης, ανεξάρτητες αρχές, Συνήγορος του Πολίτη, Εθνική
Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, ενώσεις προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο
νοµοσχέδιο. Προσκρούουν ακόµα, κύριε Υπουργέ, στην κραυγή
αγωνίας των κρατουµένων, που κάλεσαν και καλούν σε συµπαράσταση τους δηµοκρατικούς πολίτες, για να µη µετατραπούν
οι ζωές τους σε πεδίο εκτόνωσης της εξουσίας και οι φυλακές
της χώρας σε χώρους εξόντωσης της ελπίδας.
Η απεργία πείνας δεν είναι αστείο και όσοι αισθανθήκατε ότι
πρέπει να κοµπορρηµονείτε που µετά από δέκα σχεδόν ηµέρες
απεργίας πείνας τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αυτής εδώ της
χώρας δεν αφιέρωσαν ένα λεπτό σε αυτό το φοβερό γεγονός,
νοµίζω ότι πρέπει να επανεξετάσετε τη στάση σας, γιατί σε µία
δηµοκρατία δεν χωρούν ούτε «λευκά» κελιά ούτε «µαύρες» τρύπες της νοµιµότητας.
Σε µία ευνοµούµενη πολιτεία δεν υπάρχουν αόρατοι άνθρωποι, κρατούµενοι ή µετανάστες, στους οποίους επιτρέπεται κάποιοι να κάνουν τον βίο αβίωτο, όπως είχε δηλώσει ο πρώην
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας. Το ίδιο δόγµα εφαρµόζετε,
τη µετατροπή της ζωής σε αβίωτη συνθήκη για τους κρατουµένους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ένα κράτος δικαίου, τα σωφρονιστικά καταστήµατα δεν µπορεί να µετατρέπονται σε αποθήκες ανθρώπινων ψυχών που δοκιµάζονται στον πυρήνα της
ύπαρξής τους.
Κύριε Υπουργέ, έγινε πολύς λόγος για την τροµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόµα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε και δευτερολογία. Είστε και έγκυρη και έγκριτη
και γνωρίζετε. Δεν γίνεται, έχουµε άλλους τέσσερις εισηγητές…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας
άκουσα. Θα ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, έχετε
περάσει τον χρόνο, µε την ανοχή και την κατανόησή µου, κατά
πέντε λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ολοκληρώσω. Την άκουσα τη
σύστασή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να την εφαρµόσετε
παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ
Κύριε Υπουργέ, έγινε πολύς λόγος για την τροµοκρατία. Στη
δευτερολογία µου θα σας µιλήσω για την καθεστωτική τροµοκρατία, για την τεχνική, δηλαδή, τροµοκράτησης της κοινωνίας
ως εργαλείο κατεδάφισης του κράτους δικαίου και προώθησης
της µνηµονιακής πολιτικής.
Διότι, κύριε Υπουργέ, εκείνοι οι οποίοι συµπράττουν στη σοβαρή βλάβη των προστατευόµενων έννοµων αγαθών από τους
νόµους που εσείς έχετε φέρει για να ποινικοποιήσετε την τροµοκρατική οργάνωση, αυτοί οι οποίοι συµπράττουν στον εκφοβισµό
των πολιτών και στον εκβιασµό των πληθυσµών και των κοινοβουλίων είτε µε την απειλή µη εκταµίευσης της εκάστοτε επόµενης δόσης είτε µε το βίαιο κλείσιµο των τραπεζών όπως συνέβη
στην Κύπρο είτε µε την τροµοκρατική περιγραφή συνθηκών χρεοκοπίας προς συµµόρφωση στις προωθούµενες κοινωνιοκτόνες
και δικαιοκτόνες µνηµονιακές ρυθµίσεις, που έχουν καταγεγραµµένα θύµατα, ενώ ταυτόχρονα ανέχονται και πολλές φορές καλωσορίζουν τους έξωθεν εκβιασµούς, ενώ υποσκάπτουν τη
συνταγµατική τάξη µε σωρεία πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και ευθείες παρεµβάσεις στη νοµοθετική και δικαστική εξουσία, ενώ καταστρέφουν αποδεδειγµένα τις πολιτικές και
οικονοµικές δοµές, όχι µόνο της χώρας αλλά και των διεθνών οργανισµών στους οποίους ανήκουµε, µέσα από αντιευρωπαϊκές
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συµβάσεις, όπως τα µνηµόνια, ενώ παραδίδουν αµαχητί την
εθνική κυριαρχία και ξεπουλούν τη δηµόσια περιουσία και ιδιοκτησία, δεν δικαιούνται να προσποιούνται ότι δήθεν κόπτονται
για τα ίδια έννοµα αγαθά, όταν αυτά βάλλονται από τροµοκρατικά χτυπήµατα τετελεσµένα ή προαναγγελλόµενα ως ενδεχόµενα ή πολλές φορές εκ των υστέρων αναλαµβανόµενα πάντοτε
από πρωτοεµφανιζόµενες οργανώσεις που είχαν ξεχάσει -φαίνεται- να αναλάβουν την ευθύνη τους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Αυτή είναι επίσηµη θέση
του ΣΥΡΙΖΑ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
πάει άλλο να ακούµε το µανιφέστο της κ. Κωνσταντοπούλου!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πόση ώρα θα µιλάει;
Σας είπε κανείς ότι είναι τόσο σοβαρά αυτά που λέτε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λέγοντας αυτά, ολοκληρώνω µε
µια φράση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καταλαβαίνετε, όµως,
ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν δίκιο, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Υπήρξε µεγάλη ανοχή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω µε µία φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε σε
τριάντα δευτερόλεπτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Δρίτσα, αυτή είναι
η επίσηµη θέση σας; Όταν στοχοποιούνται Βουλευτές εδώ µέσα,
αυτή είναι η επίσηµη θέση σας;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Τριαντάφυλλε, αυτό στο
οποίο εσείς αναφερθήκατε δεν το γνωρίζω και µάλλον ήσασταν
ο πρώτος που το έµαθε, διότι εµείς δεν έχουµε ενηµερωθεί. Θα
καταθέσετε τις προκηρύξεις στα Πρακτικά και θα τοποθετηθούµε. Όµως, µη διεκδικείτε, εν πάση περιπτώσει, µε αυτόν τον
τρόπο να τροµοκρατείτε την κοινωνία ή την Αντιπολίτευση και να
της λέτε ότι δεν δικαιούται διά να οµιλεί. Διότι εδώ έχουµε ένα
νοµοσχέδιο και αυτό το οποίο κάνετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ο κ. Τριαντάφυλλος δεν είπε κάτι τέτοιο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε ένα νοµοσχέδιο και αυτό το οποίο κάνετε,
είναι ότι θέλετε να υποκαταστήσετε την ισχύ του δικαίου από το
δίκαιο του ισχυρού, νοµίζοντας ότι είστε εσείς οι ισχυροί.
Είστε µια πολύ αδύναµη Κυβέρνηση, έκπτωτη και απονοµιµοποιηµένη ηθικά και πολιτικά. Πολύ σύντοµα, λοιπόν –και µιας και
έχουµε επί της αρχής συζήτηση- αυτές σας οι πρωτοβουλίες θα
καταρριφθούν και θα ανακληθούν από µια βασική αρχή που πρέπει όλοι να θυµόµαστε, την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, που
ποτέ µα ποτέ δεν θα νοµιµοποιήσει αυτά τα εκτρώµατα που σήµερα φέρνετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων η συνάδελφος κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες έχουµε εκφράσει ήδη από το στάδιο της επεξεργασίας
στην επιτροπή, την αντίρρησή µας για το γεγονός ότι το παρόν
νοµοσχέδιο εισάγεται σε θερινό τµήµα της Βουλής, καθώς πραγµατικά ακόµη και µέχρι σήµερα που µιλάµε, αδυνατούµε απόλυτα να αντιληφθούµε το βεβιασµένο και το επείγον της υπόθεσης.
Επίσης, έχουµε πει πως καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο, αν και ειλικρινά δεν είµαστε αντίθετοι στην επικαιροποίηση ή βελτίωση διατάξεων των βασικών κωδίκων. Το θέµα,
όµως, είναι πώς επιχειρείται να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως δηλώσαµε
και στην επιτροπή, εµείς δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε την
αποσπασµατική προσέγγιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ιδιαίτερα σε σχέση µε νοµοθετήµατα που έχουν θεµελιακό χαρακτήρα, όπως είναι οι κώδικες. Δεν µπορεί, δεν είναι δυνατόν, κάθε τρεις και λίγο να γίνονται µεµονωµένες αλλαγές, µόνο και
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µόνο για να διαπιστώσουµε λίγο αργότερα πως πρέπει να κάνουµε και νέες αλλαγές είτε για να συµπληρώσουµε είτε ακόµη
χειρότερα, για να διορθώσουµε ξανά, εκείνα τα οποία µόλις διορθώσαµε.
Την ίδια παρατήρηση είχα κάνει καλόπιστα και προς τον κύριο
Υπουργό, όταν είχαµε συζητήσει για τον Κώδικα περί δικηγόρων.
Τότε σηµειώθηκαν αρκετά σφάλµατα, αβλεψίες ή και αστοχίες,
αν θέλετε, στη διατύπωση διάφορων διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, όχι βέβαια, από πρόθεση. Παρά ταύτα, βλέπουµε πως
η εσφαλµένη µεθοδολογία εξακολουθεί να παραµένει.
Κύριε Υπουργέ, µε αφορµή και την πρόσφατη υπόθεση λανθασµένης τροποποίησης διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, θέλω
να υπογραµµίσω τη γενικότερη σηµασία της προσεχτικής και συστηµατικής αναθεώρησης, όταν εξετάζουµε τους βασικούς κώδικες. Για να περάσω, λοιπόν, στον πυρήνα του συζητούµενοι
Νοµοσχεδίου, έχουµε εδώ ένα µείγµα αλλαγών του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας του Σωφρονιστικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας κ.ο.κ..
Η πράξη έδειξε, πως η µεθοδολογία αυτή είναι απολύτως
εσφαλµένη. Τα ανακάτεµα δηλαδή πολλών διαφορετικών υλικών,
δεν συνιστά σε καµµία περίπτωση καλή συνταγή νοµοθέτησης.
Για τον λόγο αυτό καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο,
καθώς θεωρούµε πως η επαναλαµβανόµενη πρακτική της κυβερνητικής παρέµβασης σε βασικά νοµοθετήµατα, χωρίς σταθερή
µεθοδολογία, συνιστά από µόνη της ένα σοβαρό δοµικό πρόβληµα νοµοθέτησης.
Κύριε Υπουργέ, σε σχέση τώρα µε τις επιµέρους ενότητες του
νοµοσχεδίου, σήµερα θα πω µερικά µόνο πράγµατα για κάποιες
βασικές ιδέες που τις διατρέχουν και έχουν τη σηµασία τους, εν
όψει και της ανάλυσης που θα κάνουµε στη συνέχεια και των ειδικότερων παρατηρήσεων που θα γίνουν στη δεύτερη φάση της
επεξεργασίας επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Πρώτα, λοιπόν, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά σχετικά µε τη
δηµιουργία φυλακών υψίστης ασφαλείας, των λεγοµένων καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου. Είναι ενδεχοµένως αναγκαίες ως
δοµές και ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν εδώ και κάποια χρόνια
για διάφορους λόγους αλλά µε την απαραίτητη και την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες
διαβίωσης στους κρατουµένους.
Υπάρχει, βέβαια, το θέµα πως εννοείτε τη λειτουργία τµηµάτων Γ’ τύπου σε υφιστάµενες φυλακές, θέµα το οποίο, κατά την
άποψή µας, δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς, καθώς υπάρχουν αρκετά κενά που θεωρούµε ότι χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευσης.
Το θέµα της εξωτερικής φύλαξης όλων αυτών των δοµών είναι
κάτι το εντελώς διαφορετικό. Δεν αντιλαµβανόµαστε τη σκοπιµότητα της ακύρωσης των εξωτερικών φρουρών και την αντικατάστασή τους από αστυνοµικούς. Οι εξωτερικοί φρουροί έχουν
την εµπειρία της φρούρησης εδώ και χρόνια. Για τον λόγο αυτό,
µπορούν να γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιονδήποτε τα τρωτά σηµεία µιας φυλακής και την κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται καθηµερινά.
Υπάρχει, βέβαια, το ακραίο, πρόσφατο συµβάν µε τις φυλακές
Τρικάλων. Κάποιοι, µάλιστα, το επικαλούνται για να αποδείξουν
την ανεπάρκεια των σωφρονιστικών υπαλλήλων και να καταλογίσουν και ευθύνες.
Εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, όταν συνέβησαν τα γνωστά
γεγονότα µε τις αποδράσεις, δεν σπεύσαµε να καταλογίσουµε
ευθύνες στη φρουρά της φυλακής. Αντίθετα, ζήτησα εγώ τότε
προσωπικά από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Ρουπακιώτη, να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες για την εξέλιξη
αυτή. Κάτι τέτοιο φυσικά και δεν συνέβη αλλά βλέπουµε σήµερα
την Κυβέρνηση έµµεσα να αποδίδει τελικά ευθύνες στους εξωτερικούς φρουρούς αντικαθιστώντας τους µε αστυνοµικούς στις
φυλακές υψίστης ασφαλείας.
Η αλήθεια είναι πως οι εξωτερικοί φρουροί, λόγω του ανεπαρκούς υπηρεσιακού οπλισµού τους, καταλήγουν να εξοπλίζονται
µόνοι τους, επιβαρύνοντας έτσι τον οικογενειακό προϋπολογισµό τους, µε έξοδα που αφορούν αποκλειστικά στη δουλειά και
την προσωπική τους ασφάλεια.
Δυστυχώς, θεωρούµε ότι ως προς το σηµείο αυτό η συνδροµή
του κράτους είναι ανεπαρκής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Εποµένως, αυτό το οποίο εµείς προτείνουµε ως Ανεξάρτητοι
Έλληνες, είναι η αναβάθµιση της υπάρχουσας υπηρεσίας µε νέα
µέσα προστασίας, µε εκπαιδεύσεις και µε κατάλληλο οπλισµό
και όχι η κατάργηση των εξωτερικών φρουρών, την οποία επιχειρείτε µε τα άρθρα 2 και 15 του νοµοσχεδίου, που οδηγούν το
αξιόµαχο και έµπειρο προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης
στο περιθώριο.
Τώρα σε ό,τι αφορά στους κρατούµενους -υπόδικους ή κατάδικους- σε φυλακές υψίστης ασφαλείας οφείλουµε -νοµίζω- να
συµφωνήσουµε όλοι στο προφανές, ότι στόχος είναι η ασφάλεια
της φυλακής και ασφαλώς η ασφάλεια της κοινωνίας. Δεν πρέπει
να είναι η ειδική τιµωρία των κρατουµένων σε αυτές τις ειδικές
φυλακές, για παράδειγµα µέσω της αποµόνωσής τους από τις
οικογένειές τους ή οτιδήποτε άλλο. Γι’ αυτόν τον λόγο, θεωρώ
ότι πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο περιεχόµενο
της σωφρονιστικής πολιτικής. Είναι άλλο η ασφάλεια των ανθρώπων και άλλο µία πρακτική που µπορεί να φανεί προς τα έξω ως
εκδικητική στάση του κράτους και βεβαίως να συνιστά -κατά παρέκκλιση και των διατάξεων του Συντάγµατος- παραβίαση, προσβολή των ατοµικών δικαιωµάτων.
Η δηµοκρατία οφείλει να προασπίζεται το κράτος δικαίου,
χωρίς, όµως, να καταφεύγει σε ακρότητες. Μία τέτοια ακρότητα,
µπορεί να είναι η πρόβλεψη της παραγράφου 11 του άρθρου 1
για τον µελλοντικό περιορισµό του δικαιώµατος επικοινωνίας των
κρατουµένων µε τον έξω κόσµο.
Επίσης, δεν συµφωνούσαµε εξ αρχής µε τους τιθέµενους περιορισµούς των υπερασπιστικών δικαιωµάτων των κατηγορουµένων, όπως περιγράφονταν στα άρθρα 8 έως 10, τα οποία θεωρούµε ότι έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε το Σύνταγµα και τις
βασικές αρχές της ΕΣΔΑ.
Υπό την έννοια, λοιπόν, αυτή, λέµε ότι ορθά αποσύρατε, κύριε
Υπουργέ, το άρθρο 8 του νοµοσχεδίου. Όµως, εξακολουθούµε
να διατηρούµε αντιρρήσεις όσον αφορά το άρθρο 10 και τον
τρόπο µε τον οποίο διατυπώνεται, παρά τη βελτίωση την οποία
επιχειρήσατε.
Μόνο, λοιπόν, η τήρηση των βασικών δικονοµικών δικαιωµάτων θεωρούµε ότι αποτελεί εγγύηση της δίκαιης δίκης. Όλα τα
άλλα είναι δικαιολογίες και αφορµές συγκάλυψης εγγενών αδυναµιών των ιδίων των δικαστηρίων µας.
Στο άρθρο 13, κύριε Υπουργέ, νοµίζω πως πρέπει να ξαναδείτε
το θέµα µε τον κατάλογο των ασθενειών, για να µην υπάρξει ούτε
καν η υπόνοια περί φωτογραφικής διάταξης που θα µπορούσε
να οδηγήσει σε νέες αποφυλακίσεις τύπου Λούβαρη.
Σε σχέση τώρα µε τον εκσυγχρονισµό της διοικητικής δικαιοσύνης που επιχειρείται, είναι µία σηµαντική πρωτοβουλία η οποία
ελπίζουµε να αποτελέσει το πρώτο βήµα, έτσι ώστε να δείτε και
άλλα συναφή θέµατα τα οποία έχουµε κατ’ επανάληψη επικαλεσθεί, όπως είναι η πάρα πολύ µεγάλη, η τεράστια, η ασυγχώρητη
–θα έλεγα- καθυστέρηση στην απονοµή της φορολογικής δικαιοσύνης από τα αρµόδια δικαστήρια.
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 38 του νοµοσχεδίου για τους Βουλευτές και την αφαίρεση των προνοµίων τους, οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες ξεκαθαρίζουµε ότι συµφωνούµε µε τη διατύπωση που
προέκυψε από τη δεύτερη ανάγνωση, την οποία σήµερα φέρνετε
µε το κείµενο των νοµοτεχνικών βελτιώσεων και προσθηκών που
µας διανείµατε, δηλαδή η καταδίκη Βουλευτή εν ενεργεία για κακούργηµα σε β’ βαθµό, να επιφέρει αυτοδικαίως την αναστολή
των προνοµίων του, καθώς επίσης και η αµετάκλητη καταδίκη
του για κακουργήµατα ή συγκεκριµένα πληµµελήµατα τα οποία,
όµως, έχουν ιδιαίτερα απαξία, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
κείµενο που προανέφερα το οποίο µας έχετε ήδη διανείµει. Όλα
αυτά, βεβαίως, όπως έγινε ο περιορισµός, θα οδηγούν στην οριστική αφαίρεση των βουλευτικών προνοµίων.
Έτσι και αλλιώς, κύριε Υπουργέ, εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε ταχθεί υπέρ και έχουµε ζητήσει τον οριζόντιο περιορισµό όλων των βουλευτικών προνοµίων, πόσω µάλλον τη σηµερινή εποχή που οι Έλληνες πολίτες
ταλανίζονται από την κρίση, βλέπουν τους µισθούς τους και τις
συντάξεις τους να ισοπεδώνονται, εποµένως, δεν θα µπορούσαµε να έχουµε διαφορετική θέση επ’ αυτού.
Τέλος, µε αφορµή το άρθρο 39 του νοµοσχεδίου, θέλω να επα-
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νέλθω στην κατάργηση των µεταβατικών εδρών στα δικαστήρια
των Βορείων Σποράδων. Ειδικά αναφέροµαι –σας το είπα και
στην επιτροπή- στην κατάργηση του Ειρηνοδικείου Σκιάθου.
Θέλω να σας ξαναζητήσω, κύριε Υπουργέ, να δείτε µε άλλη
µατιά το θέµα αυτό, το οποίο µας ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό
καιρό στη Μαγνησία, περιορίζοντας την πρόσβαση των νησιωτών
µας στη δικαιοσύνη και εννοώ όλων των νησιωτών, γιατί καλός
είναι ο εξορθολογισµός του δικαστηριακού συστήµατος αλλά η
δικαιοσύνη υπάρχει βασικά για να µπορεί να υπηρετεί τον πολίτη.
Και όταν λέµε να υπηρετεί τον πολίτη, εννοούµε και να µην τον
υποβάλλει σε µεγάλες ταλαιπωρίες µετακίνησης, να µην τον υποβάλλει και σε πρόσθετα έξοδα. Βάζουµε κατά δεύτερο λόγο, βεβαίως, τους συνηγόρους και τους δικαστές, κυρίως και πρωτίστως βάζουµε τον πολίτη.
Όπως και εσείς άλλωστε αναγνωρίζετε µε την αντίστοιχη διάταξη που φέρνετε για κάποιες νησιωτικές περιοχές, αυτή η πρόσβαση είναι θεµελιώδες δικαίωµα των κατοίκων τους, οι οποίοι
δεν θα πρέπει να το στερούνται απλώς και µόνο µε την επίκληση
του δηµοσίου συµφέροντος.
Στο σηµείο, λοιπόν, αυτό -και για να µην κουράσω- κλείνω την
τοποθέτησή µου. Επιφυλάσσοµαι του δικαιώµατος, βεβαίως, να
επανέλθω µε δευτερολογία και ειδική τοποθέτηση επί των άρθρων µε ανάλυση. Εύχοµαι να δεχθείτε να κάνετε κάποιες βελτιώσεις που να κινούνται στο πνεύµα αυτών που σας επεσήµανα
προηγουµένως, έστω και στη φάση αυτή. Οπότε, την περαιτέρω
ανάλυση θα την κάνω στην επόµενη συνεδρίαση επί των άρθρων
και των τροπολογιών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς διπλάσια σας
ευχαριστούµε για την οικονοµία του χρόνου στην τοποθέτησή
σας.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, ο συνάδελφος κ. Μιχάλης Αρβανίτης.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, τι σηµασία µπορεί να έχει το γεγονός της τροποποιήσεως του άρθρου 38, όταν ήδη χθες ο Πρωθυπουργός
της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µάς καταδίκασε αµετακλήτως. Μίλησε για εγκληµατική οργάνωση, µίλησε για οπαδούς τυρρανικών καθεστώτων τύπου χιτλερικού καθεστώτος του
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Ποιος; Αυτός ο οποίος υπηρετεί τώρα
δουλικό στους Γερµανούς, οι οποίοι καταδυναστεύουν την πατρίδα µας, πίνουν το αίµα του λαού µας. Και τόλµησε να παραλληλίσει εµάς, να παροµοιάσει εµάς, να προσοµοιάσει εµάς, µε
οποιοδήποτε τυρρανικό καθεστώς του παρελθόντος, εµάς τους
Έλληνες πατριώτες, όταν ο ίδιος ασκεί διά της Κυβερνήσεώς του
τυρρανικό καθεστώς διά του µορφώµατός του. Γιατί προηγουµένως, ο αγορητής του ΠΑΣΟΚ µίλησε για µόρφωµα αλλά πλείστοι δεν γνωρίζουν την έννοια των όρων και το έχω πει και στις
επιτροπές επανειληµµένως. Τι σηµαίνει µόρφωµα; Μόρφωµα δεν
σηµαίνει ένα οµοιογενές σύνολο, µόρφωµα σηµαίνει κατασκεύασµα –να ανοίξουν κάποτε τα λεξικά. Και κατασκεύασµα είναι η
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό είναι το µοναδικό
µόρφωµα µέσα στη Βουλή.
Ποια είναι η διαδροµή αυτού του κυρίου ο οποίος πρωθυπουργεύει; Ποια είναι η διαδροµή; Υπήρξε Υπουργός Εξωτερικών
αποτυχηµένος, επρόδωσε το κόµµα του, τη Νέα Δηµοκρατία,
έδειξε αγνωµοσύνη. Εν συνεχεία, ίδρυσε κόµµα και απεδείχθη
αποτυχηµένος Αρχηγός κόµµατος. Εν συνεχεία, έσκυψε το κεφάλι και δεν ξέρω µε ποιες διαβουλεύσεις επανήλθε στας τάξεις
της Νέας Δηµοκρατίας και διαδραµάτισε το ρόλο αποτυχηµένου
ανθρώπου. Δεν τον ακούσαµε ποτέ, εγώ τουλάχιστον δεν τον
άκουσα.
Εν συνεχεία, προήχθη εις Υπουργόν, αποτυχηµένο Υπουργό.
Και στο Υπουργείο Πολιτισµού απέτυχε. Και τώρα, ηγείται –αφού
εξηπάτησε τον ελληνικό λαό- αυτού του µορφώµατος που λέγεται Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ.
Και πώς τον εξηπάτησε; Ενθυµείστε τις θέσεις του πριν από
τις δεύτερες εκλογές που µας υπερχρέωσε, προκειµένου να χτυπήσει τη Χρυσή Αυγή. Υπεσχέθη στο λαό ότι το πρώτο το οποίο
έχω να κάνω, είναι να ανακηρύξω την αποκλειστική οικονοµική
ζώνη. Ακούσατε εσείς τίποτα γι’ αυτό; Άκουσε ο ελληνικός λαός
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τίποτα; Και µετά, διαρρηγνύον τα ιµάτιά του, ει να µη είπω ολοφυρόµενος, είπε: «Είναι δυνατόν ποτέ, είναι ανθρώπινο να απολύει κάποιος, κάποιον από τη θέση του;» ή «Δεν θα µειωθούν οι
συντάξεις, δεν θα µειωθούν οι µισθοί». Την εποµένη ηµέρα, αφού
εξηπάτησε το λαό µε ψεύδη, ΑΟΖ δεν ανακήρυξε και οι µισθοί
και οι συντάξεις έφτασαν στο ελάχιστο επί του παρόντος.
Και στη συνέχεια έχουµε το mobility -το χρησιµοποιούσε και ο
Αρχηγός της Δηµοκρατικής Ανανεώσεως- γιατί η ελληνική
γλώσσα δεν είναι πλούσια, είναι γνωστό αυτό, δεν είναι τροφοδότης των άλλων γλωσσών. Επειδή έχουµε ανάγκη, λοιπόν, λόγω
της φτώχειας της γλώσσας µας- βάλαµε ξένες γλώσσες της αγγλοβαρβαρίζουσας µέσα. Δεν πειράζει. Αυτό, είναι λεπτοµέρεια
πλέον εδώ που έχουµε φτάσει.
Έγινε ένσταση για την αντισυνταγµατικότητα αυτού του νοµοσχεδίου. Θα µιλήσω επ’ αυτού.
Ήθελα, όµως, να συνεχίσω για την πορεία του Πρωθυπουργού
της Ελλάδος ο οποίος εν συνεχεία εδροµολόγησε δύο Υπουργούς, ήβρεν τα κατάλληλα πρόσωπα, προκειµένου να θέσει υπό
διωγµόν τη Χρυσή Αυγή. Και το έχει επιτύχει µέχρι σήµερα. Πώς;
Κάτι είπε ο Τάκης ο Μπαλτάκος -ακόµα δεν συζητήθηκε εδώ,
παρά το γεγονός ότι το ζήτησε ο Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς- µε στηµένη δολοφονία, µε στηµένες αφορµές.
Και τότε άρχισαν αµέσως οι φυλακίσεις.
Άρχισε η τροµοκρατία του παρακράτους της Κυβερνήσεως µε
δολοφονίες δύο παλικαριών στο Νέο Ηράκλειο. Εν συνεχεία,
ακολούθησε η µία φυλάκιση µετά την άλλη και η µία φίµωση µετά
την άλλη.
Αυτή είναι η διαδροµή του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Ένας
είναι ο στόχος του. Μιλούσε για ανάκαµψη. Μιλούσε για ανάπτυξη. Είδατε εσείς ίχνη ανακάµψεως; Εάν είδε κάποιος, να µου
το πει. Θα διακόψω τον λόγο µου. Έστω ίχνη ανακάµψεως. Ξεπουλιέται η πατρίδα µας. Εκχωρείται η εθνική µας κυριαρχία. Δεν
µένει τίποτα όρθιο! Μια ασύδοτη κοινωνία έχουµε καταντήσει!
Ιερά και όσια απεµπολούνται. Αρχές και αξίες απεµπολούνται.
Ιδεώδη, ιδανικά απεµπολούνται. Εδώ έχουµε φθάσει και αυτό
είναι κάτι το αδιαµφισβήτητο. Ηχεί ακόµη στα αφτιά µου η φράση
του Υπουργού Δικαστικού Σώµατος. Δεν λέω Δικαιοσύνης και θα
εξηγήσω µετά γιατί. Το είπα και στην επιτροπή.
Πριν καν αρχίσει η κυρία ανάκρισις, µας είπε ότι εµείς της Χρυσής Αυγής θα έχουµε µια δίκαιη δίκη. Τον ρώτησα εγώ από
εκείνο το έδρανο. Εδώ ήταν. «Πώς γνωρίζετε ότι θα έχουµε δίκη
οπωσδήποτε; Και πώς γνωρίζετε ότι θα είναι η δίκη δικαία;» Βεβαίως, δεν έλαβα ικανοποιητική απάντηση.
Το ακριβές ερώτηµά µου ήταν: «Πώς παρακάµπτετε την κυρία
ανάκριση; Πώς παρακάµπτετε τα δικαστικά συµβούλια και πάτε
κατευθείαν στη δίκη; Είστε βέβαιος ότι θα γίνει δίκη;»
Τότε ο κύριος Υπουργός µου απήντησε ότι δίκη στην Ευρώπη
εννοούν όλη τη διαδικασία, από την προκαταρκτική εξέταση –
αυτό κατάλαβα περίπου- µέχρι την έκδοση της αποφάσεως.
Πότε µου τα είπε αυτά και τι µου απήντησε, όταν του έκανα
την εξής παρατήρηση: «Καλά, κύριε Υπουργέ, εγώ δέχοµαι ότι
θα γίνει µία δίκαιη δίκη, αφού φθάσαµε αµέσως στη δίκη. Είναι
προαποφασισµένο. Τότε, γιατί ο Πρωθυπουργός σας πήγε στην
εβραϊκή οµογένεια και αµέσως µετά έκανε επίσηµη επίσκεψη στο
Ισραήλ και υπεσχέθη ότι θα εξαφανίσει τη Χρυσή Αυγή; Ο Πρωθυπουργός το είπε. Δεν το λέω εγώ.»
Κατά ταύτα, µετά από αυτήν τη ρήση ή µάλλον µετά τη δουλική υπόσχεση ενός Πρωθυπουργού προς έναν άλλο, τι άλλο να
περιµένουµε εµείς παρά µόνο προειληµµένη απόφαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Αρβανίτη, αν
µου επιτρέπετε, µετά από οκτώ λεπτά µπορείτε να µπείτε και στο
νοµοσχέδιο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – ΑΒΡΑΜΗΣ: Πρέπει να ειπωθούν αυτά,
γιατί ξέρετε ότι είµαι θυµωµένος. Δεν µπορώ να µιλήσω ευθέως.
Δεν µπορώ να ασκήσω τα καθήκοντά µου ως αντιπρόσωπος του
έθνους, διότι οι δικαστικοί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Αρβανίτη, ξέρω
ότι µπορείτε να µε καταλάβετε και ξέρω ότι θα µε καταλάβετε.
Για οκτώ λεπτά µιλάτε για πράγµατα άλλα, όπως εσείς κρίνετε
αλλά µιλήστε και επί του νοµοσχεδίου, αν µου επιτρέπετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – ΑΒΡΑΜΗΣ: Κατ’ αρχάς, πιστεύω ότι
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δεν χρησιµοποίησα υβριστικό ή καταφρονητικό λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είπα εγώ κάτι τέτοιο;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – ΑΒΡΑΜΗΣ: Οι όροι που χρησιµοποιώ
ως χαρακτηρισµούς είναι όροι πολιτικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είπα κάτι τέτοιο εγώ;
Δεν είπα. Είπα ότι χρησιµοποιήσατε όρους απρεπείς;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – ΑΒΡΑΜΗΣ: Όχι. Γι’ αυτό δεν κατάλαβα γιατί µε παρατηρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, σας λέω ότι ενώ
πρέπει να µιλάµε επί του νοµοσχεδίου, µιλήσατε οκτώ λεπτά
όπως εσείς κρίνατε. Να µπούµε στο νοµοσχέδιο. Αυτό σας είπα.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και πάλι
ειλικρινά δεν κατάλαβα. Έχω χρόνο απ’ ό,τι βλέπω να αναφερθώ
και στο νοµοσχέδιο επί της αρχής, βεβαίως, γιατί µετά, στη δευτερολογία µου, θα µιλήσω για τα άρθρα ένα προς ένα.
Ουδεµία παρατήρηση από τον αρµόδιο Υπουργό στις δύο ανακρίτριες, διότι παρέβησαν το καθήκον τους, αφού κατεχράσθησαν και υπερέβησαν την εξουσία τους. Τι έκαναν δηλαδή; Στις
διατάξεις εκείνες που εξέδιδαν, για να απορρίπτουν τις εκάστοτε
αιτήσεις προσωρινής απολύσεως, χαρακτήρισαν τη Χρυσή Αυγή
εγκληµατική οργάνωση. Αυτό είναι απόφαση.
Ποια δικονοµία –ούτε καν της Βορείου Κορέας!- λέει ότι µπορεί ο ανακριτής ή οι ειδικοί ανακριτές να χαρακτηρίζουν κάποιον
ως ένοχο; Έβγαλε απόφαση, λοιπόν, για υπέρβαση εξουσίας
αλλά παρατήρηση δεν έγινε και όφειλε, γιατί είναι εποπτεύον όργανο το Υπουργείο Δικαστικού Σώµατος. Για ποιο λόγο;
Από εκεί και πέρα προχωρήσαµε, ξεχάσαµε και τα δικαστικά
συµβούλια, τα ξεχάσαµε όλα και φθάσαµε στη δίκη. Αποστολή
της ανακριτικής αρχής, είναι να συγκεντρώνει αποδεικτικό υλικό
και όχι µόνο την εξουσία. Αν κρίνει να διατάσει την προσωρινή
κράτηση κάποιου. Όταν συγκεντρωθεί αυτό το λεγόµενο αποδεικτικό υλικό να το διαβιβάσει στο οικείο δικαστικό συµβούλιο.
Αυτό πάλι δεν έχει καν το δικαίωµα να πει ότι ο «χ» είναι ένοχος,
να χαρακτηρίσει τον «χ» ως εγκληµατία. Το έκανε, όµως, και το
κάνει ήδη. Και συνεχίζει στα έγγραφα το ειδικό ανακριτικό τµήµα.
Λέει «αν κρίνει ότι υπάρχουν πράγµατι αποχρώσες ενδείξεις στο
πρόσωπο του κατηγορηµένου. Ως εκ τούτου παραπέµπει αυτόν
να δικαστεί κάπου».
Μετά έχουµε τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έκαναν
ένσταση αντισυνταγµατικότητας επί του νοµοσχεδίου. Μα, µόνο
αυτό το νοµοσχέδιο είναι αντισυνταγµατικό και παραβιάζει βαναύσως τα ανθρώπινα δικαιώµατα; Έχουµε διάκριση εξουσιών;
Με διακόψατε, κύριε Πρόεδρε. Με την απόφαση που βγήκε εις
βάρος µου και εις βάρος του Βουλευτή Γρέγου, επενέβη η δικαστική εξουσία στη νοµοθετική. Δηλαδή, κατ’ αρχάς εµένα µου
επέτρεψε να οµιλώ στο Κοινοβούλιο. Τι δουλειά έχει; Με ποια
εξουσία επεµβαίνει; Δεύτερον, δεν µου επέτρεψε να οµιλώ στον
κόσµο. Μα είµαι αντιπρόσωπος του Έθνους όπως όλοι µας και
οφείλουµε να πηγαίνουµε στην περιφέρεια µας πρώτα και στους
νοµούς µετά να µαθαίνουµε τα προβλήµατά τους. Αυτό µου το
απαγόρευσαν! Είναι άµεση επέµβαση της δικαστικής λεγόµενης
εξουσίας στη νοµοθετική. Άρα τι διάκριση εξουσιών; Δεν υπάρχει
ούτε δικαστική ούτε νοµοθετική. Υπάρχει µόνο εκτελεστική. Με
την πλειονοψηφία την οποία διαθέτει, επιβάλλει τους νόµους που
θέλει αυτή. Δεν αµφιβάλλω ότι θα ψηφιστεί και αυτό. Από εκεί
και πέρα, όπως ήδη έχει καταδειχθεί και έχουµε και την οµολογία
Μπαλτάκου, επιβάλλεται και στην λεγόµενη δικαστική εξουσία,
στο δικαστικό σώµα.
Επίσης, κατηργήθη το τεκµήριο της αθωότητας. Δεν έχουµε µε το νοµοσχέδιο αυτό τουλάχιστον- εξατοµίκευση της ενοχής.
Αντ’ αυτού -µε γνώµονα τη συλλογική ευθύνη, αυτό το φοβερό
δόγµα της συλλογικής ευθύνης- εξυφαίνουµε κατηγορίες συλλήβδην εις βάρος ενός συνόλου. Και αυτό λέγεται «τήρηση του
Συντάγµατος».
Τελειώνοντας, όσον αφορά σε αυτό το σκέλος, θέλω να πω ότι
δεν είδα κάποιον είτε εισαγγελέα είτε δικαστή, να ασκήσει αυτεπαγγέλτως ποινική δίωξη εναντίον των εγκληµάτων που πραγµατοποιούνται, τουλάχιστον από το 1996 µέχρι σήµερα κατά του
λαού και του έθνους. Είχαµε βάναυση παραβίαση του άρθρου
135 του Ποινικού Κώδικα, ωσαύτως δε και το άρθρο 134, διότι
έχουµε αποδεδειγµένες προπαρασκευαστικές ενέργειες εσχά-
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της προδοσίας σε συνεννόηση µε ξένες κυβερνήσεις και έχουµε
οπωσδήποτε παραβίαση του πολιτεύµατος. Η αρχή της λαϊκής
κυριαρχίας δεν υπάρχει. Εδώ περιφρονούνται µισό και πλέον
εκατοµµύριο Έλληνες και θεωρούνται εγκληµατίες.
Ατοµικά δικαιώµατα, συνταγµατικώς κατοχυρωµένα; Πάνε
αυτά, έκαναν φτερά. Αλλά δεν βρέθηκε κάποιος αυτεπαγγέλτως
να ασκήσει ποινική δίωξη. Γιατί; Διότι «κουµάντο» -να χρησιµοποιήσω αυτήν τη λέξη- κάνει η εκτελεστική εξουσία στο δικαστικό
σώµα.
Τελειώνοντας αυτήν την εισαγωγή µου, θέλω να αναφερθώ
στην καταχρηστική και απολύτως λανθασµένη χρήση του όρου
δικαιοσύνη, στο δικαστικό σώµα, το κατ’ εφηµισµόν καλούµενο
«δικαστική εξουσία» ή «δικαιοσύνη» που συνήθως λέµε «η δικαιοσύνη» και το εποπτεύουµε µε το καθ’ ύλην αρµόδιο όργανο της
εκτελεστικής εξουσίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η χρήση του
όρου «δικαιοσύνη» για τα δύο αυτά όργανα, είναι αυθαίρετη και
απολύτως λανθασµένη.
Η δικαιοσύνη δεν έχει ούτε σάρκα ούτε οστά ούτε εγκαθίσταται σε καταστήµατα δικαστικά ή σε υπουργικά καταστήµατα. Η
δικαιοσύνη είναι ύψιστο ιδεώδες, το οποίο σήµερα βλάπτεται,
προσβάλλεται κατά τον πλέον χειρότερο και βάναυσο τρόπο. Και
το αίσθηµα του δικαίου είναι µεγίστη αρετή. Αλλά ποιος την
έχασε για να τη βρει η Κυβέρνηση και ορισµένοι άλλοι σε οποιοδήποτε Σώµα και αν ανήκουν; Δεν υπάρχει αίσθηµα δικαίου.
Όχι! Μόνο στο λαό υπάρχει ένα κοινό αίσθηµα δικαίου και αυτό
το αίσθηµα του δικαίου κάποια στιγµή θα γίνει οργή γιατί βλέπει
ότι πνίγεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λέξεις µόνο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ακόµα. Η κ. Κωνσταντοπούλου –και καλώς- παρέβη λιγάκι το χρόνο. Τι είναι,
σπουδαίο πράγµα; Μην πάµε σπίτι µας ένα τέταρτο αργότερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι λέτε τώρα;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Και έγιναν τόσες παρατηρήσεις κ.λπ.. Δεν θέλω να υπερασπιστώ την κ. Κωνσταντοπούλου
αλλά εύλογο είναι. Δεν µπορεί να κόψει τον λόγο της στη µέση.
Δύο λέξεις θα πω µόνο που έχω σηµειώσει εδώ µερικές επισηµάνσεις γενικές. Το νοµοσχέδιο συνολικά είναι εντελώς απαράδεκτο και το λέω κατηγορηµατικά όχι γιατί προέρχεται από τη
διεφθαρµένη και αντιδηµοκρατική Κυβέρνηση που έχει ως
Υπουργό Δικαιοσύνης έναν πρώην δικαστή που αποδεδειγµένα
διαπλέκεται, αλλά επειδή µας εµπαίζει, αυτός και η Κυβέρνησή
του, να µετατρέπει τις µικροπολιτικές του επιδιώξεις σε νόµους.
Ένας τέτοιος νόµος στο πρώτο του µέρος που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, είναι ο
νόµος που εισάγει προς ψήφιση η συγκυβέρνηση. Αν κάποιος
διατηρήσει την ψυχραιµία και την υποµονή του και τον αναγνώσει
λέξη προς λέξη, θα ανακαλύψει χωρίς καµµία έκπληξη τα στηµένα παιχνίδια της δικαιοσύνης που ετοιµάζει ο Υπουργός και η
Κυβέρνησή του στους αµέσως εποµένους µήνες.
Φέρνει κατακαλόκαιρο ένα νοµοσχέδιο που µοναδικό σκοπό
έχει να προετοιµάσει το έδαφος για τη δίκη του αιώνα, τη δίκη
των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Έχει προαναγγελθεί η δίκη
και αν θα γίνει αυτή η δίκη, γιατί δεν το ξέρουµε. Γιατί εγώ τουλάχιστον και το δηλώ εδώ δεν λέγω ότι έχω εµπιστοσύνη στη
σύνθεση τη µελλοντική του δικαστικού συµβουλίου, αλλά αφήνω
κάποιες πιθανότητες να υπάρχουν κάποιοι δικαστές πιστοί στον
όρκο τους, άνδρες, αξιοπρεπείς, µε αυτοσεβασµό και να δουν
τον εµπαιγµό, να δουν τις παραβιάσεις του Συντάγµατος, της
ελευθερίας του λόγου, της ελευθέρας διαδόσεως των ιδεών. Να
τα δουν αυτά. Πιστεύω ότι υπάρχουν, λίγοι µεν, αλλά υπάρχουν
τέτοιοι ακέραιοι δικαστές.
Μετά µας µίλησε ο αγορητής του ΠΑΣΟΚ για ατοµική αξιολόγηση της επικινδυνότητας. Τίνι τρόπω θα υπάρξει αυτή η ατοµική
αξιολόγηση της επικινδυνότητας. «Είσαι χρυσαυγίτης; Εσύ είσαι
παιδεραστής; Ο χρυσαυγίτης είναι πιο επικίνδυνος. Είσαι έµπορος ναρκωτικών; Αυτός είναι χρυσαυγίτης. Εσύ θα πας έξω, εσύ
θα πας µε µειωµένη ποινή». Εδώ καταντήσαµε.
Αλλά πόλεµος στον πόλεµο. Μην νοµίσετε ότι εµείς οι Έλληνες
πατριώτες θα παραδώσουµε τα όπλα. Μην το νοµίζετε! Και µην
νοµίζετε ότι πλέον πιστεύει στα ψεύδη σας ο ελληνικός λαός!
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Η ιστορία αυτή έχει µεθοδευτεί έντεχνα εδώ και µήνες τώρα
µε την αντισυνταγµατική στέρηση της νόµιµης κρατικής χρηµατοδότησης και στη συνέχεια µεθοδεύεται ο οικονοµικός και στελεχιακός εναγκαλισµός του κόµµατος της Χρυσής Αυγής µε τη
στέρηση όλων των προνοµίων των Βουλευτών της µε µια φωτογραφικού τύπου διάταξη, η οποία εκτός από πλήρως αντισυνταγµατική είναι και πλήρως ανήθικη, όπως πολιτικώς ανήθικη και
ανάλγητη είναι η Κυβέρνηση. Λογαριάζετε, όµως, χωρίς τη Χρυσή Αυγή.
Τώρα, όλες οι παρανοµίες σας µετατρέπονται σε έγγραφα,
αφού µεταφραστούν σε δύο γλώσσες προωθούνται στους Ευρωβουλευτές µας –και γι’ αυτό αντέδρασε και ο κύριος Πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο- και κατατίθενται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο µε τρόπο ώστε όλοι να πληροφορηθούν µε ακρίβεια
τι εστί «δηµοκρατία», «ευνοµία» εν καιρώ Σαµαρά.
Το σύνολο του νοµοσχεδίου, κατά την άποψή µας, είναι εύσχηµο πρόσχηµα προκειµένου να περάσουν οι κυβερνητικές µεθοδεύσεις στην ποινική δικονοµία στους αντίστοιχους νόµους
πριν καν αρχίσει η δίκη –αν αρχίσει, επαναλαµβάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Εγώ έχω αγκιστρωθεί –δεν
ξέρω γιατί, ίσως από διαίσθηση- στο Συµβούλιο Εφετών και το
τονίζω από αυτό το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ειδικά η πρόβλεψη για τα
καταστήµατα τύπου Γ’ στα οποία προβλέπεται η κράτηση όσων
κατηγορούνται, µεταξύ άλλων µε το άρθρο 187, φωτογραφίζει
τη µεταχείριση που πρόκειται και προετοιµάζεται να υποστούν
οι Βουλευτές µας αµέσως µετά. Καµµία σηµασία δεν έχει το γεγονός ότι και πλήθος άλλων φορέων και κρατουµένων έχει ήδη
διαµαρτυρηθεί γι’ αυτό. Η στόχευση της Κυβέρνησης είναι συγκεκριµένη.
Εµείς, να είναι βέβαιοι όσοι τη στελεχώνουν, δεν πρόκειται να
καταθέσουµε τα όπλα γιατί είµαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη,
του Καραϊσκάκη, του Ανδρούτσου, του Παπαφλέσσα. Όπλα δεν
καταθέτουµε! Η συνείδησή µας είναι ήσυχη ότι µέσα στην καρδιά
µας και µέσα στο νου µας είναι η Ελλάδα µας, ο ελληνισµός, η
πατρίδα και οι επόµενες γενιές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όπως καταλαβαίνετε,
πρέπει κάποτε να συµφωνήσουµε ότι η διαχείριση του χρόνου
που έχουµε στη διάθεσή µας πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να µην
εκµεταλλευόµαστε και να µην στερούµε το χρόνο από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Δεν αφορά µόνο τον κ. Αρβανίτη αυτό.
Αφορά όλους µας κι εµένα ίσως.
Έχουν εγγραφεί δεκατέσσερις συνάδελφοι. Υπολείπονται
άλλοι δυο εισηγητές. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας Κανονισµός, τον οποίον πρέπει να τηρούµε όλοι µας. Πάνω απ’ όλα τηρούντες τον Κανονισµό τηρούµε αυτό που πρέπει να εφαρµόζουµε έναντι του εαυτού µας.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ο συνάδελφος κ. Γιάννης Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς θέλουµε να επαναλάβουµε
και από το Θερινό Τµήµα, αυτό που είπαµε και στην τελευταία
συνεδρίαση της επιτροπής. Το νοµοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί.
Δεν µπορεί να διορθωθεί ούτε και µε τις τελευταίες τροποποιήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τις οποίες είδαµε. Πρέπει να
αποσυρθεί λόγω των βασικών διατάξεών του, του πυρήνα του,
αυτού δηλαδή που αφορά τη δηµιουργία των λεγόµενων φυλακών υψίστης ασφαλείας. Και λέω «λεγόµενων» γιατί ούτε κι
αυτός ο όρος είναι απόλυτα σωστός. Κατά τη γνώµη µας δηµιουργεί πολύ σοβαρά προβλήµατα, τα οποία επισηµάναµε –και
όχι µόνο εµείς- κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής. Τα ίδια εξίσου προβλήµατα, τους ίδιους κινδύνους επεσήµανε το σύνολο σχεδόν των φορέων που προσκλήθηκε και δεν
συµφώνησε µε τη δηµιουργία αυτού του τύπου των φυλακών.
Με τη στάση του το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να επιµένει δηλαδή σε αυτό το νοµοσχέδιο, ρίχνει λάδι στη φωτιά, πυροδοτεί
αντιδράσεις που ήδη υπάρχουν εξαιτίας της εκρηκτικής κατά-
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στασης στις φυλακές, των άθλιων συνθηκών διαβίωσης και κράτησης.
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ως πρόσχηµα
ορισµένα αρνητικά περιστατικά, όπως είναι οι αποδράσεις από
τις φυλακές, όπως είναι κάποιες αµφιλεγόµενες αποδράσεις ή
καλύτερα µη επιστροφή από άδειες. Και λέµε «αµφιλεγόµενες»
γιατί τόσο το καθεστώς αδειών που είχαν οι συγκεκριµένοι κρατούµενοι όσο και αυτή καθ’ αυτή η απόδραση, αν µη τι άλλο, δηµιουργεί σοβαρά ερωτηµατικά, τουλάχιστον σε εµάς.
Με πρόσχηµα, λοιπόν, όλα αυτά θεσµοθετείται και εγκαινιάζεται ένας νέος τύπος φυλακών, εισάγεται ένα µόρφωµα που –
κατά τη γνώµη µας- κλονίζει όλη τη λογική και τη φιλοσοφία που
υπάρχει στο χώρο του σωφρονισµού, όπως τουλάχιστον είχε επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, µ’ αυτήν την κατάσταση που
υπάρχει µε τα στραβά και ανάποδα, τα οποία εµείς κάθε άλλο
παρά αποδεχόµαστε. Είχε όµως επικρατήσει µια συγκεκριµένη
λογική που –κατά τη γνώµη µας- αναιρείται, ανατρέπεται ή τουλάχιστον οδηγείται σε ανατροπή µέσα από τις συγκεκριµένες
διατάξεις.
Το δίληµµα που τίθεται από το Υπουργείο, το δίληµµα που τέθηκε και από τους εισηγητές των κυβερνητικών κοµµάτων της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αν θέλουµε ή όχι διάκριση
των σωφρονιστικών καταστηµάτων, αν θέλουµε ή όχι ασφαλείς
φυλακές, είναι κατά τη γνώµη µας ένα ερώτηµα υποκριτικό, παραπλανητικό και ψεύτικο.
Προφανώς, θέλουµε διάκριση των σωφρονιστικών καταστηµάτων, όπως άλλωστε υπήρχε και υπάρχει σήµερα στο Σωφρονιστικό Κώδικα. Προφανώς, θέλουµε ασφαλείς φυλακές και για
τους κρατούµενους και για το προσωπικό των φυλακών, όχι
όµως µε τέτοιες πρακτικές, µε τέτοια µέτρα σαν αυτά που φέρνει
το νοµοσχέδιο που –σε τελική ανάλυση- δεν θα οδηγήσουν σε
ασφαλείς φυλακές, αλλά σε ανασφαλείς και σε ακόµα πιο επικίνδυνες φυλακές.
Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι η βελτίωση των υποδοµών,
η αξιοποίηση θεσµών που υπάρχουν και είχαν εισαχθεί και το
προηγούµενο διάστηµα και θα µπορούσαν ενδεχοµένως να αξιοποιηθούν και παραπέρα και βεβαίως η βελτίωση των συνθηκών
κράτησης. Γιατί εµείς θέλουµε για άλλη µια φορά να επαναλάβουµε ότι δεν αντιµετωπίζουµε, όπως κάνει το νοµοσχέδιο, από
τη µια µεριά την ασφάλεια στις φυλακές και από την άλλη µεριά
τις συνθήκες κράτησης ως δύο µεγέθη που είναι ανταγωνιστικά,
που είναι αντίπαλα, αλλά ως δύο µεγέθη που είναι συµπληρωµατικά και τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να ιδωθούν.
Όταν, για παράδειγµα, στις φυλακές δεν υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, όταν υπάρχει υπέρβαση της επιτρεπόµενης χωρητικότητας, όταν δεν υλοποιούνται όπως θα έπρεπε
να υλοποιηθούν προγράµµατα εργασίας, θεραπευτικά προγράµµατα και µια σειρά άλλοι θεσµοί που προβλέπει ο σηµερινός Σωφρονιστικός Κώδικας, προβλέπουν οι άλλοι νόµοι, όπως –παραδείγµατος χάριν- ο Κώδικας για τα ναρκωτικά που προβλέπει
συγκεκριµένες ρυθµίσεις για τη βοήθεια, για τη θεραπεία τοξικοεξαρτηµένων κρατουµένων.
Όταν όλα αυτά δεν εφαρµόζονται, όταν δεν υπάρχει η απαιτούµενη φροντίδα περίθαλψης στην υγεία και υπάρχει µια άθλια
κατάσταση στο νοσοκοµείο των φυλακών, όταν δεν λειτουργούν
ουσιαστικά δοµές κοινωνικής επανένταξης για να µην υποτροπιάζουν, για να ξεµπλέκουν από το έγκληµα, οι αποφυλακισµένοι,
τότε –κατά τη γνώµη µας- δεν µπορούµε να µιλάµε για ασφαλείς
φυλακές, δεν µπορούµε να µιλάµε για αποσυµφόρηση των φυλακών.
Νοµίζω ότι `είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι αυτές οι φυλακές µπορεί να είναι ασφαλείς και για τους κρατούµενους και
για το προσωπικό τους. Όταν δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν
θεσµοί πρόληψης, σωφρονισµού, κοινωνικής επανένταξης, τότε
είναι φυσικό να πυροδοτούνται και αντιδράσεις σαν κι αυτές που
υπάρχουν στις φυλακές το τελευταίο διάστηµα. Είναι φυσικό και
η εγκληµατικότητα να αναπαράγεται, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του
σηµερινού συστήµατος, της σηµερινής κοινωνίας, της οποίας η
σήψη, η κρίση, οι αξίες, η θεοποίηση του κέρδους του ανταγωνισµού ανατροφοδοτούν και την εγκληµατικότητα και το εγκληµατικό φαινόµενο, οδηγούν σε υπερσυσσώρευση κρατουµένων
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στις φυλακές.
Και αντί για όλα αυτά που θα µπορούσαν να βελτιώσουν
κάπως τις συνθήκες στις φυλακές –όσο αυτό είναι δυνατό στη
βάση του σηµερινού Σωφρονιστικού Κώδικα ή άλλων προτάσεων
που έχουν γίνει-, αντί να λύνονται τέτοιου είδους ζητήµατα, έρχεται ένα ακόµη νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης µε
αυτόν το χαρακτήρα, µε έναν νέο τύπο φυλακών και µε το άρθρο
12 που κάνει για πολλοστή φορά –την τέταρτη ή την πέµπτη- τα
τελευταία πέντε χρόνια από το 2008 ακόµη µια τεχνητή αποσυµφόρηση των φυλακών.
Όσον αφορά τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, εµείς θέλουµε
να επαναλάβουµε ότι δεν έχουµε καµµία αντίρρηση να υπάρχει
διάκριση –ίσα, ίσα είναι επιβεβληµένη- των καταστηµάτων κράτησης, ανάλογα µε τη βαρύτητα, αν είναι υπόδικοι, αν είναι κατάδικοι, όπως επίσης συµφωνούµε σε αρκετές περιπτώσεις να
βελτιωθούν και να ενισχυθούν τα µέτρα ασφάλειας, οι κτηριακές
υποδοµές και άλλα µέτρα ασφάλειας που θα µπορούσαν να
υπάρξουν.
Σε καµµία, όµως, περίπτωση δεν µπορούµε αυτά τα µέτρα
ασφάλειας να τα βλέπουµε ξεκοµµένα από τις συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές. Για παράδειγµα, το να µην υπάρχουν στις φυλακές υπεράριθµοι που υπάρχουν σήµερα δεν είναι µέτρο
ασφάλειας; Είναι το ίδιο να φυλάσσονται σήµερα πεντακόσιοι ή
εξακόσιοι άνθρωποι όσους προβλέπει η χωρητικότητα ενός σωφρονιστικού καταστήµατος και το ίδιο είναι να φυλάσσονται χίλιοι εκατό ή χίλιοι διακόσιοι;
Είναι το ίδιο πράγµα η προσωπικότητα; Γιατί γίνεται λόγος και
περί επικίνδυνης προσωπικότητας µε βάση τα κριτήρια επικινδυνότητας. Είναι ίδια η προσωπικότητα και η συµπεριφορά που διαµορφώνει ένας κρατούµενος σε ένα άθλιο καθεστώς φυλακών
και η ίδια σε φυλακές που τηρούν και έχουν ορισµένες προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης; Δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο να
υπάρχουν στις φυλακές και να ενισχυθούν ακόµη περισσότερο
τα προγράµµατα θεραπείας και απεξάρτησης από τα ναρκωτικά,
όταν και αυτά που υπάρχουν σήµερα υπονοµεύονται και συρρικνώνονται;
Δεύτερο ζήτηµα: Σε σχέση µε τη σύνδεση των φυλακών τρίτου
τύπου, θέσαµε το εξής ερώτηµα και στη συνεδρίαση των επιτροπών και το επαναλαµβάνουµε και σήµερα: Για ποιο λόγο επιλέγονται και οι υπόδικοι και οι κατάδικοι για συγκεκριµένα ποινικά
αδικήµατα που θα κρατούνται στα καταστήµατα κράτησης τρίτου τύπου –δηλαδή, τα λεγόµενα πολιτειακά εγκλήµατα 134, 135,
τα αδικήµατα για την τροµοκρατία- όταν είναι γνωστή η δική µας
αλλά και άλλων κριτική σε σχέση µε το άρθρο 187, το λεγόµενο
«τροµονόµο» εδώ και δέκα χρόνια που έχει θεσµοθετηθεί. Δηλαδή το εύρος της συγκεκριµένης διάταξης αφήνει περιθώρια
κάτω από προϋποθέσεις να ποινικοποιηθούν οι εργατικοί λαϊκοί
αγώνες και ορισµένα άλλα αδικήµατα που τελούνται στο πλαίσιο
εγκληµατικής οργάνωσης.
Γιατί επιλέγονται τα συγκεκριµένα αδικήµατα; Για ποιο λόγο,
παραδείγµατος χάριν, µένουν απέξω άλλα σοβαρά εγκλήµατα,
όπως είναι οι διατάξεις για το εµπόριο ναρκωτικών ή άλλα σοβαρά και ειδεχθή εγκλήµατα;
Μιλάµε για πολιτειακά εγκλήµατα. Πόσοι κρατούµενοι αυτήν
τη στιγµή υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές που κατηγορούνται
για αυτά; Πόσες υποθέσεις υπάρχουν σε εκκρεµότητα αυτήν τη
στιγµή στην ελληνική δικαιοσύνη που να αφορούν τέτοιες κατηγορίες και να δικαιολογούν την πρόβλεψη σε ένα νοµοσχέδιο ότι
οι κατάδικοι ή οι υπόδικοι τέτοιων εγκληµάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στις συγκεκριµένες φυλακές;
Άρα, εδώ κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η επιλογή που έγινε
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των συγκεκριµένων πράξεων, των
συγκεκριµένων αδικηµάτων, ενώ µένουν απέξω άλλες εξίσου επικίνδυνες πράξεις και εγκλήµατα, κατά τη γνώµη µας και αντικειµενικά οδηγεί στην καλλιέργεια ενός κλίµατος φόβου, ενός
κλίµατος τροµολαγνείας. Βέβαια, εδώ υπάρχει και µια ιστορική
εµπειρία που δείχνει ότι τέτοιο κλίµα όταν καλλιεργήθηκε αξιοποιήθηκε και για τον αποπροσανατολισµό του λαού και για να
έρθουν πολύ πιο σοβαρά µέτρα σε βάρος των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και των λαϊκών ελευθεριών.
Βέβαια, την ίδια στιγµή το νοµοσχέδιο υπηρετεί και επικοινω-
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νιακούς στόχους και σκοπούς. Ειπώθηκε εν τη ρύµη του λόγου
και από έναν εισηγητή –νοµίζω από τον κ. Τριαντάφυλλο- «µην
µας φύγει κάποιος επώνυµος κρατούµενος». Αυτό είναι το θέµα,
µην φύγει κάποιος επώνυµος κρατούµενος και υπάρξει αρνητική
δηµοσιότητα και αναστάτωση που µπορεί να πλήξει την Κυβέρνηση.
Και επειδή εδώ µιλάµε για τα συγκεκριµένα αδικήµατα που
αναφέρονται, εγκληµατική οργάνωση, τροµοκρατία, οργανωµένο έγκληµα, εµείς θέλουµε για άλλη µια φορά να το επαναλάβουµε. Και το οργανωµένο έγκληµα και η λεγόµενη «τροµοκρατία» και άλλες εγκληµατικές ενέργειες, όπως παραδείγµατος
χάριν η ναζιστική εγκληµατική βία υπάρχουν και αναπτύσσονται
στο πλαίσιο της σηµερινής κοινωνίας όχι γιατί δεν υπάρχει επαρκής νοµοθεσία ή γιατί δεν υπάρχουν επαρκή µέτρα ασφάλειας
στις φυλακές, αλλά γιατί υπάρχουν νήµατα που δένουν τέτοιου
είδους εγκληµατίες και εγκληµατικές ενέργειες µε µέσα, µε κέντρα, µε παράκεντρα, µε µηχανισµούς του ίδιου του συστήµατος,
µε µεγαλοσυµφέροντα όπου από εκεί αντλούν δύναµη τέτοιου
είδους ενέργειες.
Μιλάτε στο νοµοσχέδιο για ιδιαίτερα επικίνδυνους κρατούµενους που έχουν τιµωρηθεί ή εναντίον των οποίων απειλείται
ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών. Πώς θα κρίνεται ποιος
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος; Τα κριτήρια είναι από την πιθανότητα
τέλεσης κάποιων εγκληµατικών πράξεων µέχρι την εκτίµηση της
προσωπικότητας αν κάποιος έχει καταδικαστεί από δώδεκα ή
είναι κατηγορούµενος από δέκα και πάνω µαζί µε µια σειρά πειθαρχικά παραπτώµατα.
Αυτό που κατά τη γνώµη µας θα γίνει στην πράξη -και µακάρι
να διαψευστούµε- είναι ότι θα αρκεί και ένα απλό πειθαρχικό παράπτωµα, µια διένεξη ενός κρατούµενου µε ένα σωφρονιστικό
υπάλληλο προκειµένου να οδηγείται κάποιος στο να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνος και να πηγαίνει από κατάστηµα κράτησης τύπου Β’ ή ακόµα και τύπου Α’ σε κατάστηµα κράτησης
τύπου Γ’ και να οδηγείται στις συγκεκριµένες φυλακές.
Τρίτο ζήτηµα. Δεν αναγνωρίζονται µια σειρά δικαιώµατα τα
οποία υπάρχουν και προβλέπονται από τον Σωφρονιστικό Κώδικα, αφού σε όλα αυτά –στην επικοινωνία, στις επισκέψεις, στις
άδειες, στους θεσµούς της ηµιελεύθερης διαβίωσης- υπάρχουν
και θεσπίζονται εξαιρέσεις είτε δυνητικά είτε υποχρεωτικά.
Βεβαίως, σήµερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης µε κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις περιόρισε το εύρος αυτών των εξαιρέσεων.
Όµως, κύριε Υπουργέ, ίσως πρέπει να το δείτε και αυτό. Δεν καταργήσατε την, κατά τη γνώµη µας, πιο σηµαντική εξαίρεση που
προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του σχεδίου
νόµου, όπου στο τέλος του άρθρου 19 του Σωφρονιστικού Κώδικα προστίθεται φράση που αναφέρει ότι «µε εξαίρεση τους περιορισµούς που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο και τον
εσωτερικό κανονισµό των καταστηµάτων κράτησης τρίτου τύπου
ή αυτοτελών τµηµάτων στα υπόλοιπα καταστήµατα».
Τι λέει το άρθρο 19 του ν. 2776/1999 παράγραφος 5; Λέει ότι
τα µέτρα ασφαλείας των καταστηµάτων κράτησης είναι ανάλογα
προς το είδος των καταστηµάτων και σε καµµιά περίπτωση δεν
επιτρέπεται να καθιστούν ανέφικτη την εφαρµογή θεσµών και
προγραµµάτων που προβλέπονται στον Κώδικα αυτό.
Άρα, µε την εξαίρεση που µπαίνει στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου υπάρχει µια γενική εξαίρεση, ότι δηλαδή εδώ δεν µπορεί να εµποδίζεται η εφαρµογή θεσµών και
προγραµµάτων του Σωφρονιστικού Κώδικα και άρα µε εσωτερικούς κανονισµούς των καταστηµάτων κράτησης µπορούν να
υπάρχουν εξαιρέσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Αυτή η διάταξη είναι πολύ χειρότερη και από τη διάταξη για
την επικοινωνία και από τη διάταξη για τις επισκέψεις και από
όλες αυτές τις διατάξεις. Και παραµένει αυτή η αόριστη νοµοθετική εξουσιοδότηση, µε εσωτερικούς κανονισµούς να καταστρατηγούνται θεσµοί και προγράµµατα που προβλέπονται στον
Σωφρονιστικό Κώδικα. Είναι αυτό που είπαµε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην επιτροπή και µας είπαν ότι δεν ισχύει.
Όµως, ισχύει. Είναι η παράγραφος 8 του άρθρου 1.
Άρα, λοιπόν, εδώ θεσπίζονται πολύ σοβαρές εξαιρέσεις. Μι-
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λάµε για ένα µόρφωµα, για ένα τύπο φυλακών απαράδεκτο, που
όχι µόνο θα δηµιουργήσει νέα προβλήµατα, κατά τη γνώµη µας,
αλλά δεν θα δηµιουργήσει ούτε καθεστώς ασφάλειας, σύµφωνα
ακόµη και µε τα δικά σας κριτήρια. Όταν υπάρχουν τέτοιες φυλακές –το είπαν και άλλοι εισηγητές- µε κρατούµενους πιο αγρίµια και από τα αγρίµια, τότε είναι φυσιολογικό και επόµενο να
µην µιλάµε για ασφαλείς φυλακές, αλλά για επικίνδυνες φυλακές
και για τους κρατούµενους και για το προσωπικό σε αυτές τις
φυλακές.
Κύριε Υπουργέ, επειδή στην συνεδρίαση της επιτροπής είπατε
ότι τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης δεν έχουν προτάσεις,
εγώ θα σας καταθέσω –θα καταθέσουµε και στα Πρακτικά- µια
σειρά προτάσεων για τη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήµατος, τις οποίες είχε καταθέσει το ΚΚΕ ήδη από τον 2009 στο πλαίσιο της συζήτησης στην τότε επιτροπή για την εξέταση του
σωφρονιστικού συστήµατος.
Οι προτάσεις αυτές περιλαµβάνουν µέτρα απεξάρτησης για
τη θεραπεία των τοξικοεξαρτηµένων, την αναθεώρηση του νοµοθετικού πλαισίου για τους ανήλικους κρατούµενους, την
ανάγκη πρόσληψης ειδικευµένου προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού, µέτρα για την επανένταξη των φυλακισµένων, που
να εξασφαλίζουν στέγαση και επίδοµα ανεργίας έτσι ώστε αυτοί
οι άνθρωποι να µην ξαναµπλέκουν στον κύκλο του εγκλήµατος.
Διότι εδώ υπάρχουν συγκεκριµένες έρευνες, και ελληνικές και
διεθνείς, που δείχνουν ότι µειώνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό ο
κίνδυνος υποτροπής ενός αποφυλακισµένου και µάλιστα στον
πρώτο χρόνο της αποφυλάκισής του, αν έχει εξασφαλισµένη
στέγαση, διατροφή, επάγγελµα, εργασία κ.λπ..
Άρα, έχουµε προτάσεις. Βεβαίως, αυτές οι προτάσεις κινούνται έξω από την κυβερνητική λογική, τη λογική των περικοπών,
τη λογική της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας κ.λπ.. Εµείς, όµως, τέτοιες προτάσεις έχουµε. Προτάσεις για τη διαχείριση της βαρβαρότητας, προτάσεις για να τετραγωνίσουµε τον κύκλο, για το
αν πρέπει να βάλουµε δύο πέµπτα ή τρία πέµπτα κ.λπ., τέτοιες
προτάσεις δεν έχουµε. Έχουµε προτάσεις οι οποίες µπορούν
ακόµα και στις σηµερινές συνθήκες να βελτιώσουν τις συνθήκες
των φυλακών και το ποσοστό υποτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Έχω µιλήσει λιγότερο απ’ όλους, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το κριτήριο δεν είναι
ακριβώς αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ναι, αλλά έχω µιλήσει λιγότερο απ’
όλους. Άρα, δικαιούµαι ισότιµης αντιµετώπισης.
Εν πάση περιπτώσει, τελειώνω λέγοντας το εξής. Θα µιλήσουµε για τα άρθρα στη συζήτηση επί των άρθρων.
Θέλω να κάνω µόνο µια γενική παρατήρηση σε σχέση µε τα
υπόλοιπα άρθρα, και αυτά που αφορούν τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και αυτά που αφορούν τη διοικητική δίκη, και να πω ότι
για µια ακόµη φορά σε ένα ακόµη νοµοσχέδιο στο όνοµα της
αποσυµφόρησης των δικαστηρίων, στο όνοµα της επιτάχυνσης
της δίκης, στο όνοµα της εξοικονόµησης προσωπικού µειώνονται
δικονοµικά δικαιώµατα, διευρύνονται και γενικεύονται οι µονοµελείς συνθέσεις, αυξάνονται τα δικαστικά έξοδα για όσους επιθυµούν και θέλουν και πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
Υπάρχει καταχρηστική άσκηση δικαιωµάτων; Βεβαίως υπάρχει. Σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει καταχρηστική άσκηση
των δικαιωµάτων. Όµως, αυτό δεν αντιµετωπίζεται µε τέτοιου είδους µέτρα περικοπής, µείωσης δικαιωµάτων, αλλά µε άλλα
µέτρα, που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτίωση των υποδοµών, σε πρόσληψη προσωπικού, προκειµένου να υπάρχει και
αποσυµφόρηση των δικαστηρίων και επιτάχυνση της δίκης.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω γνωστό στο Τµήµα ότι οι Υπουργοί
Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Κύρωση του Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατά-
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λοιπα Πολέµου στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών Όπλων που µπορούν να θεωρηθούν
ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσµατα».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, θα ήθελα τη γνώµη του Τµήµατος στο θέµα της διαδικασίας. Όπως γνωρίζετε, θα πάµε και τη Δευτέρα για τη συζήτηση κατ’ άρθρον. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συµφωνείτε να
τελειώσουµε στις 17.00’ ψηφίζοντάς το επί της αρχής και να συνεχίσουµε τη Δευτέρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θα προλάβουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα, επειδή είναι πιθανόν να προλάβουµε, γι’ αυτό το προτείνω. Αν θέλετε, σκεφθείτε το και το συζητάµε στη συνέχεια. Πάντως, πρέπει να
τηρούµε τους χρόνους. Δεν θέλω εγώ να διακόπτω κάποιον. Η
διαδικασία πρέπει κάπως να οργανωθεί.
Τον λόγο έχει η κ. Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι γνωστό ότι το Ποινικό Δίκαιο είναι φαινόµενο κοινωνικό και ταυτόχρονα πολιτικό. Είναι
κοινωνικό, γιατί πηγάζει από τις ανάγκες της κοινωνίας της
οποίας τις σχέσεις ρυθµίζει. Είναι όµως και πολιτικό φαινόµενο,
γιατί είναι προϊόν της κρατικής εξουσίας που εκφράζει µέσω
αυτού τις επιλογές της για την αντιµετώπιση των κοινωνικών συγκρούσεων και την προστασία των εννόµων αγαθών. Εποµένως,
ως κοινωνικό και πολιτικό φαινόµενο το δίκαιο δεν µπορεί παρά
να αποτυπώνει την κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα.
Η περίοδος της κοινωνικοοικονοµικής και πολιτικής κρίσης, η
εποχή των µνηµονίων αποτυπώνεται σε ένα δίκαιο της κρίσης,
ποινικό, διοικητικό, φορολογικό, εργατικό, ασφαλιστικό, εµπορικό. Το δίκαιο των µνηµονίων χαρακτηρίζεται από καταιγιστικές,
αλλεπάλληλες τροποποιήσεις στο όνοµα της επιτάχυνσης των
δικών, αλλά και της ρύθµισης των οικονοµικών επιταγών και των
απαιτήσεων της κοινής γνώµης, από την αλλοίωση της φυσιογνωµίας του, την έλλειψη συνοχής και ασφάλειας δικαίου και σηµαντικές ερµηνευτικές περιπλοκές, τις ρωγµές και ανατροπές
της ισορροπίας της εγγυητικής και φιλελεύθερης λειτουργίας
του.
Το σύγχρονο δίληµµα, λοιπόν, της χώρας και των πολιτών της,
που πρέπει να απαντηθεί από όλους, πολιτικό σύστηµα, θεσµούς
και πολίτες, είναι ένα: Ή θα µετατρέψουµε την κρίση σε ευκαιρία,
για να δοµήσουµε ένα ευέλικτο, δίκαιο, αντιγραφειοκρατικό, διαφανές και ευνοµούµενο κράτος δυτικού τύπου, που σέβεται και
υπηρετεί τον πολίτη του και τη νοµιµότητα, ή θα παραµείνουµε
ένα βαλκανικό, διεφθαρµένο, πελατειακό, οπισθοδροµικό κράτος
των αρχών του 20ού αιώνα.
Με το άρθρο 1 εποµένως του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα συγκροτούνται σωφρονιστικά καταστήµατα Γ’ τύπου, υψίστης ασφαλείας, όπως λέγονται, ή τµήµατα Γ’ τύπου, χωρίς να
δικαιολογείται επαρκώς για ποιο λόγο πρέπει κάποιοι άνθρωποι
αντί να σωφρονίζονται, ουσιαστικά να εξουθενώνονται σωµατικά
και ψυχικά και να οδηγούνται σε φυσική εξόντωση. Επιπλέον,
πώς µπορεί κάποιος να κρίνεται επικίνδυνος για την κατάλυση
του πολιτεύµατος; Εν πάση περιπτώσει, αυτόν που θεωρείται επικίνδυνος για το πολίτευµα, το στοίχηµα της πολιτείας και της δηµοκρατίας είναι να τον πείσει και όχι να τον εξουθενώσει.
Αυτό όµως που µε προβληµατίζει, κύριε Υπουργέ, και µε προβληµάτισε περισσότερο µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις
οποίες επιφέρατε, είναι αν έχει δικαίωµα ο κρατούµενος να προσφύγει εναντίον της νέας απόφασης του εισαγγελέα µε τα νέα
στοιχεία, που εκδίδεται εφόσον δεν γίνει δεκτή η προσφυγή του
κατά της πρώτης, που τον στέλνει ακριβώς στο σωφρονιστικό
κατάστηµα, γιατί µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που επιφέρατε
αυτό δεν είναι αρκούντως σαφές.
Αυτό όµως που θεωρώ πολύ επικίνδυνο είναι ότι ο κανονισµός
της φυλακής από µόνος του µπορεί να περιορίζει βασικά δικαιώµατα των εγκλείστων κρατουµένων. Το σωστότερο θα ήταν ο
κάθε περιορισµός να κρίνεται κατά περίπτωση, ανά κατηγορούµενο δηλαδή και για οποιονδήποτε περιορισµό ξεχωριστά να
αποφαίνεται επί τούτου το Συµβούλιο της φυλακής ή τουλάχι-

748

στον ο εισαγγελέας που εποπτεύει τη φυλακή και να µην αποφαίνεται γι’ αυτό ο διευθυντής της φυλακής, πολλώ δε µάλλον
που στις φυλακές Γ’ τύπου, σύµφωνα µε τη δική σας διατύπωση,
οδηγούνται ακόµα και οι υπόδικοι, δηλαδή οι προσωρινά κρατούµενοι.
Στις φυλακές αυτές δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να οδηγούνται
προσωρινά κρατούµενοι, εφόσον για τέτοια σκληρή τιµωρία
έπρεπε να υπάρχει µόνο ισχυρή απόδειξη και όχι απλά πιθανολόγηση, ακόµα και υψηλή, και γιατί η υποδικία δεν έχει καµµία
σχέση µε τους σκοπούς της προσωρινής κράτησης, εφόσον ο
σκοπός της προσωρινής κράτησης είναι πρώτον, η εξασφάλιση
της παρουσίας του κατηγορουµένου κατά τη δίκη και δεύτερον,
η ανακοπή της εγκληµατικής δράσης µέχρι τη δίκη.
Ακόµα όµως και σε περιπτώσεις καταδίκης, είναι δυνατόν να
φυλακίζονται σε αυτήν τη φυλακή και αυτός που έχει διαπράξει
τα βασικά αδικήµατα και ο απλός συνεργός, εφόσον ο νόµος εν
προκειµένω δεν διακρίνει;
Προσωπική µου άποψη, κύριε Υπουργέ, είναι ότι είναι απάνθρωπο σε µiα ευνοµούµενη κοινωνία, σε ένα κράτος δικαίου να
µιλάµε για φυλακές Γ’ τύπου, πολλώ δε µάλλον όταν επιβάλλεται
αυτό µε χαλαρά κριτήρια, όπως εν προκειµένω, και εν πολλοίς
αφήνεται στην αυθαίρετη κρίση είτε µεµονωµένων δικαστών, που
κρίνουν πολλές φορές µε την ιδεοληψία τους, είτε πολλώ δε µάλλον διευθυντών καταστηµάτων.
Θεωρώ δε τις διατάξεις για τη φύλαξη των κρατουµένων στα
καταστήµατα Γ’ τύπου από δυνάµεις της ΕΛΑΣ, τις µεταγωγές
µε απόφαση του Υπουργού και τη δυνατότητα διορισµού ως διευθυντών στις φυλακές και συνταξιούχων δικαστών, τουλάχιστον
ως αναχρονιστικές.
Με το παρόν σχέδιο νόµου επιχειρείται για ακόµη µια φορά
δήθεν βελτίωση της απονεµόµενης δικαιοσύνης µε την προσθήκη διατάξεων ή τροποποίηση υφισταµένων.
Το σχέδιο νόµου στα άρθρα 3 έως 11 αφορά προσθήκες εδαφίων σε υφιστάµενες διατάξεις ή τροποποιήσεις διατάξεων του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, ενώ µε το
άρθρο 12 γίνεται και πάλι µια προσπάθεια αποσυµφόρησης των
καταστηµάτων κράτησης.
Με τα άρθρα 3 και 4 του σχεδίου νόµου προβλέπονται ρυθµίσεις επιµέρους θεµάτων υπό όρο απόλυσης. Η υπό όρο απόλυση
είναι κατ’ εξοχήν θεσµός που προσδίδει ελαστικότητα την έκτιση
της ποινής, γιατί στη βάση αυτού είναι δυνατόν το πρόσωπο που
καταδικάστηκε στη στερητική της ελευθερίας ποινή να απολυθεί
πριν την εκτίσει στο σύνολό της. Η έκτιση του υπολοίπου γίνεται
σε καθεστώς περιορισµένης ελευθερίας.
Με το θεσµό της υπό όρο απόλυσης ο νοµοθέτης αποβλέπει
στην προετοιµασία του απολυόµενου για την κοινωνική του επανένταξη και στην αποφυγή της υποτροπής του. Με την έννοια
αυτή ο θεσµός υπηρετεί κατ’ εξοχήν την ειδική πρόληψη.
Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται όµως ότι µε την πάροδο του
χρόνου και ιδίως εν όψει της θεσµοθετηµένης, πλέον, κατά κανόνα υποχρεωτικής χορήγησης της υπό όρο απόλυσης, αυτή
προσλαµβάνει ολοένα και πιο έντονα χαρακτηριστικά θεσµικής
κατοχύρωσης ενός δικαιώµατος των κρατουµένων για σταδιακή
κοινωνική τους αποκατάσταση.
Η χορήγηση της υπό όρο απόλυσης συναρτάται από το νόµο
σήµερα µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Πρώτον, καταδίκη σε
στερητική της ελευθερίας ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης. Για τη
χορήγηση της υπό όρο απόλυσης δεν απαιτείται να έχει καταστεί
η καταδίκη αµετάκλητη. Δεύτερον, έκθεση ενός ελάχιστου ορίου
καταδίκης και συγκεκριµένα δύο πέµπτα για τη φυλάκιση, τρία
πέµπτα για την κάθειρξη και είκοσι έτη για την ποινή της ισόβιας
κάθειρξης. Και τρίτον, καλή διαγωγή του καταδίκου κατά την
έκτιση της ποινής.
Σε περίπτωση καταδίκης σε πρόσκαιρη ή ισόβια κάθειρξη οι
ποινές προσφέρονται, λόγω της διάρκειά τους, για την εφαρµογή του θεσµού της υπό όρο απόλυσης, ο οποίος λειτουργεί
στη βάση της σκέψης ότι µετά από µια παραµονή στις φυλακές,
που επιτρέπει στην ποινή να αναπτύξει τη λειτουργία της, επιβάλλεται να επενδύσει η πολιτεία στην προσπάθειά της στην κοινωνική αποκατάσταση του κρατουµένου.
Και στην ισόβια κάθειρξη, όπου αναγνωρίστηκε ρητά ο ευερ-
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γετικός υπολογισµός των ηµερών εργασίας, ισχύει ένα κατώτατο
όριο ποινής δεκαέξι ετών γι’ αυτόν που έχει υπερβεί το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας του, που πρέπει να έχει εκτιθεί πραγµατικά στη φυλακή, ώστε να καταστεί εφικτή η υπό όρο απόλυση.
Με βάση όσα προβλέπονται σήµερα στο άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα, σε καταδίκες για ισόβια κάθειρξη η υπό όρο απόλυση χορηγείται: µετά από έκτιση εικοσιπέντε ετών, αν συντρέχουν σωρευτικά και άλλες ποινές και το άθροισµα των τµηµάτων
των συντρεχουσών ποινών που πρέπει να εκτιθεί ως ελάχιστο
υπερβαίνει τα είκοσι πέντε έτη, µετά από έκτιση είκοσι ετών κατά
κανόνα, µετά από έκτιση δεκαέξι ετών, όταν συντρέχει ευεργετικός υπολογισµός ηµερών εργασίας, µετά από πραγµατική έκτιση
είκοσι ετών επί σωρευτικής συνδροµής και άλλων ποινών µε την
ισόβια κάθειρξη και σύγχρονο ευεργετικό υπολογισµό ηµερών
εργασίας, µετά από έκτιση δεκαέξι ετών, αν ο κρατούµενος έχει
υπερβεί το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας του, και τέλος µετά
από έκτιση είκοσι ετών επί σωρευτικής συνδροµής περισσοτέρων µηνών µαζί µε την ισόβια κάθειρξη, αν ο κρατούµενος έχει
υπερβεί το εικοστό έτος της ηλικίας του.
Με τα δεδοµένα αυτά, η προσθήκη µε το άρθρο 3 του σχεδίου
νόµου, εδαφίου στην παράγραφο 6, του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα, µε το οποίο στον κατάδικο που εκτίει ποινή ισόβιας
κάθειρξης και τα εγκλήµατα των άρθρων 187Α για τροµοκρατικές
πράξεις και 299 του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή ανθρωποκτονία
από πρόθεση, εφόσον αυτή τελέστηκε στο πλαίσιο του άρθρου
187 του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή της εγκληµατικής οργάνωσης,
δεν χορηγείται απόλυση, αν αυτός δεν έχει παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα για το χρονικό διάστηµα είκοσι τουλάχιστον ετών, δεν εξυπηρετεί καµµία απολύτως σκοπιµότητα.
Και αυτό, γιατί αφ’ ενός µεν τίθεται θέµα παραβίασης της
αρχής της ισότητας, αφ’ ετέρου δε –και κυρίως- διότι το υφιστάµενο νοµοθετικό καθεστώς είναι απολύτως επαρκές, αφού σε
καταδίκες ισόβιας κάθειρξης η υπό όρο απόλυση χορηγείται
κατά κανόνα µετά από έκτιση είκοσι ετών και µόνο αν ο κρατούµενος έχει υπερβεί το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας του, µετά
από έκτιση δεκαέξι ετών.
Άλλωστε, αν ο κατάδικος έχει τελέσει ανθρωποκτονία στo
πλαίσιo εγκληµατικής οργάνωσης, θα του επιβληθούν δύο ποινές, µία για την ένταξη ή συµµετοχή στην εγκληµατική οργάνωση
και µία για την ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στην περίπτωση
αυτή δεν µπορεί να χορηγηθεί η υπό όρο απόλυση στον κατάδικο, αν δεν έχει παραµείνει πραγµατικά στο σωφρονιστικό κατάστηµα τουλάχιστο δεκαέξι έτη, η οποία όµως θα προσαυξηθεί
κατά τα δύο πέµπτα της ποινής για την πράξη της εγκληµατικής
οργάνωσης ή και άλλων ποινών, όπως για παράδειγµα οπλοφορία, οπλοχρησία κ.λπ..
Περαιτέρω, άχρηστα ως περιττά και αυτονόητα είναι και όσα
αναφέρονται στο άρθρο 4 του σχεδίου νόµου για την κατάσταση
της παραγράφου 3 του άρθρου 110 Α του Ποινικού Κώδικα και
προσθήκη τέταρτης παραγράφου σε αυτό.
Ειδικότερα στο ίδιο άρθρο 110 του Ποινικού Κώδικα αναφέρεται στην απόλυση των πασχόντων από ορισµένες βαριές ασθένειες ή αναπηρίες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό. Στην
περίπτωσή τους, για λόγους επιείκειας καταργούνται όλες οι
προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόµος, δηλαδή τόσο οι τυπικές
όσο και η ουσιαστική, δηλαδή η καλή διαγωγή. Και µπορούν να
απολυθούν υπό όρο ακόµη και αν δεν έχουν εκτίσει το απαιτούµενο ελάχιστο όριο ποινής που προβλέπεται στο άρθρο 105 του
Ποινικού Κώδικα ή ακόµη και αν από τη διαγωγή τους στη φυλακή προκύπτει ότι η παραπέρα κράτησή τους είναι απολύτως
αναγκαία για την αποτροπή άλλων αξιόποινων πράξεων.
Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται, εξάλλου, στον απολυόµενο ούτε καν όροι, αφού η απόκλιση του νοµοθέτη από το
άρθρο 106 του Ποινικού Κώδικα σηµαίνει και απόκλιση από την
παράγραφο 2 αυτού, που προβλέπει τη σχετική δυνατότητα επιβολής υποχρεώσεων τρόπου ζωής ή τόπου διαµονής.
Εξάλλου, ο δικαιολογητικός λόγος της νοµοθετικής ρύθµισης
έγκειται στην ανθρωπιστική αντιµετώπιση των ασθενών που είτε
είναι µε τα σηµερινά δεδοµένα της Iατρικής επιστήµης καταδικασµένοι να πεθάνουν είτε χρειάζονται ειδική ιατρική υποστήριξη, την οποία αδυνατούν να παρέχουν πολλές φορές ακόµη και
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ιατρικές µονάδες εκτός καταστηµάτων κράτησης είτε είναι τέλος
µεγάλης ηλικίας και η ασθένειά τους δεν τους επιτρέπει σταδιακά να κατανοούν όσα γίνονται γύρω τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συνέχιση έκτισης της ποινής στη φυλακή εµφανίζεται
ως µια αδιέξοδη και δυσανάλογη εµµονή της πολιτείας για συγκεκριµένη µορφή ικανοποίησης της ποινικής αξιώσεως. Γι’ αυτό
στη λύση που προσφέρει στο πρόβληµα η χορήγηση της υπό
όρο απόλυσης, δεν µπορεί κανείς να έχει αντίρρηση.
Συνεπώς, τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του σχεδίου νόµου
είναι απολύτως περιττά, αφού είναι αυτονόητο ότι η απόλυση
υπό όρο των πασχόντων από ορισµένες βαριές ασθένειες ή αναπηρίες επεκτείνεται αυτοδικαίως σε όλες τις τρέχουσες ποινές
για τις οποίες µπορεί να καθοριστεί συνολική ποινή. Η ίδια λογική
του πράγµατος περιέχει προβλήµατα: παραδείγµατος χάριν, έχω
AIDS για τη µια ποινή και δεν έχω για την άλλη;
Εξάλλου, περιττή είναι και η προσθήκη της τέταρτης παραγράφου, ότι η καταδίκη κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας για
πράξη που τελέστηκε πριν την έναρξη της έκτισης ποινής, για
την οποία χορηγήθηκε η απόλυση υπό όρο, δεν επιφέρει ανάκληση της αναστολής.
Ανάκληση αναστολής υφίσταται στην περίπτωση που ο απολυθείς δεν συµµορφώνεται µε τους όρους που του τέθηκαν κατά
την απόλυσή του. Και στην περίπτωση του άρθρου 110 Α δεν
µπορούν να δοθούν καν όροι στον απολυόµενο. Δεν συντρέχουν,
συνεπώς, οι κατά νόµο προϋποθέσεις της ανάκλησης. Εξάλλου,
άρση της αναστολής επέρχεται αυτοδικαίως λόγω διάπραξης
σοβαρού αδικήµατος δόλου από τον απολυθέντα µέσα στο χρονικό διάστηµα της δοκιµασίας.
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι προβληµατική εµφανίζεται στη
διάταξη του άρθρου 110 του Ποινικού Κώδικα η µη συµπερίληψη
και άλλων εξίσου σοβαρών ασθενειών, όπως παραδείγµατος
χάριν η σκλήρυνση κατά πλάκας που έχει οδηγήσει σε υψηλό
βαθµό αναπηρίας. Γι’ αυτό ορθότερη θα ήταν, αντί για τα αναγραφόµενα στο άρθρο 4 του σχεδίου νόµου, η συµπλήρωση της
ρύθµισης του άρθρου 110 Α του Ποινικού Κώδικα µε µια γενική
αναφορά σε ασθένειες, σε αναπηρίες αντίστοιχης βαρύτητας.
Περαιτέρω, σωστή εµφανίζεται η διάταξη του άρθρου 5 του
σχεδίου νόµου, που αφορά τους λεγόµενους «µάρτυρες του
Στέµµατος», θεσµό αγγλικής προελεύσεως που υιοθέτησε ήδη
η νοµοθεσία µας στο νόµο περί ναρκωτικών και στο άρθρο 187
Β του Ποινικού Κώδικα και αφορά υπαίτιο οποιασδήποτε εγκληµατικής πράξης εκτός απ’ αυτές του άρθρου 187 Α του Ποινικού
Κώδικα.
Η διάταξη είναι σωστή, µε παρόµοια διατύπωση µε αυτή του
πρόσφατου άρθρου 27 του ν.4139/2013 περί ναρκωτικών, διότι
συµπλέκεται το κοινό έγκληµα µε την τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα. Συνεπώς, για κάποιον που εκτίει ποινή, παραδείγµατος χάριν για ληστεία ή ανθρωποκτονία από πρόθεση, που
είναι κοινά εγκλήµατα, µπορεί να τύχει εφαρµογής η διάταξη µε
τις εγγυήσεις που η ίδια παρέχει.
Το άρθρο 6 του σχεδίου νόµου παρουσιάζει κενό στη διατύπωση που συνίσταται στο ότι δεν διευκρινίζεται αν υφίσταται δηλωθείσα νοµότυπη παράσταση πολιτικής αγωγής στην προδικασία έτσι ώστε να προχωρήσει ακωλύτως τη διαδικασία χωρίς την
εµφάνιση του πολιτικού σου ενάγοντα ή του νόµιµου εκπροσώπου του.
Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και 2 του σχεδίου νόµου καθιερώνεται σωστή ρύθµιση σχετικά µε την αξιοποίηση γενετικών
αποτυπωµάτων, που ισχύει και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αποτυπώνει την ανάγκη δικαστικής συνδροµής στην εξιχνίαση των εγκληµάτων αυτών.
Στη σωστή κατεύθυνση κινείται και η παράγραφος 3 του παραπάνω άρθρου που αναφέρεται στη µη εφαρµογή των διατάξεων περί προσωρινής κράτησης στους κατηγορουµένους µε
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Πρόκειται για µια διάταξη µε
ανθρωπιστικό περιεχόµενο, όπως αντιλαµβανόµαστε.
Η διάταξη δε της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του σχεδίου
νόµου, σύµφωνα µε την οποία µετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο εισαγγελέας, πριν εκφράσει τη
γνώµη του, υποχρεούται να ακούσει τον κατηγορούµενο και το
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συνήγορό του» αποτελεί κλασικό δείγµα προχειρότητας. Πράγµατι, η φράση αυτή υφίσταται, πλην όµως εκ παραδροµής έπαψε
να ισχύει από τις 15-4-2014, διότι εκ παραδροµής απαλείφθηκε
µε σχετική διάταξη του νόµου περί λαϊκών αγορών. Συνεπώς,
πρόκειται για αποκατάσταση λάθους.
Όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 8 χαίροµαι πολύ, κύριε
Υπουργέ, που αποσύρθηκε, διότι πραγµατικά δεν ήταν σύµφωνη
µε τις αρχές της δίκαιης δίκης και τις σχετικές αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, δηλαδή η τροποποίηση που φέρνατε στην πρώτη παράγραφο του
άρθρου 344. Θέλω να πω δε ότι το θέµα ανέκυψε µε τη γνωστή
δίκη του πρώην Δηµάρχου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργόπουλου,
στην οποία ένας βασικός κατηγορούµενος και οι συνήγοροί του
αποχώρησαν εκουσίως µετά την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα της Έδρας, πλην όµως το δικαστήριο συνέχισε κανονικά τη διαδικασία, χωρίς να διορίσει αυτεπαγγέλτως νέο συνήγορο. Προφανώς, επιχειρήσατε να επιλύσετε το νοµοθετικό κενό
που υπήρξε, νοµίζω όµως προς λάθος κατεύθυνση.
Το άρθρο 9 του σχεδίου νόµου κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι δικονοµικά σαφές και προσχεδιάζει τη στάση των
διαδίκων σε ζητήµατα αποδεικτικής διαδικασίας.
Στο άρθρο 10 του σχεδίου νόµου µε τη θέσπιση του εδαφίου
β’ του παραπάνω άρθρου θα προκληθούν αντεγκλήσεις µεταξύ
του Προέδρου και των διαδίκων. Θα µπορούσε να διατηρηθεί η
διάταξη µε τη διατύπωση «κατά την κρίση του Προέδρου και των
διαδίκων» βάσει της αρχής της δηµοσιότητας της ποινικής δίκης
και έτσι να αποφεύγονται οι διαστρεβλωτικές αντιλήψεις ορισµένων διαδίκων.
Στο άρθρο 11 του σχεδίου νόµου παρουσιάζεται πρόβληµα.
Είναι γνωστό ότι καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις και συνεπώς
η προθεσµία άσκησης του ενδίκου µέσου της αναίρεσης κατά
των αποφάσεων αρχίζει από την καταχώριση στο ειδικό βιβλίο.
Η διάταξη δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα απ’ όσα επιλύει,
καθώς απαιτεί επικοινωνία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για
καταχώριση της απόφασης στο ειδικό βιβλίο, για να ασκήσει
αναίρεση κατ’ αυτής.
Συνεπώς η διάταξη θα µπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: «Η
προθεσµία άσκησης αίτησης αναίρεσης για τον εισαγγελέα, είτε
πρόκειται περί ανεκκλήτων αποφάσεων είτε τελεσιδίκων, αρχίζει
από την καταχώριση της απόφασης στο ειδικό βιβλίο της παραγράφου 3 του άρθρου 473 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας».
Ακόµη και η διάταξη της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11,
όπως προκύπτει µετά τη νέα αρίθµηση και την αφαίρεση του άρθρου 8, σας είχα πει από την αρχή ότι θα πρέπει να τεθεί σε συζήτηση υπό άλλη βάση, γιατί ο κατάδικος ή ο υφ’ όρον απόλυσης
έχει να κάνει και µε το 1/2 της ποινής και µε τα 2/5 και µε τα 3/5
της ποινής.
Να πω, βεβαίως, ότι η διάταξη του άρθρου 44 του σχεδίου
νόµου για την υποστήριξη του εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος είναι παρόµοια µε διάταξη που έχει ψηφισθεί για τους εισαγγελείς εγκληµάτων διαφθοράς, µε το άρθρο 8 του ν.4250/2013,
πλην όµως µέχρι σήµερα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε αυτή.
Τα µόνα σχόλια που έχω για τις υπόλοιπες ρυθµίσεις αφορούν
τις εξής διατάξεις:
Κατ’ αρχάς, έρχοµαι στο άρθρο 21. Κατά την άποψή µου, η
υπαγωγή στην εν συµβουλίω διαδικασία και των ενδίκων βοηθηµάτων που είναι προδήλως βάσιµα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ωστόσο, και σ’ αυτήν τη ρύθµιση υπάρχουν προβλήµατα,
κύριε Υπουργέ. Η προϋπόθεση να έχει προσκοµισθεί συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς το δικηγόρο που το υπογράφει πριν
από τη δικάσιµο συνιστά όρο που θα ρίξει τη ρύθµιση αυτή στην
απόλυτη αχρησία. Μικρά και µόνο εµπειρία περί του τι συµβαίνει
στην πράξη αποδεικνύει ότι σχεδόν κανένα ένδικο βοήθηµα δεν
κατατίθεται µε την προβλεπόµενη νοµιµοποίηση. Θα έπρεπε να
προβλεφθεί η ευχέρεια να καλείται ο δικηγόρος να προσκοµίσει
τη νοµιµοποίησή του σε περίπτωση που το ένδικο βοήθηµα υπάγεται στην εν λόγω διαδικασία.
Η έννοια του προδήλως βασίµου ενδίκου βοηθήµατος συνιστά,
επίσης, µια δυσχερώς εκπληρούµενη προϋπόθεση. Αν συνεκτιµηθεί δε και η φύση των ακυρωτικών διαφορών που έχουν πα-
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ραµείνει στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας, γίνεται αντιληπτό ότι η διάταξη δεν θα τύχει ευρείας εφαρµογής.
Για την περίπτωση της αναίρεσης η εφαρµογή της διάταξης
είναι άνευ αντικειµένου. Θα πρέπει το Συµβούλιο να καταλήξει
σε κρίση ότι το Διοικητικό Εφετείο εξέδωσε προδήλως εσφαλµένη απόφαση. Βεβαίως, το γεγονός τούτο δεν σηµαίνει ότι έστω
και µε τις λίγες περιπτώσεις που µπορεί να εφαρµοστεί δεν πρέπει αυτή να θεσπιστεί.
Εν τούτοις, το πραγµατικό πρόβληµα αναδεικνύεται σε σχέση
µε την αντίφαση αυτής της ρύθµισης µε το πλέγµα των διατάξεων του άρθρου 23, πλέον άρθρου 22, και την πρόσφατη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας για την επιρροή των
εξωτερικών ελαττωµάτων των διοικητικών πράξεων στο ακυρωτικό αποτέλεσµα. Αυτονόητες περιπτώσεις προδήλως βασίµων
ενδίκων βοηθηµάτων είναι εκείνες οι οποίες λόγω ακυρώσεως
επικαλούνται παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, προσπαθήστε να ολοκληρώσετε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, οι προηγούµενοι εισηγητές µίλησαν είκοσι δύο λεπτά. Αντιλαµβάνεστε ότι είναι µια συνολική διαδικασία. Δεν τοποθετούµαστε µόνο επί της αρχής,
αλλά και επί του συνόλου των άρθρων και είναι δύσκολο να προσαρµοστεί κάποιος στο χρόνο που δίδεται από τον Κανονισµό.
Γι’ αυτό θα σας παρακαλούσα να υπάρξει µικρή ανοχή, όπως επιδείχθηκε και στους προλαλήσαντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ανοχή να επιδείξει
το Προεδρείο, αλλά αυτό το κριτήριο, εάν το ακολουθήσουµε,
δεν είναι σωστό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ακολουθήθηκε για όλους. Παραβιάζεται
η αρχή της ισότητας αν δεν εφαρµοστεί και για µένα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ναι, αλλά κανονικά
πρέπει να ασκείτε κριτική στους συναδέλφους οι οποίοι παραβιάζουν τον Κανονισµό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ωραία, εποµένως εγώ θα ήθελα λίγη
ανοχή για να ολοκληρώσω.
Το άρθρο 22, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 36 του π.δ 18/
1989, ουσιαστικά έχει το νόηµα ότι επέρχεται συνεχής αύξηση
των παραβόλων και εν γένει του κόστους πρόσβασης στη διοικητική δικαιοσύνη και αποτελεί σηµείο εκπτώσεως στην εφαρµογή της συνταγµατικής απαίτησης για ακώλυτη δικαστική
προστασία σε όλους. Θέλω όµως να πω ότι η εφαρµογή του αναλογικού παραβόλου του ν. 3886/2010 και στην αίτηση αναστολής
από διοικητικές συµβάσεις απλώς ολοκληρώνει την κατάργηση
κάθε προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το προσυµβατικό
στάδιο ανάθεσης των δηµόσιων συµβάσεων. Εξάλλου η πρόβλεψη αυτού του δυσθεώρητου παραβόλου στις υποθέσεις του
ν. 3886/2010 σχεδόν εξαφάνισε τις σχετικές διαφορές από τα διοικητικά εφετεία και το Συµβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια αποθράσυνε τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες χωρίς τον
φόβο της δικαστικής κρίσης έχουν αφεθεί στη γνωστή διαφθορά
και στην αλλαγή των εν λόγω υποθέσεων.
Έρχοµαι όµως στο νέο άρθρο 22, πρώην 23, που για µένα είναι
το πιο προβληµατικό από όλα. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ,
ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης µε το άρθρο
22 προσπαθεί να συγκεράσει δύο σκοπούς: αφ’ ενός µεν τις επιθυµίες των οικονοµικά ισχυρών που θέλουν να επενδύσουν µε
τους δικούς τους όρους, αφ’ ετέρου δε τους σκοπούς µιας διοίκησης, η οποία ακόµη κι αν θέλει να τηρήσει τις εγγυήσεις και
τους νόµους, δεν µπορεί λόγω ανικανότητας.
Αυτές οι διατάξεις προβλέπουν εν ολίγοις ότι ακόµα κι αν
έχουµε παρανοµία της διοίκησης µπορεί το δικαστήριο να κάνει
τα στραβά µάτια. Ακόµη κι αν ο σκοπός προβάλλεται ως ιερός,
δηλαδή η πραγµατοποίηση επενδύσεων στη χώρα µας, αν ανοίξουµε µια τέτοια τρύπα νοµιµοποίησης τετελεσµένων παρανοµιών, αυτό το κράτος της διαφθοράς και της διαπλοκής, που
ξέρουµε, δεν θα έχει τελειωµό.
Ως εκ τούτου, ο συγκεκριµένος σκοπός των διατάξεων αυτών,
µε την πρότερη διατύπωση, ήτοι η ανοχή από τα δικαστήρια στις
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παρανοµίες της διοίκησης, εξακολουθεί να ικανοποιείται, παρά
τα σοφίσµατα και τις δήθεν νοµοτεχνικές βελτιώσεις που επέφερε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Θα σας έλεγα, µάλιστα, ότι και οι βελτιώσεις που επήλθαν, ιδιαίτερα η προσθήκη τέταρτης παραγράφου για την καταβολή
αποζηµιώσεων είναι κι αυτή προς µια περίεργη κατεύθυνση, καθ’
όσον εκτός από την ανοχή στην παρανοµία κι εκτός από τη νοµιµοποίηση των παρανόµως τελεσθεισών πράξεων, θα έχουµε και
αποζηµίωση στους θιγοµένους. Το κράτος δηλαδή εδώ θα παρανοµεί, δεν θα κυρώνεται η πράξη, αλλά θα συνεχίζει να παρανοµεί γιατί διαπαιδαγωγείται ο διοικητικός µηχανισµός να µην
έχει κυρώσεις, συνέπειες δηλαδή για την παρανοµία του, και θα
καταβάλει συγχρόνως το κράτος και αποζηµιώσεις στους τρίτους θιγοµένους. Δηλαδή θα υποβάλλεται ένα επενδυτικό σχέδιο
-γιατί περί αυτού πρόκειται- θα εγκρίνεται µε ένα σωρό ελαττώµατα από τη διοίκηση, θα την καλεί το δικαστήριο να έρθει να
κλείσει τις «τρύπες», θα συµµαζεύει τα ασυµµάζευτα και στο
τέλος θα πληρώνει και αποζηµιώσεις σε όσους θίγονται από την
επένδυση.
Κύριε Υπουργέ, αυτό έχει κατ’ εµέ, αν θέλετε, και διαστάσεις
που προσβάλλουν την ηθική και επ’ ουδενί δεν θα ήθελα να συµπράξω µε την ψήφο µου. Εποµένως το καταψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κυρία
συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Δύο αναφορές σε άρθρα θα κάνω
ακόµη, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντοµα και ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Τζάκρη, δεν
γίνεται αυτό! Δεν γίνεται έτσι η διαδικασία.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Όπως έγινε για τους προηγούµενους να
γίνει και για µένα, κύριε Πρόεδρε. Θα είχα ολοκληρώσει, αν δεν
µε διακόπτατε.
Θέλω να σας θυµίσω για το άρθρο 37, κύριε Υπουργέ, ότι ο
δηµόσιος υπάλληλος εκπίπτει αυτοδικαίως µε µόνη την άσκηση
πειθαρχικής δίωξης για πάνω από τα µισά πειθαρχικά αδικήµατα
του Κώδικα µε τον ν. 4093/2013. Και εµείς για την περίπτωση του
Βουλευτή, για απαξιωτικά, ιδιαιτέρως ατιµωτικά αδικήµατα, φτάνουµε ως και την αµετάκλητη καταδίκη. Αναρωτιέµαι εποµένως
µε ποιο πρόσωπο νοµοθετούµε και εν πάση περιπτώσει νοµίζω
ότι αναρωτιούνται και οι πολίτες που µας βλέπουν.
Θα κλείσω µόνο µε µία αναφορά στα άρθρα 39 και 40 και στις
µεταβατικές έδρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Τζάκρη, δεν
µπορώ να το επιτρέψω αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Σας ζητώ, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε
την κατάργηση των µεταβατικών εδρών της Έδεσσας και των
Γιαννιτσών για τους λόγους που σας έχω θέσει. Αποτελεί, αν θέλετε, παράβαση στο δικαίωµα πρόσβασης στη δικαιοσύνη για
τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Δεν υπάρχει συγκοινωνιακή
σύνδεση και εν πάση περιπτώσει ούτε ο αριθµός των εισαγοµένων υποθέσεων έχει µειωθεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή στον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν υπήρξε ανοχή,
δεν ξέρω πώς να το ονοµάσω αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Όπως υπήρξε για όλους, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με την κυρία Τζάκρη, είµαστε για αρκετό χρόνο µαζί στο Συµβούλιο της Ευρώπης.
Παίρνουµε τον λόγο για τρία λεπτά και στα τρία λεπτά, αυτόµατα, ολοκληρώνουµε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Όχι, µιλάµε και τέσσερα και πέντε. Υπάρχει κι εκεί ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μόνο για κάποια
δευτερόλεπτα.
Εµφανίζεται τώρα αυτό ως µια αντιδικία µαζί σας, ενώ εγώ διαµαρτύροµαι για την όλη διαδικασία. Διότι ξέρετε τι γίνεται, υπάρχουν και πρακτικά θέµατα τα οποία πρέπει να οργανωθούν. Όταν
λες θα κάνω µια διαδικασία, προβλέπεις να διαρκέσει µέχρι τις
17.00 -17.30. Εάν διπλασιάζεται ο χρόνος των οµιλητών θα πάµε
µεσάνυχτα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου δίνετε τον
λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Για ποιο θέµα, κυρία
Κωνσταντοπούλου;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για το διαδικαστικό, της ώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να σας δώσω τον
λόγο, αλλά εάν το συζητήσουµε επί της ουσίας το Προεδρείο
πρέπει να γίνει…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, αναφέροµαι
στο ζήτηµα τού µέχρι ποια ώρα θα πάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι, από ό,τι είδα, δώδεκα εγγεγραµµένοι οµιλητές. Είναι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
είναι οι δευτερολογίες όσων δευτερολογήσουν και είναι φυσικά
και η πρωτολογία του Υπουργού και δεν ξέρω αν θα έχει και δευτερολογία.
Προσωπικά έχω επιφυλαχθεί να δευτερολογήσω. Νοµίζω ότι
στις 5 η ώρα δεν είναι ρεαλιστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία, δεν το δέχεστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν βγαίνει πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα το δούµε. Εν
πάση περιπτώσει, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το ζήτηµα,
αλλά κοιτώντας εδώ τους χρόνους, θα πρέπει όλοι να αναλάβουµε την ευθύνη µας. Δηλαδή δεν µπορεί η ευθύνη να είναι σε
κάποιους και κάποιοι άλλοι να µην έχουν καµµία ευθύνη. Και δεν
αναφέροµαι σε σας προσωπικά, για να µη γίνει και σήριαλ, αυτό
το θέµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το ξέρω. Όµως, κύριε Πρόεδρε,
κάποια στιγµή πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της και η Κυβέρνηση που φέρνει νοµοσχέδια-«τέρατα» µε είκοσι πέντε χιλιάδες
θέµατα µείζονα, γιατί για τη δικαιοσύνη είναι µείζονα αυτά τα θέµατα που έρχονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία, το Προεδρείο
τι να πει τώρα; Να κάνουµε συµψηφισµό ευθυνών;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, αλλά ο χρόνος δεν είναι το
παν. Η ουσία είναι το µεγαλύτερο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Σας ακούµε και χάνουµε πολύτιµο χρόνο, να ακούσουµε και άλλους συναδέλφους.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συγκρατηθείτε, κύριε Υψηλάντη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Να προχωρήσουµε
επιτέλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εγώ δεν µπορώ να
ανεχθώ ως Προεδρείο παραβίαση του χρόνου. Το θεωρώ µείωση
της σοβαρότητας όλων µας αυτό το οποίο γίνεται και από αυτή
τη σκοπιά µιλάω.
Προχωρούµε στον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών.
Ο συνάδελφος κ. Παναγούλης έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
Ξέρω ότι είστε συνεπής.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Εγώ θα προσπαθήσω να µην σας
δώσω το δικαίωµα και τη χαρά να µε διακόψετε.
Κύριε Πρόεδρε, µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο για φυλακές υψίστης ασφαλείας. Δεν υπάρχουν τέτοιες φυλακές, κύριε Υπουργέ.
Οι φυλακές χρειάζονται εκσυγχρονισµό. Και θα µιλήσω µε συγκεκριµένα παραδείγµατα. Υπήρξε πιο υψίστης ασφαλείας φυλακή από τις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου σε ολόκληρο τον
κόσµο; Και όµως, από κει κάναµε δύο αποδράσεις, η µία ήταν
πετυχηµένη, η άλλη αποτυχηµένη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είχε τρεις µάντρες και συρµατοπλέγµατα η κάθε µάντρα είκοσι µέτρα. Υπήρχε εντολή και κουνούπι να περάσει µέσα από
τις φυλακές να πυροβοληθεί.
Τι χρειάζεται, κύριε Υπουργέ; Χρειάζεται εκσυγχρονισµός των
φυλακών. Είδαµε και εδώ στην Ελλάδα ότι ελικόπτερο µπήκε
στον Κορυδαλλό. Σε κάποιες επαρχιακές φυλακές -δεν θυµάµαι
σε ποιες- µε πολυβόλα, µε κανόνια απέδρασαν κρατούµενοι. Και
να µε θυµηθείτε, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτές τις φυλακές υψίστης
ασφαλείας θα γίνει, όταν δηµιουργηθούν και λειτουργήσουν, η
µεγαλύτερη απόδραση. Γιατί; Γιατί εκεί εννοείται ότι θα έχουµε
µαζέψει όλους τους επικίνδυνους. Και θα φύγουν οι επικίνδυνοι.
Χρειάζεται, λοιπόν, εκσυγχρονισµός των φυλακών, κύριοι, εκσυγχρονισµός που δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή. Κανένας Έλλη-
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νας, κανένα κόµµα δεν ισχυρίζεται ότι όποιος κάνει αδίκηµα και
είναι κολάσιµο δεν πρέπει να οδηγείται στις φυλακές.
Αυτή είναι η αρχή της δηµοκρατίας.
Έχω επισκεφθεί µε άλλους συναδέλφους τους τελευταίους
µήνες ορισµένες φυλακές, επειδή µετέχω στην επιτροπή του σωφρονιστικού συστήµατος. Είναι απαράδεκτες οι συνθήκες κράτησης.
Πρώτα-πρώτα, ποσοστό 35% σε κάθε φυλακή είναι υπεράριθµοι. Το έχετε σκεφτεί αυτό, κύριε Υπουργέ; Και θέλω να µας
απαντήσετε σε αυτό: Έχουν προσφύγει κρατούµενοι σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, έχουν δικαιωθεί και έχουν επιβληθεί και πρόστιµα –αν δεν κάνω λάθος. Είναι έτσι, κύριε Υπουργέ; Σκεφτήκατε ποτέ εάν κάποιος οργανώσει τις δεκατρεισήµισι χιλιάδες
κρατούµενους που έχουµε αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα και
προσφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, πόσες δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ θα πληρώσει το ελληνικό δηµόσιο; Το έχετε σκεφτεί
αυτό; Και θα γίνει και αυτό! Θα βρεθούν ορισµένοι και θα τους
οργανώσουν και θα κάνουν προσφυγή και θα πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα επιδικάσουν για τις άθλιες συνθήκες
10.000 ευρώ, 20.000 ευρώ, 30.000 ευρώ στον κάθε κρατούµενο.
Πού θα βρείτε τα δεκάδες εκατοµµύρια; Θα βρείτε ισοδύναµα
µέτρα µετά;
Κύριε Υπουργέ, είσαστε ένας δικαστικός λειτουργός και γνωρίζετε πολύ καλά εδώ και δεκαετίες πώς λειτουργεί το σωφρονιστικό σύστηµα. Οι συνθήκες είναι απαράδεκτες. Γιατροί δεν
υπάρχουν ή υπάρχει ένας γιατρός. Τα τροφεία για τρία γεύµατα
την ηµέρα είναι για τον κάθε κρατούµενο λιγότερο από 2 ευρώ.
Οι αρρώστιες µέσα στις φυλακές σέρνονται, κάθε λογής αρρώστιες. Οι επιδηµίες σέρνονται. Δεν υπάρχει το κατάλληλο σωφρονιστικό προσωπικό. Οι φύλακες είναι ελάχιστοι. Θα έπρεπε
να είναι δύο φορές, ενδεχοµένως και τρεις φορές περισσότεροι.
Αυτές είναι οι συνθήκες, κύριε Υπουργέ, που τις ξέρετε και εσείς
ο ίδιος. Όµως δυστυχώς η Κυβέρνηση των µνηµονίων δεν έχει
κάνει απολύτως τίποτα για να βελτιώσει τις συνθήκες κράτησης
και να τις κάνει πράγµατι ασφαλείς τις υπάρχουσες φυλακές.
Είναι απαράδεκτο αυτό.
Από µικρά παιδιά θυµόµαστε να λέγεται για τον Κορυδαλλό
ότι θα φύγουν, θα αποµακρυνθούν οι φυλακές από έναν δήµο
που αυτήν τη στιγµή αριθµεί εκατόν πενήντα χιλιάδες κατοίκους.
Και είναι ακόµη εκεί. Όταν εγκαινιάστηκαν οι φυλακές Κορυδαλλού το 1964, κύριε Υπουργέ, είχαν γίνει για εξακόσιους περίπου
κρατούµενους. Σήµερα είναι περισσότερα από χίλιοι διακόσιοι –
χίλιοι τριακόσιοι κρατούµενοι.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σταθώ περισσότερο –και στα επτά
λεπτά θα έχω τελειώσει- στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Όποιος παρανοµεί να τιµωρείται. Σε όσους επιβάλλεται ποινή φυλάκισης
να οδηγούνται στις φυλακές. Από εκεί και πέρα όµως έχει και
υποχρέωση η πολιτεία, κύριε Υπουργέ, να τους φέρεται ανθρώπινα και µε όλους τους κανόνες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Χώρα που δεν τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα, κύριε Πρόεδρε
και κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να ισχυρίζεται ότι έχει δηµοκρατία.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας θέλω να πω τούτο: Οφείλει το
ελληνικό Κοινοβούλιο να σκύψει πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώµατα που αφορούν όλες τις κοινωνικές τάξεις και κατηγορίες.
Γιατί δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε –και µε αυτό κλείνω- οι κυβερνήσεις των µνηµονίων έχουν καταπατήσει κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το Νοέµβριο του
2012 ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτης είχε παραλάβει το πόρισµα του σχεδίου για το Σωφρονιστικό Κώδικα. Ήταν
αποτέλεσµα µιας οµόφωνης απόφασης της Επιτροπής της Βουλής που το επεξεργάστηκε υπό την προεδρία του καθηγητή εγκληµατολογίας και Βουλευτή κ. Γιάννη Πανούση.
Αυτός ο Κώδικας περιείχε διατάξεις πολύ ουσιαστικές –αυτονόητες, βέβαια- όπως ήταν η πρόβλεψη για ηµιελεύθερη διαβίωση, τα ευεργετικά µεροκάµατα, η δυνατότητα σπουδών σε
µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι γίνεται τώρα, η διεύρυνση της επικοινωνίας µε τις οικογένειές τους, η θέσπιση εθελοντικής εργα-
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σίας και άλλες.
Αυτό το πόρισµα το παραλάβατε εσείς. Αντ’ αυτού -ενώ και
επανειληµµένως ως Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σας έχουµε επισκεφθεί και το έχουµε συζητήσει, αλλά το έχουµε συζητήσει και στην
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Σωφρονιστικού Συστήµατος και των Καταστηµάτων Κράτησης- βλέπουµε
ότι µε το σηµερινό νοµοθέτηµα παρακάµπτεται η ετυµηγορία της
δικαιοσύνης και δίνεται δικαιοδοσία ακόµα και στον ίδιο τον
Υπουργό να κανονίζει τις µεταγωγές, να διορίζει αποκλειστικά
εκείνος συνταξιούχους συναδέλφους του επικεφαλής των φυλακών, να δίνει στις Ένοπλες Μονάδες της ΕΛΑΣ τη φύλαξη, να κανονίζει το ποιες ασθένειες είναι επαρκώς βαριές για αποφυλάκιση, το ποιοι κρατούµενοι έχουν δυνατότητα για άδεια, πόσα
χρόνια θα εκτίεται η ποινή υποχρεωτικά, πόσες φορές και µε ποιους -παραπάνω από τα δικαστήρια- τρόπους θα τιµωρούνται οι
κρατούµενοι και θα µπαίνουν σε χρόνια αποµόνωση.
Από εκεί και πέρα, αυτοί που ήδη βρίσκονται στις φυλακές και
αυτοί που θα µπουν, κρίνονται -λέει- µε βάση την επικινδυνότητά
τους. Επικίνδυνοι για ποιον, άραγε; Αυτοί που σκότωσαν τον
Λουκµάν και δεν προβλέπεται να πάνε σε φυλακές αποµόνωσης,
µια και δεν καταδικάστηκαν µε το άρθρο 187 Α’ είναι λιγότερο
επικίνδυνοι αν βγουν έξω και αρχίζουν να ξανασφάζουν; Οι µεγαλέµποροι ναρκωτικών και όπλων είναι ή όχι επικίνδυνοι, οι
οποίοι δεν θα πάνε στα κελιά τύπου Γ’ στις φυλακές; Οι καταχραστές, που αφήνονται ελεύθεροι µε όρους, είναι επικίνδυνοι
ή όχι;
Και για να εξηγούµαστε, εµείς δεν λέµε ότι θα πρέπει αυτοί να
πάνε µέσα. Εµείς λέµε ότι κανείς δεν πρέπει να µπαίνει σε φυλακές αποµόνωσης ούτε να στερείται των δικαιωµάτων του. Ακόµα
περισσότερο -επειδή αυτές τις µέρες έγινε και θόρυβος- υπάρχει
το ζήτηµα αν οι κρατούµενοι έχουν δικαίωµα στην υγεία ανάλογα
µε το αδίκηµα για το οποίο έχουν καταδικαστεί. Ακούσαµε αυτά
τα εξωφρενικά! Μάλιστα, σήµερα σε αυτήν την Αίθουσα από τον
εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας -και µάλιστα δικηγόρο- ακούσαµε το εξής: «Ξέρετε, κύριοι, τι έχουν κάνει αυτοί;».
Αυτοί δικάστηκαν, κύριε συνάδελφε, αρκούντος βαριά, όσο
έπρεπε, από τα δικαστήρια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναδικαστούν, να ξανατιµωρηθούν, να υποστούν διακρίσεις µέσα
στα κελιά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Εγώ είπα τέτοιο πράγµα;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Σε εσάς απευθύνοµαι. Βεβαίως.
Και στην αντίληψη που κυκλοφορεί ότι κάποιοι κρατούµενοι ανάλογα µε το είδος του αδικήµατος µπορεί να έχουν πρόσβαση στο
γιατρό, στην υγεία, στα νοσοκοµεία και κάποιοι άλλοι όχι, γιατί
έχουν κάνει –λέει- ειδεχθή εγκλήµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Εγώ είπα τέτοιο πράγµα; Κάνετε µεγάλο λάθος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Φαντάζεστε εµένα που είµαι γιατρός να κληθώ να αντιµετωπίσω ένα έµφραγµα ενδεχόµενο ή πιθανό…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Είναι ντροπή σας να
λέτε τέτοια πράγµατα!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Μετά, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Είναι ντροπή σας!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ντροπή είναι και αυτό που είπατε,
ότι: «Ξέρετε αυτοί τι έχουν κάνει;».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Είναι ντροπή σας!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Αυτοί για ό,τι έχουν κάνει, έχουν
καταδικαστεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Είναι ντροπή σας να
βάζετε στο στόµα µου πράγµατα τα οποία δεν έχω πει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Δεν χρειάζεται να δικαστούν για
δεύτερη φορά στα «λευκά κελιά του θανάτου».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε πει και χειρότερα και είστε
και θρασύδειλος γιατί δεν τα επαναλαµβάνετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Εσείς είστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι, µην κάνετε διακοπές.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Έτσι, λοιπόν, έχουµε ένα νόµο που
επιβάλλει µια νέα ποινή, πέρα από αυτή που όρισε ο νοµοθέτης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

-δηλαδή στον ουσιαστικό νόµο- και επέβαλε ο δικαστής.
Και απορώ, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, πώς δέχεστε επί ηµερών σας να περάσει αυτό το νοµοθέτηµα, το οποίο θα µείνει στην
ιστορία ως επιστροφή στο Μεσαίωνα µε την έννοια της παράκαµψης της δικαστικής εξουσίας και της ανάθεσης σε κάποιους
άλλους -τους οποίους ορίζετε- για να ξανατιµωρηθούν µέσα στις
φυλακές.
Είναι µια αδιανόητη κατάσταση. Μάλιστα, σας οφείλω και µια
απάντηση -το είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εισήγησή τηςδιότι είπατε ρητά ότι η Ελλάδα δεν έχει καταδικαστεί για βασανιστήρια. Και κύριε Υπουργέ, θα ήθελα λίγο την προσοχή σας
εάν έχετε την καλοσύνη.
Όντως, βασανιστήρια για τις φυλακές όχι. Πλην, όµως, η φρασεολογία που χρησιµοποιεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου είναι ότι όλες οι συµπεριφορές στους
χώρους των φυλακών συνιστούν περισσή απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση. Απάνθρωπη και εξευτελιστική! Τα πρόστιµα είναι πάνω από ένα εκατοµµύριο ευρώ.
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου έχει καταδικάσει τη χώρα µας για παραβιάσεις του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ που αφορούν βασανιστήρια σε χώρους κράτησης.
Προσπαθώντας να βρω ποιος είναι ο λόγος που περνάτε αυτό
το νοµοθέτηµα, δυστυχώς αναγκάζοµαι να προστρέξω στην αντίληψη που λέει ότι απευθύνεστε σε ακροδεξιά ακροατήρια, ουσιαστικά, τα οποία θα βρουν πάρα πολύ βολικά τα όσα αυτήν τη
στιγµή θεσπίζονται σε αυτήν την Αίθουσα. Με δυσαρεστεί πάρα
πολύ αυτό που λέω, αλλά για να µπορέσει να περάσει πιο ανώδυνα η µνηµονιακή πολιτική, χρειάζεται µια φοβισµένη πολιτεία,
υποτακτικούς πολίτες που δεν εξεγείρονται, είναι οι πειθήνιοι και
υποτάσσονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό που λέµε είναι ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί να κάνετε ορισµένες µικροβελτιώσεις που, ενδεχοµένως, σε κάποια
σηµεία να είναι και ουσιαστικές. Η βασική, όµως, φιλοσοφία είναι
ότι στοχεύετε όχι µόνο στους φυλακισµένος, αλλά σε όλη την
κοινωνία. Αυτό συνιστά µια κατάπτυστη νοµολογία. Κατάπτυστη!
Λυπάµαι για τη λέξη που χρησιµοποιώ. Δεν περίµενα επί των ηµερών σας να συνδεθεί το όνοµά σας µε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο.
Ήδη τεσσερισήµισι χιλιάδες κρατούµενοι -ένας συνάδελφος σε
αυτήν την Αίθουσα το αµφισβήτησε, και είπε «τεσσερισήµισι µπορεί να είναι και λιγότεροι»- είναι σε απεργία πείνας.
Οι φυλακισµένοι κατανοούν απολύτως το µέγεθος του νοµοθετήµατος και κατέβηκαν σε έναν αγώνα τον οποίο αυτήν τη
στιγµή, προσωρινά, έχουν αναστείλει. Οι φυλακές βράζουν. Εάν
δεν πάρετε µέτρα, θα έχουµε ένα καζάνι το οποίο θα εκραγεί κάποια στιγµή. Δεν το θέλουµε σε καµµία περίπτωση!
Αυτό που θέλουµε εµείς είναι να προχωρήσουν γρήγορα τα
µέτρα για κοινωνική επανένταξη, δηλαδή εργασία, ασφάλιση, εκπαίδευση, µέτρα για ηµιελεύθερη διαβίωση. Θέλουµε να προχωρήσουν τα προγράµµατα απεξάρτησης, να ενταχθεί, επιτέλους,
το Νοσοκοµείο Κορυδαλλού στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, να µειωθούν τα χρηµατικά πρόστιµα τα οποία υποχρεώνουν πάρα πολλούς, που δεν έχουν να τα πληρώσουν, να εξακολουθούν να
µένουν στη φυλακή, να προωθηθούν οι διατάξεις για την οικογενειακή συνεύρεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και βεβαίως, αντί για αγροτικές φυλακές, να ξεπουλάµε ένα
κοµµάτι στις φυλακές Κασσάνδρας του ΤΑΙΠΕΔ, θα έλεγα να εκσυγχρονιστούν, ώστε να µπορέσουµε και δι’ αυτού του τρόπου
να φτάσουµε στη µεγαλύτερη αποσυµφόρηση των φυλακών.
Διότι όπως ξέρετε το νοµοσχέδιο για τα ναρκωτικά είχε ελάχιστη
απόδοση. Σε µια απάντηση ερωτησής µας που είχαµε υποβάλει,
ο αριθµός είναι διακόσιες ενενήντα πέντε περιπτώσεις, αριθµός
πολύ µικρός µπροστά στο µέγεθος του προβλήµατος, που και
εσείς ο ίδιος προσωπικά έχετε αναγνωρίσει.
Για όλους αυτούς τους λόγους προφανώς και καταψηφίζουµε
το νοµοσχέδιο.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Η κ. Παπαδηµητρίου έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Είπε ο κ. Τριαντάφυλλος, ο εισηγητής των τροπολογιών του
νοµοσχεδίου, ότι «όχι µόνο µε απλή συµµετοχή σε τροµοκρατική
οργάνωση δεν θα µπαίνουν µέσα σε αυτές τις φυλακές άνθρωποι
που απλώς συµµετείχαν, αλλά µόνο όσοι έχουν καταδικαστεί
πάνω από δώδεκα έτη». Πόσοι, όµως, θα είναι αυτοί, ποιοι και µε
τί στοιχεία;
Όταν σήµερα βρίσκονται άνθρωποι προφυλακισµένοι επί πάρα
πολλούς µήνες χωρίς στοιχεία και θεωρούνται επικίνδυνοι, ενώ
δεν έχει αποδειχθεί η ενοχή τους, παραβιάζοντας το άρθρο 11
της Οικουµενικής Διακήρυξης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
που λέει ότι καθένας δικαιούται να θεωρείται αθώος µέχρις ότου,
σύµφωνα µε το νόµο, αποδειχθεί η ενοχή του, νοµίζω ότι θα πρέπει να είµαστε πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στις προθέσεις ενός
τέτοιου νοµοσχεδίου, αφού η αρχική του µορφή -ακόµα κι αν µε
τις τροπολογίες αλλάζει- ήταν αυτή που ήταν.
Προχθές, είχαµε πάει µια επιτροπή από το ΣΥΡΙΖΑ -ο κ. Τάσος
Κουράκης, η κ. Βασιλική Κατριβάνου και εγώ- στις φυλακές Κορυδαλλού. Τόσο οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, όσο και οι κρατούµενοι, µας είπαν ότι έχουν να δοθούν άδειες από τα Χριστούγεννα, δηλαδή οκτώ µήνες. Αυτό δεν είναι ο περιορισµός; Και ο
νέος νόµος δεν έχει ακόµα ψηφιστεί.
Οι κρατούµενοι, επίσης, µας είπαν ότι αγοράζουν τα µαχαιροπίρουνά τους µόνοι τους και ότι εάν δεν τους φέρουν σκεπάσµατα από το σπίτι τους, κοιµούνται ξεσκέπαστοι. Τι, λοιπόν, θα
περιοριστεί; Το ήδη περιορισµένο;
Επειδή, λοιπόν, µε τον υπάρχοντα νόµο, που έχει δικαιώµατα,
αυτά δεν τηρούνται, δεν έχω λόγο να θεωρώ πως και οι καθ’ όλα
σωστές αλλαγές µε τις τροπολογίες θα τηρηθούν.
Κύριοι συνάδελφοι, βρίσκοµαι στη δύσκολη θέση να πρέπει
από το έδρανο της Βουλής να εξηγήσω µε λέξεις και να βρω λογικά επιχειρήµατα για κάτι που µέχρι προχθές, µε την προηγούµενή µου ιδιότητα, ως καλλιτέχνη, µου ζητούνταν απλώς να συναισθανθώ. Και θα σας παρακαλέσω από αυτή τη θέση να συναισθανθούµε παρέα την κατάσταση του ανθρώπου, που είτε καταδικασµένος είτε υπόδικος και προφυλακισµένος πολλές φορές
χωρίς στοιχεία, περιµένει να καταδικαστεί σε δέκα ή δώδεκα
χρόνια φυλάκιση και αντιλαµβάνεται αυτός και η οικογένειά του
ότι βάσει του νέου νοµοσχεδίου ο χρόνος της καταδίκης του
οπωσδήποτε θα παραταθεί επί πολύ. Μπορεί και να διπλασιαστεί.
Τι µπορεί να συµβεί στην ψυχολογία του, παράλληλα µε αυτό
το νοµοσχέδιο που περιορίζει τις άδειες, τις επισκέψεις, τις τηλεφωνικές και τηλεγραφικές συνδιαλέξεις; Αν είναι τώρα σαράντα ή σαράντα πέντε χρονών και υπολόγιζε ότι στη χειρότερη
περίπτωση θα έβγαινε στα πενήντα πέντε –γιατί, βέβαια, ο κρατούµενος µετράει το χρόνο µε βάση το πότε θα ανακτήσει την
ελευθερία του- θα είχε, ίσως, έτσι τον χρόνο να ξαναφτιάξει τη
ζωή του. Τώρα πανικόβλητος βλέπει πως αυτό αλλάζει και αυτό
του γεννάει απελπισία. Αν είναι τώρα πενήντα, θα βγει στα εξήντα
πέντε, εβδοµήντα και πάει λέγοντας.
Τι αισθάνεται, όµως, κανείς που είναι καταδικασµένος ή υπόδικος, προφυλακισθείς πολλές φορές χωρίς επαρκή στοιχεία,
όταν είναι είκοσι ή εικοσιπέντε χρονών; Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι υπόδικοι µέσα στις φυλακές µε τα γεγονότα των τελευταίων
ετών, µετά την εξέγερση της νεολαίας από την εποχή της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου και των νέων κινηµάτων των
τελευταίων ετών, κινήµατα που προέκυψαν από την οργή των
νέων απέναντι στην έλλειψη προοπτικής και ελπίδας στη ζωή
τους.
Εάν τώρα είναι είκοσι, εικοσιπέντε, θα µπορούσε να βγει στα
τριάντα ή στα τριάντα πέντε από τη φυλακή «µετανιωµένος»,
«νουθετηµένος» πολίτης, ήρεµος να συνεχίσει τη ζωή του. Με το
νέο νοµοσχέδιο του προτείνουµε να βγει εξοντωµένος, αχρηστεµένος, εξουθενωµένος µεσήλικας, δηλαδή στην ηλικία που είναι
τώρα οι γονείς του, οι απελπισµένοι γονείς του, που µε από-
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γνωση είδαν το παιδί τους να παίρνει το δρόµο της παραβατικότητας µαζί µε άλλα παιδιά, άλλων γονιών, ίσως ολότελα διαφορετικής ιδεολογίας µε αυτόν. Διότι, βέβαια, όλοι έχουµε εµπειρία
ανθρώπων που γνώριζαν ανθρώπους που τα παιδιά τους διέπραξαν παραβατικές πράξεις και αυτοί ανήκαν ή ψήφιζαν όλα τα κόµµατα αυτού του Κοινοβουλίου και όχι µόνο συγκεκριµένα. Γονείς
µε τους οποίους µπορεί να νόµιζε ότι δεν είχε τίποτα κοινό.
Τώρα, όµως, έχει: Ένα παιδί στη φυλακή.
Αυτό, λοιπόν, το παιδί θα βγει στην ηλικία που είναι τώρα η µητέρα του ή ο πατέρας του, που η άποψή του για την κατάντια της
δικής του ζωής τον οδήγησε στην παραβατικότητα, που σύµφωνα µε το νόµο της πολιτείας τον έκλεισε στη φυλακή. Καταλαβαίνουµε την απελπισία που γεννάει ένα τέτοιο καφκικό τοπίο
στο µυαλό ενός νέου ανθρώπου.
Ως καθηγήτρια υποκριτικής, έχω την ευκαιρία να ακούω νεαρά
παιδιά και τα προβλήµατά τους. Και καθώς η ίδια δεν έχω δικά
µου παιδιά, τα παιδιά µού µιλούν ευκολότερα. Η βασική τους διαφωνία µε τις γενιές µας, µε τους γονείς τους δηλαδή και µε εµάς
είναι η γκρίνια, η µιζέρια µας, όπως την αποκαλούν, η µιζέρια της
ανηµπόριας µας να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα, ενώ συνεχίζουµε να γκρινιάζουµε γι’ αυτά. Αυτό κατηγορούν συνέχεια στις
κουβέντες τους. Λένε: «Δεν µπορώ τη µιζέρια, δεν µπορώ την αρρώστια.» Έτσι µιλάνε µεταξύ τους.
Αυτή η οργή τους και η βιασύνη των παιδιών να αποδώσουν
εδώ και τώρα αυτό που αισθάνονται ως δικαιοσύνη, να διορθώσουν, κατά την κρίση τους, τα πράγµατα εδώ και τώρα, είναι που
τα οδηγεί στην, κατά την κοινωνία µας, παραβατικότητα και, συνεπώς, στη φυλακή, πολλές φορές, µε επιλογές που η πολιτεία
καταδικάζει -πολλές φορές, επαναλαµβάνω, και χωρίς στοιχείαως τροµοκρατικές.
Με το νέο νόµο των φυλακών τύπου Γ’ στερούµε απ’ αυτήν τη
γενιά και την τελευταία ελπίδα να συνεννοηθεί µε τη γενιά των
γονιών της, δηλαδή τη δική µας. Τους κάνουµε για πάντα εχθρούς, αφού τους καταδικάζουµε σε µπουντρούµια απ’ όπου δεν
θα βγουν παρά µεσήλικες, ενώ µπορεί να τους βαραίνουν κατηγορίες για εγκλήµατα που καµµιά αντιστοιχία δεν έχουν µε την
τιµωρία τους. Τους εκδικούµαστε, δηλαδή, για τα λάθη της νεότητάς τους, καθιστώντας τους γέρους, ενώ είναι ακόµη παιδιά,
εγκιβωτίζοντας τη νιότη τους, θάβοντάς τους ζωντανούς και προκαλώντας τους έτσι να υποδυθούν νέες «Αντιγόνες».
Σε µία κοινωνία, που έχει σήµερα πολύ σοβαρούς λόγους να
είναι θυµωµένη, δηµιουργούµε ζωντανές εστίες εξέγερσης -βραδυφλεγείς βόµβες, όπως είπε πάρα πολύ ωραία ο κ. Πανούσηςµέσα στα ίδια τα ιδρύµατα σωφρονισµού.
Αυτή τη σκέψη, όσο τολµηρή και αν είναι πολιτικά, υποχρεούται να την κάνει ο καλλιτέχνης, αν θέλει να κάνει καλά τη δουλειά
του. Ο νοµοθέτης δεν οφείλει νοµοθετώντας να κάνει το ίδιο πριν
από την τελική του απόφαση; Μήπως τελικά αυτό το νοµοσχέδιο
στοχεύει στο να απελπίσει όχι µόνο τους φυλακισµένους, αλλά
και τους γονείς τους και τους φίλους των γονιών τους και τους
φίλους των φίλων αυτών, στοχοποιώντας κύκλους ολόκληρους,
γενιές, γειτονιές, παρέες, σωµατεία, συλλόγους που θα τα ονοµάσει συµµορίες εγκληµατιών ή τροµοκρατών για να τελειώνει
µία και καλή µαζί τους;
Σε µία από τις προηγούµενες επισκέψεις µου ως ηθοποιός στις
φυλακές Κορυδαλλού, είχα την ευκαιρία να δω µε τα µάτια µου
τι σηµαίνει «αποµόνωση», όχι στις φυλακές τύπου Γ’, αλλά τώρα
που µιλάµε. Ένα δωµάτιο δύο επί ένα, µε τον ένα τοίχο τζαµαρία,
µε ντάλα τον ήλιο να έρχεται πάνω σου, να µυρίζει ούρα, µε µία
τρύπα στο πάτωµα για την ανάγκη του κρατούµενου και µία σχισµή κάτω από την πόρτα για το φαγητό του. Οι τρεις άλλοι τοίχοι
γεµάτοι µε λέξεις, κραυγές πανικού και απόγνωσης από φυλακισµένους. Αν αυτό είναι το τύπου Α’, ποιο θα είναι το τύπου Γ’;
Δεν είναι αρκετά βάρβαρο αυτό που έχουµε;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, όταν διεκόπησαν, όπως διεκόπησαν, οι
εργασίες της Βουλής προ ολίγων ηµερών, υπήρχε η υποψία ότι
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τα θερινά Τµήµατα θα ασχολούντο µε τα προαπαιτούµενα και τις
δεσµεύσεις ενόψει των υποχρεώσεων που, δυστυχώς, έχετε αναλάβει εκ µέρους της χώρας µε τους λεγόµενους εταίρους, δανειστές κ.λπ. και γι’ αυτό τον λόγο θέλατε ένα πιο ήσυχο, ενδεχοµένως, περιβάλλον, ώστε να προωθηθούν οι συγκεκριµένοι
νόµοι µε τα προαπαιτούµενα.
Κάποιοι εξέφρασαν την έκπληξή τους γι’ αυτό το νοµοσχέδιο
που έρχεται µέσα σε αυτές τις συνθήκες, ενώ δεν προαπαιτείται
από οποιαδήποτε δέσµευση µε την τρόικα και δεν έχει κανένα
χαρακτήρα «επείγοντος». Εγώ, θέλω να πω ευθέως πως σε ό,τι
µας αφορά, αντιλαµβανόµαστε πλήρως το γιατί φέρνετε αυτό το
νοµοσχέδιο: Είναι προαπαιτούµενο, ιδεολογικό και πολιτικό, δεσµεύσεων, τις οποίες έχετε και θέλετε να οργανώσετε µέσα στην
κοινωνία, καθώς αυτή η κοινωνία βρίσκεται κάτω από τις µνηµονιακές πολιτικές σε κατάσταση σοκ και δέους, προαπαιτούµενα
µίας συµφωνίας, ενός deal µε το πιο συντηρητικό της κοµµάτι
και, ενδεχοµένως, µε την πελατεία της Χρυσής Αυγής, καθώς θεωρείται ότι εκεί, ενόψει των εθνικών εκλογών, µπορείτε να προσποριστείτε κάποια οφέλη.
Θυµηθείτε, όµως, τι µας απαντούσατε, όταν λέγαµε πως το
φαινόµενο της Χρυσής Αυγής διογκώθηκε εξαιρετικά, επειδή κάποιοι δούλεψαν σε εθνική κλίµακα την ατζέντα των θεµάτων της
Χρυσής Αυγής. Και πέρασε ενάµισης χρόνος για να αντιληφθείτε
την επικινδυνότητα αυτού του φαινοµένου. Τώρα πάλι παίζετε µε
το ίδιο. Και είναι παιχνίδι, διότι γνωρίζετε καλύτερα εµού, εσείς
τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, ότι για παράδειγµα το µέτρο των
αδειών στη χώρα µας έχει επιτυχία 95%. Είναι από τα υψηλότερα
στην Ευρώπη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι 97,5%.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ναι, 97,5%. Ξέρετε, επίσης -ακούστηκε
προηγουµένως και από τον κ. Κουράκη- ότι οι περιπτώσεις ευεργετηθέντων είναι µόνο διακόσιες ενενήντα πέντε, µετά από ένα
χρόνο εφαρµογής, σε σχέση µε το νοµοσχέδιο για τα ναρκωτικά
που εµείς υπερψηφίσαµε εδώ και ενισχύσαµε, ενώ οι χρήστες
είναι χιλιάδες και είναι βασικό στοιχείο συµφόρησης και των φυλακών.
Δηλαδή τα νούµερα είναι συντριπτικά υπέρ ενός βασικού αιτήµατος: Να έρθει άµεσα, αφού αποσυρθεί αυτό το νοµοσχέδιο,
προς συζήτηση ο κοινά αποδεκτός ή κοινά επεξεργασµένος Σωφρονιστικός Κώδικας και οτιδήποτε άλλο είναι, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν και οι προτάσεις που έχουν από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ
δηµόσια κατατεθεί για γενναίες νοµοθετικές ρυθµίσεις µε σύνολο µέτρων που θα έχουν άµεσα αποτελέσµατα για τη λεγόµενη
αποσυµφόρηση. Λέω λεγόµενη γιατί αφορά ανθρώπους, δεν
είναι ποντίκια και κατσαρίδες που πρέπει να αδειάσει λίγο για να
γίνει πιο εύπεπτη η κατάσταση εκεί µέσα. Υπάρχουν έτοιµα τα
νοµοθετικά πλαίσια και η πραγµατικότητα βοά σε αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί δεν το κάνετε;
Κύριε Υψηλάντη, εγώ άκουσα καλύτερα το πρωί την τοποθέτησή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Το πιστεύω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είπατε, εν τη ρύµη του λόγου σας ενδεχοµένως, πως είµαστε συνήγοροι των θυτών. Αυτό το είπατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Αυτό το είπα, αλλά όχι
πάνω σε αυτό το θέµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Σας λέω ευθύτατα ότι είµαστε συνήγοροι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ανθρωπιάς, των
αρχών του δικαίου, της ισονοµίας, της αναλογικότητας. Είµαστε
συνήγοροι µιας δηµοκρατίας που δεν είναι πλεγµατική, δεν είναι
φοβισµένη και δεν είναι εκδικητική. Και θέλετε στην µεταµνηµονιακή πολιτική, όπως υπάρξει - ελπίζουµε και είµαστε σίγουροι
ότι θα υπάρξει µε µια κυβέρνηση που θα δώσει µια ελπίδα και
µια προσδοκία σε αυτή τη δηµοκρατία µας- να κληροδοτήσετε
αυτή τη φοβία, την πλεγµατικότητα, την εκδικητικότητα απέναντι
σε έναν ολόκληρο πληθυσµό ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται
στις άθλιες και φρικτές συνθήκες που προηγούµενα αναλύθηκαν
και για τις οποίες ο ίδιος ο Υπουργός και οι ίδιοι οι παράγοντες
του Υπουργείου Δικαιοσύνης επανειληµµένα έχουν τοποθετηθεί.
Αν ήσασταν προχθές να ακούσετε τον προκάτοχο του κ. Αθανασίου, τον κ. Ρουπακιώτη, που µίλησε γι’ αυτό το ζήτηµα, γι’
αυτό το νοµοσχέδιο σε δηµόσια εκδήλωση, πραγµατικά θα κρύ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

βατε το πρόσωπο, διότι ήταν Υπουργός της ίδιας πορείας κυβερνήσεων µέσα στο µνηµόνιο. Άρα, γιατί δεν φέρνετε τα πραγµατικά προβλήµατα και φέρνετε τα άλλα; Τα φέρνετε απολύτως
ηθεληµένα. Είναι ιδεολογικά, πολιτικά προαπαιτούµενα από την
πλευρά σας και µιλάτε περί επικινδυνότητας.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ποιος θα κρίνει ακριβώς την επικινδυνότητα; Με βάση µια νέα ποινή; Μια νέα κατηγορία υποδίκων η οποία θα διαµορφωθεί; Αυτά δεν τα λέµε εµείς, τα λέει η
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Τα λέει η Επιτροπή του Συµβουλίου της Ευρώπης. Οδηγούµαστε, δηλαδή, σε
µια διαχείριση του κοινωνικού φόβου, τον οποίο εσείς οι ίδιοι παράγετε µέσω των πολιτικών σας, έτσι ώστε µέσα από αυτή τη
διαχείριση να πάµε σε κοινωνίες του τύπου όπως προηγούµενα
είπε ο συνάδελφος κ. Κουράκης.
Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να µιλάµε για κράτος δικαίου µε την απολύτως διασταλτική εφαρµογή µιας άδικης νοµοθεσίας κατά τη γνώµη µας σε σχέση µε τους αντιτροµοκρατικούς νόµους –τώρα αναφέροµαι πάρα πολύ συγκεκριµένα- η
οποία έχει οδηγήσει τον Υπουργό που έκανε την αλλαγή, τον
κύριο Δένδια, που πήγε από το ένα Υπουργείο στο άλλο, να καταµετρά πόσους έχει αυτήν τη στιγµή µέσα. Στη συντριπτική
τους πλειοψηφία είναι παιδιά είκοσι µε είκοσι πέντε χρόνων, οι
οποίοι έχουν καταδικαστεί για συγκεκριµένες πράξεις µε ποινές
απίστευτες. Δεν µιλάµε για ανθρωποκτονίες, αλλά για ποινές που
δεν έχουν καµµία σχέση µε το δικαιικό πολιτισµό. Γιατί; Είναι ο
µεγάλος κίνδυνος αυτής της κοινωνίας; Σοβαρά; Μήπως ο κίνδυνος είναι και απ’ έξω και αφορά επώνυµους, αφορά κύκλους
ολόκληρους, οι οποίοι γεύονται το µεδούλι αυτής της κοινωνίας
και εγκληµατούν καθηµερινά;
Είναι δυνατόν να εφαρµόζουµε µε τέτοιο εκδικητικό µένος
αυτή –επαναλαµβάνω- τη νοµοθεσία, η οποία είναι εντελώς στα
όρια και πέρα των συνταγµατικών προνοιών και τώρα να πηγαίνουµε για ειδικά κελιά σε σχέση µε αυτούς τους ανθρώπους, να
κόβουµε άδειες, να κόβουµε το ένα, να κόβουµε το άλλο, να περιστέλλουµε καταστάσεις κ.λπ. ;
Δηµοκρατία περιστελλόµενη δικαιωµάτων, τα οποία θα είναι
για ορισµένους θύλακες που θα τα νέµονται, εντός και εκτός φυλακών, δεν µπορεί να γίνει ανεκτή και θα πρέπει αυτό να το καταλάβετε. Η περίφηµη αρχή της µηδενικής ανοχής είναι αρχή
µηδενικής ανθρωπιάς, είναι αρχή εκφυλισµού και ενταφιασµού
δικαιωµάτων.
Δεν πρέπει να το επιτρέψετε. Δεν πρέπει να επιτρέψουµε από
κοινού όλες οι πτέρυγες της Βουλής να περάσει αυτό το νέο καθεστώς. Αυτό το σήµα δεν πρέπει να δοθεί στην κοινωνία, δεν
πρέπει να δοθεί στη νεολαία. Διότι αν θεωρείτε ότι είναι ένα σήµα
εναντίον των αντιστάσεων, εναντίον της εύλογης και νόµιµης
απήθειας σε αντισυνταγµατικούς και αντιδηµοκρατικούς νόµους,
αν θεωρείτε ότι είναι ένας νέος τρόπος διαπαιδαγώγησης µιας
νέας µεταµνηµονιακής κοινωνίας η οποία θα ζει µέσα στην ευµάρεια των ολίγων πολιτών και της νέας διαπλοκής, είστε πάρα
πολύ γελασµένοι.
Αυτούς τους νόµους, µαζί και µε αυτές τις νοοτροπίες, να
είστε σίγουροι ότι µια πραγµατική προοδευτική αλλαγή σε πολύ
λίγο χρονικό διάστηµα µαζί µε τα µνηµόνια και όλα τα συµπαραµαρτούντα θα τους ρίξουν στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας και θα αναπνεύσει η κοινωνία µας για να µπορέσει πραγµατικά να τραβήξει το δρόµο της προς τα µπροστά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Διαµαντόπουλος.
Κυρία Αµµανατίδου, ήσασταν στην επιτροπή;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Θα καθυστερήσουµε λίγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Έτσι κι αλλιώς, µόνοι µας είµαστε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δε θέλω να υπεισέλθω στη σειρά των οµιλητών του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν εννοώ αυτό. Άλλο εννοώ. Το εν-
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διαφέρον που επιδεικνύεται.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι σύνηθες το φαινόµενο πραγµατικά η λίστα των οµιλητών να κατακλύζεται από Βουλευτές και Βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν συµφωνούσατε
πάντως να τελειώναµε και πέντε η ώρα θα ήταν ακόµα καλύτερα.
Δεν επανέρχοµαι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Πέντε η ώρα, ποιας µέρας όµως;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό το νοµοσχέδιο έχει
τίτλο «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου». Ουσιαστικά τροποποιεί εφτά κώδικες ή σύνολα νοµοθεσίας: το Σωφρονιστικό Κώδικα, τον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, το π.δ. 18/1989 για τη λειτουργία του ΣτΕ, τον Κώδικα
Νόµων που αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η κριτική από τους φορείς ήταν ξεκάθαρη. Ήταν καταγγελτική, όχι µόνο στο τυπικό µέρος, όταν τους καλούµε τελευταία
στιγµή να «συνδιαµορφώσουµε», αλλά και επί της ουσίας.
Ο Σύλλογος των Δικηγόρων ήταν καταλυτικός στις παρεµβάσεις, κύριε Υπουργέ.
Εδώ θα διαφωνήσουµε, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Έχω
πρόβληµα µε το χρόνο µου και θα τον καταχραστώ. Υπάρχουν
και τα Πρακτικά. Μπορεί να το διαβάσει ο οποιοσδήποτε για να
καταλήξει. Ας µην περάσουµε σ’ αυτόν τον τύπο διαλόγου.
Όπως και να έχει, αυτό το νοµοσχέδιο που ως πυρήνα του έχει
το Σωφρονιστικό Δίκαιο και Κώδικα δεν µπορεί να ιδωθεί ανεξάρτητα από τις συνθήκες στις φυλακές, δηλαδή, τις συνθήκες κράτησης. Προϋπολογισµός σίτισης: Είναι 1,8 ευρώ ανά κρατούµενο
την ηµέρα. Πάνω από δεκατρείς χιλιάδες διακόσιοι κρατούµενοι
σε φυλακές χωρητικότητας εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα
έξι φυλακισµένων. Δεν υπάρχουν ούτε ζεστό νερό. Δεν υπάρχει
προφανώς ορθή αξιοποίηση των υπαρχουσών δοµών. Δεν υπάρχει και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η οποία θεωρείται ανύπαρκτη.
Υπήρξε µια απεργία πείνας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων
ανθρώπων για δέκα ηµέρες. Και ο τρόπος µε τον οποίον αναφέρθηκαν Βουλευτές και εισηγητές της συγκυβέρνησης στον αγώνα
αυτών των ανθρώπων, αλλά και η συµπεριφορά των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία εξαρτώνται και είναι σε αγαστή συνεργασία µε αυτή τη συγκυβέρνηση και τις προηγούµενες, δείχνει ότι περιποιείτε για τον αγώνα αυτών των ανθρώπων, για τις
ανησυχίες, για όλα αυτά που προανέφερεα αλλά και για τις φυλακές τύπου Γ’, χειρότερη συµπεριφορά από της Θάτσερ στην
απεργία πείνας των πολιτικών κρατουµένων, τότε που έπρεπε να
δοθεί ένα τέτοιου είδους στίγµα νόµου και τάξης, πάταξης του
οιοδήποτε αντιστεκόταν σε εκείνες τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Αυτό ακριβώς κάνετε. Γιατί οι φυλακές Γ’ τύπου εντάσσονται
στο σίριαλ νόµου και τάξης, επίθεσης σε χώρους αυτοδιαχειριζόµενους, επίθεσης σε κινήµατα, της µηδενικής ανοχής σε οτιδήποτε αντιδρά στην επέλαση του νεοφιλελευθερισµού στο
πλαίσιο της εγκαθίδρυσης του κράτους έκτακτης ανάγκης. Διότι
µόνο αυτό θα µπορούσε να µουδιάσει κατά τέτοιο τρόπο τον
κόσµο, να διαλύσει τα κινήµατα, για να φτάσουµε σ’ αυτό το σηµείο να κάνει επέλαση ο νεοφιλελευθερισµός µέσω των µνηµονίων.
Αλήθεια, τι έχετε ως στόχο; Γιατί να επικαλείστε το τρίπτυχο
για αύξηση της εγκληµατικότητας; Εδώ έχουµε εγκληµατολόγο,
τον κ. Πανούση. Καµµία αύξηση της εγκληµατικότητας δεν παρουσιάζεται. Κι αυτό είναι περίεργο. Αλλά ξέρετε τι παρουσιάζεται; Η βαναυσότητα στην ποιότητα, ας το πούµε έτσι.
Τι οδηγεί εκεί; Αυτό το διαπιστώνετε, αλλά δεν κάνετε κανενός
είδους αυτοκριτική. Μήπως η εξαθλίωση, η φτωχοποίηση όλων
αυτών των ανθρώπων που ήταν σε µία ψευδαίσθηση υλική στην
οποία είχατε ρίξει όλες οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας όταν τον είχατε βάλει σε αυτόν τον περίεργο λαβύρινθο,
πιστεύοντας ότι αποκτώντας περισσότερα θα είναι και πιο ευτυχισµένος; Διαλύοντας αυτό το αξιακό µέσο των µνηµονίων και
της καταβαράθρωσης µισθών και δυνατοτήτων αξιοπρεπούς διαβίωσης µήπως τους κάνετε πιο επιθετικούς, τους βάζετε µέσα
σε ψυχολογικά προβλήµατα;
Και ποια είναι η λύση γι’ αυτό; Οι φυλακές τρίτου τύπου. Για
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να επιτύχετε τι; Να τροµάξετε ποιον; Σίγουρα είναι µέσο βασανιστηρίων αυτό, 100%. Αλλά ποιον να τροµάξετε; Εγώ βάζω στο
µυαλό µου ότι ίσως θέλετε να τροµάξετε όλους αυτούς τους φιλήσυχους πολίτες, που ούτε Αριστεροί ήταν ούτε επαναστάτες
ήταν, αλλά επαναστάτησαν στη Χαλκιδική για το δικαίωµα στη
ζωή, το δικό τους, των παιδιών τους, για το περιβάλλον, για να
µπορούν να αναπνέουν, εκείνοι που τσακίζουν την ιδέα του νεοφιλελευθερισµού και λένε όχι δεν θέλουµε χρυσό, δεν θέλουµε
µεγάλες µπίζνες, θέλουµε να ζούµε από το µέλι µας, από τα
ψάρια µας, από τον τουρισµό µας, από την υλοτοµία, αλλά να
ζούµε, να ζούµε µε υγεία.
Και όλους αυτούς τους ανθρώπους θελήσατε -επιτεθήκατε και
σε µας στο ΣΥΡΙΖΑ και στους Βουλευτές που συµπαρασταθήκαµε σε αυτόν τον αγώνα- θελήσατε να τους εντάξετε µε τον αντιτροµοκρατικό νόµο και να τους βαφτίσετε τροµοκράτες. Ίσως
να είναι και κλείσιµο µατιού ότι σε περιµένει κι ένα λευκό κελί.
Όχι. Εµείς θα υπερασπιζόµαστε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τα κινήµατα και θα είµαστε απέναντι για να µην δηµιουργηθεί κανένα λευκό κελί. Διότι αυτή θα είναι η κατάληξη. Το
δείξατε ευθέως.
Μάλιστα, εγώ δεν έχω εκπλαγεί από την αναφορά του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας πως όποιος σήκωσε το όπλο και
σκότωσε, έχει βάλει ο ίδιος τον εαυτό του στη θέση του εγκληµατία. Άρα, η κοινωνία δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτός όταν γεννήθηκε στη θερµοκοιτίδα ή δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού τον είχαν,
στο κρεβάτι, έγραφε «δολοφόνος», ή έγραφε «έµπορος ναρκωτικών», έγραφε το οτιδήποτε. Αυτή είναι η αντίληψή σας; Διότι
σε όλο αυτό το νοµοσχέδιο δεν υπάρχει πουθενά η έννοια του
σωφρονισµού, υπάρχει µόνο της τιµωρίας. Αυτό θέλετε;
Εγώ θα πω ότι αυτό θέλετε και κάποιοι εντέχνως κρύβεστε.
Έχετε, βέβαια, κι έναν Υπουργό Υγείας, ο οποίος είχε µιλήσει ευθέως για επανεξέταση της θανατικής ποινής. Άρα, το παζλ για
εµάς ολοκληρώνεται σιγά-σιγά. Αυτοί είστε. Αυτό είναι το DNA
της Δεξιάς και δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ, η λεγόµενη κεντροαριστερά, έριξε το φερετζέ του καπιταλισµού, δηλαδή, το φιλελευθερισµό σε κάποια δικαιώµατα που πλέον δεν τα χρειάζεστε,
γιατί πρέπει να περάσει σκληρά στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Και το κεφάλαιο, εγχώριο κι εξωχώριο, απαιτεί αυτά τα
πράγµατα.
Και το ζήτηµα που έβαλα πριν για την µη ορθή αξιοποίηση των
χώρων, των υποδοµών του σωφρονιστικού συστήµατος, εφαρµόζεται επακριβώς στις αγροτικές φυλακές. Εκεί έχετε λιγότερους κρατούµενους. Εκεί παρουσιάζονται λιγότερα φαινόµενα
βίας. Γιατί; Γιατί αντιληφθείτε τη σύνδεση του ανθρώπου µε τη
γη, το πώς µπορεί να εκτονωθεί, το πώς µπορεί να φυτέψει και
να δει να µεγαλώνει, να παράξει, να πάρει τον καρπό. Είναι µια
δηµιουργική διαδικασία. Αυτά θα τα βάλετε µπροστά; Όχι. Θα τα
βάλουµε εµείς µπροστά, γιατί εµείς έχουµε µια άλλη αντίληψη.
Δεν υπερασπιζόµαστε, όπως κάποιες δυνάµεις, απλά στα όρια
του φιλελευθερισµού δικαιώµατα για να περάσουµε αυτές τις
πολιτικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, ζητώ λίγο την ανοχή σας. Ξέρετε ότι είµαι συνεπής, γενικότερα.
Δεν µπορούµε να περιµένουµε από τον καπιταλισµό, από αυτό
το σύστηµα, να γίνει ανθρώπινο, ότι έχει στο µυαλό του πως θα
βγάλει καλύτερους ανθρώπους, ότι θα παράξει ένα νέο τύπο ανθρώπου. Όχι. Αυτά µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε µια δίκαιη
κοινωνία, µια ισότιµη κοινωνία, µια κοινωνία µε πρόσβαση στα
κοινωνικά αγαθά όλων, όπου θα µοιράζεται ο πλούτος. Μόνο η
σοσιαλιστική κοινωνία µπορεί να επιτύχει πραγµατικά όλα αυτά,
δηλαδή να φτιάξει ανθρώπους ελεύθερους, ανθρώπους δηµιουργικούς, που δεν θα πηγαίνουν ποτέ λόγω του ανταγωνισµού
και της σκληρής κατάστασης για να επιβιώσουν, σε καταστάσεις
παραβατικότητας κι εγκληµατικότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Κατριβάνου.
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ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Με ξεχάσατε. Έχουµε
και µία επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κανονικά, όταν δεν
είναι παρών ο Βουλευτής, διαγράφεται. Επειδή όµως µου είπατε
ότι είσαστε σε επιτροπή, έχετε το δικαίωµα να µιλήσετε, αλλά
νοµίζω ότι είναι σωστό να µιλήσετε µετά τους συναδέλφους.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι
σε εξέλιξη η επιτροπή για τη ΔΕΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πρέπει να ξαναπάτε;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Μάλιστα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Εγώ µπορώ να της δώσω τη θέση
µου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Όχι, δεν χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα πάρετε τον λόγο
µετά την κ. Κατριβάνου και πριν την κ. Φωτίου.
Ορίστε, κυρία Κατριβάνου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Μάιο του 2013 η Επιτροπή της Βουλής για το Σωφρονιστικό Σύστηµα, σας καταθέτει ένα νέο Σωφρονιστικό Κώδικα, ψηφισµένο οµόφωνα. Αυτό είναι τοµή. Μια
επιτροπή ολόκληρη ψηφίζει οµόφωνα και σας καταθέτει ένα νέο
Σωφρονιστικό Κώδικα µε µια άλλη λογική, µια λογική που, µε
απλά βήµατα και ανέξοδα, αποσκοπεί στην προάσπιση των δικαιωµάτων των κρατουµένων, στον εξανθρωπισµό των φυλακών,
στην προοπτική της κοινωνικής επανένταξης, το µόνο πράγµα
που εξασφαλίζει ασφάλεια για όλους.
Ενδεικτικά αναφέρω τι προβλέπει αυτό που προτείναµε. Το
προτείναµε πριν ένα χρόνο οµόφωνα. Προτείναµε επικοινωνία
του κρατούµενου συχνά µε επισκεπτήρια, λειτουργία φυλακών
µέσα σε αστικό ιστό, συνεύρεση των συντρόφων, επέκταση των
αδειών, αυτού του τόσο πετυχηµένου θεσµού –επέκταση, όχι να
τις κόβουµε- διεύρυνση της συµµετοχής σε µεροκάµατα -όχι να
τα κόβουµε- ενίσχυση της συµµετοχής στην εκπαίδευση -όχι να
την κόβουµε- εξασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης -και
όχι να την κάνουµε επιλεκτικά- και λειτουργία προγραµµάτων
απεξάρτησης και θεραπείας, που όχι µόνο τα κόβουµε γι’ αυτούς
τους καινούργιους που θα µπουν στη φυλακή τύπου Γ,’ αλλά
ούτε καν τα εφαρµόζουµε. Πήγαµε µόλις στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου µας είπαν ότι δεν έχουν βγει µε τις ευεργετικές διατάξεις του νόµου που ψηφίσαµε πριν ένα χρόνο και δώσαµε µάχη
και εσείς µας µιλάτε για αποσυµφόρηση, για συνθήκες, για παρέµβαση στο σωφρονιστικό σύστηµα. Αυτά περιµέναµε να κάνετε, κύριε Υπουργέ. Αυτήν την παρέµβαση περιµέναµε να κάνετε.
Έχουµε καταθέσει και άλλα πολλά, που δεν τα φέρνετε προς
συζήτηση. Ένα χρόνο και δύο µήνες τώρα δεν τα έχετε φέρει
προς συζήτηση. Έχετε απαξιώσει ολόκληρη τη δουλειά. Έχετε
απαξιώσει ολόκληρη τη λογική αυτής της επιτροπής, που πραγµατικά είναι η µόνη παρέµβαση που θα φέρει ασφάλεια για κρατούµενους, για εργαζόµενους, για την κοινωνία ολόκληρη. Αντ’
αυτού, φέρνετε αυτό το επαίσχυντο νοµοσχέδιο, χωρίς να υπάρχει κανένα κατεπείγον, χωρίς να έχουµε καµµία εξέγερση στις
φυλακές, χωρίς να έχουµε καµµία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο, που είναι εντελώς προς την αντίθετη κατεύθυνση και είναι επίσης πολύ ακριβό.
Είναι ακριβό, γιατί θα µας στοιχίσουν αυτές οι φυλακές. Είναι
ακριβό γιατί θα µας στοιχίζουν και σε ανθρώπινο κεφάλαιο εκεί
µέσα, γιατί η βία θα αυξηθεί στις φυλακές. Είναι ακριβό, γιατί θα
συνεχίσουµε να πληρώνουµε σαν χώρα ό,τι πληρώνουµε από τις
καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου. Τα ποσά έχουν φτάσει το 1 εκατοµµύριο ευρώ αυτήν
τη στιγµή. Πρόσφατα µε τη δικιά σας Κυβέρνηση για τις συνθήκες κράτησης ασθενών στην Τρίπολη έχουµε 133.300 ευρώ και
στα Ιωάννινα 130.000 ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Προχωράω. Μας φέρνετε, λοιπόν, αυτήν τη φυλακή τύπου Γ’
που είναι εντελώς σε άλλη λογική, που είναι στη λογική της ηθικής, κοινωνικής και σωµατικής εξόντωσης των ανθρώπων αυτών
στο όνοµα της ασφάλειας. Φέρατε κάποιες βελτιώσεις, κάποιες
τροπολογίες, όµως έτσι όπως το καταθέσατε, πραγµατικά δείχνει τον ιδεολογικό και πολιτικό πυρήνα της λογικής σας ότι µπορούν να µπουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτόν τον χώρο και να
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εξοντωθούν. Ακόµα, τους αποκλείουµε από την εκπαίδευση,
τους αποκλείουµε από την εργασία, τους αποκλείουµε από την
άδεια -βάλατε τη δυνατότητα επικοινωνίας- τους αποκλείουµε
από θεραπευτικά προγράµµατα και κάθε δύο χρόνια θα τους
επανεκτιµούµε, δηλαδή θα πρέπει να ζουν µε το φόβητρο κάθε
δύο χρόνια.
Επίσης, ποιος θα τους φυλάει αυτούς τους ανθρώπους µέσα
σε αυτήν την κατάσταση; Μπορείτε να φανταστείτε το βαθµό διαφθοράς που θα επικρατήσει µέσα σε αυτήν τη φυλακή για να επιβιώσουν και οι κρατούµενοι και οι φύλακες;
Σας διαβάζω µόνο τι είπε ο εκπρόσωπος των σωφρονιστικών
υπαλλήλων. Μίλησε –είναι ακριβώς τα λόγια του- για µετάβαση
από τα σωφρονιστικά καταστήµατα σε καταστήµατα κολασµού
και εκδίκησης. Δεν το είπε ο οποιοσδήποτε. Για να µην αναφέρω
ότι κανένας φορέας δεν ήταν υπέρ του νοµοσχεδίου, όλοι το κατακεραύνωσαν. Είπαν για νοµικό εκτροχιασµό, είπαν για τοµή.
Το νοµοσχέδιο είναι κατάπτυστο. Έχει πάρα πολλές διατάξεις.
Δεν θα µιλήσω γι’ αυτές τώρα. Ενδεικτικά θα πω ότι αναθέτει, για
παράδειγµα, στην ΕΛΑΣ τη φύλαξη και την άδεια να µπορεί να
σκοτώσει οποιονδήποτε, αφού θα µπορούν να χρησιµοποιούν τα
όπλα τους µέσα εκεί, πράγµα για το οποίο έχει σαφή αντίρρηση
η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων.
Προχωρώ, όµως, τώρα στον πυρήνα του νοµοσχεδίου, στον
κατάπτυστο πυρήνα, που είναι αντίθετος στον ακρογωνιαίο λίθο
του σωφρονισµού και του δικαιικού µας συστήµατος, που λέει
ότι δε νοείται καµµιά διαφορετική µεταχείριση ανάλογα µε το
είδος, τη βαρύτητα και την απαξία του αδικήµατος και δεν υπάρχει τιµωρία, µε αυτό τον όρο που το θέτετε. Δεν υπάρχει η εξόντωση και η εκδίκηση. Δεν είναι αυτό το κράτος δικαίου, κύριε.
Δεν είναι!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Στο µυαλό σας είναι η
εξόντωση.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Όποιος έχει καταδικαστεί, ακόµα
και ο πιο απεχθής δολοφόνος και ο πιο απεχθής εγκληµατίας,
δεν θα σιτίζεται χειρότερα, δεν θα του απαγορεύουν να δει γιατρό, δεν θα τον βάζουν σε σκοτεινότερο κελί, δεν θα έχει λιγότερη επικοινωνία, δεν θα του αποκλείουν τη δυνατότητα να
εργαστεί.
Εγώ σαν ψυχολόγος, σαν άνθρωπος, σαν πολίτης αυτού του
τόπου ξέρω ότι η µόνη προοπτική για τους ανθρώπους δεν είναι
να τους εξοντώσουµε ηθικά και κοινωνικά. Η µόνη προοπτική για
τους ανθρώπους και για την κοινωνία µας είναι όταν τους δώσουµε κίνητρα για ζωή.
Όταν µε τον κ. Κουράκη πήγαµε να δούµε τους κρατούµενους,
ξέρετε τι µας είπαν; «Εδώ µας έχουν περιορίσει. Ναι, µπορούν
να περιορίσουν την ελευθερία µας. Δεν θα µας εξοντώσουν και
δεν θα µας κλέψουν και το χαµόγελό µας». Ξέρετε τι άλλο µας
είπαν; Ότι από την ώρα που έφυγε ο Ξηρός και δεν ξαναγύρισε
δεν έχει δοθεί ούτε µια άδεια, κύριε Υπουργέ, για να µην µιλήσω
για την υφ’ όρων απόλυση. Αυτό είναι το κράτος το τιµωρητικό,
που ισχύει αυτήν τη στιγµή.
Σε αυτές τις φυλακές δεν θα µπαίνουν µόνο οι λεγόµενοι «τροµοκράτες». Θα µπαίνει και οποιοσδήποτε άλλος κρίνεται επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή την ευταξία στη φυλακή, δηλαδή
όποιος έχει κάθειρξη άνω των δέκα ετών, όποιος έχει περάσει
από πειθαρχικό για πιθανή απόδραση, επίθεση σε υπάλληλο, κατοχή αιχµηρού αντικείµενου. Εγώ θέλω να εντοπίσετε ποιος είναι
ιδιοκτήτης αιχµηρού αντικειµένου σε ένα θάλαµο των δέκα ή έχει
πρωτοστατήσει σε κινητοποίηση, που είναι το µοναδικό όπλο που
έχουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους. Και αυτός θα
µπορεί να πάει σε αυτή τη φυλακή τύπου Γ’, όπως επίσης και ο
υπόδικος. Δεν διατηρείται το τεκµήριο αθωότητας, γιατί πολλοί
απ’ αυτούς θα αθωωθούν.
Κύριε Υπουργέ, µε τι βάρος –γιατί είστε δικαστής ουσιαστικάθα πάει ένας άνθρωπος που έχει κρατηθεί ως υπόδικος σε αυτή
τη φυλακή να µπει σε δίκη; Το τεκµήριο της αθωότητας πώς θα
ισχύσει εδώ πέρα;
Επιτρέψτε µου να σας διαβάσω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κυρία
Κατριβάνου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµα,
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κύριε Πρόεδρε.
«Θέλεις να εµποδίσεις τα αµαρτήµατα; Φώτισον την ελευθερίαν και τας επιστήµας. Όσον αυταί εξαπλούνται και διαδίδονται
εις περισσοτέρους, τόσον ελαττούνται τα κακά, όσα είναι ενδεχόµενον να γεννηθώσιν απ’ αυτά, και πολλαπλασιάζονται τα
καλά. Ο φόβος των νόµων είναι σωτήριος. Αλλά ο φόβος µε τον
οποίον φοβείται τον συµπολίτην ο πολίτης γίνεται πηγή πολλών
αµαρτηµάτων ολέθριων».Αυτά τα είπε ο Τσεζάρε Μπεκαρία,
όπως γνωρίζετε, σε µετάφραση Κοραή.
Αυτά τα λέµε και σαν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νοµίζω ότι θα καταδικάσετε
το ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζει τον Μπεκαρία. Αντίθετα, θα πούµε
ότι η λογική σας, η πολιτική σας και αυτό που φαίνεται σήµερα
είναι πραγµατικά ιδιαίτερα κολάσιµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Αµµανατίδου
έχει τον λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µου επιτρέψετε εισηγητικά να
παρατηρήσω ότι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα έχουν ακουστεί σήµερα πολλά ανατριχιαστικά και ανησυχητικά σχόλια για την ίδια
την έννοια της δηµοκρατίας και της δικαιοσύνης.
Έχουµε ακούσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποθάλπει την απεργία πείνας
των κρατουµένων, εννοώντας σαφώς ο σχολιαστής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
υποθάλπει ενέργειες που χαρακτηρίζονται τουλάχιστον άνοµες.
Ακούσαµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώµατα για
στυγνούς εγκληµατίες και ακόµη ότι η Αντιπολίτευση είναι συνήγορος των θυτών σε βάρος των θυµάτων.
Κύριοι Βουλευτές, αυτά τα σχόλια µπορεί να κατευθύνονται
προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί της ουσίας βάλλουν ενάντια στην ίδια
την έννοια της δικαιοσύνης, καθώς δηλώνουν ρητά ότι οι έγκλειστοι στις φυλακές ως εγκληµατίες ούτε µπορούν να αξιώνουν δικαιώµατα, γιατί είναι θύτες, ούτε µπορούν να διεκδικούν τα
δικαιώµατά τους, που αυτό είναι απαράδεκτο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Αυτό είπαµε;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Αυτοί οι άνθρωποι
διεκδικούν τα δικαιώµατά τους µε αξιοπρέπεια, ρισκάροντας την
ίδια τους τη ζωή, πραγµατοποιώντας µέχρι χθες και για εννέα
ηµέρες απεργία πείνας τέσσερις χιλιάδες κρατούµενοι σε όλη τη
χώρα. Αυτόν τον αγώνα δεν µπορείτε να τον χαρακτηρίζετε µία
άνοµη ενέργεια. Είναι δικαίωµά τους και µπορούν να το κάνουν
και έχουν και το σθένος να το κάνουν, κύριοι Βουλευτές και κύριε
Υπουργέ.
Η αυτονόητη και συνταγµατικά κατοχυρωµένη απόδοση και
διεκδίκηση των δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τη λογική της Κυβέρνησης, µπορεί να συνιστά εγκληµατική ή έστω απαράδεκτη
πράξη, γιατί ο πολίτης που κάνει χρήση του δικαιώµατος έχει καταδικαστεί ή είναι κατηγορούµενος για αξιόποινες πράξεις. Αυτή
η αντίληψη, κύριοι Βουλευτές, είναι όχι µόνο βαθιά αναχρονιστική, αλλά και επικίνδυνη για το σύνολο της κοινωνίας και
θεωρώ ότι αυτό θα το θίξει κατόπιν και ο συνάδελφος, πρώην
Υπουργός κ. Παυλόπουλος –γιατί είδα ότι θα µιλήσει- και νοµίζω
ότι θα το καυτηριάσει µε τη θετική του πλευρά.
Το νοµοσχέδιο όµως και η ίδια η Κυβέρνηση προχωρούν
ακόµη πιο βαθιά, βάζοντας εκ των προτέρων ένα ακόµη χαλινάρι
στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, συρρικνώνοντας ακόµη περισσότερο τον διαχωρισµό εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Άλλωστε, ο ολοένα και πιο ασφυκτικός πολιτικός έλεγχος
της δικαιοσύνης είναι στόχος δυστυχώς και της παρούσας Κυβέρνησης. Αυτό η Κυβέρνηση το έχει εµπράκτως επιβεβαιώσει
πολλές φορές, δυστυχώς θα πω πάλι. Και το έχετε επιβεβαιώσει,
παραβιάζοντας συστηµατικά και µη υπακούοντας στις αποφάσεις των δικαστηρίων και στις αποφάσεις του Συµβουλίου της
Επικρατείας στις περιπτώσεις που αυτές οι αρχές αδυνατούν ή
αρνούνται να συγκαλύψουν τα βάρβαρα µέτρα ενάντια στους εργαζόµενους και στο κοινωνικό σύνολο.
Στο παρόν νοµοσχέδιο ο εκάστοτε Υπουργός Δικαιοσύνης –
δεν είναι προσωπικό- επιφυλάσσει για τον εαυτό του υπέρτατες
εξουσίες. Προΐσταται στην τριµελή επιτροπή ΚΕΜ που ο ίδιος
ορίζει. Ορίζει ότι όλοι οι επικεφαλής των φυλακών θα είναι µόνο
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συνταξιούχοι δικαστικοί µεγάλης ηλικίας, χωρίς αυτή η διάταξη
να µπορεί να τεκµηριωθεί µε οποιονδήποτε επιστηµονικό τρόπο.
Το µόνο λογικό επιχείρηµα είναι ότι αυτό εξυπηρετεί τη σηµερινή
Κυβέρνηση, µπορεί και τη χθεσινή, πάντως όχι µια κυβέρνηση
της Αριστεράς, που θα αλλάξει τα πάντα σε ό,τι εσείς πάτε να
επιβάλετε µε καταστροφικό τρόπο.
Αποφασίζει η Κυβέρνηση ποιοι κρατούµενοι ή ακόµη χειρότερα, ποιοι υπόδικοι είναι επικίνδυνοι και ποιοι θα οδηγηθούν
στις ειδικές φυλακές, παρ’ όλο που κανένα δικαστήριο και καµµία
έννοια δικαίου δεν θεωρεί ότι η ιδιότητα του επικίνδυνου αποδίδεται βάσει της κατηγορίας-πακέτο.
Αποφάσισε, επίσης, η Κυβέρνηση ότι στις ειδικές φυλακές
πρέπει να επέµβουν οι δυνάµεις της ΕΛΑΣ που ούτε εκπαίδευση
διαθέτουν για κάτι τέτοιο, ενώ παρόµοιες επεµβάσεις των ΕΚΑΜ
στις φυλακές στο παρελθόν µόνο θετικές δεν µπορούν να χαρακτηριστούν.
Και εδώ το Υπουργείο εισάγει την εξαιρετικά επικίνδυνη διάταξη για χρήση του οπλισµού κατά παράβαση των περιορισµών
που γενικά ισχύουν. Δηλαδή, αν κάποιος αστυνοµικός πληµµελώς µάλιστα ή καθόλου εκπαιδευµένος –γιατί και αυτό συµβαίνει- θεωρήσει ότι κινδυνεύει, θα µπορεί να πυροβολεί χωρίς
καµµία, µα καµµία προειδοποίηση. Και αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί εξαιρετική περίπτωση, όταν στέλνετε τους αστυνοµικούς,
που δεν έχουν καµία σχέση µε το αντικείµενο, σαν πρόβατα προς
σφαγή, απαίδευτους και ανεκπαίδευτους. Βέβαια, και η συνάδελφος κ. Βασιλική Κατριβάνου το καυτηρίασε και οι προηγούµενοι
συνάδελφοι που µίλησαν.
Επίσης, αποφασίζει το Υπουργείο ότι µπορεί να διεξάγεται µία
δίκη χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, δηλαδή χωρίς τη δυνατότητα υπεράσπισης του κατηγορουµένου, ενώ η Κυβέρνηση υπεισέρχεται και στον σκληρό πυρήνα των αρµοδιοτήτων των δικαστικών λειτουργών, αποφασίζοντας αυτή η ίδια εκ των προτέρων
για τους κρατούµενους αν δικαιούνται και πότε δικαιούνται
άδεια, πόσο θα µένουν στη φυλακή οι καταδικασθέντες σε ισόβια
κάθειρξη και γενικά ό,τι αφορά στον πλήρη έλεγχο στις ζωές καταδικασµένων, αλλά και υπόδικων για τους οποίους εκ των προτέρων το Υπουργείο κρίνει ότι υπάγονται στη γενική κατηγορία
των επικίνδυνων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και εγώ θα αναφερθώ, όπως αναφέρθηκαν και οι προηγούµενοι συνάδελφοι, ο Τάσος Κουράκης,
η Βασιλική Κατριβάνου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σ’ αυτήν την
έκθεση της Διακοµµατικής Επιτροπής του 2011 για την εξέταση
του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών
διαβίωσης των κρατουµένων.
Αυτή η έκθεση υπογράφεται σχεδόν από το σύνολο των κοµµάτων, πλην του Κοµµουνιστικού Κόµµατος που είχε καταθέσει
τις δικές του προτάσεις. Σεβαστό αυτό.
Σε αυτήν, όµως, την έκθεση η οποία προέκυψε µετά από µελέτη της ευρωπαϊκής, της διεθνούς και της εθνικής νοµοθεσίας,
µετά από επιτόπιες επισκέψεις στα σωφρονιστικά καταστήµατα,
µετά από ενδελεχή διαβούλευση µε επιστηµονικούς, κοινωνικούς
και επαγγελµατικούς φορείς, βλέπουµε την αντίθεση µε το νοµοσχέδιο που έµεινε διαδικτυακά στη διαβούλευση µόνο για µία
εβδοµάδα. Αυτή η έκθεση είναι πλήρως αντίθετη µε αυτά που εισηγείστε σήµερα, και θα συµβούλευα κάθε Βουλευτή να τη διαβάσει πριν ακριβώς ψηφίσει.
Και ρωτάω: Όλα αυτά που υπέγραψε το ΠΑΣΟΚ τότε και η Νέα
Δηµοκρατία, σήµερα έχουν αλλάξει; Για να το καταλάβω: Έχουν
αλλάξει; Οι εκρηκτικές συνθήκες έχουν µεταβληθεί; Οι απάνθρωπες, όπως χαρακτηρίζονται, συνθήκες κράτησης έχουν βελτιωθεί; Βεβαίως και όχι. Και αντιµετωπίζει αυτό το νοµοσχέδιο αυτά
τα προβλήµατα; Φυσικά, ένα µεγάλο όχι. Γιατί και το παρόν νοµοσχέδιο, δυστυχώς, δεν εκφράζει τη δικαιοσύνη, αλλά τις πολιτικές σκοπιµότητες της Κυβέρνησης. Δυστυχώς.
Και πού στοχεύει; Στοχεύει σε ένα πιο αυταρχικό κράτος, στη
συρρίκνωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των ίδιων των διατάξεων του Συντάγµατος -γι’ αυτό καταθέσαµε και την αίτηση
αντισυνταγµατικότητας- και όχι µόνο για όσους βαφτίζει επικίνδυνους, αλλά για όλους. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ. Και τέλος,
εκεί που στοχεύει είναι η συρρίκνωση, τελικά, της ανεξαρτησίας
της δικαιοσύνης.
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Ένα τελευταίο σηµείο είναι για τις Φυλακές Κασσάνδρας. Τι
θα κάνετε µε αυτές; Εκχωρείτε το µεγαλύτερο κοµµάτι στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση. Είναι ένα «φιλέτο» στο πρώτο πόδι της
Χαλκιδικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Τελειώνοντας –κι ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή- λέω ότι εµείς δεν µπορούµε να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Το καταψηφίζουµε και
νοµίζω ότι είναι µια καλή ευκαιρία να ξεκινήσει ένας νέος διάλογος για τα δικαιώµατα από εδώ και πέρα. Και πρέπει να σταµατήσει η Κυβέρνηση και εν µέσω θερινών Τµηµάτων, να φέρνει
τέτοια νοµοθετήµατα τα οποία, δυστυχώς, είναι κατάπτυστα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Παυλόπουλος
έχει τον λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ στις διατάξεις
του άρθρου 23, το οποίο θεωρώ εξαιρετικά κρίσιµο από πλευράς
διοικητικής δικονοµίας. Και θα αναφερθώ σ’ αυτό για λόγους που
αφορούν την ερµηνεία του, ώστε να υπάρχει καταγραφή στα
Πρακτικά.
Πριν απ’ όλα, θέλω να τονίσω ότι ορθώς ο Υπουργός έφερε
συγκεκριµένες ρυθµίσεις οι οποίες το τροποποιούν, σαφώς επί
τα βελτίω.
Ορθώς θεσµοθετείται η προθεσµία στην παράγραφο 1, ώστε
µετά την απόφαση, ουσιαστικά την ακυρωτική, να µπορεί να διατυπώνεται η άποψη των διαδίκων για να εφαρµόζεται η αρχή auditur alteram partem.
Επίσης, ορθώς –σε ό,τι αφορά την παράγραφο 2- προστίθεται
η αρχή της προστασίας του καλόπιστου διοικουµένου, όπως επίσης ορθώς διευκρινίζεται ότι ο χρόνος της περιορισµένης αναδροµής δεν µπορεί να είναι παρά τουλάχιστον νωρίτερα από
εκείνον το οποίο ορίζει η ηµέρα της δηµοσίευσης της ακυρωτικής απόφασης.
Ορθώς, επίσης, διευκρινίζεται ότι στην τρίτη παράγραφο µιλάµε µόνο για δύο λόγους ακυρώσεως, αφορώντες την εξωτερική νοµιµότητα, δηλαδή την αναρµοδιότητα και για την παράβαση ουσιώδους τύπου. Και πάλι ορθώς διευκρινίζεται, και στις
τρεις παραγράφους, ότι παρά θεραπεία της παρανοµίας –ας το
πω έτσι- η εν τω µεταξύ η εφαρµογή της διοικητικής πράξης σε
καµµία περίπτωση δεν θίγει τις αποζηµιωτικές αξιώσεις που µπορεί να υπάρχουν. Εκεί όµως, επειδή είναι απόλυτη η διατύπωση,
κύριε Υπουργέ, θα έλεγα τις «τυχόν» αποζηµιωτικές αξιώσεις,
γιατί όπως το έχει είναι σαν να υπάρχουν πάντοτε. Η λέξη
«τυχόν» πρέπει να µπει.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να διευκρινισθούν τα εξής πράγµατα: Στις δύο πρώτες παραγράφους ξεκαθαρίζουµε ότι ο όρος
«διοικητική πράξη» περιλαµβάνει και την κανονιστική διοικητική
πράξη. Ενώ δηλαδή στην τρίτη παράγραφο είναι µόνον οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, στην πρώτη και στη δεύτερη παράγραφο µιλάµε και για ατοµικές και για κανονιστικές διοικητικές
πράξεις.
Θα ήθελα, όµως, να εµµείνω σε αυτό το οποίο είχα τονίσει και
στην επιτροπή: Από τη στιγµή που η ratio legis είναι να µπορούµε
να παροτρύνουµε τη διοίκηση, όταν είναι σαφές ότι το δικαστήριο οδηγείται στην ακύρωση της απόφασης και ότι η αναµονή
µέχρι τη δηµοσίευση δεν είναι υπέρ του διοικουµένου και της νοµιµότητας, στην επανόρθωση της νοµιµότητας και επειδή θεωρώ
ότι η κλασσικότερη περίπτωση επανόρθωσης είναι η περίπτωση
που έχουµε απολύτως δέσµια αρµοδιότητα και έχουµε παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, είτε έκδοσης ατοµικής διοικητικής πράξης είτε, κατ’ απόλυτη εξαίρεση, κανονιστικής
διοικητικής πράξης, να συµπεριλάβουµε ρητώς την περίπτωση
αυτή.
Άρα, εδώ πρέπει να πούµε «σε περίπτωση διοικητικής πράξης
ή παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας» και να το πούµε
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ρητά. H, τουλάχιστον, ας µείνει στα Πρακτικά δική σας δήλωση,
ότι όταν εννοούµε παρανοµία, συµπεριλαµβάνουµε και την παράλειψη της οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας. Γιατί η µεγαλύτερη
υπηρεσία που µπορεί να προσφέρει, κύριε Υπουργέ, για όσους
παροικούν την Ιερουσαλήµ των διοικητικών δικαστηρίων και
ιδίως του Συµβουλίου της Επικρατείας αυτή η διάταξη είναι ακριβώς να µην περιµένει ο διάδικος, όταν έχουµε απολύτως δέσµια
αρµοδιότητα, την έκδοση της διοικητικής πράξης για την οποία
είναι υποχρεωµένη η διοίκηση. Όταν όµως υπάρχει αυτού του είδους η πίεση του δικαστηρίου, αυτό θα είναι πολύ ευκολότερο.
Αλλιώς, σας τονίζω ότι αποδυναµώνεται το µισό περίπου -ίσως
και παραπάνω- από την πολύ σωστή ρύθµιση την οποία φέρνετε
και που ήταν, όπως ξέρετε, απαίτηση και της ίδια της νοµολογίας
και ολόκληρης θεωρίας στο χώρο του διοικητικού δικαίου.
Από εκεί και πέρα, τονίζω διευκρινιστικά, όπως το είπαµε και
πριν, ότι όταν εκδίδεται η ακυρωτική, ουσιαστικά, απόφαση και
διαβιβάζεται στη διοίκηση, δεν υπάρχει άλλη διάσκεψη. Αυτή
είναι η τελειωτική απόφαση σε ό,τι αφορά τη διοίκηση.
Περαιτέρω όµως µε προβληµατίζει αυτό που αναφέρει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, η οποία έρχεται και λέει: «Η
πράξη εφαρµόζεται από τη στιγµή κατά την οποία η ακυρωτική
απόφαση εκδίδεται;» Τη στιγµή, δηλαδή, που εκδίδεται η ακυρωτική απόφαση και λέει στη διοίκηση «πρέπει να κάνεις το άλφα ή
το βήτα, για να θεραπεύσεις την παρανοµία». Είναι σαφές ότι δεν
εφαρµόζεται από εκεί και πέρα η διοικητική πράξη. Η διοίκηση
πρέπει να απόσχει. Ισοδυναµεί, αν µιλήσουµε µε όρους αρχής
της νοµιµότητας, αυτή η ακυρωτική απόφαση που απευθύνεται
στη διοίκηση και µε πράξη αναστολής εκτελέσεως του οικείου
διοικητικού δικαστηρίου. Αυτό είναι αυτονόητο.
Επίσης, υπάρχει το ερώτηµα της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής: Ως πότε ανατρέχει η ακυρωτική απόφαση; Στο
χρόνο έκδοσης της απόφασης του δικαστηρίου; Όχι βεβαίως.
Είναι γνωστό ότι µε εξαίρεση της εφαρµογής της παραγράφου
2 του άρθρου 23, που είναι εξαιρετική αυτή η εφαρµογή, πάντοτε
η ακυρωτική απόφαση οιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου είτε
επί αιτήσεως ακυρώσεως είτε επί προσφυγής έχει πλήρη αναδροµική ισχύ, δηλαδή ανατρέχει στο χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης. Αυτές είναι γενικές βασικές αρχές του διοικητικού
δικαίου. Εποµένως, το ερώτηµα το οποίο θέτει το Επιστηµονικό
Συµβούλιο της Βουλής είναι ως εκ περισσού.
Έρχοµαι στη δεύτερη παράγραφο. Ορθώς στο σηµείο αυτό
επισηµάνατε κάτι. Και το λέω, γιατί υπήρξαν από συναδέλφους
µέσα στη Βουλή απορίες, σχετικά µε το πώς µπορεί να καθορίζει
το δικαστήριο το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η ακυρωτική απόφαση. Δηλαδή, λένε πολλοί: Μα, δεν θα πρέπει να εφαρµόσουµε
στο ακέραιο την αρχή της νοµιµότητας, από την στιγµή κατά την
οποία ακυρώνεται µια διοικητική πράξη; Ίσως έχουµε ξεχάσει το
εξής: Ότι αυτή η διάταξη -και ορθώς- αναφέρεται σε περιπτώσεις
όπου η ακύρωση της πράξης, εάν πάει από την αρχή της εκδόσεώς της, όταν έχουµε µάλιστα µεγάλες χρονικές περιόδους που
έχουν µεσολαβήσει σε ό,τι αφορά την εφαρµογή αυτής της διοικητικής πράξης, δηµιουργεί άκρως δυσµενή αποτελέσµατα για
τους διοικουµένους. Ξέρουµε πολύ καλά πλέον ότι µια βασική
αρχή του δικαίου είναι η αρχή της ασφάλειας του δικαίου και η
αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου.
Είναι βασική αρχή του σύγχρονου κράτους δικαίου. Μια αρχή η
οποία δεν έχει µόνο –το τονίζω- έρεισµα στην ελληνική συνταγµατική τάξη -γιατί είναι βεβαίως γενική αρχή συνταγµατικού επιπέδου- αλλά είναι αρχή η οποία προκύπτει και από το ευρωπαϊκό
δίκαιο εδώ και χρόνια. Επαναλαµβάνω ότι από την απόφαση
«DEUTSCHE MILCHKONTOR» το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θεωρεί ότι η προστασία της εµπιστοσύνης είναι κατοχυρωµένη, και από πλευράς Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως επίσης
και από πλευράς Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου.
Εποµένως, η ρύθµιση της παραγράφου 2 στην ουσία είναι µια
εφαρµογή αυτών των αρχών προς αποφυγή των αδικιών που δηµιουργούνται. Ήταν ένα τεράστιο κενό, το οποίο ο συνταγµατικός νοµοθέτης το είχε καλύψει σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Ίσχυε, δηλαδή, για το Ανώτατο
Ειδικό Δικαστήριο στο άρθρο 100, αλλά δεν ίσχυε στο χώρο της
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ακυρωτικής διαδικασίας. Άρα, λοιπόν, εδώ είναι η συµπλήρωση
ενός κενού, κατά την εκτίµησή µου, και είναι απολύτως συνταγµατικά επιτρεπτό αυτό το οποίο πράττετε στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Επαναλαµβάνω επίσης σε ό,τι αφορά την τρίτη παράγραφο,
δηλαδή τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις, πως το ίδιο ισχύει
και στην περίπτωση αυτή, και στην περίπτωση των κανονιστικών
διοικητικών πράξεων, από τη στιγµή µάλιστα που περιορίζεται
µόνο στις περιπτώσεις της αναρµοδιότητας και της παράβασης
ουσιώδους τύπου. Αυτό που προστατεύεται είναι ο καλόπιστος
διοικούµενος.
Τονίζω ότι εδώ –θα εµµείνω- δεν αφορά, σε καµµία περίπτωση,
η αναρµοδιότητα επί κανονιστικών διοικητικών πράξεων την περίπτωση της έλλειψης εξουσιοδότησης. Η έλλειψη εξουσιοδότησης δεν θεραπεύεται σε καµµία περίπτωση. Αν τη διαπιστώσει
το δικαστήριο, εκεί πλέον η απόφαση ακυρώνεται εν πάση περιπτώσει. Μιλάµε για την κλασική περίπτωση αναρµοδιότητας και
την περίπτωση της έλλειψης αιτιολογίας, όταν αυτή αποτελεί
στοιχείο τυπικό της διοικητικής πράξης και που κατ’ εξαίρεση
αυτό συµβαίνει στις κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
Από τη στιγµή, λοιπόν, που συµβαίνει αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι και εδώ εκείνο που προστατεύεται είναι ο καλόπιστος διοικούµενος, ο οποίος έχει δει να δηµιουργούνται δικαιώµατα υπέρ αυτού.
Έχει συλλογιστεί κανείς, που να έχει ζήσει τη διοικητική δικονοµία στον χώρο της διοικητικής δικαιοσύνης, σε τι τεράστιες
αδικίες και καταστροφές έχει οδηγήσει, η άτεγκτη εφαρµογή
πολλές φορές των ακυρωτικών αποφάσεων, ανθρώπους που καλόπιστα πίστεψαν ότι η διοίκηση εφαρµόζει µια κανονιστική διοικητική πράξη χρόνια ολόκληρα; Η ανατροπή δηλαδή της εφαρµογής της κανονιστικής διοικητικής πράξης δεν ξέρουν τι τεράστια προβλήµατα δηµιουργεί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, µε τις βελτιώσεις που φέρατε και
τις διευκρινίσεις που θα πρέπει να γίνουν µέσα στα Πρακτικά,
νοµίζω ότι η διάταξη αυτή πρέπει να ψηφιστεί.
Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώµη για την υπέρβαση του χρόνου,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Σταµπουλή έχει
τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επί εννέα ηµέρες, τεσσεράµισι χιλιάδες κρατούµενοι στις φυλακές όλης της χώρας έκαναν απεργία πείνας.
Διότι και η αποχή συσσιτίου µε απεργία πείνας ισοδυναµεί µε τα
δύο τρίτα των κρατουµένων που είναι άποροι και ούτως ή άλλως
δεν µπορούν να αγοράσουν τρόφιµα από τον µπακάλη.
Και ενώ αυτοί οι αριθµοί ήταν γνωστοί και δεν αµφισβητούνταν
από κανέναν, ούτε από τις διευθύνσεις των σωφρονιστικών καταστηµάτων, µέχρι την Παρασκευή, όσοι και όσες επισκεφθήκαµε τις φυλακές αυτή την εβδοµάδα, Βουλευτές, γιατροί -µε
εντολές πολλές φορές των ιατρικών συλλόγων για να προσφέρουν βοήθεια- και άλλοι αλληλέγγυοι, υποστήκαµε την εξευτελιστική προσπάθεια εξαπάτησής µας από τους υπεύθυνους, οι
οποίοι µας διαβεβαίωναν ότι οι αριθµοί των απεργών πείνας είναι
µονοψήφιοι στη Νιγρίτα, για παράδειγµα ή διψήφιοι στον Κορυδαλλό.
Πώς αυτό; Εάν είχε συµβεί µόνο στη δική µου περιοχή, θα
έλεγα ότι ήταν φαεινή ιδέα εκείνων εκεί, αλλά βλέπω ότι είναι πατέντα σε όλη τη χώρα. Διαστρεβλώνοντας το άρθρο του Σωφρονιστικού Κώδικα που προβλέπει δήλωση της απεργίας πείνας,
θεώρησαν υπαρκτές µόνο τις ατοµικές δηλώσεις, τις οποίες
είχαν κάνει σποραδικά κάποιοι κρατούµενοι που άρχισαν την
απεργία πείνας νωρίτερα από τους υπόλοιπους, και άκυρες και
ανύπαρκτες τις οµαδικές δηλώσεις, που είχαν παραδώσει κρατούµενοι λίγες µέρες πριν και µάλιστα είχαν πάρει και αριθµό
πρωτοκόλλου.
Αυτό δεν έχει ξανασυµβεί σε αυτήν τη χώρα, τέτοια λαθροχειρία σε βάρος και αδύναµων ανθρώπων, αλλά και τέτοιος εµπαιγµός απέναντι –επαναλαµβάνω- σε Βουλευτές και γιατρούς
απεσταλµένους από τους οικείους ιατρικούς συλλόγους.
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Ποιος διεστραµµένος εγκέφαλος του Υπουργείου σας είχε την
ιδέα να µας εµπαίξει µε αυτόν τον τρόπο; Ποιος σκέφτηκε αυτό
το θρασύτατο ψέµα και ενθάρρυνε τους υπεύθυνους κάθε φυλακής να ψεύδονται τόσο αναίσχυντα για να στερήσουν, από ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, την ιατρική βοήθεια που
δικαιούνται;
Κύριε Υπουργέ, ως παλιό ανώτατο δικαστικό, δεν περνάει από
το µυαλό µου ότι µπορεί να είναι δική σας σκέψη. Σαφώς είναι
ευθύνη άλλων, την οποία καλείστε να ανιχνεύσετε, να διαπιστώσετε, να ελέγξετε και να αποδώσετε εκεί που πρέπει.
Βρήκαµε ανθρώπους που ζαλίζονταν και έτρεµαν, που είχαν
πίεση γύρω στο δέκα και έπρεπε να πάνε περπατώντας για να
τους δει γιατρός, αν το δεχόταν ο φύλακας και δεν τους έλεγε,
αφού δεν τους θεωρούσε απεργό πείνας: «Φάε για να γίνεις
καλά».
Αν αυτό το είδος εκτρέφεται στους κόλπους του Υπουργείου
σας, αν αυτά τα µέσα χρησιµοποιούν κάποιοι που φιλοδοξούν να
σωφρονίσουν άλλους, τότε σε αυτή τη χώρα έχουµε ένα πρόβληµα, που καµµιά φυλακή υψίστης ασφαλείας δεν µπορεί να
λύσει.
Γιατί η µερική έστω, µετά τις τροποποιήσεις σας, στέρηση επισκεπτηρίου επικοινωνίας ή εργασίας, ακόµη και µε βάση κανονισµό που θα συντάξετε εσείς και δεν τον ξέρουµε και αδειών
βέβαια σταθερά από τους κρατούµενους της φυλακής τύπου Γ’
και των τµηµάτων τύπου Γ’ σε κάθε φυλακή, κανέναν δεν κάνει
πιο ασφαλή.
Αντίθετα, η ηλεκτρονική «τοστιέρα» που θα χρησιµοποιείται
νυχθηµερόν για τον αποκλεισµό των µη ελεγχόµενων επικοινωνιών, πιθανόν να είναι επισφαλής για την υγεία όλων των ενοίκων
του καταστήµατος κράτησης.
Επίσης η φρούρηση από αστυνοµικούς, που θα έχουν και άλλα
καθήκοντα, όπως οργάνωσης οµάδων περιπολιών –σε ποια
ακτίνα αλήθεια; Δεν το προσδιορίζετε- επέµβασης και ελέγχων
εντός του καταστήµατος, αλλά και υπαλλήλους ιδιωτικών εταιρειών –ασφαλείας αποκαλούνται και αυτές-, που τους δίνετε µε
αυτόν το νόµο στο επόµενο άρθρο το ελεύθερο να πυροβολούν
κατά βούληση, χωρίς καν να εφαρµόζουν τους κανόνες προειδοποίησης µέσα και έξω από τη φυλακή, καθιστά τις φυλακές
σας, αλλά και µια απροσδιόριστη σε ακτίνα περιοχή γύρω από
αυτές από τους πιο ανασφαλείς τόπους της χώρας.
Και εδώ ξαναρωτούµε για πολλοστή φορά: Τι γίνεται το πόρισµα για τη δράση αυτού του είδους των ειδικών δυνάµεων που
εισέβαλαν στη φυλακή των Γρεβενών πέρσι; Θα µας πείτε την
εκδοχή του Υπουργείου σας για τα κόκκινα σηµάδια στο σβέρκο
των κρατούµενων, που διαπίστωσε ο ίδιος ο προκάτοχός σας ή
θα έλθει ο καιρός που η χρήση taser, σπειροειδών ράβδων και
άλλων οργάνων βασανισµού δεν θα αποτελεί είδηση και που η
µεταχείριση την οποία υπέστη ο Ληρ Καρέλι, θα εφαρµόζεται σωρηδόν, χωρίς να εντυπωσιάζει κανέναν;
Και για να συµπληρωθεί η εικόνα του ζόφου, καθορίζεται ότι
το πρόσωπο που θα παρεµβαίνει καθοριστικά στο χειρισµό
αυτών των ζητηµάτων από τη θέση του διευθυντή, θα είναι είτε
συνταξιούχος δικαστικός –που πάει παντού όπως φαίνεται από
τη συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγµή πάνω για τις κρίσεις
των θέσεων ευθύνης στο δηµόσιο– ή συνταξιούχος αστυνοµικός
–άντε και ανώτερος δηµόσιος υπάλληλος µας είπατε τώρα– παραβιάζοντας έτσι σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που απαγορεύει να
εµπλέκονται στο σωφρονισµό, πρόσωπα που εµπλέκονται στη
σύλληψη, τη δίωξη και την καταδίκη. Κανείς δεν είπε να µπαίνει
κάποιος δικηγόρος, ο οποίος όντως µπορεί να ήταν πολιτική
αγωγή. Εµπλέκεται και αυτός στην καταδίκη. Είπαµε ότι αυτά τα
πρόσωπα πρέπει να αποκλείονται.
Με δεδοµένο µάλιστα ότι σε αυτά τα κολαστήρια, µε αυτές τις
συνθήκες, όπου, ύστερα από επισήµανση της έκθεσης της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, δεν θα παρεµποδίζεται η
απρόσκοπτη τηλεφωνική επικοινωνία µε το συνήγορο, η οποία
πριν εξασφαλιζόταν µόνο µε επισκέψεις –στο Δοµοκό και στη Χίο
για παράδειγµα– θα εγκλείονται και υπόδικοι.
Φανταστείτε, λοιπόν, το εφιαλτικό σενάριο να βρεθεί εκτελεσµένος από εξοστρακισµένη, ασφαλώς, σφαίρα κάποιος άνθρωπος που δεν έχει καν δικαστεί. Αλλά και ο υπόδικος που θα
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επιζήσει, για το πώς θα δικαστεί, φροντίζει το νοµοσχέδιό σας
µε µάρτυρες που θα έχουν δώσει µια γραπτή κατάθεση, πιθανόν
µε κίνητρο να ξεφύγουν από τις ίδιες συνθήκες κόλασης, η οποία
γίνεται δεκτή χωρίς άλλη διαδικασία στο ακροατήριο διά ζώσης,
µε συνήγορο που κατ’ αρχήν, ευτυχώς, δεχθήκατε ότι αν αυτός
αναγκαστεί να απουσιάσει, λόγω κάποιας άλλης επαγγελµατικής
υποχρέωσης, η δίκη δεν θα συνεχιστεί χωρίς συνήγορο –αυτό
δεν γίνεται ούτε στο Γκουαντανάµο…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ελάχιστα λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Αλλά και όταν είναι παρών ο συνήγορος, πιθανόν να µην του
επιτρέπεται να παρέµβει για να αξιολογήσει µαρτυρικές καταθέσεις -συναφείς µας είπατε, κάποιος θα το κρίνει αυτό- ούτε να
εξασφαλίσει την ανάγνωση εγγράφων που θα ελαφρύνουν τη
θέση του κατηγορούµενου, γιατί και αυτό θα είναι στην κρίση
του Προέδρου.
Αλλά και αν αθωωθεί ο εν λόγω υπόδικος τίποτα δεν εµποδίζει
–αντίθετα, προβλέπεται από το νοµοσχέδιό σας– να χρησιµοποιηθεί το γενετικό του αποτύπωµα, το DNA του, για να συγκριθεί
µε κάθε εκκρεµή υπόθεση, ώστε µε λίγη καλή θέληση να προκύψει και άλλη δίωξη, για να εξασφαλισθεί ούτως ή άλλως η πολυετής παραµονή του σε αυτού του τύπου το σωφρονιστικό
κατάστηµα κατ’ αµφισβήτηση τήρησης κάθε αρχής του δικαίου,
κυρίως της αρχής της αναλογικότητας, όπως µας διαβεβαιώνατε
πριν.
Όσον αφορά τη µείωση της διάρκειας παραµονής των ήδη καταδικασµένων από δέκα σε τέσσερα χρόνια, προσπαθείτε να µας
κάνετε να ξεχάσουµε ότι αυτή είναι η ελάχιστη διάρκεια. Η µέγιστη διάρκεια δεν προσδιορίζεται. Η επανάκριση κάθε δύο χρόνια
µπορεί να προσθέσει απεριόριστες διετίες – ή το αλλάξατε και
κάνω λάθος;
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γιατί σας καλούµε να
αποσύρετε το τερατούργηµά σας και γιατί στην εφαρµογή του
αντιστέκεται τόσο µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας –σας θυµίζω τη
σύσκεψη των φορέων- και γιατί, ακόµη κι αν καταφέρετε να το
ψηφίσετε, θα µαταιωθεί πάραυτα από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
που έρχεται πάρα πολύ σύντοµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πρέπει να ενηµερώσω το Τµήµα ότι, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν βρέθηκε πρακτικός τρόπος για να συνεχίσουµε τη συνεδρίαση. Ο
άλλος Αντιπρόεδρος έχει την επιτροπή για το «πόθεν έσχες».
Εποµένως, πρέπει να προτείνω στο Τµήµα να λυθεί η συνεδρίαση
σ’ αυτό το σηµείο και να συνεχισθεί τη Δευτέρα 7 Ιουλίου στις
18.00’ µε οµιλία του Υπουργού και οµιλίες των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει η κ.
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς είναι
εξαιρετικά πραγµατικά προσβλητικό για το Κοινοβούλιο αυτό
που γίνεται όλες αυτές τις µέρες των Τµηµάτων Διακοπής Εργασιών, ότι δηλαδή, ενώ η Κυβέρνηση προσποιήθηκε ότι δεν υπάρχει νοµοθετικό έργο δήθεν και γι’ αυτό περάσαµε σε Τµήµατα
Διακοπής Εργασιών, όπου όλες οι κοινοβουλευτικές οµάδες συµµετέχουν µε το 1/3 της δύναµής τους και ψηφίζονται νοµοσχέδια
τόσο σοβαρά από το 1/3 της Βουλής, από τµήµατα των εκατό,
όλο αυτό το διάστηµα υπάρχει υπερεντατική εισαγωγή νοµοσχεδίων-τεράτων.
Την ίδια ώρα συνεδριάζουν ανεπιτρέπτως επιτροπές. Αυτήν τη
στιγµή που µιλάµε η κ. Σταµπουλή ήρθε από την Επιτροπή Δηµόσιας Τάξης, Δηµόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης, που δεν επιτρέπεται να συνεδριάζει ενώ συνεδριάζει το Τµήµα γι’ αυτό το
νοµοσχέδιο.
Δηλαδή, καλούµαστε οι είκοσι τέσσερις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συµµετέχουµε στο Τµήµα να κλωνοποιηθούµε, να συµµετέχουµε παράλληλα και εδώ, διότι µας ενδιαφέρει το νοµοσχέδιο, και επάνω στην επιτροπή, που είναι το νοµοσχέδιο του
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Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και –υποτιθέµενης- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και στην Επιτροπή για τη «µικρή»
ΔΕΗ, που επίσης είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα.
Αυτή δεν είναι µια σοβαρή διακυβέρνηση ούτε νοµοθετικές
πρωτοβουλίες που σέβονται το Κοινοβούλιο. Και τώρα µας λέτε
ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα το Τµήµα να συνεδριάσει κανονικά.
Εγώ θα σας πω το εξής: Σ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν µπορεί να
µη γίνει κανονική συζήτηση και επί των άρθρων. Εάν, λοιπόν, η
πρότασή σας είναι ότι θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της αρχής
τη Δευτέρα και θα περάσουµε επί των άρθρων την Τρίτη και Τετάρτη, να το δεχθούµε. Εάν η πρόταση, όµως, είναι να καταπιούµε την επί των άρθρων συζήτηση, σας λέω εκ των προτέρων,
ως εισηγήτρια εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι
εµείς δεν µπορούµε να δεχθούµε κάτι τέτοιο, γιατί είναι υποβάθµιση και του Κοινοβουλίου, αλλά και πλήρης απαξίωση προς τα
πολύ σοβαρά ζητήµατα δηµοκρατίας που τίθενται απ’ αυτές τις
διατάξεις.
Βέβαια, εµείς δεν θέλουµε να δηµιουργήσουµε θέµα υπηρεσιακό, εάν υπάρχει. Αλλά είναι και απορίας άξιον πώς προγραµµατίζονται όλα µαζί, σαν να µην τρέχει τίποτα, όταν τελικά
νοµοθετεί µια άδεια Βουλή.
Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, εάν πρόκειται να ολοκληρωθεί
η επί της αρχής συζήτηση τη Δευτέρα και να περάσουµε στην
επί των άρθρων συζήτηση την Τρίτη, αυτό δεν είναι κάτι που θα
µας βρει αντίθετους. Οτιδήποτε άλλο, όµως, θα µας βρει αντίθετους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αυτό που προτείνει
και το οποίο κάνει η Βουλή είναι να συνεχισθεί η συζήτηση επί
της αρχής και επί των άρθρων τη Δευτέρα 7 Ιουλίου στις 18.00’.
Όλα τα υπόλοιπα είναι θέµα …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
Μπορώ να έχω ένα λεπτό για να µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, κυρία
Κωνσταντοπούλου, σας άκουσα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου, σας παρακαλώ, ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, µισό λεπτό, σας
άκουσα, καταγράφηκε η άποψή σας.
Το Προεδρείο, λοιπόν, µε τη συναίνεση του Τµήµατος και µε
τη διαφωνία…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου µισό λεπτό, για να διευκρινιστεί κάτι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μιλάτε επί πολλή
ώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, χωρίς να έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν θέλει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, µπορεί να ζητήσει τον λόγο.
Η Κυβέρνηση µπορεί να κάνει ό,τι κάνει και το αξιολογεί καθένας όπως κρίνει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ως εισηγήτρια, όµως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, ακούστε
µε λίγο. Η Βουλή έχει τη δική της αυτονοµία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να την υπερασπιστούµε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τώρα, αν εµείς δεν
µπορούµε να τηρούµε τις διαδικασίες µας, αν εµείς δεν µπορούµε να τηρούµε τους χρόνους µας, αν εµείς δεν µπορούµε να
οργανώσουµε σωστά τη δική µας δουλειά, είναι δική µας ευθύνη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς δεν έχουµε χρονικό περιορισµό για σήµερα. Δώστε µου µόνο τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντάξει, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ο κ. Δρίτσας έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, από τη στιγµή που τίθεται θέµα αδυναµίας συνέχισης της σηµερινής συνεδρίασης για
λόγους πρακτικούς, υπηρεσιακούς ή οτιδήποτε άλλο, εγώ θα
προσέθετα και το ότι δεν περιποιεί τιµή για το Κοινοβούλιο το
χάος εδώ του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας, τα άδεια έδρανα.
Δεν ξέρω, ίσως δεν έχει εκλογική πελατεία αυτό το νοµοσχέδιο.
Δεν ξέρω τι ακριβώς σηµαίνει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ο κ.
Παυλόπουλος έσωσε την τιµή της πλειοψηφούσας παράταξης,
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ο µόνος Βουλευτής που µίλησε.
Εν πάση περιπτώσει, να το δεχθούµε και να λήξει σήµερα η
συνεδρίαση. Ισχύει όµως αυτό που λέει η κ. Κωνσταντοπούλου.
Τη Δευτέρα θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός, θα µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι επί της αρχής και µετά θα αρχίσει
µία συζήτηση επί των άρθρων. Τα άρθρα όµως είναι πολλά, λεπτοµερή, µε πολλές παραγράφους και υποπαραγράφους και θέλουν χρόνο.
Θέτουµε, λοιπόν, το αίτηµα δι’ υµών στο Προεδρείο να αναθεωρηθεί η σηµερινή απόφαση για µία ακόµα συνεδρίαση τη Δευτέρα το απόγευµα και οι συνεδριάσεις να γίνουν δύο εν συνεχεία,
ώστε πραγµατικά να συζητηθεί το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Αν δεν έγινε
κατανοητή η δική µου, του Προεδρείου δηλαδή, πρόταση, την
επαναλαµβάνω. Η απόφαση η δική µου είναι ότι συνεχίζουµε τη
Δευτέρα. Το πότε θα τελειώσει θα το δούµε τη Δευτέρα. Γι’ αυτό
είπα ότι είναι θέµα Διάσκεψης των Προέδρων ή εν πάση περιπτώσει του Τµήµατος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κάντε το 17.00’ η ώρα
τη Δευτέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, δεν
είµαι έτοιµος να αποφασίσω. Ξέρετε ότι υπάρχουν και πρακτικά
θέµατα, τα οποία εγώ δεν είµαι έτοιµος τώρα να διαχειριστώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ,
δώστε µου ένα λεπτό να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
πρέπει να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Επειδή έχει µιλήσει η
συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ όχι µόνο για ένα λεπτό, αλλά πάρα
πολύ, θα ήθελα να µιλήσω και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία, θα την ακούσουµε για ένα λεπτό και µετά θα δώσω τον λόγο σε εσάς.
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο λόγος, κύριε Πρόεδρε, που ζήτησα τον λόγο δεν είναι ούτε για να µιλάω παραβιάζοντας το
χρόνο ούτε για να αµφισβητήσω τη δική σας εισήγηση. Ο λόγος
είναι ότι ως εισηγήτρια κατά την έναρξη της διαδικασίας ζήτησα
ακριβώς να διευκρινιστεί ότι µιλάµε επί της αρχής και τοποθετήθηκα επί της αρχής και αυτή ήταν η απόφαση. Δεν έχω τοποθεΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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τηθεί επί των άρθρων και γι’ αυτό διευκρινίζω –δεν ήσασταν εσείς
Προεδρεύων και είναι λογικό να µην έχει αυτό µεταφερθεί- ότι
δεν µπορεί µε οποιονδήποτε τρόπο να εµποδιστεί το να τοποθετηθούµε επί των άρθρων.
Εξ άλλου, σας επισηµαίνω ότι εµείς θα υποβάλλουµε –και θα
σας το καταθέσω κιόλας από τώρα- αίτηµα για διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας και επί της αρχής και επί των άρθρων και
επί του συνόλου, πράγµα που σηµαίνει ότι επ’ ουδενί µπορεί να
θεωρηθεί ότι η συζήτηση της Δευτέρας είναι και επί των άρθρων
ούτε µπορεί να µεταβληθεί αυτό. Διαφορετικά, στερούµαστε τη
δυνατότητα να τοποθετηθούµε ουσιαστικά για τόσο σοβαρά θέµατα.
Καταθέτω και το αίτηµα για τη διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Υψηλάντης έχει
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια
κουβέντα θα πω. Νοµίζω ότι ήσασταν απολύτως σαφής, ακολουθείτε αυστηρά τον Κανονισµό και θα έπρεπε εκεί να τελειώσει η
συζήτηση, διότι τα επιπλέον είναι περιττά. Εξ αυτού του λόγου,
άλλωστε, οι περισσότεροι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας
επέλεξαν να οµιλήσουν τη Δευτέρα, αναµένοντας το µονόλογο
αυτό, τον οποίο η κ. Κωνσταντοπούλου και οι λοιποί συνάδελφοι
έκαναν, και τον λόγο αυτό τον ψευδή και αναληθή, που επικαλέστηκαν σήµερα στη συνεδρίαση αυτή σε ένα νοµοσχέδιο πραγµατικά υψίστης σηµασίας για τη χώρα και το λαό µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχει κατατεθεί, λοιπόν, εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία. Όλη η διαδικασία µεταφέρεται για τη Δευτέρα 7 Ιουλίου,
ώρα 18:00’ -δεν ξέρω αν υπάρχει η πρακτική δυνατότητα να τροποποιηθεί η ώρα- και το Τµήµα θα αποφανθεί επί όλων των εκκρεµών ζητηµάτων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 17.05’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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