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Αθήνα, σήµερα στις 2 Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.10’συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Γ’σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α’Αντιπροέδρου αυτής κ.
ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Καληµέρα, καλό µήνα και καλό αποκαλόκαιρο.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 28-8-2014
εξουσιοδότηση του Τµήµατος (Β’σύνθεση) επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΚΗ’συνεδριάσεώς του,
της Πέµπτης 28 Αυγούστου 2014 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο
σύνολο του σχεδίου νόµου: «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και
άλλες διατάξεις.»
Επίσης, επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Πέµπτης 26 Ιουνίου
2014, της Παρασκευής 27 Ιουνίου 2014, της Παρασκευής 4 Ιουλίου 2014, της Δευτέρας 7 Ιουλίου 2014, της Τρίτης 8 Ιουλίου
2014, πρωινή συνεδρίαση, της Τρίτης 8 Ιουλίου 2014, απογευµατινή συνεδρίαση, της Τετάρτης 9 Ιουλίου 2014 και της Πέµπτης
10 Ιουλίου 2014.)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα ότι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών,
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της από 30-12-2013 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA

OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συµβαλλόµενης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία τροποποιείται η από 2311-1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε µε το
ν. 2779/1999 (ΦΕΚ Α’296)».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Έχω επίσης την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα πως µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ο κ. Σταµάτης Κάρµαντζης, αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω
την παραίτησή µου από το βουλευτικό µου αξίωµα, λόγω της
εκλογής µου ως Αντιπεριφερειάρχη Χίου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις εκλογές του Μαΐου 2014. Είχα δεσµευθεί δηµοσίως προς τους πολίτες της Χίου πριν τις συγκεκριµένες
αυτοδιοικητικές εκλογές, ότι θα σεβαστώ την ψήφο του και θα
υπηρετήσω τον τόπο µας από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη,
εφόσον εκείνοι µε τιµήσουν.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία και
εύχοµαι κάθε επιτυχία στο έργο του Κοινοβουλίου.»
(Στο σηµείο αυτό καταχωρίζεται στα Πρακτικά η προαναφερθείσα επιστολή, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α’139) και
προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης
Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και
εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 28-8-2014, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής και στην επόµενη συνεδρίαση της Παρασκευής 5 Σεπτεµβρίου θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Από το Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ,
τον κ. Ρήγα, λάβαµε επιστολή µε την οποία στο παρόν νοµοσχέδιο ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος
Τριαντάφυλλος.
Επίσης, από τη Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξάρτητων Ελλήνων λάβαµε επιστολή µε την οποία µας γνωρίζει ότι ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Γαβριήλ Αβραµίδης.
Από το Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή πήραµε επιστολή µε την οποία ορίζεται
ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δηµήτριος Κουκούτσης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής
Σερρών κ. Αρτέµης Ματθαιόπουλος.
Από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Αριστεράς, τον κ. Κουβέλη, λάβαµε επιστολή µε την οποία ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Α’ Αθήνας κ. Γιάννης Πανούσης και ως
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο η Βουλευτής Α’Θεσσαλονίκης κ.
Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
Επίσης, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών λάβαµε επιστολή µε την οποία ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Β’Αθήνας κ. Πέτρος Τατσόπουλος και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής
Β’Αθηνών κ. Βασίλειος Καπερνάρος.
Επίσης, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον κ. Παφίλη, λάβαµε επιστολή µε
την οποία ορίζει στο παρόν νοµοσχέδιο ως ειδικό αγορητή τον
Βουλευτή κ. Ιωάννη Γκιόκα.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέας
Κουτσούµπας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, αν
έχετε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, να τις αναγνώσετε, να τις καταθέσετε, για να γίνει αναπαραγωγή και να διανεµηθούν.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιό µας έχουµε µερικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες είναι αποτέλεσµα επεξεργασίας των προτάσεων που είχατε κάνει οι περισσότεροι
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νοµοσχεδίου στην επιτροπή.
Θέλετε να τις αναφέρω ή να διανεµηθούν, κύριε Πρόεδρε;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Και τα δύο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να τις διαβάσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να τις αναφέρετε και
να τις δώσετε να διανεµηθούν, για να λάβουν γνώση οι Βουλευτές.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα τις αναφέρω.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 µετά τη φράση «άλλο µέσο
ή τρόπο» προστίθεται η λέξη «υποκινεί» και µετά τη φράση «ή
εθνοτική καταγωγή» τίθεται η φράση, προσθέτουµε δηλαδή, «τον
σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα φύλου». Προστατεύονται και αυτά, που ήταν αίτηµα όλων των πτερύγων.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 µετά τη φράση «στην παράγραφο 1» προστίθεται η λέξη «υποκινεί» και η φράση «που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά» αντικαθίσταται µε τη φράση
«εφόσον αυτά χρησιµοποιούνται».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, επειδή
βλέπω ότι είναι αρκετές οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις και επειδή οι
Βουλευτές δεν έχουν λάβει γνώση και το να παρακολουθούν
τώρα αυτά που λέτε …
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Είναι σηµαντικό να διανεµηθούν,
γιατί αλλιώς δεν ξέρουµε πως να τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ναι, άρα καταθέστε τις
στα Πρακτικά για να διανεµηθούν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Υπάρχει και µία νοµοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1733 και
ειδικό 96/21-8-2014.
Καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κατατέθηκαν και θα διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Απλώς θέλω να πω ότι
όσον αφορά τις γενοκτονίες που έχει ζητηθεί να µπουν, εισάγονται µε τη νοµοτεχνική βελτίωση οι γενοκτονίες που έχουν αναγνωριστεί από τα διεθνή δικαστήρια και από τη Βουλή των
Ελλήνων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αυτό έπρεπε να το πείτε
πρώτο. Από αυτό έπρεπε να ξεκινήσετε, τα υπόλοιπα ήταν λεπτοµέρειες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν τις βάζετε ονοµαστικά δηλαδή;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα δείτε πως είναι διατυπωµένο. Εάν µπει ονοµαστικά, πρέπει να αναφερθούν και οι
πενήντα τρεις γενοκτονίες των διεθνών δικαστηρίων. Δεν συνηθίζεται στα κείµενα. Καλύπτεται και σε συνδυασµό µε την εισηγητική έκθεση δεν υπάρχει πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κουτσούµπα,
έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αρχικά, θέλω να τονίσω ότι θεωρώ θετική εξέλιξη, κύριε
Υπουργέ, το ότι σήµερα στο σχέδιο νόµου που εισάγετε φέρνετε
αυτές τις τροποποιήσεις και βελτιώσεις που είχαµε ζητήσει και
ως Πλειοψηφία µέσα στην αρµόδια επιτροπή, αλλά και στη συνέχεια µε επιστολή την οποία είχαµε αποστείλει στον κύριο Πρωθυπουργό για την αναγνώριση των γενοκτονιών, αυτές που
έχουν αναγνωριστεί να αναφέρονται ως γενοκτονίες από την ελληνική Βουλή ή από διεθνείς οργανισµούς. Το θεωρώ µία θετική
εξέλιξη, τη χαιρετίζουµε και είµαι βέβαιος -γιατί είχα την ευκαιρία
νωρίτερα να δω τις βελτιώσεις- ότι έχετε κάνει δεκτές τροποποιήσεις και άλλες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που είχαν ζητήσει όλες
οι πτέρυγες στην αρµόδια επιτροπή.
Πριν προχωρήσω στην επεξήγηση του νοµοσχεδίου, επειδή
πολλή συζήτηση έγινε αυτές τις µέρες σχετικά µε αυτό το νοµοσχέδιο, θα ήθελα να ξεκινήσω µε µια παραδοχή. Γιατί δεν είναι
κακό να παραδεχόµαστε µερικά πράγµατα είτε ανήκουµε στην
Πλειοψηφία είτε στη Μειοψηφία µέσα στη Βουλή. Είναι γεγονός,
µια βασική παραδοχή, ότι έρχεται µε καθυστέρηση αυτό το νοµοσχέδιο και καθυστέρησε γιατί οι πρώτες επιτροπές έγιναν τον
Νοέµβριο, µετά τον Απρίλιο. Μεσολάβησαν όµως εκλογές και
κρατήσαµε όλοι αυτό το αρνητικό, ότι καθυστέρησε το λεγόµενο
«αντιρατσιστικό» νοµοσχέδιο.
Δεν κρατήσαµε όµως τα θετικά στοιχεία που υπήρχαν µέσα
στην αρµόδια επιτροπή και δεν είπαν καθόλου, όπως είδα, όσοι
βγήκαν στα κανάλια, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, για να κερδίσουν τις εντυπώσεις ή να κάνουν την κριτική και την αυτοκριτική τους, ότι στην αρµόδια επιτροπή, όταν συζητήθηκε αυτό το
νοµοσχέδιο, είδαν το µεγαλείο της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Τόσο από την πλευρά του αρµόδιου Υπουργού αλλά και
από όλες τις πτέρυγες έγιναν πραγµατικά σηµαντικές προτάσεις
για ένα καλύτερο νοµοθέτηµα.
Μπορεί να αρνηθεί κανείς σε αυτήν την Αίθουσα ότι ο αρµόδιος Υπουργός όχι µόνο έχει τη διάθεση αλλά και η Κυβέρνηση
την πολιτική βούληση να καταλήξουµε σε ένα καλό και λειτουργικό νοµοθέτηµα; Μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι εισακούστηκαν
οι φωνές και οι προτάσεις των φορέων που είχαν κληθεί; Μπορεί
να αρνηθεί κανείς ότι έγινε µία γόνιµη συζήτηση και µπορεί να
αρνηθεί κανείς ότι έγινε µια συζήτηση λέξη προς λέξη του νοµοσχεδίου γιατί είχε φραστικές διατυπώσεις ποινικού περιεχοµένου
που έπρεπε να επεξηγηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε µεθαύριο
ο αρµόδιος δικαστής να µπορεί να δικάσει κατά τον καλύτερο
τρόπο; Είναι, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο σηµαντικό, µε σαφές κοινωνικό αλλά και ποινικό περιεχόµενο, στο οποίο έγινε µία σαφής
και λεπτοµερής ανάλυση, επεξήγηση και επεξεργασία και έρχεται σήµερα προς ψήφιση στο Τµήµα της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
αποσκοπεί στην καταπολέµηση ορισµένων µορφών εκδηλώσεων
ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του Ποινικού Δικαίου. Στόχος
του είναι η εναρµόνιση του εσωτερικού δικαίου µε την απόφαση
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2008/913 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο
νόµου αφορά όλες τις οµάδες και τα πρόσωπα που προσδιορίζονται µε βάση τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές
καταβολές και την εθνική ή εθνοτική καταγωγή. Θα µπορούσε να
πει κάποιος «Μα, έρχεται για πρώτη φορά;». Όχι, όπως θα δείτε
και στην επικεφαλίδα, είναι τροποποίηση του ν. 972/1979, δηλαδή η χώρα µας ήταν από τις πρώτες χώρες, όχι µόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσµιο, που είχε προβλέψει την
τιµωρία τέτοιων αξιόποινων συµπεριφορών.
Τα κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα, όµως, αλλάζουν συνεχώς, η κοινωνία µεταλλάσσεται, ζούµε σε µία ανοιχτή και πολυπολιτισµική κοινωνία, όπου η ισότιµη προστασία όλων των
ατόµων, ανεξάρτητα από ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά προβάλλει ως πρωταρχική υποχρέωση του κράτους
και επιβάλλει την αναθεώρηση, ενίσχυση και εκσυγχρονισµό του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου. Ζούµε σε µία συντεταγµένη δηµοκρατική πολιτεία και ο σεβασµός και η προστασία της αξίας
του ανθρώπου, κατά το Σύνταγµα, αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας και συγχρόνως απαγορεύει κάθε διάκριση
εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων.
Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία αντίκεινται στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, των δικαιωµάτων του ανθρώπου και
του κράτους δικαίου, στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η ανάγκη καταπολέµησης αυτών των φαινοµένων και
των εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας επιβάλλεται από την
Οικουµενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, από το Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα, από τη
Διεθνή Σύµβαση περί Καταπολέµησης Φυλετικών Διακρίσεων,
από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, από
τον Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τέλος από τα άρθρα 2 και 5 του Συντάγµατος.
Τα ανθρώπινα δικαιώµατα συνιστούν τον θεµέλιο λίθο, πάνω
στον οποίο η ανθρωπότητα επιχειρεί να οικοδοµήσει ένα ειρηνικό
και ενωτικό µέλλον για όλους τους ανθρώπους, σε κάθε γωνιά
της γης. Διασφαλίζουν, επίσης, την προστασία των ανθρώπων
από κάθε εκµετάλλευση και διάκριση. Αφορούν τον καθένα µας
και ανήκουν σε όλους. Αποτελούν µία ισχυρή κινητήριο δύναµη
για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δίκαιη διαβίωση όλων,
χωρίς εξευτελιστική και διακριτική µεταχείριση.
Είναι προφανές ότι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπου εντάσσεται και η καταπολέµηση αυτών των εκδηλώσεων, χαρακτηρίζει το ουσιαστικό περιεχόµενο της δηµοκρατίας,
του βαθµού της κοινωνικής ευαισθησίας, του πολιτισµού και κυρίως του ανθρωπισµού της κοινωνίας. Η χώρα µας συµµετέχει
σε όλες τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας και καταβάλλει
κάθε προσπάθεια µε σκοπό την εγγύηση των κανόνων της ελεύθερης, χωρίς διακρίσεις, δηµοκρατικής κοινωνίας.
Με όλα όσα προανέφερα νοµίζω ότι κρίνεται αναγκαίο, µε
βάση την καινούργια κοινωνική και οικονοµική κατάσταση, η συµπλήρωση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου. Για την αντιµετώπιση πλέον των νέων σοβαρών µορφών εκδήλωσης ρατσιστικών
και ξενόφοβων συµπεριφορών είναι επιβεβληµένη η απόκτηση
ενός αποτελεσµατικού ολοκληρωµένου νοµοθετήµατος. Είναι,
όµως, βέβαιο ότι η προσπάθεια καταπολέµησης αυτών των φαινοµένων για τις ποινικοποιήσεις πρέπει να έχει και τα όρια. Δεν
πρέπει να προσκρούει σε σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, όπως τα άρθρα 10,
14 και 17, στο Διεθνές Συµβούλιο του ΟΗΕ για τα Ατοµικά Δικαιώµατα, στο Σύνταγµα και κύρια να µην προσβάλλει το ατοµικό
δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης. Πρέπει να αποφεύγεται η
ποινική απαξίωση εκδηλώσεων που θεωρούνται εντελώς απρόσφορες να οδηγήσουν σε θυµατοποίηση συγκεντρωµένης οµάδος ή προσώπου που δεν προάγουν τον κίνδυνο στην οµαλή
κοινωνική συµβίωση. Μη φθάσουµε δηλαδή από το ένα άκρο στο
άλλο.
Οι νέες ρυθµίσεις που προτείνονται δηµιουργούν ένα νέο θεσµικό πλαίσιο. Εισάγουν νοµικά µέτρα προστασίας και προβλέπουν ανάλογες κυρώσεις. Ειδικότερα σε αντίθεση µε το
προϋφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο προβλέπεται η αυτεπάγ-
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γελτη δίωξη που σηµαίνει ότι τα θύµατα δεν θα χρειάζεται να κινούν µόνα τους τη διαδικασία αλλά οι αρµόδιες αρχές, οι εισαγγελικές αρχές, θα µπορούν να προβαίνουν στην άσκηση της
ποινικής δίωξης. Θεσπίζεται επίσης η διοικητική ευθύνη των νοµικών προσώπων ενώσεων που εµπλέκονται σε τέτοιου είδους
φαινόµενα ή συµπεριφορές και θεωρείται αξιόποινη συµπεριφορά, όχι µόνο κατά προσώπων αλλά και κατά πραγµάτων, που
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τέτοιες οµάδες ή πρόσωπα.
Είναι µια καινοτοµία του νέου θεσµικού πλαισίου.
Αναλυτικά, στο άρθρο 1 αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την
ποινική αξιολόγηση των εκδηλώσεων κατά προσώπων-πραγµάτων και τίθεται σαν ασφαλιστική δικλίδα. Επισηµαίνεται ότι δεν
αρκεί η απλή αφηρηµένη πιθανολόγηση της έκθεσης, κάτι που
θα βοηθήσει και το δικαστή, όταν κληθεί να κρίνει τέτοιου είδους
υποθέσεις.
Δεύτερο και σηµαντικότερο, στο άρθρο 2 είναι αυτό το οποίο
ανέφερε προηγούµενα ο κύριος Υπουργός. Προστίθεται αυτό
που απαιτούσε νοµίζω όλη η επιτροπή, όλα τα µέλη από κάθε
Κοινοβουλευτική Οµάδα, να γίνεται µία αναφορά στις γενοκτονίες. Τιµωρούνται όσοι βέβαια εγκωµιάζουν ή αν θέλετε ευτελίζουν και επιδοκιµάζουν κακόβουλα τα ολοκαυτώµατα ή τις
γενοκτονίες. Είναι σε θετική εξέλιξη ότι µε την προσθήκη και τη
βελτίωση που έκανε ο κύριος Υπουργός αναφέρονται ρητά οι γενοκτονίες που έχουν αναγνωριστεί από την ελληνική Βουλή, αλλά
και από τους διεθνείς οργανισµούς.
Προβλέπεται για πρώτη φορά η τιµωρία όλων των πράξεων
µέσω του διαδικτύου. Αντιλαµβάνεστε ότι η κοινωνία προχωρά η πληροφορική- και ότι στη σηµερινή εποχή που ζούµε σαφώς
µπορούν να δηµιουργηθούν και δηµιουργούνται ποινικά αξιόλογες συµπεριφορές µέσα από το διαδίκτυο και πρέπει και αυτές
να τιµωρούνται.
Στο άρθρο 4, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και ο τρόπος επιβολής και οι προϋποθέσεις για την επιβολή των κυρώσεων αυτών στα νοµικά πρόσωπα και στις ενώσεις.
Τέλος, γίνεται αναφορά στις διατάξεις εφαρµογής στα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου κατά την άσκηση εξουσίας, καθώς
επίσης και σε διεθνείς οργανισµούς. Κάνω µία παρένθεση, κύριε
Υπουργέ, γιατί το είχαµε συζητήσει στην αρµόδια επιτροπή, ήταν
νοµίζω και µία παρέµβαση του κ. Παυλόπουλου και δεν είδα να
έχει αλλάξει, θα πρέπει να το δείτε, µιλάµε για διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου. Νοµίζω ότι καταλήξαµε ότι διεθνείς οργανισµοί ιδιωτικού δικαίου δεν υπάρχουν. Συνεπώς, αυτό µπορεί
να δηµιουργήσει κάποια φαινόµενα που να µην µπορούν να επεξηγηθούν. Δεν υπάρχουν διεθνείς οργανισµοί ιδιωτικού δικαίου,
άρα η φράση «δηµοσίου δικαίου» πρέπει να απαλειφθεί. Θα τα
πούµε και σε συζήτηση επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι µε το υπό κρίση νοµοσχέδιο γίνεται µία προσπάθεια από την πλευρά από το νοµοθετικό σώµα από την Βουλή να προσαρµοστούµε στα νέα
κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα. Προασπίζουµε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευελπιστούµε ότι η νέα ρύθµιση που φέρνει
το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα είναι επωφελής για την κοινωνία,
τους πολίτες, τη δηµόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη και θα ενισχύσει αµοιβαία την εµπιστοσύνη των πολιτών και την εµπιστοσύνη προς τους θεσµούς και τη δικαιοσύνη. Αυτά όσον αφορά
το νοµοσχέδιο.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, επειδή όλα άπτονται της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προσωπικότητας και
επειδή ήταν και παρέµβασή µου στην αρµόδια επιτροπή και
επειδή είδα ότι έρχεται ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας, θα
ήθελα να σας θυµίσω ότι ενώ φέρνουµε διατάξεις για την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας της προσωπικότητας και
ενώ φέρνουµε ευεργετικές διατάξεις για την αποσυµφόρηση των
φυλακών και τους ποινικά κρατούµενους, εξακολουθεί να ισχύει
στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας το άρθρο 1047 που έχει
µερικώς καταργηθεί που αναφέρεται στην προσωπική κράτηση.
Εγώ σας είχα ζητήσει να µπει και αυτή η διάταξη µέσα εδώ να
καταργείται η προσωπική κράτηση.
Δεν µπορεί να ισχύει σε ένα κράτος στη σηµερινή Ευρώπη, σε
ένα σύγχρονο κράτος, ο θεσµός της προσωπικής κράτησης του
άρθρου 1047 που έχει σχέση µε την προστασία της ανθρώπινης
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αξιοπρέπειας και προσωπικότητας, όταν έχει ήδη καταργηθεί µερικώς και όταν το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έχει καταργήσει
την προσωπική κράτηση από το 2009 για χρέη προς το δηµόσιο.
Τέλος, εκεί που θα πάτε σήµερα, κύριε Υπουργέ, στην Ευρώπη, πείτε σε αυτούς που προσπαθούν να επιβάλλουν και άλλα
βάρη στον ελληνικό λαό ότι ένα ισοδύναµο µέτρο που έχετε συµφωνήσει και έχει συµφωνήσει και ο Πρωθυπουργός είναι ότι σε
κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχει ποινικοποίηση του
αδικήµατος της ακάλυπτης επιταγής, καθώς επίσης και δεν είναι
κολάσιµη πράξη η µη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Αν θέλετε, λοιπόν, να είµαστε στην Ευρώπη, ναι, πρέπει να
προβείτε άµεσα και στην κατάργηση αυτών των επαίσχυντων
πλέον διατάξεων που δεν αρµόζουν σε ένα ευρωπαϊκό κράτος,
αφού δεν ισχύουν και σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Βασιλική Κατριβάνου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε ένα µικρό σχόλιο.
Αφορµή για αυτό είναι ό,τι είπατε, κύριε Κουτσούµπα στην εισήγησή σας, πως έλαµψε η δηµοκρατία και η πολιτεία αντιµετωπίζει
το ρατσισµό αλλά µεσολάβησαν οι εκλογές κι έτσι καθυστέρησε
να έρθει αυτός ο νόµος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Κάλλιο αργά παρά ποτέ!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Απλά, θα αναφέρω ξανά ότι αυτός
ο νόµος καθυστέρησε πολύ. Μεσολάβησαν κοντά στα δύο χρόνια. Δεν µεσολάβησαν µόνο οι εκλογές. Μεσολάβησε ένας κ.
Μπαλτάκος που µπαινόβγαινε από πίσω και µας έφερνε τροπολογίες για να αποσυρθεί η προστασία των θυµάτων. Να µη λέµε
για το µεγαλείο της δηµοκρατίας µόνο και την πολιτική βούληση
της Κυβέρνησης να φέρνει αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο, διότι αν
υπήρχε η πολιτική βούληση, όπως έρχονται τα πολυνοµοσχέδια
µέσα στο Θερινό Τµήµα, θα ερχόταν και ο αντιρατσιστικός νόµος
–όχι στα δύο χρόνια.
Λοιπόν, ξεκινάω. Δολοφονία του Σαχζάτ Λουκµάν –πολλοί θα
τον θυµόσαστε- από χρυσαυγίτες, Πακιστανός στα Πετράλωνα.
Πυροβολισµοί εναντίον Πακιστανών εργατών στη Μανωλάδα,
όταν ζήτησαν τα µεροκάµατά τους. Ξυλοδαρµός ενός Αιγύπτιου
εργάτη φούρνου στη Σαλαµίνα από το αφεντικό του, ο οποίος
στη συνέχεια τον αλυσόδεσε. Εµπρησµός µαγαζιών µεταναστών
από τάγµατα της Χρυσής Αυγής. Επίθεση σε γκέι στο Παγκράτι
την περασµένη εβδοµάδα, όπου του ενός ανθρώπου του σπάνε
το πόδι και τον περιλούζουν µε απορρυπαντικό.
Ακούµε όλες αυτές τις πράξεις, τις διαβάζουµε στην εφηµερίδα. Είναι απεχθείς, είναι αποτρόπαιες, εθίζουν την κοινωνία στη
βία. Όλοι τις αποδοκιµάζουµε. Θα ζητήσουµε την παραδειγµατική καταδίκη των ενόχων. Ναι; Ναι, µόνο που δεν θα διωχθούν
µε αυτό το πολυνοµοσχέδιο. Διότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν διώκει
το ρατσιστικό έγκληµα και τη ρατσιστική πράξη. Δεν ασχολείται
µε αυτά τα εγκλήµατα. Αυτά τα εγκλήµατα θα πάνε µε τους γενικούς κανόνες του Ποινικού Δικαίου. Δεν είναι αυτά τα απεχθή
εγκλήµατα αντικείµενο της αντιρατσιστικής νοµοθεσίας που ψηφίζουµε σήµερα. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα µε το νοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο διώκει συγκεκριµένα όσους προτρέπουν και
διεγείρουν σε έγκληµα και όχι το δράστη του όποιου φρικιαστικού, αποτρόπαιου εγκλήµατος. Αυτά, όπως λέω, θα πάνε µε τις
γενικές διατάξεις του κώδικα. Δηλαδή, µιλάµε για ένα αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο που διαψεύδει το όνοµά του, που ουσιαστικά
είναι νοµοσχέδιο δίωξης του λόγου του µίσους –αυτό που λένε
hate speech- και δεν έχει να κάνει σε τίποτα µε αντιρατσιστικό
νοµοσχέδιο.
Συνεχίζω. Αντώνης Σαµαράς, προεκλογικά: «Θα ανακαταλάβουµε το κέντρο των πόλεών µας από τους µετανάστες που το
έχουν κατακλύσει. Η λαθροµετανάστευση έχει εξελιχθεί σε
άοπλη εισβολή και αυτό πρέπει να σταµατήσει και να αντιστραφεί». Πρώην Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας: «Να κάνετε το
βίο αβίωτο στους µετανάστες».
Εδώ θα διαφωνήσουµε για αυτά τα πράγµατα. Άλλοι θα πουν
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ότι αυτές οι αντιλήψεις είναι ρατσιστικές και απεχθείς και πρέπει
να παταχθούν. Άλλοι θα τις ενστερνιστούν. Και άλλοι θα τις ασκήσουν ως πολιτική, όπως ασκεί αυτή η Κυβέρνηση που έχει βασικό
άξονα το ρατσισµό και τη µισαλλοδοξία, όσον αφορά αυτά τα
θέµατα. Όµως αυτά δεν τα αναλύω, απλώς τα αναφέρω, για να
δείξω ότι αυτό το νοµοσχέδιο, θα µπορούσε να έχει αντικείµενο
δίωξης αυτές ακριβώς τις δηλώσεις, αυτόν ακριβώς τον λόγο.
Νοµίζω ότι αντιλαµβάνεστε πόσο κακός, ακατάλληλος και
στραβός είναι ένας τέτοιος νόµος που δεν ασχολείται µε τους
δράστες των πράξεων, δεν τους καθίζει στο σκαµνί, αλλά ασχολείται µε τους φορείς του λόγου, όσο απεχθείς κι αν είναι. Κι
εµείς αυτόν τον λόγο τον βρίσκουµε ιδιαίτερα απεχθή, αλλά θεωρούµε ότι η εστίαση είναι στο έγκληµα και στο δράστη και εκεί
θα έπρεπε να είναι σε ένα αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο που αυτήν
τη στιγµή, µε αυτήν την έξαρση της ρατσιστικής βίας που
έχουµε, έρχεται στη Βουλή.
Θα ήµασταν οι πρώτοι που θα χαιρόµασταν, γιατί εµάς µας
απασχολεί ο ρατσισµός σαν κοινωνικό φαινόµενο, µας απασχολεί
η πάταξή του –το λέµε και το ξαναλέµε- όµως δεν µπορούµε. Και
δεν µπορούµε να χαρούµε όχι µόνο για τις παλινωδίες της Κυβέρνησης που το «παγώνει», που το «ξεπαγώνει», που επιβιώνει
το πνεύµα Μπαλτάκου αλλά και για τη µισαλλόδοξη και ρατσιστική πολιτική που ασκεί αυτή η Κυβέρνηση.
Ενδεικτικά, θα αναφέρω µόνο δύο πράγµατα: «Ξένιος Δίας»
και επ’ αόριστον κράτηση των µεταναστών πέραν του δεκαοκτάµηνου. Δεν υπάρχει πιο αντισυνταγµατικό πράγµα, να κρατείται
ένας άνθρωπος επ’ αόριστον στη φυλακή για διοικητική ή και –
τέλος πάντων- για οποιαδήποτε άλλη παρανοµία.
Θα χαιρόµασταν αν ήταν ένα πραγµατικό αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο που θα δίωκε την πράξη. Αυτό το νοµοσχέδιο, όµως,
διώκει την προτροπή, την υποκίνηση και τη διέγερση σε ρατσιστικό έγκληµα και όχι το ίδιο το έγκληµα. Δηλαδή, διώκεται ένας
που λέει πάµε να κάψουµε τα µαγαζιά των Πακιστανών, αλλά δεν
διώκεται αυτός που θα βάλει τη φωτιά στα µαγαζιά των Πακιστανών. Αυτός θα πάει µε τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
Είναι αυτός αντιρατσιστικός νόµος; Είναι αυτό που θέλει η ελληνική κοινωνία το 2014 για να πατάξει τη ρατσιστική βία και το ρατσιστικό έγκληµα;
Δίνω δύο παραδείγµατα. Η δίκη του Σαχζάτ Λουκµάν. Αν
υπήρχε ένας αντιρατσιστικός λόγος που συµπεριελάµβανε την
πράξη, το ρατσιστικό έγκληµα, τα πάντα θα είχαν γίνει µε διαφορετικό τρόπο. Θα είχε γίνει διαφορετικά η έρευνα. Θα είχε γίνει
διαφορετικά η προδιαδικασία. Θα φωτιζόταν η σχέση των συλληφθέντων µε τη Χρυσή Αυγή, αφού βρέθηκε ένα πάκο προκηρύξεων. Το ρατσιστικό κίνητρο θα έµπαινε όχι µόνο από την
εισαγγελέα κάποια στιγµή αλλά από την αρχή και όλες οι έρευνες, οι ανακρίσεις, ο τρόπος που θα κοιτούσε το δικαστήριο θα
ήταν µε βάση αυτό και δεν θα ήταν ότι είναι µια απλή ανθρωποκτονία, όπως παραπέµφθηκαν οι δράστες.
Συνεχίζω µε το παράδειγµα της Μανωλάδας. Θα είχαµε ρατσιστικό χαρακτήρα του εγκλήµατος της εκµετάλλευσης, κάτι που
δεν µπήκε ποτέ, παρά µόνο από την εισαγγελέα που δεν εισακούστηκε. Η εισαγγελέας µίλησε για απανθρωπισµό µε εθνοφυλετικά χαρακτηριστικά στο έγκληµα της Μανωλάδας αλλά το
δικαστήριο δεν την άκουσε. Θα ήταν, όµως, από την αρχή µε τέτοιο χαρακτηρισµό. Αυτός θα ήταν ο άξονας της προδικασίας
και της άσκησης της ποινικής δίωξης και θα έρχονταν στην επιφάνεια κι άλλα στοιχεία που δεν ήρθαν ποτέ. Είναι αδιανόητο
αυτό που κάνετε.
Εµείς έχουµε φέρει τροπολογία όπου λέµε ξεκάθαρα ότι αυτό
που πρέπει να διωχθεί σε ένα ρατσιστικό νόµο είναι η ρατσιστική
βία και η ρατσιστική πράξη και το ρατσιστικό έγκληµα. Ζητάµε,
κύριε Υπουργέ, ακόµη και τώρα να συµπεριληφθεί. Είχαµε δύο
χρόνια να το σκεφθούµε και να το επεξεργαστούµε σοβαρά.
Διότι µας έχετε πει κι αυτό, ότι δηλαδή χρειάζεται µια σοβαρή
επεξεργασία. Δύο χρόνια ήταν αρκετά. Έπρεπε να έχει έρθει.
Συνεχίζω. Τι είναι ένας αντιρατσιστικός νόµος; Πρέπει να έχει
δύο στοιχεία βασικά. Πρώτον, την πάταξη του εγκλήµατος, δηλαδή αυτός που έκανε την πράξη να πάει στο σκαµνί και δεύτερον, θα πρέπει να προστατευθούν τα θύµατα, να προστατευθούν
τα θύµατα του ρατσιστικού εγκλήµατος. Ο πρώτος στόχος είναι
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οι µετανάστες χωρίς χαρτιά. Κανένας µετανάστης δεν θα πάει
να πει ότι είναι θύµα ρατσιστικής βίας. Θα φοβάται –και πολύ
σωστά- ότι το επόµενο βήµα είναι η κράτηση και η απέλαση του.
Έχω έρθει πολλές φορές σε επαφή µε µετανάστες που µας
παίρνουν τηλέφωνο οι οργανώσεις και λένε «θύµατα ρατσιστικής
βίας πήγαν στο νοσοκοµείο και από εκεί στο Αλλοδαπών και πάνε
για να απελαθούν». Δεν θα λειτουργήσει ο αντιρατσιστικός
νόµος, αν δεν έχουµε προστασία θυµάτων από το πρώτο στάδιο,
δηλαδή, από τη στιγµή που θα πάει ο άνθρωπος να καταγγείλει.
Δεν είναι θέµα ανθρωπισµού, είναι θέµα στοιχειώδους λειτουργίας του κράτους δικαίου. Εδώ οι Έλληνες, χωρίς να έχουµε κίνδυνο απέλασης, διστάζουµε να καταγγείλουµε γιατί µερικές
φορές το θεωρούµε µάταιο. Φανταστείτε ένα µετανάστη που έρχεται σε επαφή µε όλη αυτήν τη θεσµική βία καθηµερινά, αν ξέρει
ότι µπορεί να κρατηθεί ή να απελαθεί.
Μας παραπέµπετε γι’ αυτό στην κοινή υπουργική απόφαση.
Θυµάστε έχουµε το περίφηµο µεταναστευτικό, το άρθρο 19 έρχεται για να προστατεύσει τα θύµατα και ο κ. Μπαλτάκος το
µπλοκάρει. Τον θυµάµαι να µπαίνει από πίσω, να µπλοκάρει την
τροπολογία Γρηγοράκου τρεις φορές για να φύγει βεβαίως η
προστασία των θυµάτων. Και τελικά τι κάνει η Κυβέρνηση; Το
φέρνει µε κοινή υπουργική απόφαση, δεν το φέρνει µε νόµο ούτε
στο µεταναστευτικό ούτε στο αντιρατσιστικό.
Η προστασία θυµάτων στο ελληνικό κράτος δεν υπάρχει µε
νόµο, υπάρχει µε κοινή υπουργική απόφαση. Τι σηµαίνει αυτό;
Ο επόµενος Υπουργός µπορεί να την αλλάξει. Τι σηµαίνει αυτό;
Ότι µε αυτήν την ΚΥΑ που είναι λειψή και αόριστη δεν έχουµε
προστασία θυµάτων από τη στιγµή της καταγγελίας. Τι σηµαίνει
αυτό; Κανένα θύµα δεν θα πάει να καταγγείλει, γιατί θα φοβάται
ότι θα απελαθεί. Τι σηµαίνει αυτό; Δεν θα λειτουργήσει ο αντιρατσιστικός νόµος.
Περαιτέρω, το νοµοσχέδιο ποινικοποιεί τον εγκωµιασµό και
την κακόβουλη άρνηση εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας
αναγνωρισµένων από τα διεθνή όργανα, τώρα βάζετε και αναγνωρισµένων από την ελληνική Βουλή.
Εµείς, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε εντελώς
αντίθετοι σε οποιαδήποτε δίωξη αρνητών, ακόµα κι αν αυτό πρόκειται για το έγκληµα των εγκληµάτων που είναι το Ολοκαύτωµα
κι αυτό βέβαια όχι γιατί συµπαθούµε τους αρνητές αλλά γιατί θεωρούµε ότι η ποινικοποίηση πλήττει την ελευθερία του λόγου.
Και όχι µόνο αυτό αλλά είναι και αναποτελεσµατική και το έχουµε
δει όπου έχει εφαρµοστεί. Στη Γαλλία που εφαρµόστηκε ο –αντίστοιχος- νόµος Γκεσό όχι µόνο δεν αποτράπηκε το ναζιστικό
φαινόµενο και η ρατσιστική βία αλλά και το 2012 αποφάσισε το
Ανώτατο Συνταγµατικό Δικαστήριο της Γαλλίας ότι είναι αντισυνταγµατικός. Εµείς εδώ δεν παρακολουθούµε τέτοια θέµατα.
Εµείς λέµε ότι για οποιοδήποτε εγκωµιασµό ή άρνηση εγκληµάτων δεν µπορούµε να ποινικοποιήσουµε τον λόγο και το φρόνηµα, ακόµα και για το χειρότερο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πού το λέει αυτό; Για
διαβάστε καλά τη διάταξη σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρακαλώ αφήστε µε να ολοκληρώσω. Γνωρίζουµε ότι αναφέρεστε και στα εγκλήµατα κατά των
Ποντίων και των Αρµενίων και θέλουµε να πούµε ότι σεβόµαστε
αυτά τα θύµατα και τα τιµάµε και τιµάµε τη µνήµη και τον πόνο
που υπάρχει γύρω από αυτό το θέµα. Όµως, λέµε ότι αυτό δεν
µπορεί να είναι αντικείµενο ούτε καπηλείας ούτε εθνικής πλειοδοσίας. Είναι θέµα επιστηµόνων το να καθορίσουν αν είναι θέµα
γενοκτονίας ή θέµα εθνοκάθαρσης. Δεν είναι θέµα…
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Επιστηµονική έρευνα χρειάζεται για
το ΣΥΡΙΖΑ; Συγχαρητήρια!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Εγώ όµως στέκοµαι στο εξής και
αυτό που λέω είναι ότι για θέµα ποινικοποίσης του εγκωµιασµού
ή της κακόβουλης άρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ακόµη και να
αφορά το µέγιστο και το απεχθέστερο των εγκληµάτων, είναι αντίθετος γιατί αφορά την ποινικοποίηση του λόγου και του φρονήµατος, της ελευθερίας του λόγου.
Βάζετε προϋποθέσεις που δεν επαρκούν γιατί είναι ρευστές
και αόριστες. Λέτε ότι µπορεί να είναι κακόβουλο ή προσβλητικό.
Έχουµε δει επανειληµµένα µε έργα τέχνης, για παράδειγµα, στη
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Μπιενάλε ή στο Χυτήριο που οι µηνυτές θεώρησαν ότι προσβάλλεται το θρησκευτικό τους συναίσθηµα και ο καλλιτέχνης οδηγήθηκε στο εδώλιο. Ο κίνδυνος να δούµε µια βιοµηχανία
µηνύσεων όποιου εκφράζει άποψη, είναι µεγάλος εδώ.
Αν διάβασε κανείς την «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» σήµερα, θα δει ότι εκατόν τριάντα εννιά ιστορικοί από όλα τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Και µέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: … ζητάνε την απόσυρση του άρθρου αυτού µε βάση αυτό που λέµε, ότι δηλαδή δεν µπορεί να
ποινικοποιηθεί ο λόγος και το φρόνηµα και ότι αυτά είναι ζητήµατα επιστηµονικής έρευνας που δεν προωθούνται µε αυτό το
άρθρο. Είναι ιστορικοί όπως ο Ασδραχάς, ο Βερέµης, ο Λιάκος,
µεγάλου κύρους και εµβέλειας. Το νοµοσχέδιο αυτό δεν λέει
λέξη για την αντιρατσιστική εκπαίδευση στα σχολεία και την εκπαίδευση των αστυνοµικών και των δικαστικών υπαλλήλων.
Κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, ο ρατσισµός δεν µπορεί
να διωχθεί µόνο ποινικά. Χρειάζεται ένα ευρύτερο πλέγµα, παραδείγµατος χάριν εκπαίδευση των µαθητών ενάντια στον ρατσισµό, στην οµοφοβία. Δεν φτάνει αυτή η αποδοχή που κάνατε.
Πολύ ωραία το φέρατε και µέσα στα θύµατα ρατσιστικής βίας
είναι και οι οµοφυλόφιλοι και οι τρανς. Χρειάζεται, όµως, εκπαίδευση από τα σχολεία για να προχωρήσει πραγµατικά αυτό και
να µην έχουµε µία οµοφοβική και µία τρανσοφοβική κοινωνία.
Χρειάζεται µαθήµατα επίλυσης συγκρούσεων, ευαισθητοποίηση
στα θέµατα Ροµά, στα θέµατα παιδιών µε ειδικές ανάγκες και
στήριξή τους. Χρειάζεται εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της
διοίκησης και των αρχών.
Εµείς προτείνουµε τη σύσταση ενός ανεξάρτητου οργάνου
της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέµηση του Ρατσισµού.
Επίσης, λέµε ότι χρειάζεται εκδηµοκρατισµός και αντιµετώπιση
θυλάκων ακροδεξιών και νεοναζιστών στον στρατό και στη δικαιοσύνη.
Χαιρόµαστε που συµπεριλάβατε τα δύο στοιχεία, όπως είπα,
για την προστασία οµοφυλόφιλων και τρανς. Το ζητήσαµε όλοι.
Αυτό έδειξε ότι έχει και ένα διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα η διαδικασία, γιατί ήταν µεγάλο αυτό το διάστηµα που καλύψαµε µέχρι
να καταλάβουµε περί τίνος πρόκειται και πως διώκονται αυτοί οι
άνθρωποι και αυτό το καταφέραµε.
Τελειώνω, λοιπόν, µε κάτι που βρίσκεται στην καρδιά του ρατσισµού, του θεσµικού ρατσισµού και που ζητάµε η πολιτεία να
το αλλάξει. Το ζητάµε κι εµείς, το ζητάει και το ΠΑΣΟΚ, το ζητάει
και η ΔΗΜΑΡ. Πρόκειται για το σύµφωνο συµβίωσης που θέλουµε να επεκταθεί και στα οµόφυλα ζευγάρια.
Εµείς έχουµε κάνει πρόταση νόµου. Το κάναµε και τροπολογία
αυτήν τη στιγµή. Το έχουν καταθέσει και τα άλλα κόµµατα σε
τροπολογία. Λέει το εξής: Μιλάµε για ρατσισµό, µιλάµε για θεσµικό ρατσισµό, µιλάµε για αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. Μιλάµε
ότι αυτήν τη στιγµή η ελληνική πολιτεία, εντελώς παρωχηµένα
σε σχέση µε την Ευρώπη του 2014, απαγορεύει από έναν µεγάλο
αριθµό συνάνθρωπων µας το δικαίωµα στην οικογενειακή ζωή.
Είναι θέµα ισονοµίας, είναι θέµα δικαιοσύνης, είναι θέµα ανθρωπιάς, είναι η καρδιά του ρατσισµού αυτό, κύριε Υπουργέ.
Είναι η καρδιά του ρατσισµού το ότι ένας σύντροφος όταν ο
άλλος σύντροφος βρίσκεται στο νοσοκοµείο, στην εντατική, δεν
µπορεί, δεν έχει το δικαίωµα να πάει να ρωτήσει τι κάνει ο άνθρωπός του. Είναι ρατσισµός το ότι δεν µπορεί να είναι ορατό
σαν ζευγάρι. Είναι ρατσισµός όταν ένας νέος άνθρωπος δεν µπορεί να σκεφθεί τη ζωή του και να οραµατιστεί τη ζωή του µαζί µε
έναν άλλον άνθρωπο που θα είναι µαζί και θα είναι ορατοί και θα
είναι αποδεκτοί. Μιλάµε για έναν πάρα πολύ µεγάλο αριθµό ανθρώπων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δώστε µου µισό λεπτό.
Κλείνω µε αυτήν τη σκέψη. Μιλάµε για µετανάστες, για Ροµά,
για µέλη µειονοτικών, εθνοτικών οµάδων, για µέλη της ΛΟΑΤ κοινότητας, δηλαδή οµοφυλόφιλους και τρανς, για µέλη θρησκευτικών κοινοτήτων, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, για εκατοµµύρια
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ανθρώπους, για ένα µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Δεν είναι όντα αλλόκοτα. Δεν είναι µακριά, κάπου έξω. Είµαστε
εµείς, είναι οι φίλοι µας, είναι οι συγγενείς µας, είναι οι γείτονές
µας, είναι στα σχολεία µας, είναι στις δουλειές µας, είναι οι συνάδελφοί µας.
Ζητάµε πραγµατικά την προστασία τους µε τον τρόπο που
εµείς αναφέραµε και που δεν θα επιτευχθεί µε αυτόν τον τρόπο
που µπαίνει το νοµοσχέδιο. Θα επιτευχθεί, µόνο αν γίνει αυτό το
άνοιγµα από τη µεριά σας στους άξονες που είπαµε, να συµπεριληφθεί δηλαδή η ποινικοποίηση της ρατσιστικής πράξης, του
ρατσιστικού εγκλήµατος, η προστασία των θυµάτων. Έτσι µόνο
θα λειτουργήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, ολοκληρώσατε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Πρέπει να αφαιρεθεί το άρθρο 2
που απειλεί την ελευθερία του λόγου, να µπει η αντιρατσιστική
εκπαίδευση, να µπει το σύµφωνο συµβίωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τα επαναλάβετε. Παρακαλώ ολοκληρώσατε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Αν «ανοίξετε» σε αυτά, θα κάνετε
κατά κάποιον τρόπο ένα πραγµατικό αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο.
Είµαστε ανοικτοί να δούµε τότε πως θα προχωρήσει, αν θα το
υποστηρίξουµε ή όχι, αν κάνετε δεκτά κάποια απ’ όλα αυτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άρα, δεν το ψηφίζετε το
νοµοσχέδιο. Το ψηφίζετε;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Αυτήν τη στιγµή επιφυλασσόµεθα
να δούµε αν ο κύριος Υπουργός φέρει κάτι καινούργιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επιφυλάσσεσθε. Ωραία.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά είναι από τις
λίγες φορές που ανεβαίνω στο Βήµα και αισθάνοµαι συγκίνηση.
Και αισθάνοµαι συγκίνηση για το εξής: Γιατί ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο ξεκίνησε το 2011 µε τη συµβολή πολλών, ανώνυµων και
επώνυµων, µε πολλούς υπουργούς, µεταξύ αυτών τον κ. Παπαϊωάννου, τον κ. Ρουπακιώτη και τώρα τον κ. Αθανασίου, να επιχειρούν να βάλουν το νοµοσχέδιο προς συζήτηση, να το
συµπληρώσουν, να το διορθώσουν και να το βελτιώσουν, φτάνει
επιτέλους να συζητείται στο Τµήµα Διακοπής Εργασιών, µετά και
από δική µας παρέµβαση και πίεση.
Θα ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε µια µικρή ιστορία που αφορά ένα µικρό τόπο, τη Ζάκυνθο, σε µια εποχή που
τα πράγµατα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τη χώρα µας, σε µια
εποχή που σκίαζε η µαυρίλα του ναζισµού ολόκληρη την Ελλάδα.
Ήταν το 1943, όταν τα καράβια του θανάτου των SS κατέβαιναν
το Ιόνιο, προκειµένου να µαζέψουν Έλληνες πολίτες, Εβραίους,
για να τους στείλουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Εκεί λοιπόν, στη Ζάκυνθο, ένας ιερωµένος, αρχηγός και πνευµατικός ηγέτης µιας θρησκείας στον τόπο του, ο Επίσκοπος Χρυσόστοµος και ένας δήµαρχος, αυτός που εκπροσωπούσε τους
Έλληνες της περιοχής, ο Δήµαρχος Λουκάς Καρέρ, όταν τους
ζητήθηκε από τον φρούραρχο µε την ποινή του θανάτου να παραδώσουν λίστα µε τους Εβραίους για να τους φορτώσουν στο
καράβι, µετά από είκοσι τέσσερις ώρες παρέδωσαν µια λίστα µε
δύο ονόµατα: του µητροπολίτη και του δηµάρχου.
Σε αυτούς του αγνώστους ήρωες της πατρίδας µας, χρωστάµε
το γεγονός ότι µπορούµε και κοιτάζουµε όλους τους λαούς και
όλες τις εθνικές µειονότητες και κοινότητες στα µάτια. Γιατί,
πραγµατικά, το 1943, δύο άνθρωποι ουσιαστικά κατέδειξαν ότι
ο µοναδικός τόπος όπου Εβραίοι δεν εστάλησαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι ένα νησί στην Ελλάδα, η Ζάκυνθος.
Σε αυτούς τους δύο αγνώστους ήρωες θα µου επιτρέψετε να
πω ότι χρωστάµε τη σηµερινή συζήτηση και τη συζήτηση της Παρασκευής εδώ στο Τµήµα, για να αντιµετωπίσουµε το ρατσιστικό
λόγο, τον λόγο του µίσους που διασπείρεται σαν ιός στην ελληνική κοινωνία της κρίσης, σε αυτούς και σε όσους Έλληνες και
Ελληνίδες πολίτες δεν συνήθισαν τη µορφή του τέρατος, δεν του
έµοιασαν, σε όσους Έλληνες και Ελληνίδες θεώρησαν ότι το διαφορετικό είναι ο πλούτος της χώρας µας και ότι ο λόγος του µίσους δεν πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο αλλά πρέπει να
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ποινικοποιείται και ότι πρέπει αυτό το νοµοσχέδιο που έχει και
συµβολικό χαρακτήρα, να έρθει στη Βουλή και να ψηφιστεί.
Γι’ αυτούς τους Έλληνες και αυτές τις Ελληνίδες δίνουµε
αγώνα και νοµίζω ότι είναι από τις κρισιµότερες και πιο σηµαντικές συνεδριάσεις που πραγµατοποιεί η Βουλή των Ελλήνων. Και
σε αυτήν την κατεύθυνση, µικροπολιτικοί ή µικροκοµµατικοί σχεδιασµοί δεν έχουν καµµία, µα καµµία θέση.
Εδώ σήµερα πρέπει να οµονοήσουµε ότι οποιοσδήποτε έρχεται να διαδώσει τον λόγο του µίσους, του ρατσισµού ή της ξενοφοβίας, µε στόχο να υποκινήσει βία κατά προσώπου ή ευάλωτης
οµάδας, όπως αυτή περιγράφεται πληρέστατα –µετά και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργού-, κατά προσώπου ή οµάδας
λόγω της διαφορετικής φυλής, του φύλου, της θρησκείας, της
εθνικής καταγωγής, του σεξουαλικού προσανατολισµού ή της
ταυτότητας φύλου, αυτός ο δράστης θα τιµωρείται από την ελληνική πολιτεία! Όχι γιατί είµαστε κατά της ελευθερίας του
λόγου αλλά γιατί είµαστε υπέρ της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης σε αυτήν τη χώρα.
Και η ελευθερία του λόγου υπάρχει ως συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα. Γιατί πρέπει ο Έλληνας και η Ελληνίδα, ο πολίτης γενικά αυτής της χώρας αλλά και ολόκληρου του κόσµου,
να έχει τη δύναµη να τα αντιµετωπίζει.
Η πληροφόρηση, το διαδίκτυο είναι η δύναµη του πολίτη και
αυτήν τη δύναµη δεν µπορούν οι άνθρωποι και οι πολιτικοί ή οι
ακροδεξιοί ή οι νεοναζιστικοί χώροι να την αξιοποιούν υπέρ τους.
Αυτό –ναι!- πρέπει να έχει θεσµική απάντηση και η θεσµική απάντηση πρέπει να είναι οργανωµένη. Η πολιτεία πρέπει να βάζει την
τελεία και από εκεί και πέρα να ξεκινάει η ποινικοποίηση.
Γι’ αυτό το νοµοσχέδιο καλύπτει πλήρως όλη την γκάµα των
διαφόρων εκφάνσεων του λόγου του µίσους. Γιατί στην παρούσα
συγκυρία, πρέπει να έχουµε πάντοτε υπ’ όψιν µας τα λόγια τα
σοφά, ότι η αποτρόπαια σιωπή των καλών ανθρώπων δεν µπορεί
να συνεχίζεται σε µια κοινωνία η οποία σπαράσσεται από το ρατσισµό, σε µια κοινωνία που η ρατσιστική βία έχει ξεφύγει από
τα δικά µας τα ελληνικά, τα δηµοκρατικά όρια, σε µια κοινωνία
που ο λόγος του µίσους καλλιεργεί στερεότυπα και διαδίδει ψέµατα και ψευδή γεγονότα προς κάθε κατεύθυνση και ενισχύεται
από ένα κλίµα αντιπολιτικό, αντικοινοβουλευτικό, κατά την
άποψή µου, αντιδηµοκρατικό.
Γιατί αυτό είναι το περιβάλλον του ρατσισµού. Εκεί µέσα, σε
αυτό το θερµοκήπιο του αντικοινοβουλευτισµού, επωάζεται και
ανθεί ο ρατσισµός και ο λόγος του µίσους. Αυτό πρέπει να είναι
ο θεµελιώδης στόχος όλων των δηµοκρατικών κοµµάτων.
Θεωρώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι αν σήµερα δεν κάνουµε πράξη εδώ και δεν έχουµε ως φάρο το ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα
δικαιώµατα, τότε σε αυτήν τη συζήτηση δεν θα έχουµε πετύχει
το στόχο µας.
Αν αποδεχθούµε ότι ναι, δεν υπάρχει κάλυψη ως προς τα ρατσιστικά αδικήµατα –και πρέπει να έρθει και αυτό- και εποµένως
αν την ποινικοποίηση του λόγου του µίσους δεν µπορούµε να την
αποδεχθούµε, τότε µε συγχωρείτε αλλά δεν έχουµε πετύχει το
µείζον, που είναι ότι ο Έλληνας πολίτης, ανεξάρτητα από το σε
ποια οµάδα ανήκει, αν είναι στην πλειοψηφία ή στη µειοψηφία
κάθε φορά, πρέπει να µπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος, χωρίς
να φοβάται ότι λόγω της επιλογής του ή της ιδιότητάς του ή της
προσωπικότητάς του ή της καταβολής του κάποιος άλλος θα
έρθει να του επιτεθεί λεκτικά ή σωµατικά.
Απέναντι σε αυτήν τη λογική του φόβου η δηµοκρατία έχει τη
λογική της ελευθερίας, έχει τη λογική της αξιοπρέπειας, έχει τη
λογική της δικαιοσύνης. Και σήµερα –ναι- είναι από τις λίγες στιγµές που το ελληνικό Κοινοβούλιο έρχεται να συζητήσει για αυτά
τα θεσµικά θέµατα, τις θεσµικές απαντήσεις σε αυτές τις αποτρόπαιες µορφές βίας.
Αν παλαιότερα όλοι αυτοί οι ακραίοι, όλοι αυτοί οι παρακµιακοί, όλος αυτός ο υπόκοσµος και η παρανοϊκή εκδοχή µιας πολιτικής διαστρέβλωσης στο κάθε χωριό ή στην κάθε τοπική
κοινότητα αισθάνονταν µόνοι τους και η τοπική κοινωνία και η οικογένειά τους τους έλεγε «ξέρεις, αυτές οι απόψεις σου είναι περιορισµένες και καλό είναι να µην τις λες παραέξω», σήµερα το
διαδίκτυο, δηλαδή η τεχνολογία της επικοινωνίας που ενώνει τον
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κόσµο, µας κάνει να καταλαβαίνουµε το διαφορετικό και µας
κάνει να ανεχόµαστε το διαφορετικό.
Αυτοί όµως, αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία της επικοινωνίας
έχουν τη δυνατότητα να συνασπίζονται σε οµάδες και λόγω
αυτής της δυνατότητάς τους, τελικά νοµίζουν ότι οι ιδέες τους
δεν είναι ακραίες, δεν είναι παρανοϊκές, ότι οι ίδιοι δεν είναι τρελοί που τα σκέφτονται αυτά για τις διαφορετικές οµάδες αλλά
ουσιαστικά τα σκέπτονται και άλλοι. Εδώ το διαδίκτυο ουσιαστικά χρησιµοποιείται από τους ακραίους µε µια λογική στρατολόγησης, τη λογική δηλαδή ότι είναι δυνατόν να συνασπιστούν
µεγαλύτερες οµάδες µε ακραίο τρόπο, µε σκοπό την υποκίνηση
της µισαλλόδοξης βίας.
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτήν τη λογική πρέπει και το διαδίκτυο
να έχει συγκεκριµένους δηµοκρατικούς κανόνες, γιατί οι ιδέες
και οι εικόνες µπορούν να καλλιεργήσουν ψέµατα και στερεότυπα αλλά µπορούν –και συµβαίνει αυτό σήµερα ενόσω µιλάµενα στρατολογήσουν και να αποπροσανατολίσουν µια νέα γενιά
που αντιµετωπίζει το φάσµα της ανεργίας, που βρίσκεται στη
µέση µιας πρωτόγνωρης κρίσης και τελικά να καθοδηγήσουν και
να υποκινήσουν περιστατικά βίας ρατσιστικής, βίας που θα έχει
ως στόχο την καρδιά της δηµοκρατίας.
Απέναντι στον ιό του µίσους, εµείς ως Έλληνες Βουλευτές
έχουµε ένα χρέος. Να σταµατήσουµε αυτήν την κατάσταση. Και
αυτήν η κατάσταση µπορεί να σταµατήσει µόνο µε ένα αποφασιστικό νοµοσχέδιο, όπως είναι αυτό το οποίο εισάγεται σήµερα
προς συζήτηση.
Ουσιαστικά σήµερα συζητάµε την ποινικοποίηση της ρητορικής του µίσους, που εκτός από τον λόγο, έχει στόχο τη βία, την
πράξη είτε αυτή γίνεται µέσω του Τύπου είτε δηµοσίως είτε µέσω
διαδικτύου.
Οι διατάξεις οι οποίες έρχονται, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
είναι οι πληρέστερες και είναι και οι πιο προοδευτικές σε επίπεδο
ευρωπαϊκό και γι’ αυτό εµείς που υποστηρίζουµε το νοµοσχέδιο,
είµαστε απόλυτα βέβαιοι και είµαστε και περήφανοι που συµβάλαµε στη σύνταξή του.
Έρχοµαι στο ζήτηµα το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του νοµοσχεδίου, το ζήτηµα που έχει να κάνει µε την κακόβουλη άρνηση γενοκτονιών και του Ολοκαυτώµατος. Στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο δεν ποινικοποιείται η άποψη. Ποινικοποιούνται τα αντικειµενικά στοιχεία του συγκεκριµένου αδικήµατος, η κακόβουλη άρνηση ή ο εγκωµιασµός ή η αποδοκιµασία ή ο
ευτελισµός του γεγονότος, σε συνδυασµό, όµως, µε τη συµπεριφορά η οποία στρέφεται κατά οµάδας που προσδιορίζεται πάλι
από τα θρησκευτικά, φυλετικά και εθνοτικά της χαρακτηριστικά,
το σεξουαλικό προσανατολισµό, την ταυτότητα φύλου, σε συνδυασµό µε ένα λόγο ο οποίος δύναται –πιθανολογεί εδώ ο νοµοθέτης- ότι µπορεί να προκαλέσει µίσος ή να ενέχει υβριστικό ή
απειλητικό χαρακτήρα. Αυτό είναι το αδίκηµα που τυποποιείται
εδώ. Δεν τυποποείται καµµία απλή άρνηση άποψης ιστορικής ή
άλλης.
Βεβαίως, εδώ είναι λογικό η Βουλή των Ελλήνων η οποία νοµοθετεί, να νοµοθετεί πληρέστατα, διότι σέβεται τη συνέχεια του
χαρακτήρα της Βουλής των Ελλήνων και θεωρεί ότι οι γενοκτονίες, τις οποίες έχει ανακηρύξει η ίδια, είναι ισχύουσες, είναι
ισχυρές και πρέπει να τύχουν ανάλογης ουσιαστικά νοµοθετικής
αντιµετώπισης.
Γι’ αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει ονοµαστική καταγραφή, γιατί
η Βουλή των Ελλήνων σήµερα µπορεί να έχει αναγνωρίσει δέκα,
αύριο µπορεί να έχει αναγνωρίσει δεκαπέντε. Υπάρχει όµως το
συγκεκριµένο και αφορά µόνο την κακόβουλη άρνηση, το να
στραφεί, δηλαδή, ένας πολίτης εναντίον –ουσιαστικά να υποκινήσει βία- της συγκεκριµένης οµάδας-θύµατος του Ολοκαυτώµατος ή της γενοκτονίας.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και Βουλευτές, να πω
ότι δεκαεπτά Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουµε καταθέσει µία τροπολογία για το σύµφωνο συµβίωσης. Ακούω προσεκτικά την
άποψη του κυρίου Υπουργού ότι αυτό πρέπει να πάει σε ένα συγκροτηµένο νοµοσχέδιο το οποίο να έχει να κάνει µε το οικογενειακό δίκαιο.
Εγώ πιστεύω, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι αυτό είναι µια εκκρεµότητα η οποία δεν προέρχεται από την καταδίκη µας στο Ευρω-
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παϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Είναι µια εκκρεµότητά µας απέναντι στην ισότητα, απέναντι στην ισονοµία, απέναντι στη λογική ότι η διάκριση δεν µπορεί να επέρχεται απέναντι
στους ανθρώπους µε τρόπο τέτοιο, που ουσιαστικά να προσβάλλει τον ίδιο τον πυρήνα της ελληνικής πολιτείας.
Θεωρούµε ότι αυτό έχει ένα συµβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα. Πιστεύουµε ότι µια τέτοια τροπολογία στέλνει µήνυµα
προς κάθε κατεύθυνση, ότι η ελληνική πολιτεία τον καιρό της κρίσης αντιλαµβάνεται ότι πάµε να περάσουµε το ποτάµι όλοι µαζί
και τα δικαιώµατα του καθενός πρέπει να είναι κατοχυρωµένα.
Με αυτήν την έννοια εµείς υποστηρίζουµε την τροπολογία
µας. Θεωρούµε ότι έχει ευρύτατη αποδοχή. Θεωρούµε ότι αυτό
έχει αποκτήσει ένα συµβολικό χαρακτήρα ατοµικών δικαιωµάτων
και πρέπει να αποτελέσει τη δυνατότητα της ελληνικής πολιτείας
να το ρυθµίσει µε τρόπο συγκεκριµένο. Και ταυτόχρονα, κύριε
Υπουργέ, να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε τόσο τις θεσµικές µας
ελλείψεις όσο όµως και τα δικά µας προβλήµατα, τα δικά µας
κωλύµατα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, αναφερόµενος στα λόγια ενός µεγάλου, γιατί θεωρώ ότι είναι σηµαντικό να ακουστούν σήµερα στην
Αίθουσα αυτή. «Όταν ήρθαν να πάρουν τους Τσιγγάνους, δεν αντέδρασα. Δεν ήµουν Τσιγγάνος. Όταν ήρθαν να πάρουν τους
κοµµουνιστές δεν αντέδρασα. Δεν ήµουν κοµµουνιστής. Όταν
ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, δεν αντέδρασα. Δεν ήµουν
Εβραίος. Όταν ήρθαν να πάρουν εµένα, δεν είχε αποµείνει κανείς
για να αντιδράσει».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και σχεδόν δέκα µήνες συζητούµε στη Βουλή το περίφηµο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. Το
συζητούµε γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου επέλεξε
να συνεχίσει πέρυσι τον Νοέµβριο τη δηµόσια συζήτηση που είχε
ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ το 2011.
Θυµίζω πως πριν από τριάµισι χρόνια, τον Φεβρουάριο του
2011, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ξεκινούσε τη διαβούλευση για το αντιρατσιστικό. Επί
τριάµισι χρόνια, λοιπόν, η κοινή γνώµη ασχολείται µε τα προβλήµατα της αντιρατσιστικής νοµοθεσίας στην Ελλάδα.
Στην πορεία µάλιστα, οι επικοινωνιακοί µηχανισµοί του συστήµατος προσέθεσαν κι άλλα θέµατα, άσχετα µε το ρατσισµό ή το
αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο, όπως είναι το σύµφωνο συµβίωσης
µεταξύ οµοφυλόφιλων, η δυνατότητα των οµοφυλόφιλων να
έχουν παιδιά κ.ο.κ..
Το γεγονός ότι επί τριάµισι ολόκληρα χρόνια, η κυριολεκτικά
κατεστραµµένη από το µνηµόνιο Ελλάδα ασχολείται µε το αντιρατσιστικό και άλλα κατασκευασµένα παρελκόµενά του θα
έπρεπε να µας λέει πάρα πολλά, γιατί από µόνο του αποκαλύπτει
τη σκοπιµότητα πίσω από τη διαιώνιση ενός θέµατος, το οποίο
θα έπρεπε να έχει λυθεί οριστικά εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενός
απλού ζητήµατος εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό κοινοτικό πλαίσιο, που θα µπορούσε να έχει γίνει χωρίς απέραντες κουβέντες,
δήθεν διαπραγµατεύσεις και διάφορα άλλα θεατρικά –θα µου
επιτρέψετε να πω- κόλπα.
Για να το ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούµε ασφαλώς αναγκαία την προσαρµογή του πεπαλαιωµένου νόµου του 1979 στα σύγχρονα δεδοµένα. Δεν πρόκειται για
κάποια µεγαλοφυή νοµική σύλληψη αλλά απλά για την απόλυτη
ανάγκη να αναγνωρίσουµε τα προφανή.
Μια και µιλώ για τα προφανή, θα ήθελα να ρωτήσω τον
Υπουργό κ. Αθανασίου το εξής: Τι σας εµπόδισε άραγε, κύριε
Υπουργέ, επί δέκα µήνες να κάνετε τις βελτιώσεις του νοµοσχεδίου τις οποίες διαρκώς εξαγγέλλατε και σήµερα αποφασίσατε
να φέρετε την τελευταία στιγµή –όχι στο παρά ένα, αλλά στο και
ένα- κάποιες απ’ αυτές στο Τµήµα;
Γιατί για παράδειγµα, δεν αναφέρατε ρητά από την αρχή όλες
τις γενοκτονίες που έχει αναγνωρίσει το εθνικό Κοινοβούλιο;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Προφανώς γιατί θέλατε να ανακυκλώνετε επικοινωνιακά το θέµα,
κρατώντας απασχοληµένη την κοινή γνώµη σε βάρος των Ποντίων, των Μικρασιατών και των Αρµενίων. Όσο φτηνά κι αν ακούγονται όλα αυτά, δεν είναι παρά ένα τέχνασµα για να
ασχολούµαστε µε κάτι διαφορετικό από το µνηµόνιο.
Στο τέλος, προκειµένου να αναδειχθεί και η «πατριωτική» συνιστώσα µέσα στη µνηµονιακή Νέα Δηµοκρατία, επιλέξατε να
ικανοποιήσετε το αίτηµά της στο Τµήµα την τελευταία στιγµή,
µετά από δέκα ολόκληρους µήνες αναµονής.
Για να το ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν έχουµε καµµία απολύτως πρόθεση να
µπούµε σε τέτοια επικοινωνιακά παιχνιδάκια. Μέχρις ότου µπορέσουµε να µελετήσουµε –και όχι στο πόδι την τελευταία στιγµήτην τελική διατύπωση της συγκυβέρνησης για τις γενοκτονίες
και µε δεδοµένη την απίστευτη –το επαναλαµβάνω- προχειρότητα που έχει επιδείξει το Υπουργείο φέρνοντας κάποιες βελτιώσεις την τελευταία στιγµή, δηλώνουµε ότι καταψηφίζουµε επί της
αρχής το νοµοσχέδιο. Επιφυλασσόµαστε να τοποθετηθούµε επί
των άρθρων. Επίσης, δηλώνουµε ότι καταδικάζουµε απερίφραστα όλες τις θεατρικές µεθοδεύσεις τόσο της Νέας Δηµοκρατίας
όσο και του ΠΑΣΟΚ.
Μια και ανέφερα το ΠΑΣΟΚ που έχει αύριο τα γενέθλιά του,
θα ήθελα να απευθύνω ένα ρητορικό ερώτηµα στους συναδέλφους. Θα µπορούσε άραγε να φανταστεί ποτέ ο ιδρυτής του
ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, πως σαράντα χρόνια µετά θα µιλούσαµε για ένα τέτοιο ΠΑΣΟΚ, για ένα µεταλλαγµένο κίνηµα,
που ασχολείται πλέον µε το σύµφωνο συµβίωσης µεταξύ οµοφυλόφιλων, µε τη δυνατότητα των οµοφυλόφιλων να έχουν παιδιά,
λες και αυτά είναι τα µείζονα προβλήµατα που απασχολούν σήµερα τον ελληνικό λαό, λες κι αυτά αποτελούν προτεραιότητες
για τους συµπολίτες µας εκείνους, οι οποίοι σήµερα -αν το έχετε
αντιληφθεί- ψάχνουν στους κάδους των απορριµµάτων για να
µπορέσουν να ζήσουν, συµπολίτες µας που είναι άνεργοι, απελπισµένοι και δεν έχουν στον ήλιο µοίρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Ακόµη και η ίδια η Ευρώπη…
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δεν διέκοψα κανέναν και δεν θα µε
διακόψει κανένας.
Έχει, λοιπόν, ο καιρός γυρίσµατα, κύριοι συνάδελφοι, και είµαι
σίγουρη πως σήµερα µας ακούν κάποιοι πολίτες που ψήφισαν
ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές. Μόνο που -ειλικρινά σας λέωεάν συνεχίσετε έτσι, το 8% το οποίο πήρατε, θα µοιάζει όνειρο
θερινής νυκτός τον επόµενο Μάρτιο.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ενώπιόν
µας ένα νοµοθετικό «γεφύρι της Άρτας». Αυτό είναι το µόνο βέβαιο. Το ερώτηµα που αποµένει είναι αν θα το γκρεµίσουµε ή θα
το ολοκληρώσουµε.
Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, από την αρχή ήµασταν διατεθειµένοι να συνεισφέρουµε, πραγµατικά, σε µία εποικοδοµητική
συζήτηση. Πέρα από θεατρινισµούς και πέρα από τα οποιαδήποτε ψευδοπροβλήµατα, πέρα από παρελκυστικές τακτικές και
οποιεσδήποτε σκοπιµότητες, είπαµε καθαρά ότι χρειάζεται ένα
νέο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. Είναι όµως το συζητούµενο νοµοσχέδιο η απάντηση στην παραπάνω αναγκαιότητα; Μέχρι πρότινος ούτε ο ίδιος ο κύριος Υπουργός δεν το πίστευε αυτό.
Την παραπάνω εικόνα, λοιπόν, επιβεβαιώνουν δηµόσιες δηλώσεις του κυρίου Υπουργού, ο οποίος απέρριπτε τις προτεινόµενες αλλαγές, λέγοντας ο ίδιος ότι ο νόµος του 1979 είναι
επαρκής. Το γιατί έρχεται εδώ σήµερα µετά από έναν χρόνο για
να τροποποιήσει το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο του 1979, είναι
κάτι που εκείνος πιστεύω ότι θα επιχειρήσει να µας το εξηγήσει
όταν θα πάρει τοnνλόγο.
Εγώ, προσωπικά, δεν είµαι σε θέση να δώσω λογική εξήγηση
γι’ αυτές τις παλινωδίες, πέραν της επικοινωνιακής αξίας που
προφανώς έχουν για τη συγκυβέρνηση. Γιατί, όπως είπα και προηγουµένως, επί τριάµισι συνολικά χρόνια ασχολούµαστε µε τις
αντιρατσιστικές παλινωδίες της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, προφανώς για να µην έχουµε τον χρόνο να ασχοληθούµε µε άλλες παλινωδίες, όπως τα «Ζάππεια» ή όπως η µία και
µόνη εξεταστική για το µνηµόνιο και ούτω καθεξής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι ο εµπαιγµός της
Βουλής «πάει σύννεφο», κατά το κοινώς λεγόµενο, είναι προφα-
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νές. Δυστυχώς όµως η συγκυβέρνηση, δεν περιορίζεται πλέον
στο να εµπαίζει τη Βουλή και την κοινωνία. Υπάρχει κάτι πολύ
χειρότερο, το οποίο θεωρώ ότι κρύβεται πίσω από τον ευτελισµό
της νοµοθετικής διαδικασίας και αυτό θα µου επιτρέψετε να σας
πω ότι είναι µία ξεκάθαρα κοµµατική σκοπιµότητα.
Μιλώ, λοιπόν, για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής και τη σχέση
της µε τη Νέα Δηµοκρατία. Το ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα ναζιστικό κόµµα, είναι αδιαµφισβήτητο. Υπάρχουν τόνοι επίσηµων
εντύπων, περιοδικών και εφηµερίδων της Χρυσής Αυγής, που δεν
δικαιολογούν απλώς τη ναζιστική περίοδο αλλά εξηγούν τη
δήθεν λογική πίσω από τις εγκληµατικές πράξεις των ναζιστών
και προπαγανδίζουν τη ρατσιστική βιοθεωρία τους.
Το γεγονός ότι σήµερα η Χρυσή Αυγή έπαψε να χρησιµοποιεί
τον όρο «εθνικοσοσιαλισµός» και τον αντικατέστησε µε τον όρο
«κοινωνικός εθνικισµός», θεωρώ ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά
ένα παιχνίδι λέξεων. Όποιος έχει µάτια βλέπει και όλοι όσοι
ασχολούνται µε την πολιτική γνώριζαν εδώ και δεκαετίες ότι η
Χρυσή Αυγή είναι ο εκπρόσωπος του ναζισµού στην Ελλάδα.
Αυτό όµως, δυστυχώς, δεν εµπόδισε τον Πρωθυπουργό κ. Σαµαρά να προσεγγίσει τη Χρυσή Αυγή µέσω του κ. Μπαλτάκου.
Και το γεγονός αυτό δεν το παραδέχεται µόνον ο κ. Μπαλτάκος.
Την εµφανή και απόλυτη ιδιοτελή σκοπιµότητα της Νέας Δηµοκρατίας σε σχέση µε τη Χρυσή Αυγή, την αποκάλυψε πριν από
λίγους µήνες ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Ταµήλος, που παραδέχθηκε δηµόσια ότι αρχικά η δράση της Χρυσής
Αυγής βόλευε τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτό που συνέβη, πάρα πολύ
απλά είναι ότι η Χρυσή Αυγή από ένα σηµείο και πέρα έγινε εκλογικά επικίνδυνη για τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια για τη Νέα Δηµοκρατία.
Εποµένως, κύριοι συνάδελφοι, όσο κι αν ψάξετε στην Κυβέρνηση Σαµαρά, δεν θα βρείτε µετανοηµένους ακροδεξιούς που
ξαφνικά έγιναν ειλικρινείς αντιρατσιστές και αποφάσισαν να στηρίξουν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Φοβάµαι, όµως, ότι θα βρείτε το ακριβώς αντίθετο. Μιλώ για
κάποιους ακροδεξιούς που κατέληξαν στην Νέα Δηµοκρατία και
οι οποίοι, µάλιστα, έχουν την πολυτέλεια να εµπαίζουν τον
κόσµο.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα βλέπουµε να παίζεται εδώ πέρα το θέατρο του παραλόγου. Η Νέα Δηµοκρατία, προτείνει αυστηρές ποινές µε τις οποίες και συµφωνούµε, για τους αρνητές του
Ολοκαυτώµατος. Στη Νέα Δηµοκρατία, όµως, υπάρχει και ο τέως
Υπουργός κ. Γεωργιάδης, ο οποίος προωθούσε µέσω εκποµπής
του στην τηλεόραση βιβλίο µε τίτλο: «Εβραίοι, όλη η αλήθεια».
Θυµίζω, λοιπόν, ότι στο βιβλίο αυτό συµπυκνώνεται η απόλυτη
άρνηση του Ολοκαυτώµατος.
Αν, λοιπόν, οι παραπάνω θέσεις Βουλευτών και Υπουργών της
Νέας Δηµοκρατίας δεν συνιστούν την απόλυτη πολιτική σχιζοφρένεια, τότε είναι γεγονός ότι οι λέξεις έχουν χάσει κάθε νόηµα
πλέον για τη Συγκυβέρνηση.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµενη
στο υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, θέλω να υπενθυµίσω πως
µε τον ισχύοντα νόµο του 1979, δεν υπήρχαν ουσιαστικά καταδίκες για ρατσιστικές πράξεις από ελληνικά δικαστήρια. Εποµένως, πράγµατι, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να δούµε ένα νέο
νοµοθετικό πλαίσιο που να µπορούν να εφαρµόσουν τα δικαστήρια, για να µπορέσουν να προστατευθούν, πραγµατικά, οι συµπολίτες µας από φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες συναφείς σε
βάρος τους διακρίσεις.
Όµως, πρέπει να εξετάσουµε πολύ σοβαρά αν το συζητούµενο
νοµοσχέδιο συµβάλλει τελικά στον επιδιωκόµενο σκοπό. Για παράδειγµα, το άρθρο 1, στηρίζεται στη δηµόσια υποκίνηση ενεργειών που µπορούν να προκαλέσουν µίσος. Εδώ, όµως,
εισάγεται µια αόριστη έννοια που ανάγεται στη σφαίρα της ψυχολογίας και όχι της νοµικής επιστήµης. Για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, όπως αποδεικνύει και η σχετική ελληνική νοµολογία, είναι
αδύνατο να καταδικαστεί κάποιος απλά για την ενδεχόµενη πρόκληση ψυχικών καταστάσεων µίσους. Νοµικά απαιτείται κάποια
µετρήσιµη συνέπεια αυτών σε βάρος τρίτου.
Για να θυµηθούµε και το προηγούµενο προβληµατικό νοµοσχέδιο -αναφέροµαι στο αντιρατσιστικό του κ. Παπαϊωάννουυπήρχε εκεί η περίφηµη έννοια της «εχθροπάθειας» -εντός εισα-

2373

γωγικών η λέξη- για την οποία είχε γίνει πάρα πολλή κουβέντα,
η οποία κουβέντα και δεν κατέληξε πουθενά. Κανείς δεν την κατάλαβε, γιατί επρόκειτο για µια έννοια απολύτως αόριστη.
Ας δεχθούµε, όµως, προς στιγµήν ότι όλα αυτά έχουν ένα
νόηµα και ότι, για παράδειγµα, εγώ είµαι πιο εχθροπαθής από
εσάς. Αυτό σηµαίνει, κατ’ αντιστοιχία, ότι µπορεί κάποιος µε
λόγια να µου προκαλέσει µίσος πολύ πιο εύκολα για κάποιον
άλλον, να µε στρέψει δηλαδή ψυχικά εναντίον ενός τρίτου προσώπου.
Άρα, καταλήγουµε στο πρώτο συµπέρασµα, ότι για να µπορέσει να µεταβληθεί ο ρατσιστικός λόγος σε ρατσιστική διάθεση,
παρεµβάλλεται η «εχθροπαθής» -εντός εισαγωγικών η λέξη- ψυχοσύνθεση του υποκειµένου, εκείνου δηλαδή που επηρεάστηκε
αρνητικά από τα λόγια του ρατσιστή.
Αυτό µας οδηγεί στο δεύτερο αναπόδραστο συµπέρασµα, ότι
δεν υπάρχει λογικός τρόπος για να µπορέσουµε να µετρήσουµε
την απόκρουση του κάθε ατόµου ξεχωριστά σε τέτοια ερεθίσµατα. Εδώ το ρητό «άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου» τα λέει
όλα, πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει, δεν έχει επινοηθεί, δεν υφίσταται κλίµακα εχθροπάθειας. Όµως, ακόµα και αν υπήρχε η λεγόµενη ενδεχόµενη πρόκληση µίσους, οι συνέπειες -σύµφωνα µε
το νοµοσχέδιο- της άδικης πράξης είναι αδύνατον να µετρηθούν,
αν δεν υπάρχουν οι φυσικές συνέπειες σε βάρος ενός τρίτου,
όπως για παράδειγµα είναι οι υλικές ζηµιές κ.ο.κ.. Αυτό, γιατί τα
δικαστήρια δεν µπορούν, δεν είναι δυνατόν να τιµωρούν συναισθήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κλείσω τη σηµερινή επί
της αρχής τοποθέτησή µου για το αντιρατσιστικό µε µια µόνο
παρατήρηση για το άρθρο 2, η οποία δεν επηρεάζεται ακόµα και
από τις βελτιώσεις που έφερε ο κύριος Υπουργός.
Σωστά, κύριε Υπουργέ, αναφέρεται εκεί ρητά το Ολοκαύτωµα
και τα εγκλήµατα του ναζισµού ως περιπτώσεις κατά τις οποίες
πρέπει να ποινικοποιηθεί ο εγκωµιασµός, ο ευτελισµός ή η κακόβουλη άρνησή τους. Όµως, όταν µιλάµε για ρητές αναφορές
γενοκτονιών, θα έπρεπε ευθύς εξαρχής να έχουµε συµπεριλάβει
εκεί ρητή αναφορά, αφού το κάνουµε –και πολύ σωστά το πράττουµε, θα έλεγα- για µία συγκεκριµένη περίπτωση και για όλα τα
άλλα ήδη αναγνωρισµένα και όµοια µαζικά εγκλήµατα. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας λόγος διαχωρισµού της γενοκτονίας των
Εβραίων από τους Ναζί ή των Τούτσι από τους Χούτου έναντι
των γενοκτονιών που υπέστησαν άλλα έθνη και λαοί.
Εποµένως, κατά την άποψή µου είναι ελλιπής η αναφορά που
λέτε ότι θα συµπεριλάβετε στο άρθρο 2, καθώς θα έπρεπε ρητά
να περιγράφει τις γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και των Αρµενίων, ως τέτοιες. Άλλωστε, νοµίζω ότι
µιλούµε για µαζικά εγκλήµατα, τα οποία έχουν αναγνωριστεί από
το ίδιο το εθνικό κοινοβούλιο.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, περιµένουµε, κύριε Υπουργέ,
την τελική διατύπωση του άρθρου 2 και, βέβαια, την οποιαδήποτε λήξη των διαπραγµατεύσεών σας µε το ΠΑΣΟΚ για το σύνολο του νοµοσχεδίου. Μέχρι τότε και µε δεδοµένη την
προχειρότητα που διακρίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εφόσον
φέρατε την τελευταία στιγµή νοµοτεχνικές βελτιώσεις, ενώ είχατε όλο το περιθώριο χρόνου να το πράξετε, εµείς δηλώνουµε
ότι καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο αλλά επιφυλασσόµαστε βεβαίως να τοποθετηθούµε επί των άρθρων. Επίσης,
καταδικάζουµε ρητά κάθε κυβερνητικό θεατρινισµό που µας οδηγεί µακριά από τα ουσιαστικά προβλήµατα που ταλανίζουν τους
Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλό θα ήταν κάποια στιγµή σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα να µας
δώσετε το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού. Όλοι λένε τι είµαστε –διαφορετικά πράγµατα ο καθένας- και κανένας δεν µας
δίνει ποτέ το δικαίωµα να πούµε τι πρεσβεύουµε.
Θα σας πω πρώτα κάτι άσχετο. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ.
Τριαντάφυλλος –δυστυχώς, δεν είναι εδώ- είπε ότι είναι συγκινηµένος µ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Τον καταλαβαίνω αλλά τόσο
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συγκινήθηκα κι εγώ εχθές. Ανεξερεύνητη η ψυχή του νεοέλληνα,
κυρίες και κύριοι! Γι’ αυτό εµείς επιµένουµε και λέµε ότι αυτή η
κρίση δεν είναι τόσο οικονοµική, όσο ηθική και αξιών. Εχθές,
έστω και µερικές εκατοντάδες συµπολίτες µας, µαζεύτηκαν να
ζητωκραυγάσουν τον Τζέφρι, τον Γιώργο Παπανδρέου, σε ένα
συνονθύλευµα ανθρώπων, όπως είναι ο κ. Παπακωνσταντίνου, οι
ολετήρες, τα αρχιλαµόγια, οι κλέφτες, αυτοί που οδήγησαν τη
χώρα σ’ αυτό το σηµείο. Τους έσφιγγαν τα χέρια και έκλαιγαν
από χαρά! Μόνο ο Τσοχατζόπουλος έλειπε, κυρίες και κύριοι!
Σήµερα το πρωί, ο κ. Παναγιωτόπουλος της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι αντιπροσωπεύει τη δηµοκρατική Δεξιά. Γιατί, υπάρχει κι άλλη Δεξιά; Να µας τη δείξει. Ποιοι είναι; Έχουν άλλες
απόψεις; Δεν είναι δηµοκράτες; Τι εννοεί;
Υπάρχει µία ταραχή στη Νέα Δηµοκρατία, από τη στιγµή που
στο προτελευταίο ταξίδι ο κ. Σαµαράς συναντήθηκε µε τον κ.
Σόιµπλε και τον κ. Γιούνκερ και του είπαν: «Πρόσεξε, η Ντόρα
ήρθε και µας είπε ότι έχει έτοιµη τετρακοµµατική κυβέρνηση.
Μάζεψε τους εκατόν ογδόντα.» Μεγάλη η σπουδή από εδώ και
πέρα!
Το σύµφωνο συµβίωσης, βέβαια, απεσύρθη, όχι τόσο λόγω
των αντιρρήσεων που έχει η Εκκλησία –γιατί είναι αλήθεια ότι
ένα µέρος της Εκκλησίας θα ήθελε ένα τέτοιο σύµφωνο συµβίωσης- αλλά λόγω της ανόδου της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι το
αίτιο.
Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ µας παρουσιάζεται σ’ αυτό εδώ το νοµοσχέδιο βασιλικότερος του βασιλέως. Ζητά να εκτελεστούν οι
εντολές των παγκόσµιων µαφιόζων και να γίνουν πιο σκληρές,
πιο αποτελεσµατικές.
Επιθυµεί πλέον ως κόµµα εξουσίας την ολική φίµωση, επιβεβαιώνοντας τη δουλική υποταγή του στα ιδεολογήµατα της νέας
τάξης. Με τη Νέα Δηµοκρατία, ως προς το µείζον που είναι η φίµωση, είναι βέβαια απόλυτα σύµφωνοι. Στο έλασσον, που είναι
ας πούµε η γενοκτονία των Ποντίων, εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
Οι τριάντα οκτώ δε «αντάρτες» της Νέας Δηµοκρατίας θα
βρουν µια καλή δικαιολογία για να ψηφίσουν και αυτό το νοµοσχέδιο και θα πουν µετά αυτό το αµίµητο που είπε και η κ. Πιπιλή
για τον ΕΝΦΙΑ, όταν είδε τη γενική κατακραυγή, ότι δηλαδή
«Εµείς άλλο νόµο ψηφίσαµε».
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο στην Αριστερά. Σε κάποιες εκδηλώσεις που κάνει τώρα τελευταία -αλλά και από παλαιότερα,
απέναντί µας- κρεµάνε κάτι πανό και γράφουν «NO PASARAN»
στα ισπανικά. Δεν ξέρω τι σηµαίνει «NO PASARAN». Ξέρω τι είναι
η Πασιονάρια. Πάντως, η ιστορία έχει δείξει ότι εµείς pasaramos
όποτε χρειάστηκε.
Το παρόν νοµοσχέδιο, είναι αποτέλεσµα έντονων ζυµώσεων
και κυρίως παρεµβάσεων ξένων κέντρων εξουσίας. Έρχεται να
αλλάξει το παλιό υφιστάµενο καθεστώς του παλαιού ν. 927/1979.
Ο νόµος εκείνος όµως, είχε ψηφιστεί για να καλύψει κάποιες αναγκαιότητες υποτίθεται της εποχής και της κοινωνίας, αναγκαιότητες που βέβαια δεν έχουν καµµία σχέση µε αυτά που θέλετε
σήµερα εσείς να µεθοδεύσετε και κατά τη συνηθισµένη σας πρακτική τα φέρνετε σε Θερινό Τµήµα.
Το τωρινό αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο, όπως το αποκαλείτε,
αποδέχεστε εσείς οι ίδιοι, ότι αυτό που πάει να δηµιουργήσει νοµικά ενδέχεται να προσβάλλει το ατοµικό δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης -αυτό είναι κάτι που µνηµονεύεται ακόµα και
στην εισηγητική έκθεση- και µε ένα γενικό και απροσδιόριστο
όρο «καταπολέµησης του ρατσισµού και της ξενοφοβίας» στην
ουσία νοµοθετικά προσπαθεί να κάνει ό,τι έχει δυστυχώς γίνει
σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, δηλαδή να ποινικοποιήσει
απόψεις και αντιλήψεις.
Ξεκινώντας από το πρώτο κιόλας άρθρο, το άρθρο 1, στα περί
υποκίνησης βίας ή µίσους µε βάση το χρώµα, τη θρησκεία, την
εθνοτική καταγωγή κ.λπ., τονίζουµε ότι αυτό είναι κάτι που ενέχει
έναν τεράστιο υποκειµενισµό από µόνο του.
Ποιος είναι αυτός που προτρέπει; Πώς προτρέπει; Και από πού
προκύπτει ότι µία βίαιη ενέργεια κατά συγκεκριµένου προσώπου
προήλθε από προτροπή δική του;
Για να γίνουµε πιο σαφείς τώρα, µε το άρθρο αυτό, έτσι όπως
είναι διατυπωµένο, ποινικοποιείται το οτιδήποτε. Αν παραδείγµα-
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τος χάριν ένας αλλοδαπός δεχθεί επίθεση από άγνωστο δράστη
-κατά τη διατύπωση του άρθρου- από κάπου θα πρέπει να προήλθε αυτή η ενέργεια, κάποιος θα προέτρεψε, κάποιος θα παρακίνησε, κατά την άποψη όσων συνέταξαν αυτό το νοµικό
µόρφωµα. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο ακόµα και να καταστρατηγηθούν δικαιώµατα.
Εκτός από το κοµµάτι της βίας, βλέπουµε τον όρο «διακρίσεις
ή µίσος κατά οµάδας προσώπων κ.λπ.». Με τη φράση –προσέξτε!- «…µπορούν να προκαλέσουν…» οδηγεί η διεύρυνση του
αξιόποινου σε αοριστία επικίνδυνη για τον ποινικό νόµο, θέτοντας τα συγκεκριµένα εγκλήµατα στα εγκλήµατα διακινδύνευσης,
δηλαδή όταν το προστατευόµενο έννοµο αγαθό δεν είναι ανάγκη
να πληγεί, αλλά αρκεί να διακινδυνεύσει.
Τι ακριβώς θέλετε να περάσετε µέσα από αυτό; Να διώκετε
τους ιδεολογικούς σας αντιπάλους χωρίς απολύτως κανένα στοιχείο, γιατί τα εγκλήµατα βλάβης απαιτούν απόδειξη της βλάβης
του προστατευόµενου αγαθού, που εδώ στην ουσία δεν υπάρχει.
Το σίγουρο είναι ότι βάζετε επικίνδυνους υποκειµενισµούς, οι
οποίοι αν ήταν µόνο σε άλλο επίπεδο, δεν θα υπήρχε πρόβληµα.
Εδώ όµως προσπαθείτε να διευρύνετε κάποιες έννοιες και στην
πράξη θα καταλήξετε να ποινικοποιείτε το καθετί: από µία απλή
διατύπωση γνώµης, έστω και καυστικής, µέχρι µια ιδεολογική αντίληψη.
Παλιά υπήρχε ο όρος «εχθροπάθεια». Τώρα βλέπουµε τη λέξη
«µίσος». Τι προσπαθείτε τώρα να κάνετε; Να ποινικοποιήσετε τα
αισθήµατα, τις αισθήσεις, τα συναισθήµατα; Όπως οι νοµικοί
γνωρίζουν καλύτερα από εµένα, το Ποινικό Δίκαιο ασχολείται µε
πράξεις, όχι µε σκέψεις, ιδέες ή συναισθήµατα.
Αν θέλετε να αντιµετωπίσετε ρατσιστικές συµπεριφορές κοιτάξτε να θωρακίσετε την ελληνική πολιτεία και την ελληνική κοινωνία από την τροµακτική εγκληµατικότητα των λαθροµεταναστών και αλλοδαπών.
Αντί να προσπαθείτε να ποινικοποιείτε ιδέες και αντιλήψεις,
προσπαθήστε να προστατεύσετε τους συµπολίτες µας στις γειτονιές της Αθήνας. Σε τελική φάση και αυτοί ζητούν την προστασία σας, αφού µε το δικό σας πάντα σκεπτικό υφίστανται µίσος
και βία λόγω της εθνικής τους καταγωγής και του θρησκεύµατός
τους. Ενώ το άρθρο 5 του Συντάγµατος λέει ότι κανείς δεν διώκεται για το χρώµα, τη φυλή, τη θρησκεία και τα πολιτικά του πιστεύω -και σωστά- έρχεστε εσείς τώρα και τι λέτε; Δεν διώκεσαι
µεν, αλλά εάν εµείς διαπιστώσουµε ότι µε αυτά που λες προκαλείς µίσος, τότε θα τιµωρηθείς.
Στις τελεσθείσες πράξεις, τώρα, από δηµόσιο λειτουργό ή
υπάλληλο κατά την άσκηση των ανατεθειµένων σε αυτούς καθηκόντων, στην πράξη ξέρετε τι θα γίνει; Θα πηγαίνει, ας πούµε,
ένας -ο οποιοσδήποτε- και θα κλέβει µια τσάντα -ένας Πακιστανός, παραδείγµατος χάριν, στον Άγιο Παντελεήµονα- και όταν
συλλαµβάνεται, θα επικαλείται ότι αυτό γίνεται για λόγους που
έχουν να κάνουν µε το χρώµα ή µε τη φυλή του.
Είναι επικίνδυνα µονοπάτια αυτά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα!
Για να µην πούµε για το θέµα της θρησκείας, για να µην πούµε
για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδοµάδας, να µην πούµε για
κλασικούς Έλληνες λογοτέχνες, για τον Παλαµά, για δηµοτικά
τραγούδια που µε το εκτρωµατικό νοµοσχέδιο θα είναι υπό
διωγµό, για παροιµίες, έθιµα, για ένα κοµµάτι της πολιτιστικής
µας κληρονοµιάς.
Στο άρθρο 2 αναφέρεστε στην ποινικοποίηση του εγκωµιασµού, της επιδοκιµασίας και της κακόβουλης άρνησης της σηµασίας των εγκληµάτων γενοκτονίας ή κατά της ανθρωπότητας
και των εγκληµάτων πολέµου, καθώς και του Ολοκαυτώµατος και
του ναζισµού, διατύπωση τελείως απαράδεκτη, διατύπωση που
φαίνεται ότι είναι καθ’ υπαγόρευση διάφορων κέντρων εκτός Ελλάδος. Φέρνετε και στην πατρίδα µας την ποινικοποίηση του
Ολοκαυτώµατος, κάτι που ισχύει και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού. Το πρώτο ολίσθηµα -για να µη χρησιµοποιήσουµε κάποια πιο σκληρή λέξη- γίνεται µε τον διαχωρισµό τους,
υποτίθεται, γιατί ιστορικά υπάρχει αµφισβήτηση επιστηµονική γενοκτονίας που έγινε εναντίον των Εβραίων από τους ναζί τον
Β’Παγκόσµιο Πόλεµο, έναντι των άλλων γενοκτονιών που υπέστησαν έθνη και λαοί της περιοχής. Συγκεκριµένα, αναφέρεται
µόνο το Ολοκαύτωµα. Γιατί; Καµµία άλλη γενοκτονία δεν υπήρχε
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ή δεν υπάρχει; Δεν αναφέρονται ονοµαστικά οι γενοκτονίες των
Ελλήνων του Πόντου και της Μικρά Ασίας, καθώς και των Αρµενίων, οι οποίες, όµως, έχουν αναγνωριστεί µε νόµο;
Η, δε, αιτιολογική έκθεση όσον αφορά το συγκεκριµένο άρθρο
αναφέρει τα εξής: «Προβλέπεται ειδικότερα η ποινικοποίηση των
ξενόφοβων και ρατσιστικών συµπεριφορών που εκδηλώνονται
µε αφορµή τον εγκωµιασµό ή την κακόβουλη άρνηση ή την εκµηδένιση της σηµασίας των εγκληµάτων γενοκτονίας, των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκληµάτων πολέµου,
όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ή στο άρθρο 6 του Καταστατικού
του Διεθνούς Στρατοδικείου που προσαρτάται στη Συµφωνία του
Λονδίνου της 8ης Αυγούστου του 1945, εφόσον θεωρούνται πρόσφορες να οδηγήσουν στη θυµατοποίηση οµάδων ή προσώπων.»
Η ποινική απαξία των συγκεκριµένων συµπεριφορών συνίσταται στην κακόβουλη άρνηση ή εκµηδένιση ιστορικών γεγονότων,
χωρίς σε καµµία περίπτωση να επιδιώκεται η απαγόρευση ή η
ιδεολογική χειραγώγηση της επιστηµονικής έρευνας. Γι’ αυτό άλλωστε οι πράξεις αυτές τιµωρούνται µόνο εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήµατα µε αµετάκλητη απόφαση είτε ελληνικού
είτε διεθνούς δικαστηρίου. Δηλαδή, επί της ουσίας εάν ψηφιστεί
αυτός ο νόµος, όποιος στην Ελλάδα εγκωµιάζει ή αρνείται το
Ολοκαύτωµα και τη γενοκτονία των Τούτσι από τους Χούτου,
όπως χαρακτηριστικά γράφτηκε σε ένα εύστοχο άρθρο, που
αναγνωρίστηκαν από Διεθνές Δικαστήριο, θα τιµωρείται από τον
συγκεκριµένο νόµο, ενώ οι κεµαλιστές θα είναι ελεύθεροι να λοιδορούν τα θύµατα και τους απογόνους της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αφού οι γενοκτονίες αυτές δεν έχουν
αναγνωριστεί από ελληνικό ή διεθνές δικαστήριο.
Κουβέντα για τις σφαγές των Ελλήνων, των Ελλήνων του Πόντου ή της Μικράς Ασίας, για τις σφαγές των Αρµενίων και για τα
τόσα πραγµατικά ολοκαυτώµατα του Ελληνισµού!
Τώρα, όσον αφορά τον όρο «εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας» µε το σκεπτικό αυτό και οι νατοϊκοί βοµβαρδισµοί στη Σερβία εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας ήταν. Από την άλλη, το
νεοταξικό κατεστηµένο θεωρεί ότι οι Σέρβοι έκαναν εγκλήµατα
κατά της ανθρωπότητας. Άρα, εάν κάποιος υποστηρίξει σε κάποια δηµόσια τοποθέτηση ότι οι Σέρβοι δεν είναι σφαγείς αλλά,
αντίθετα, οι νατοϊκοί είναι, θα έχει διαπράξει όχι εγκωµιασµό εγκλήµατος, αλλά -κατά την αντίληψή σας- άρνηση εγκλήµατος.
Να υπενθυµίσουµε, βέβαια, πως όταν το Μάη του 2013 επιχειρήθηκε να κατατεθεί το ίδιο νοµοσχέδιο, στο οποίο αναφερόταν
ότι ετιµωρείτο ο εγκωµιασµός, η επιδοκιµασία και η κακόβουλη
άρνηση της σηµασίας των εγκληµάτων γενοκτονίας που έχουν
αναγνωριστεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο, γνωστή και µη εξαιρετέα Βουλευτής έκανε µια «εκστρατεία», ζητώντας να απαλειφθεί η συγκεκριµένη προβληµατική διάταξη, η οποία, σύµφωνα
µε την άποψή της, θα µπορούσε να έχει στη χώρα µας πολύ σοβαρότερες συνέπειες, αν χρησιµοποιηθεί όχι για την άρνηση εγκληµάτων του ναζισµού, αλλά για εθνικιστικούς λόγους.
Προσέξτε: Για εθνικιστικούς λόγους!
Και εδώ υποκειµενισµός. Τι θα πει δηλαδή «επιδοκιµάζει», «ευτελίζει» ή «κακόβουλα αρνείται»; Αν, δηλαδή, κάποιος εκφέρει
έναν λόγο επιστηµονικό, ιστορικό και διατυπώσει κάποιον προβληµατισµό και ίσως εκφέρει και µια γνώµη για το ιστορικό συµβάν που δεν είναι αρεστή, αυτός θα διώκεται και θα τιµωρείται;
Με αυτό το σκεπτικό δεν θα ποινικοποιήσετε τυχόν ιστορικές ή
άλλες αναλύσεις για το Ολοκαύτωµα, όπως έγινε στο εξωτερικό
µε την περίπτωση του Ντέιβιντ Ίρβινγκ, αλλά ποινικοποιείτε την
ιστορία, την επιστήµη και την έρευνα. Για να τελειώνουµε.
Να σας ρωτήσουµε και κάτι άλλο: Κύριε Υπουργέ, θα λάβετε
υπ’ όψιν σας το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που από
το 2009 µε συντριπτική πλειοψηφία 553 υπέρ και 44 κατά καταδίκασε τα εγκλήµατα του κοµµουνισµού; Όχι, δεν θα το κάνετε
αυτό. Δεν γίνεται, γιατί δεν έχετε τα κότσια. Είστε δουλοπρεπείς
απέναντι στην Αριστερά. Το ΚΚΕ, βέβαια, φοβάται ότι θα βγει
εκτός νόµου. Αυτό το νοιάζει. Εδώ, είναι εκτός πραγµατικότητας
και το ενδιαφέρει ο νόµος!
Στο άρθρο 3 γίνεται µια προσπάθεια να φιµωθεί το διαδίκτυο
επειδή γίνεται και εκεί µία ανταλλαγή απόψεων, και φίµωση ειδικά στη νεολαία. Και εκεί –το ξέρετε όλοι σας- το παιχνίδι το
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έχουµε κερδίσει προ πολλού. Εκεί είναι σαφές ότι θα δηµιουργηθεί τεράστιο θέµα, αφού στην πράξη θα ποινικοποιήσετε τους
πάντες και τα πάντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό µόνο. Δεν θα δευτερολογήσω.
Στο δε άρθρο 4, στην ευθύνη των νοµικών προσώπων ή των
ενώσεων προσώπων, η προσπάθειά σας να ποινικοποιήσετε πολιτικούς φορείς, κόµµατα ή οποιαδήποτε ένωση προσώπων, σωµατείο, σύλλογο κλπ., είναι δεδοµένη. Όχι, όµως, σε τέτοιο
σηµείο που να βάζετε µια ατοµική ενέργεια του οποιουδήποτε
να δεσµεύει το οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων. Και φυσικά επιβάλλετε πρόστιµα για αυστηρές διοικητικές
κυρώσεις. Και, βέβαια, για πρώτη φορά φέρνετε λογοκρισία και
φιµώνετε και τα µέσα ενηµέρωσης, όπου και εκεί βλέπουµε να
επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιµα µε εξαιρετική ευκολία για
το οτιδήποτε.
Και δεν πάµε µακριά. Σχόλια κατά του τουρκικού επεκτατισµού
να κάνει, παραδείγµατος χάριν, δηµοσιογράφος σε τοπικό κανάλι της Θράκης, γιατί τάχα προκαλεί µε τον λόγο του, προτρέπει
κ.λπ., αµέσως θα έρχονται κυρώσεις και πρόστιµα. Με το εκτρωµατικό σκεπτικό σας σύλλογοι Ποντίων, Αρµενίων, Κούρδων,
ακόµη και οι πολεµιστές του ’74 στην Κύπρο θα βρίσκονται υπό
διωγµό. Αν υποτεθεί ότι το νοµικό πρόσωπο στο οποίο µπορεί να
επιβληθούν κυρώσεις και διοικητικά πρόστιµα είναι εφηµερίδα,
δεν οδηγείτε έτσι σε περιορισµό τον Τύπο; Αν της καταλογιστεί,
παραδείγµατος χάριν, ένα πρόστιµο 300 000 ευρώ και δεν µπορέσει να πάρει αναστολή από το Συµβούλιο της Επικρατείας
µέχρι να γίνει το ποινικό δικαστήριο και να τελειώσουν όλα –µπορεί να περάσουν τρία ή τέσσερα χρόνια- τι γίνεται µέχρι τότε;
Στο άρθρο 5 -µην τυχόν και σας ξεφύγει!- βάζετε την αυτεπάγγελτη δίωξη και µε σκεπτικό πρωτάκουστο δεν καταβάλλει ο πολιτικός ενάγων παράβολο υπέρ του δηµοσίου. Απλώς εδώ θα
αναφέρουµε πως στον µέχρι τώρα νόµο που ίσχυε, είχε στην
πράξη δηµιουργηθεί ζήτηµα για το ποιος νοµιµοποιείται να είναι
πολιτικός ενάγων. Και εδώ είναι σαφές ότι θα δηµιουργηθούν
προβλήµατα, γιατί το σκεπτικό σας το γνωστό σύνθηµα «Φονιάδες των λαών, Αµερικάνοι!» θα νοµιµοποιεί τον κάθε Αµερικανό
πολίτη να παρίσταται ως πολιτικός ενάγων. Θα αφήσετε τέτοια
υπέρµετρη διεύρυνση των ορίων της πολιτικής αγωγής; Στην
πράξη θα υπάρχει ζήτηµα το οποίο θα το αντιµετωπίσουν, βέβαια, τα δικαστήρια. Όµως, µήπως θα είστε Υπουργός;
Το νοµοσχέδιο αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι αντισυνταγµατικό.
Ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και θα οδηγήσει σε περιπέτειες και
σε απίστευτο περιορισµό του δικαιώµατος της ελευθερίας της
έκφρασης.
Πρόθεση των συντακτών του νόµου αυτού δεν είναι µόνο το
χτύπηµα των εθνικιστικών και πατριωτικών αντιλήψεων. Είναι το
φίµωµα κάθε φωνής και αντίληψης, από όπου κι αν αυτή προέρχεται, που δεν είναι σύµφωνη µε τη νέα τάξη πραγµάτων, µε τους
γνώµονες και τους διαβήτες, µε την κάθε γνώµη και αντίληψη
που αντιστέκεται στην υποδούλωση των εθνών, των λαών και των
πολιτισµών τους.
Όσο χτυπάτε επιδεικτικά τη Χρυσή Αυγή, όσο τη φιµώνετε,
όσο χτυπάτε το εθνικιστικό κίνηµα και όσο µας πολεµάτε τόσο
θα θεριεύουµε. Στην προσπάθεια αυτή της ισοπέδωσης των πάντων που προσπαθείτε να επιβάλετε, στη δηµιουργία µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας που σας πιέζουν να φτιάξετε, σε
ανελεύθερες πρακτικές που καταργούν την ελεύθερη έκφραση,
εµείς οι Έλληνες εθνικιστές θα αντιδράσουµε µε κάθε τρόπο για
το καλό της πατρίδας και του λαού µας. Εσείς φροντίστε τάχιστα
να αναλάβετε τις ευθύνες σας απέναντι στην ιστορία και κυρίως
στη συνείδησή σας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννης Πανούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να κάνουµε κάποιες οριοθετήσεις, γιατί έτσι όπως ακούω να µιλάνε οι
συνάδελφοι, µοιάζει σαν όλα να είναι ρατσισµός.
Προφανώς, έχουµε τον βιολογικό ρατσισµό, έχουµε τον λει-
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τουργικό ρατσισµό, έχουµε τον πολιτισµικό ρατσισµό και έχουµε
και τον φοβικό ρατσισµό. Από την άλλη µεριά, όµως, δεν µπορούµε να συγχέουµε κάθε κοινωνικό αποκλεισµό, κάθε κοινωνική
ανισότητα και κάθε κοινωνική αδικία ή και κάθε στερεότυπο µε
τον ρατσισµό. Διότι τότε κάθε τι είναι ρατσισµός.
Υπάρχει η Διεθνής Διάσκεψη της UNESKO το 1978, που εξέδωσε τη Διακήρυξη υπέρ της Φυλής και της Φυλετικής Προκαταλήψεως. Εκεί πρέπει να στηριχθούµε για να δούµε ποιο είναι
το κρίσιµο στοιχείο του ρατσισµού γιατί, κάθε κοινωνικός αποκλεισµός δεν είναι ρατσισµός. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, κάθε
φτωχός και άνεργος θα εµπίπτει σε µια ρατσιστική αντίληψη και
κάθε διαφοροποίηση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ρατσιστική.
Τι λέει, όµως, η UNESKO; Κάθε θεωρία που ενέχει τον ισχυρισµό ότι φυλετικές ή εθνικές οµάδες είναι ανώτερες ή κατώτερες,
αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι ορισµένοι θα είχαν το δικαίωµα
να εξουσιάσουν ή να παραµερίσουν άλλες, που τις θεωρούν κατώτερες, είτε βασίζει αξιολογικές κρίσεις σε φυλετικές διαφορές,
τότε πράγµατι έχουµε ρατσισµό. Άρα το στοιχείο που κάνει µια
συµπεριφορά ρατσιστική δεν είναι η κοινωνική ανισότητα. Είναι
η αίσθηση του ανώτερου και του «δικαιώµατος» αυτού του ανώτερου να εξουσιάζει τους άλλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι έχει συµβεί; Έχουµε δει καθεστώτα που εφαρµόζουν επισήµως τον ρατσισµό σε κρατικό
επίπεδο. Και, βέβαια, έχουν αυταρχική διακυβέρνηση. Έχουµε
δει κοινωνικά συστήµατα που οδηγούν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα και µε έναν λειτουργικό ρατσισµό, που εκµεταλλεύεται τα
παραδοσιακά µίση των λαών και τα βάζει να συγκρούονται. Επίσης, έχουµε δει και ένα περίεργο φαινόµενο στη χώρα µας: Μερικοί να πιστεύουν ότι είναι συγχρόνως αληθινοί δηµοκράτες και
αληθινοί ρατσιστές. Βέβαια, δεν µπορεί εύκολα να διασυνδέσει
κανείς όλες τις ρατσιστικές και εξτρεµιστικές τάσεις µε έναν
άκαµπτο κανόνα, χωρίς εξαιρέσεις. Γιατί πολλές φορές βλέπουµε αυταρχικά καθεστώτα να µην έχουν ρατσιστικές τάσεις
και συµπεριφορές ή και το ανάποδο. Ούτε µπορεί να χρεώσουµε
όλη την κοινωνία ότι, εφόσον υπάρχουν κάποια ρατσιστικά στοιχεία, όλη η κοινωνία βαίνει προς τον ολοκληρωτισµό.
Μολονότι ο ρατσισµός και ο φασισµός αποτελούν φαινόµενα
µε ορισµένα κοινά ιδεολογικά στοιχεία και συχνά συνδέονται µε
ιστορικές εκδηλώσεις, παραµένουν εντούτοις χωριστές κατηγορίες πολιτικής και κοινωνικής συµπεριφοράς. Προσπαθούµε να
αντιµετωπίσουµε τον δεξιό εξτρεµισµό µε το ποινικό δίκαιο. Γίνεται; Θα το δούµε. Άρα ο ρατσισµός και ο φασισµός δεν οριοθετούνται εύκολα, καθώς εµπλέκονται ιστορικές πολιτικές,
ακόµα και συναισθηµατικές παράµετροι. Το ερώτηµα είναι αν ο
ρατσισµός συνιστά αναπόσπαστο τµήµα του οργανωµένου φασισµού. Ο ιστορικός φασισµός περιλαµβάνει τον υπερεθνικισµό,
τον αντικοινοβουλευτισµό, τον αντιφιλελευθερισµό, τον λαϊκισµό,
τον αντικοµµουνισµό και συχνά περιλαµβάνει κι ένα είδος µυστικισµού. Όµως, µια οικονοµίστικη ερµηνεία του φασισµού δεν
αρκεί για να εξηγήσει το φαινόµενο, καθώς δεν αποτελεί µια
γραµµική εξέλιξη.
Πάµε, όµως, σε αυτό που θέλει να τιµωρήσει ο νόµος. Ο νόµος
πρέπει να τιµωρεί το έγκληµα, τη βία. Υπάρχει ασυµφωνία των
κοινωνικών επιστηµόνων ως προς τον ορισµό του εγκλήµατος µίσους.
Δηλαδή, το κίνητρο επιλογής του δράστη που είναι η προκατάληψη κατά της οµάδας δεν αρκεί. Πρέπει να εγκληµατήσει.
Πολλές φορές, βέβαια, δεν πρόκειται για «καθαρό µίσος», αλλά
για αντιλήψεις, τάσεις, συµπεριφορές και πράξεις που αφορούν
σε ορισµένη κοινωνική κατηγορία, µέσα στην οποία κρύβονται
και οικονοµικά και πολιτικά και άλλα στοιχεία.
Έχουµε οµάδες «στόχους» και οµάδες «µισητής δράσης».
Αυτά τα εγκλήµατα µίσους στρέφονται κατά ευάλωτων φυλετικών στόχων. Πίσω, όµως, από αυτές τις επιθέσεις, επαναλαµβάνω, υπάρχει οργάνωση µε διάφορους σκοπούς.
Τα εγκλήµατα µίσους προκαλούνται από εχθρότητα σε ειδική
φυλή, εθνική µειονότητα κ.λπ.. Η προκατάληψη ή η αρνητική
πρόσληψη του άλλου ή της οµάδας καταλήγουν σε φυλετικά εγκλήµατα, αφού έχει κατηγορηθεί, βέβαια, όλη η συγκεκριµένη
οµάδα και η πολυπολιτισµικότητα ως γενεσιουργός αιτία του εγκλήµατος. Όµως, αυτό πρέπει να τιµωρεί ο νόµος, το έγκληµα
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µίσους. Όχι ακόµα και τον ακραίο ρατσιστικό λόγο. Και εκεί είναι
όλο το πρόβληµα.
Στα εγκλήµατα µίσους ο δράστης αρνείται την ύπαρξη του θύµατος ως τέτοιου, δηλαδή ως ανθρώπινου όντως. Από την άλλη
µεριά το θύµα του εγκλήµατος µίσους νιώθει διπλά τραυµατισµένο, διότι γνωρίζει ότι ο δράστης είχε ένα γενικά απρόσωπο
κίνητρο που απευθύνεται µε βία σε αυτόν, αλλά αλλού στέλνει
το µήνυµα: «Δεν σας θέλουµε». Το δίληµµα δεν είναι το συγκεκριµένο πρόσωπο αλλά όλη η οµάδα. Γι’ αυτό και τα εγκλήµατα
προκατάληψης πρέπει να τιµωρούνται βαρύτερα από τα αντίστοιχα απλά εγκλήµατα.
Υπάρχουν, βέβαια, και αντίθετες απόψεις. Ορισµένοι ισχυρίζονται ότι η αντιρατσιστική νοµοθεσία δηµιουργεί περισσότερα
προβλήµατα από αυτά που λύνει. Ορισµένοι αναρωτιούνται πώς
συνδυάζεται η ελευθερία της έκφρασης και της ανάπτυξης της
προσωπικότητας µε την τιµωρία των εγκληµάτων προκατάληψης.
Για παράδειγµα, υπάρχει ένα γενικό κίνητρο αντιπάθειας; Στα εγκλήµατα µίσους πέφτει κάποιος θύµα γι’ αυτό που είναι; Μήπως
τα περισσότερα εµπεριέχουν κι άλλα στοιχεία, απλώς αυτό που
εµφανίζουν µπροστά είναι το µίσος, ένα ψευτοεχθρικό στοιχείο,
ενώ πίσω υπάρχει διαπλοκή; Ακόµα, όµως, και στις συµβολικές
πράξεις µίσους, Κου Κλουξ Κλαν, κι αυτές δεν καλύπτονται από
την ελευθερία έκφρασης. Μπορεί να τιµωρηθούν ως απειλή κατά
των προσώπων, αλλά αν έχουµε βία.
Οι απόλυτες απαγορεύσεις έκφρασης ρατσιστικής ιδέας και
η διέγερση σε µίσος µε βάση τη ρατσιστική προπαγάνδα, θέλουν
οριοθετήσεις. Η ελευθερία της έκφρασης δεν πρέπει να ποινικοποιείται ούτε συλλογική ευθύνη να θεσµοθετείται, όσο κι αν ο
ρατσιστικός λόγος είναι ένας λόγος φονιάς, γιατί κουβαλάει έγκληµα και βία, ένα φονικό όργανο κατά των ανθρώπων, των θεσµών και των ιδεών. Μόνο µε αντίλογο µπορούµε να τον
αντιµετωπίσουµε.
Ο πολιτικός αυτός λόγος µπορεί να διαµορφώσει τόσο ρατσιστικές όσο και αντιρατσιστικές συνειδήσεις. Ο ποινικός έλεγχος
του λόγου µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές εκτός του
ρατσισµού και θέλει προσοχή. Η φίµωση λόγω διαφωνιών είναι
ασύµβατη µε τα φιλελεύθερα καθεστώτα. Γύψος στη γλώσσα
δεν νοείται και τα εγκλήµατα µίσους πρέπει να τιµωρούνται.
Όµως, να δούµε πότε και πώς και µε ποια διατύπωση.
Η εχθροπάθεια ως καλλιέργεια αλλά και η εξωτερίκευση συναισθηµάτων µίσους δεν µπορεί να γίνει βάση ενός ιδιώνυµου
εγκλήµατος. Η ετερότητα και η διαφορετικότητα δεν µπορούν
να ταυτιστούν µε την εχθρότητα. Προσοχή, όµως, από την προκατάληψη στην ποινικοποίηση ο δρόµος είναι σπαρµένος µε θεσµικά αγκάθια.
Επειδή µιλάµε για ξενοφοβία, θα ήθελα να πω ότι η ξενοφοβία
είναι ένας όρος φορτισµένος µε ψυχολογικά ηθικά και άλλα κριτήρια φόβου και αυτοσυντήρησης που δεν ποινικοποιούνται.
Όταν φοβάται κάποιος, δεν ποινικοποιείται ο φόβος. Η πρόκληση
ξενοφοβικών αντανακλαστικών µε ψευδείς ειδήσεις είναι άλλης
τάξης θέµα, σε σχέση µε τη δηµοσιότητα προσωπικών ξενοφοβικών απόψεων, χωρίς όµως πρόθεση επηρεασµού της κοινής
γνώµης ή διασάλεψης της τάξης. Έτσι, λοιπόν, το κριτήριο πρέπει να παραµείνει η επιθετική ετοιµότητα, η πραγµατική δύναµη
υποκίνησης, η κινητοποίηση των δυνάµεων βίας και τελικά η βία.
Ο φόβος από τον ρατσιστικό λόγο δεν πρέπει να γίνει για τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου ένας σταυρός µαρτυρίου, που
θα κουβαλάνε στην πλάτη και ένοχοι και αθώοι.
Υπάρχει ένα βασικό ερώτηµα: Αν θα ποινικοποιήσουµε και θα
διαµορφώσουµε νέα άρθρα στον Ποινικό Κώδικα ή θα αναγνωρίσουµε βαρυντικές περιστάσεις µε ειδική απαξία στα ισχύοντα
εγκλήµατα.
Κάθε έγκληµα του Ποινικού Κώδικα µπορεί να είναι ρατσιστικό,
µε ή χωρίς βία ή απειλή βίας, προσβολή τιµής, γενετήσια ελευθερία. Κάθε ρατσιστικός λόγος, όµως, δεν είναι αναγκαστικά και
ρατσιστικό έγκληµα. Άρα πρέπει να πάρουµε µια απόφαση: Αν
θα έχουµε ένα γενικό ποινικό µέρος και αυτό που ονοµάζουµε
ένα ποινικό µέρος του εχθρού -αντιτροµοκρατικός, αντιρατσιστικός και πάει λέγοντας- ή αν θα προσέξουµε τη διατύπωση του
συγκεκριµένου νόµου.
Στηριζόµενοι στη δοµή του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ,
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αυτές οι πράξεις πρέπει να είναι αντικειµενικά πρόσφορες για να
κινητοποιήσουν µία τέλεση εγκλήµατος, έστω κι αν δεν χρειαστεί
να αποδειχθεί ότι πράγµατι τελέσθηκαν τα εγκλήµατα.
Άρα οι συνθήκες, η κινητοποίηση αορίστου αριθµού ατόµων
κ.λπ., αποτελούν κρίσιµους παράγοντες. Δηλαδή υποκίνησε
µίσος, παρ’ όλο που αυτή η λέξη δύσκολα µπορεί να µπει σε νοµικό ορισµό. Δεν προϋποθέτει αναγκαία προτροπή σε πράξη
βίας, σε εγκληµατική ενέργεια. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε έκφραση
σκέψεων, ιδεών που δεν δηµιουργεί έστω και µία δυνατότητα αντικειµενικού κινδύνου για το συγκεκριµένο έννοµο αγαθό δεν
µπορεί να είναι καν αρχικά άδικη συµπεριφορά.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι για τον ρατσιστικό λόγο των δηµοσιογράφων, µε παρουσίαση ρατσιστικών γνωµών τρίτων
ακόµα και µε αξιόποινο περιεχόµενο στις εφηµερίδες και στην
τηλεόραση. Αν ο δηµοσιογράφος, δε, συµβάλλει ενεργητικά
στην αντιρατσιστική πληροφόρηση και τον αντισχολιασµό, δεν
πρέπει να είναι ποινικά υπεύθυνος. Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όταν πράγµατι ο λόγος είναι
τυπικά επιστηµονικός ή ενηµερωτικός, όταν ο δηµοσιογράφος
κρατά αποστάσεις, όταν γενικά τηρείται το αναγκαίο µέτρο για
την ενηµέρωση της κοινής γνώµης σχετικά µε ένα ζήτηµα, δεν
πρέπει αυτή η πράξη να έχει καµµία σχέση µε το ποινικό δίκαιο.
Σχετικά µε τον ιστορικό αναθεωρητισµό, η περίπτωση που δεν
περιορίζεται απλά στη διατύπωση αµφιβολιών για κάποια ιστορικά γεγονότα, αλλά συνδυάζεται µε απειλητικές, προσβλητικές
και καταφρονητικές εκφράσεις εναντίον των επιζώντων, δεν εµπίπτει στην ελευθερία της γνώµης. Το Ισπανικό Συνταγµατικό Δικαστήριο σε µία απόφαση της υπόθεσης Ντεγκρέλ είπε ότι «το
δικαίωµα στην τιµή των µελών ως λαού ή έθνους, στο µέτρο που
προστατεύει και εκφράζει το αίσθηµα της προσωπικής του αξιοπρέπειας, πλήττεται όταν προσβάλλεται ή υποτιµάται γενικά στο
σύνολό του ένας λαός και ένα έθνος».
Λίγη προσοχή, όµως, στην ιδεολογικοποίηση της νοµοθετικής
παρέµβασης στη µνήµη, γιατί αυτό θα οδηγεί σε συνεχείς αναθεωρήσεις, καθώς κάθε κυβέρνηση, κάθε συσχετισµός στην Ευρώπη, στην παγκοσµιοποίηση, µπορεί να αλλάξει αυτά τα
γεγονότα και αυτές τις αξιολογήσεις αυτών των γεγονότων.
Θα ήθελα να θέσω κι ένα ερώτηµα: Ποιό είναι άραγε το προσβαλλόµενο έννοµο αγαθό στις περιπτώσεις του άρθρου 2; Θα
ήθελα να το ακούσω αυτό.
Άλλη µία παρατήρηση για την επίκληση της δηµόσιας τάξης
ως αυτοτελούς νόµιµου αγαθού, είναι πως σε µία δηµοκρατική
και ανοικτή κοινωνία δεν χρησιµεύει καθόλου στην εκφορά του
ρατσιστικού λόγου να αναφερόµαστε στη δηµόσια τάξη. Η απήχηση µιας δηµόσιας προσβολής προσώπων, επειδή ανήκουν σε
συγκεκριµένη οµάδα, η επιθετική ετοιµότητα λόγω µειωτικών,
ρατσιστικών διακρίσεων δεν είναι ζήτηµα διασάλευσης της δηµόσιας τάξης, αλλά αµφισβήτηση των θεµελίων του σύγχρονου
πλουραλιστικού κοινωνικού συνόλου και του κράτους δικαίου.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική
Αριστερά, παρά τις επιµέρους επιφυλάξεις σε ιδεολογικό, νοµοθετικό και διαδικαστικό επίπεδο, παρά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση συζήτησης του νοµοσχεδίου και παρά την ασάφεια
πολλών όρων και οριοθετήσεων, θα το ψηφίσει επί της αρχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα προβούµε
στην ορκωµοσία της συναδέλφου κ. Μαρίας Σταυρινούδη-Σόδη,
που αντικαθιστά τον κ. Σταµάτιο Κάρµαντζη, ο οποίος παραιτήθηκε.
Καλείται η συνάδελφος κ. Μαρία Σταυρινούδη–Σόδη να προσέλθει και να δώσει τον νενοµισµένο από το Σύνταγµα και τον
Κανονισµό της Βουλής όρκο ενώπιον του Εκπροσώπου της Εκκλησίας.
(Στο σηµείο αυτό προσέρχεται η Βουλευτής Μαρία Σταυρινούδη–Σόδη και δίνει τον παρακάτω όρκο:
«Ορκίζοµαι στο όνοµα της Αγίας και Οµοούσιας και Αδιαίρετης
Τριάδος να είµαι πιστή στην πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα, να υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου».)
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άξια, άξια!
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Άξια, άξια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καλορίζικη. Καλή δύναµη.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει προηγηθεί πολλή συζήτηση
όλο αυτό το διάστηµα µε αφορµή την κατάθεση του λεγόµενου
αντιρατσιστικού νοµοσχεδίου. Λέµε «λεγόµενου» γιατί εµείς ποτέ
δεν υιοθετήσαµε αυτόν τον όρο για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
που έχει άλλους στόχους. Η συζήτηση, οι παλινωδίες της Κυβέρνησης, τα «µπρος-πίσω», η αντιπαράθεση που υπήρξε αυτό το
διάστηµα µε ευθύνη όλων των κοµµάτων, πήρε ένα χαρακτήρα
«από δω οι δήθεν προοδευτικοί, οι κοσµοπολίτες που θέλουν το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και από κει οι συντηρητικοί που θέλουν µια πιο ήπια εκδοχή του, µαζί µε τις γνωστές αναφορές σε
γενοκτονίες», κατά τη γνώµη µας έκρυψε από τη συζήτηση την
ουσία και τους στόχους του νοµοσχεδίου.
Πρώτον, έκρυψε ότι στην Ελλάδα, έστω και µε ελλείψεις και
µε ανεπάρκειες, υπήρχε εδώ και χρόνια αντιρατσιστική νοµοθεσία, υπήρχε νοµοθετικό πλαίσιο και αυτό δεν εφαρµόστηκε σχεδόν ποτέ, όχι γιατί ήταν ανεπαρκές, αλλά γιατί δεν υπήρχε η
πολιτική βούληση διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων.
Δεύτερον, έκρυψε αυτό που το ΚΚΕ προσπάθησε να αναδείξει,
δηλαδή ότι αυτό που φέρνει το κυβερνητικό νοµοσχέδιο δεν είναι
γενικά και αόριστα µία αντιρατσιστική νοµοθεσία, αλλά είναι η
ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο µιας απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισάγει κατά τη γνώµη µας πολύ επικίνδυνες,
πολύ αντιδραστικές ρυθµίσεις οι οποίες ανοίγουν το δρόµο µε
λογικές άκρων, µε θεωρίες άκρων για την ποινικοποίηση της λαϊκής, της ταξικής πάλης, για την ποινικοποίηση του αναφαίρετου
δικαιώµατος κάθε λαού να επιλέγει, αν το αποφασίσει, έναν διαφορετικό δρόµο οικονοµικής και κοινωνικής εξέλιξης.
Άλλωστε, ο τίτλος του νοµοσχεδίου είναι «Τροποποίηση του ν.
927 και προσαρµογή του στην απόφαση-πλαίσιο 2008/913 της
28ης Νοεµβρίου 2008». Απ’ αυτήν την άποψη, εµείς τουλάχιστον
δεν είχαµε καµµία αµφιβολία ότι η Κυβέρνηση θα έφερνε τελικά
το νοµοσχέδιο, γιατί αποδέχεται και υλοποιεί συνειδητά αυτή την
αντιδραστική νοµοθεσία και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εδώ, όµως, πέρα από την Κυβέρνηση, υπάρχει ευθύνη και στα
υπόλοιπα κόµµατα που στο όνοµα της αντιπαράθεσης µε την Κυβέρνηση προέταξαν την ψήφιση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, µε ό,τι επικίνδυνο αυτό φέρνει, χωρίς να λένε κουβέντα για
τους στόχους του. Είναι άλλο πράγµα να προτάσσεις, να προτείνεις, να διεκδικείς τη βελτίωση της αντιρατσιστικής νοµοθεσίας και είναι άλλο να µη λες κουβέντα και να αθωώνεις την
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία ενσωµατώνει το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης.
Πρώτο ερώτηµα: Υπήρχε αντιρατσιστική νοµοθεσία στην Ελλάδα, έστω και µε ελλείψεις; Υπήρχε από το 1979 και µάλιστα
αρκετά αυστηρή, ίσως και αυστηρότερη απ’ αυτή που θεσπίζεται
µε τις σηµερινές διατάξεις, αφού τιµωρούσε µε άρθρο ακόµα και
τις προσβλητικές ρατσιστικές εκφράσεις. Μάλιστα, µε τροπολογία που ψηφίστηκε το 2001, τα παραπάνω εγκλήµατα διώκονται
και αυτεπάγγελτα. Το θέµα, όµως, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια
ασκήθηκαν µόνο τέσσερις ποινικές διώξεις από τους διωκτικούς
µηχανισµούς.
Τι εγγυάται, λοιπόν, ότι η σηµερινή νοµοθεσία θα εφαρµοστεί
πραγµατικά; Γιατί δεν εφαρµόστηκε αυτή η νοµοθεσία; Κατά τη
γνώµη µας δεν ήταν θέµα ανεπάρκειας, έστω κι αν υπήρχαν ελλείψεις. Έχει να κάνει µε την πολιτική βούληση, είχε να κάνει µε
συγκεκριµένες ευθύνες στο πλαίσιο του κρατικού µηχανισµού
και της δικαιοσύνης που δρα σ’ ένα προκαθορισµένο περιβάλλον. Είχε να κάνει µε ζητήµατα ανοχής απέναντι στην έξαρση των
ρατσιστικών φαινοµένων, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα. Είχε
να κάνει και µε τις διασυνδέσεις του φασισµού, της οργανωµένης
έκφρασής του, της Χρυσής Αυγής, µε τµήµατα του κρατικού µηχανισµού, µε την ενθάρρυνση ρατσιστικών αντιλήψεων και πρακτικών.
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Αυτοί που έπεσαν τώρα, το τελευταίο διάστηµα από τα σύννεφα και βγάζουν µάλιστα λόγους ενάντια στον ρατσισµό και τον
φασισµό, όπως ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ που προσπάθησε να
καλλιεργήσει και ένα προοδευτικό προφίλ και να διαχωριστεί από
τη Νέα Δηµοκρατία της οποίας την αντιλαϊκή πολιτική υλοποιούν
µαζί, ήταν στην Κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Για την κατάσταση σε µια σειρά γειτονιές, για τις «πλάτες» και τη στήριξη που
παρείχε ένα µέρος των αρχών στη Χρυσή Αυγή, για τα γεγονότα
στον Άγιο Παντελεήµονα και αλλού, που βγήκαν στην επιφάνεια
και για τα οποία φώναζαν εδώ και χρόνια µαζικοί φορείς, συνδικάτα, ποιοι ήταν στην κυβέρνηση εκείνη την περίοδο; Δεν ήταν
το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία; Τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια
για να αποκαλυφθούν οι διασυνδέσεις των ναζιστών της Χρυσής
Αυγής µε τµήµατα του κρατικού µηχανισµού;
Άρα πίσω από τη συζήτηση και τα µεγάλα λόγια υπάρχει µια
τεράστια υποκρισία. Και το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι
ο ναζισµός αξιοποιήθηκε από το σύστηµα το προηγούµενο διάστηµα για τον αποπροσανατολισµό, για τον εγκλωβισµό. Και σήµερα µε τη δήθεν αντιµετώπισή του -και µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο- αξιοποιείται ξανά για να καλλιεργηθούν λογικές
άκρων, για να γίνουν γενικεύσεις και ταυτίσεις και να συνδεθεί η
εγκληµατική δράση του ναζισµού της Χρυσής Αυγής µε την πάλη
του εργατικού λαϊκού κινήµατος.
Δεύτερο ερώτηµα: Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο σηµερινό νοµικό πλαίσιο; Κατά τη γνώµη µας υπάρχουν, όπως είναι η
προστασία θυµάτων ρατσιστικής βίας, η νοµική αρωγή, η κοινωνική αρωγή, όπως το να αποτελούν επιβαρυντικές οι περιπτώσεις
και να τιµωρείται αυστηρά το ρατσιστικό κίνητρο του εγκλήµατος. Όλα αυτά τα ζητήµατα θα µπορούσαν να βελτιώσουν το
υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο, όµως δεν συµπεριλαµβάνονται στο
συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Και εµείς, αν θέλετε, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας διεκδικούµε να υπάρχουν βελτιώσεις στη νοµοθεσία, όχι γιατί πιστεύουµε ότι φταίει η ελλιπής νοµοθεσία για την έξαρση των
ρατσιστικών φαινοµένων, αλλά για να µπορεί να υπάρχει µια
ακόµα δυνατότητα για να προστατευτούν τα πιο ευάλωτα τµήµατα των εργαζοµένων, που είναι οι µετανάστες, για να µπορεί
να υπάρχει µια ακόµα δυνατότητα το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνηµα να προστατεύει τους εργαζόµενους, τους µετανάστες από
το διχαστικό ρατσιστικό δηλητήριο. Από αυτήν τη σκοπιά τοποθετούµαστε και όχι γιατί θεωρούµε πανάκεια τους νόµους και τις
δικαστικές αποφάσεις.
Θεωρούµε ότι µέσα στο πλαίσιο του σηµερινού συστήµατος
δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά ο ρατσισµός και
ναζισµός. Και το πιο τρανταχτό παράδειγµα είναι η ίδια η Γερµανία, όπου από το Σύνταγµά της απαγορεύεται η ίδρυση ναζιστικού κόµµατος και όµως τέτοιο κόµµα υπάρχει, δρα και µε τις
τελευταίες ευρωεκλογές µπήκε στην Ευρωβουλή και µάλιστα µια
τέτοια νεοναζιστική συµµορία πρόσφατα δολοφόνησε δέκα
άτοµα, µεταξύ των οποίων και έναν Έλληνα µετανάστη.
Ο ρατσισµός και ο ναζισµός είναι γνήσια τέκνα του καπιταλιστικού συστήµατος και αυτό έχει αποδειχτεί και ιστορικά την περίοδο της εµφάνισης του ναζισµού και της ανόδου του στην
εξουσία. Ποιοι στήριξαν, ποιοι ευνόησαν, ποιοι χρηµατοδότησαν
την άνοδο του ναζισµού στην εξουσία; Τα γερµανικά µονοπώλια,
οι επιχειρηµατικοί όµιλοι της Γερµανίας.
Και αν θέλετε, αυτή η διασύνδεση, τα νήµατα που δένουν τον
ναζισµό, τον φασισµό µε µεγαλοσυµφέροντα αποδεικνύονται και
από συγκεκριµένα γεγονότα στην Ελλάδα. Από τη διασύνδεση
της Χρυσής Αυγής µε επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε επιθέσεις
σε βάρος συνδικαλιστών, µε δουλεµπορικά γραφεία που έχουν
φτιάξει, µε τις διασυνδέσεις που έχουν µε τµήµατα του κρατικού
µηχανισµού. Αποδεικνύεται µε τη στήριξη που έδωσε και δίνει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον πολιτικά αν όχι και µε άλλους
τρόπους, σε φασιστικές οµάδες στην Ουκρανία, οι οποίες στηρίζουν τη σηµερινή αντιδραστική κυβέρνηση της Ουκρανίας.
Με αυτήν την έννοια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς θεωρούµε ότι οριστική, τελεσίδικη αντιµετώπιση του ναζισµού δεν
µπορεί να γίνει µε νόµους και δικαστικές αποφάσεις όσο και αν
επιδιώκουµε να υπάρχουν και τέτοιες. Χρειάζεται αντιπαράθεση,
χρειάζεται ρήξη, χρειάζεται ανατροπή του ίδιου του συστήµατος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

που γεννά, που θρέφει τέτοιου είδους φαινόµενα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, εµείς ξεκαθαρίζουµε για µια
ακόµη φορά κάτι το οποίο έχουµε δηλώσει επανειληµµένα και
στη συνεδρίαση της επιτροπής και δεν είχαµε καµµιά ταλάντευση και κανένα δίληµµα από την αρχή όλης αυτής της διαδικασίας, σε αντίθεση µε άλλα κόµµατα και τα «µπρος-πίσω» που
κάνουν, ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουµε νοµοσχέδιο που θα αναφέρει, που θα ενσωµατώνει στο Ελληνικό Δίκαιο τη συγκεκριµένη
απόφαση-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόµο για την ποινικοποίηση των
ριζοσπαστικών ιδεών, συγκεκριµένα της κοµµουνιστικής ιδεολογίας και της λαϊκής πάλης, καλλιεργεί τη θεωρία των άκρων που
είναι και η επίσηµη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποια είναι τα άρθρα µέσα από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τα
οποία εκφράζουν την ενσωµάτωση της απόφασης-πλαίσιο;
Είναι το άρθρο 1; Το άρθρο 1 µε τον ίδιο πάνω κάτω τρόπο
προϋπήρχε. Υπήρχε δηλαδή και στον ν. 927.
Το άρθρο 3 αναφέρεται στο ζήτηµα της τέλεσης τέτοιων πράξεων µέσω του διαδικτύου. Η τέλεση πράξεων µέσω διαδικτύου
είναι µια προσθήκη που θα µπορούσε να έρθει οποτεδήποτε και
χωρίς καµµία απόφαση-πλαίσιο, ακόµα και µε µια απλή τροπολογία. Δεν είναι άλλωστε ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά.
Υπάρχει πλήθος αδικηµάτων τα τελευταία χρόνια που έχει τυποποιηθεί η τέλεσή τους διά µέσου του διαδικτύου.
Είναι το άρθρο 4; Κι αυτό προϋπήρχε.
Φυσικά δεν είναι ούτε το άρθρο 5 που κάνει αυτεπάγγελτη την
κατ’ έγκληση άσκηση ποινικής δίωξης.
Άρα το βασικό άρθρο που συµπυκνώνει την ενσωµάτωση της
απόφασης-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το άρθρο 2.
Αυτό είναι ο πυρήνας της απόφασης-πλαίσιο, η οποία φυσικά δεν
µένει µόνο στα εγκλήµατα του ναζισµού αλλά προχωρά σε µια
γενίκευση σε γενοκτονίες, σε εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, σε εγκλήµατα πολέµου.
Εµείς θέσαµε και στη συζήτηση στην επιτροπή το εξής ερώτηµα. Ποιος θα κρίνει την τέλεση αυτών των πράξεων; Τα διεθνή
δικαστήρια, λέει η Κυβέρνηση µε σηµερινή νοµοτεχνική βελτίωση. Τα διεθνή δικαστήρια µε το σηµερινό συσχετισµό δύναµης είναι και καθοδηγούµενα και ελεγχόµενα.
Επιτρέψτε µου εδώ, για να γίνει κατανοητή η θέση µας ως
ΚΚΕ, να κάνω και µια ιστορική αναδροµή για το παρασκήνιο της
συγκεκριµένης απόφασης- πλαίσιο. Τον Απρίλη του 2007 το Συµβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποφασίζει την έκδοση της επίµαχης απόφασης µε τον
ψευδεπίγραφο τίτλο «Καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού». Έγινε συζήτηση τότε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι που θα το πάνε. Το Συµβούλιο
δεσµεύτηκε να οργανώσει δηµόσια ακρόαση και στη συνέχεια
να φέρει έκθεση για το κατά πόσο χρειάζεται να τιµωρείται η επίθεση και η επιδοκιµασία εγκληµάτων γενοκτονίας κατά της ανθρωπότητας που έγιναν λόγω της διαφορετικής κοινωνικής
τάξης ή των πολιτικών πεποιθήσεων των θυµάτων. Υπάρχει τέτοια διατύπωση στην απόφαση- πλαίσιο που φυσικά ακόµη δεν
έχει ενσωµατωθεί στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Αν, παραδείγµατος χάριν, µιλάς όπως µιλάµε εµείς, όπως µιλάνε συνδικάτα, σωµατεία ενάντια στο κεφάλαιο ως τάξη και λες
ότι είναι εκµεταλλευτές, ότι έχουν παρασιτικό χαρακτήρα σήµερα στην κοινωνία, τότε ανοίγει ο δρόµος για την ποινικοποίηση
και τέτοιων συµπεριφορών στο όνοµα ότι προάγουν το κοινωνικό
µίσος.
Με την απόφαση αυτή ξεκινάει και η πλήρης παραχάραξη της
ιστορίας και η σύγχρονη εκστρατεία ποινικοποίησης της κοµµουνιστικής ιδεολογίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και της
ίδιας της ταξικής πάλης που στοχεύει στην ανατροπή του εκµεταλλευτικού συστήµατος. Ξεκινάει η δίωξη κάτω από την οµπρέλα της καταδίκης των εγκληµάτων των λεγόµενων
ολοκληρωτικών καθεστώτων.
Και για να µη µας πείτε ότι πάσχουµε από κάποιο σύνδροµο
καταδίωξης, αρκεί να αναφέρουµε -και είναι πάρα πολύ εύκολο
να το διαπιστώσει κανείς- ότι δεν υπάρχει απόφαση της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης ή του Συµβουλίου της Ευρώπης που να αναφέρεται στα εγκλήµατα του ναζισµού και που να µη βάζει δίπλα και
τα εγκλήµατα του κοµµουνισµού.
Το 2008 επί σλοβενικής προεδρίας έγιναν προτάσεις για την
αντιµετώπιση των ναζιστικών και των σοβιετικών εγκληµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα δευτερολογήσω.
Την ίδια περίοδο Ευρωβουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόµµατος, στο οποίο ανήκει το ΠΑΣΟΚ, ο νυν Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σουλτς, ρώτησαν γιατί δεν αντιµετωπίζονται
µε τον ίδιο τρόπο τα εγκλήµατα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων.
Τον Δεκέµβρη του 2010 οι Υπουργοί Εξωτερικών έξι κρατών
ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πανευρωπαϊκό
ποινικό αδίκηµα τη δικαιολόγηση, την άρνηση ή την υποτίµηση
των κοµµουνιστικών εγκληµάτων.
Μέχρι σήµερα, πέντε κράτη-µέλη θεωρούν αδίκηµα την άρνηση των εγκληµάτων των κοµµουνιστικών καθεστώτων, δηλαδή,
εφαρµόζουν την απόφαση-πλαίσιο έτσι όπως επιδιώκεται να διαµορφωθεί τελικά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το τελευταίο
διάστηµα έχει ανοίξει η όρεξη σε ορισµένους στην Ελλάδα µε
δηµόσιες τοποθετήσεις και σε Βουλευτές που µπορεί να φαίνονται ανιστόρητοι ή και γραφικοί για να προχωρήσει ακόµα πιο γρήγορα η χώρα µας σε τέτοιου είδους ρυθµίσεις. Αυτή η λογική
ενσωµατώνεται µε την απόφαση-πλαίσιο. Δεν µιλάµε, εποµένως,
για ουδέτερες διατάξεις αλλά για διατάξεις που είναι ενταγµένες
σ’ ένα συγκεκριµένο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο.
Φέρνει τροποποίηση σήµερα η Κυβέρνηση και µιλάει για διεθνή δικαστήρια που έχουν αναγνωρίσει γενοκτονίες και εγκλήµατα πολέµου. Μα, τα διεθνή δικαστήρια έχουν υιοθετήσει όλα
τα προσχήµατα που έχουν αξιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για
να γίνουν επεµβάσεις και διαµελισµοί κρατών. Τα µεγαλύτερα
εγκλήµατα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει στο όνοµα του δήθεν
αντιρατσισµού και της δήθεν προστασίας των µειονοτήτων, όπως
για παράδειγµα στη Γιουγκοσλαβία. Αύριο µπορεί να υπάρχει
κάτι αντίστοιχο για τη Συρία. Έτσι νοµιµοποιούνται σχέδια των
Ηνωµένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, των ιµπεριαλιστικών οργανισµών.
Το ζήτηµα εδώ, για να είµαστε ξεκάθαροι, για την αντιπαράθεση στην Ελλάδα, δεν είναι αν έγινε µαζική σφαγή στη Ρουάντα
των Τούτσι ή των Χούτου, που και αυτό φυσικά ήταν αποτέλεσµα
επέµβασης. Εµείς ρωτάµε το εξής: Ο ελληνικός λαός, οι µαζικοί
φορείς, τα συνδικάτα, που την περίοδο του πολέµου στη Γιουγκοσλαβία αρνήθηκαµε το πρόσχηµα της εθνοκάθαρσης και είπαµε ότι ο ΟΥΤΣΕΚΑ είναι µισθοφορικός στρατός, θα
ενταχθούµε στις διατάξεις περί ευτελισµού σοβαρών εγκληµάτων; Αύριο, µεθαύριο, µπορεί να υπάρξει αντίστοιχη απόφαση
για εγκλήµατα πολέµου από την κυβέρνηση Άσαντ, τη στιγµή
που υπάρχει τέτοια έρευνα από επιτροπή του ΟΗΕ, στην οποία
µάλιστα συµµετέχει και η γνωστή Κάρλα ντε Πόντε.
Θέλετε, κύριε Υπουργέ, να σας πω τι είχε δηλώσει πριν λίγο
καιρό, εδώ, στη Βουλή από το Βήµα αυτό ο σύντροφος Θανάσης
Παφίλης; Ήσασταν παρών. «Ποιοι είναι αυτοί που θα φέρουν τη
δηµοκρατία στη Συρία; Υπάρχουν πάνω από εκατό χιλιάδες µισθοφόροι-αποβράσµατα, που εξοπλίζονται και υπάρχει και η αντιπολίτευση που στηρίζεται από τις Βρυξέλλες». Αυτή η
τοποθέτηση του Θανάση Παφίλη, αν αύριο, µεθαύριο υπάρχει
µια απόφαση για τη Συρία, είναι κάτι υποτιµητικό για τα εγκλήµατα πολέµου που δήθεν έκανε η Κυβέρνηση Άσαντ κι έχει και
υβριστικό χαρακτήρα. Κινδυνεύει να δεχτεί µήνυση από κάποιον
και να αποφασίσουν τα εθνικά δικαστήρια αν ένα πολιτικό κόµµα,
αν µια επιστηµονική άποψη, υποτιµά ή ευτελίζει εγκλήµατα πολέµου ή εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας; Εκεί οδηγούµαστε
όµως. Εκεί οδηγούµαστε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι βέβαια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κύριε Αθανασίου, µε τη διατύπωση εκεί
οδηγούµαστε. Μόνο στην αιτιολογική έκθεση µιλάτε για την ιστορική έρευνα. Εδώ µιλάµε για πολιτικές απόψεις και φυσικά µι-
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λάµε για την πρακτική που υπάρχει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έχει οδηγήσει σε αυτά που εµείς προβλέπουµε.
Αυτά που εµείς προβλέπουµε εφαρµόζονται σήµερα σε µια
σειρά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τα βγάζουµε από
το κεφάλι µας. Εµείς, λοιπόν, ξεκαθαρίζουµε ότι δεν αποδεχόµαστε όλη αυτή την πρακτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν αποδεχόµαστε αυτήν τη νοµοθεσία, που µοναδικό στόχο
έχει να επιβάλλει την κυρίαρχη άποψη όσον αφορά στην ιστορική
ερµηνεία γεγονότων, προσπαθεί να καλλιεργήσει τη θεωρία των
άκρων και να ταυτίσει τον ναζισµό, την πιο αποκρουστική µορφή
του καπιταλιστικού συστήµατος, µε τον κοµµουνισµό, που είναι
ο πιο αδιάλλακτος αντίπαλός του και ιστορικά έχει καταβάλει τον
µεγαλύτερο φόρο αίµατος για την ήττα του. Το µόνο που καταφέρνετε µε τέτοιες ταυτίσεις και µε τέτοιες γενικεύσεις είναι να
ξεγλιστράει, να «βγαίνει λάδι», ο ναζισµός και η Χρυσή Αυγή.
Εµείς, λοιπόν, δεν πρόκειται επί της αρχής να στηρίξουµε το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Εδώ πρέπει όλα τα κόµµατα να πάρουν θέση για την πολιτική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί
κανένας δεν µιλάει πλην του ΚΚΕ. Εµείς τουλάχιστον, σε ό,τι µας
αφορά, δεν το αποδεχόµαστε. Πρέπει το ίδιο το εργατικό, το
λαϊκό κίνηµα να κάνει υπόθεσή του την αντιπαράθεση µε τέτοιου
είδους ρυθµίσεις. Από µας -το ξέρετε πάρα πολύ καλά- δηλώσεις
µετάνοιας για την ιστορία µας δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Τατσόπουλος για δεκαπέντε λεπτά.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει
µία πολύ όµορφη ελληνική λέξη που περιγράφει κάτι ιδιαίτερα
αποκρουστικό. Η λέξη αυτή είναι «µισαλλοδοξία», το µίσος για
τη δόξα, το µίσος για την άποψη δηλαδή του άλλου. Υπάρχει και
µία λιγότερο όµορφη λέξη που περιγράφει κάτι ανάλογο, η λέξη
«δυσανεξία», η έλλειψη ανοχής απέναντι στην άποψη του άλλου.
Σύµφωνα µε µία µελέτη που έγινε πρόσφατα από το Πανεπιστήµιο της Μακεδονίας σε συνδυασµό µε το Πανεπιστήµιο του
Χάρβαρντ, ένα µεγάλο τµήµα του ελληνικού λαού -όχι όλος, για
να είµαστε δίκαιοι- παρουσιάζει συµπτώµατα και µισαλλοδοξίας
και δυσανεξίας και συνωµοσιολαγνείας.
Για να αναφέρω µονάχα τα πιο ευτράπελα και µη πολιτικά παραδείγµατα, ένα ποσοστό που αγγίζει το 70% του ελληνικού
λαού, πιστεύει ότι έχει βγει το φάρµακο για τον καρκίνο και του
το κρύβουν. Ένα ποσοστό πάνω από 30% ή γύρω στο 30% πιστεύει ότι µας ψεκάζουν. Ένα αντίστοιχο ποσοστό πιστεύει ότι
οι Αµερικανοί δεν προσεδαφίστηκαν ποτέ στη σελήνη και ότι όλο
έγινε σε ένα στούντιο του Χόλιγουντ.
Όλες αυτές είναι απόψεις και απέναντι σε αυτές τις απόψεις,
όσο ανόητες, εµµονικές ή απλώς ηλίθιες κι αν είναι, εµείς θα πρέπει να δείξουµε ανοχή. Δεν µπορούµε να ανατρέξουµε εύκολα
στον χρόνο και να δούµε πότε έγινε η πρώτη προσπάθεια ανοχής
απέναντι στην άποψη του άλλου, αλλά στους νεωτερικούς χρόνους συµβολικά βάζουµε ως πάσσαλο, ως ορό, γιατί και ο ορός,
το όριο είναι ο πάσσαλος, την εποχή του Διαφωτισµού, εκείνη τη
µικρή παρέα που δεν ήταν πάνω από δέκα άνθρωποι, ο Ντ’ Αλαµπέρ, ο Ρουσσώ, ο Ντιντερό, που πιστοί ονοµάστηκαν «εγκυκλοπαιδιστές», γιατί όλοι αυτοί ανακατεύτηκαν µε το εγχείρηµα του
εγκυκλοπαιδισµού, τη µεγάλη εγκυκλοπαίδεια, είκοσι οκτώ τόµους, οι οποίοι τι προσπάθησαν; Χωρίς να συµπαθούν ιδιαίτερα
ο ένας τον άλλο, µε διαφορές µεταξύ τους που έφταναν µερικές
φορές και στην ανοιχτή έχθρα, προσπάθησαν να βρουν έναν κώδικα ανοχής των απόψεων, καταγραφής πρώτα απ’ όλα των απόψεων, όσο τρελές κι αν ήταν. Φανταστείτε τι απόψεις
κυκλοφορούσαν το 1750, αν σήµερα, το 2014 υπάρχουν τόσο
διαδοµένες οι αντίστοιχες εµµονές. Προσπάθησαν να τις καταγράψουν και να µείνουν πιστοί στη βολτερική ρήση ότι «διαφωνώ
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µε ό,τι λες, αλλά θα αγωνιστώ µέχρι θανάτου για το δικαίωµά
σου να το λες».
Μέσα σ’ αυτά, λοιπόν, τα διακόσια πενήντα χρόνια που πέρασαν από εκείνη τη µικρή παρέα στη Γαλλία, δόθηκαν πάρα πολλές µάχες εναντίον της µισαλλοδοξίας και θέλω να πιστεύω ότι
αυτό το νοµοσχέδιο που σαν το γεφύρι της Άρτας ήρθε, γκρεµίστηκε, ξαναήρθε και ξαναγκρεµίστηκε τόσες φορές, µπορεί να
είναι ένα µικρό λιθαράκι µέσα σ’ αυτήν τη διαδικασία. Το αν έχω
αµφιβολίες για το κατά πόσο είναι ένα λιθαράκι, είναι για τις επιµέρους αδυναµίες, τις επιµέρους ατέλειες που έχει.
Στην ουσία όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα χρόνια, που
στράφηκαν εναντίον της µισαλλοδοξίας, τι προσπάθησαν να κάνουν, για να το πούµε όσο το δυνατόν πιο απλά. Προσπάθησαν
να φτιάξουν έναν κώδικα οδικής συµπεριφοράς. Πότε ανάβει το
πράσινο, πότε ανάβει το πορτοκαλί, πότε ανάβει το κόκκινο, πότε
ανάβει µία προειδοποίηση «µην προχωράς άλλο», πότε ανάβει
µία προειδοποίηση «πρέπει να σταµατήσεις», έναν απλό κώδικα
οδικής κοινωνικής συµπεριφοράς, απλώς για να µην τρακάρουµε
ο ένας πάνω στον άλλο, να µη σκοτώνουµε ο ένας τον άλλο, να
µην κόβουµε ο ένας τον λαιµό του άλλου ή να µην τον θάβουµε
ζωντανό, µόνο και µόνο επειδή είχε την ατυχία να έχει διαφορετικές απόψεις από εµάς.
Σε µία χώρα όµως που η συνωµοσιολαγνεία είναι τόσο διαδεδοµένη, είναι φυσικό να αντιµετωπιστεί και αυτό το νοµοσχέδιο
µε σκεπτικισµό, µε καχυποψία, άλλοτε εντελώς, θα έλεγα, στα
όρια του παρανοϊκού, άλλοτε απολύτως δικαιολογηµένα.
Πολύ νωρίς υπήρξαν διάφοροι αντιπερισπασµοί. Δεν θα µείνω
τώρα στα ανεκδοτολογικά τύπου «Μπαλτάκου», που ήταν πραγµατικά όµως όλα, όπου υπήρξαν πάρα πολλές δυνάµεις, βεβαίως, που δεν ήθελαν να έρθει ποτέ ούτε αυτό το νοµοσχέδιο
ούτε οποιαδήποτε παραλλαγή του στην Αίθουσα της Βουλής των
Ελλήνων. Υπήρξαν, όµως, πολλές, θα λέγαµε, καχυποψίες για το
ίδιο το περιεχόµενο.
Ξεκίνησε µία συζήτηση µόλις πριν από λίγες ηµέρες από
τριάντα οκτώ Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, ότι γιατί αυτό
το νοµοσχέδιο µιλάει, για παράδειγµα, για το Ολοκαύτωµα και
δεν ονοµάζει ρητά, ονοµαστικά, τις γενοκτονίες των Ελλήνων στη
Μικρά Ασία; Γιατί; Γιατί του το επιβάλλουν κάποιοι να το κάνει
αυτό;
Αυτό που ονοµάζουµε «αυτονοµία της ιστορικής έρευνας» δεν
είναι ένα απλό, κενό σχήµα λόγου. Όπως και η ιστορική έρευνα,
δεν είναι ένα σούπερ µάρκετ όπου µπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε έννοια θέλετε, όποια ταιριάζει περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία µας, στην ιδεοληψία µας, στις εµµονές µας και να πείτε
ότι «εγώ αυτό θέλω να το ονοµάζω γενοκτονία, εγώ αυτό θέλω
να το ονοµάζω εθνοκάθαρση, εγώ αυτό θέλω να το ονοµάζω
σφαγή».
Θα συµφωνήσουµε όλοι φαντάζοµαι σε αυτή την Αίθουσα ότι
µιλάµε για µαζικές σφαγές, για απεριόριστους ποταµούς αίµατος
και οδύνης. Σε αυτό συµφωνούµε. Χωρίς, όµως, να θέλω να κάνω
το µαθητευόµενο ιστορικό, το µαθητευόµενο µάγο, θα σας έλεγα
ότι µια ειδοποιός διαφορά της εθνοκάθαρσης από τη γενοκτονία,
είναι ότι η εθνοκάθαρση έχει εδαφικό προσδιορισµό, ενώ η γενοκτονία δεν έχει.
Γενοκτονία σηµαίνει «καθάρισε, εξόντωσε, αφάνισε από προσώπου γης όλους τους Εβραίους». Αυτό είναι γενοκτονία.
«Όλους τους τσιγγάνους». Αυτό είναι γενοκτονία. «Καθάρισε,
αφάνισε, σκότωσε, ανασκολόπισε όλους τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, όλους τους Πόντιους ελληνικής καταγωγής από τον
Πόντο», αυτό είναι εθνοκάθαρση.
Δεν σηµαίνει τίποτα. Δεν γίνεται συµψηφισµός οδύνης, ώστε
το ένα µαρτύριο να είναι µεγαλύτερο, το άλλο µικρότερο και
εµείς εθνικά να νιώθουµε ριγµένοι που δεν µιλάµε για γενοκτονία
στη Μικρά Ασία, αλλά µιλάµε για εθνοκάθαρση.
Το χειρότερο, όµως, από όλα είναι -και εδώ θα συµφωνήσω µε
ανθρώπους µε τους οποίους κατά τα άλλα διαφωνώ σχεδόν στα
πάντα- τον ορισµό του τι είναι εθνοκάθαρση και του τι είναι γενοκτονία να τον πάρουµε από τα φοιτητικά αµφιθέατρα και να
τον πάµε στα δικαστήρια και ο αντίστοιχος δικαστής µε την αντίστοιχη δική του παιδεία, την δική του σκευή από το σχολείο, να
µπορεί να βλέπει πίσω από οποιαδήποτε µαζική σφαγή και να
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ορίζει αν ήταν γενοκτονία κι αν εσύ µιλάς καλοβούλως ή κακοβούλως, κύριε Υπουργέ.
Αυτός ο προσδιορισµός «κακόβουλος» είναι λες και έχουµε κάποιο τρυπάνι και µπορούµε να βρούµε την καλή και την κακή βούληση πίσω από κάθε σκέψη που θα γραφτεί κατά τη διάρκεια της
ιστορικής έρευνας. Δεν µπορούµε να το κάνουµε αυτό, για να
µην αρχίσω να απεραντολογώ και να επεκταθώ στο πόσο κακές
παρενέργειες είχαν πολλές καλόβουλες σκέψεις στο διάβα της
ιστορίας.
Σήµερα -το είπε και η Βασιλική Κατριβάνου προηγουµένωςστην «Εφηµερίδα των Συντακτών» ήλθε µια έκκληση από εκατό
τριάντα εννέα ακαδηµαϊκούς όλου του πολιτικού φάσµατος, Έλληνες ιστορικούς επιστήµονες, πού τι λέει; «Αφαιρέστε το άρθρο
2 από αυτό το νοµοσχέδιο, µη δώσετε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων να µπορούν να επιβάλλουν τι και πώς θα χαρακτηρίζουµε στο πλαίσιο της έρευνας εµείς, µια από τις πολλές -τις
πάρα πολλές δυστυχώς- σφαγές στο διάβα της παγκόσµιας ιστορίας». Δεν µπορεί να το κάνει το δικαστήριο, δεν πρέπει να το
κάνει το δικαστήριο. Και ξέρετε και κάτι; Μπορεί να έχει και τα
αντίθετα αποτελέσµατα.
Ένα παράδειγµα µόνο θα σας πω. Ο Ντέιβιντ Ίρβινγκ είναι
ένας Άγγλος ιστορικός, φιλοναζί, από αυτούς που ονοµάζουν
«αναθεωρητές», δηλαδή από τους αρνητές του Ολοκαυτώµατος,
ο οποίος όταν τόλµησε να πάει στην Αυστρία, φυλακίστηκε. Με
το που τον έπιασαν στο αεροδρόµιο φυλακίστηκε, έµεινε ενάµιση
χρόνο στη φυλακή ως αρνητής του Ολοκαυτώµατος.
Ποια ήταν αυτή η συνέπεια; Οι ιδέες του µήπως είναι σε καταστολή; Θέριεψαν. Ο κάθε ένας συνωµοσιολάγνος -από αυτούς
που είπαµε ότι έχουµε σε πληθώρα στη χώρα µας- πίστεψε ότι
δεν είναι παρά µία συνωµοσία του εβραϊκού λόµπι εναντίον των
αρνητών του Ολοκαυτώµατος και να που διώκονται, να που µπαίνουν φυλακή. Δεν πρέπει να τους κάνουµε ένα τέτοιο δώρο.
Μια άλλη αδυναµία του νοµοσχεδίου είναι η διάκριση που
κάνει. Και αυτό ο κ. Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ το είπε πολύ
καθαρά, ότι αυτό το νοµοσχέδιο ασχολείται κυρίως µε την αποτροπή της ρητορικής του µίσους και όχι µε την καταπολέµηση
του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Θα µπορούσε κάλλιστα
αυτός να είναι ο τίτλος του νοµοσχεδίου: «Καταπολέµηση της
ρητορικής του µίσους». Διότι όταν ξεχωρίζουµε την προτροπή
σε ρατσιστική βία από την ίδια τη ρατσιστική βία, κόβουµε τον
οµφάλιο λώρο ανάµεσα στους ηθικούς και τους φυσικούς αυτουργούς. Οι φυσικοί αυτουργοί ξαφνικά µένουν ορφανοί από
κίνητρα. Γιατί πάνε και λεηλατούν την περιουσία κάποιων; Γιατί
σκοτώνουν κάποιον;
Ξέρετε, σ’ αυτήν τη χώρα ζούµε όλοι και από αυτό εδώ το
Βήµα πέρσι την άνοιξη είχα πει κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης
για την άρση της δικής µου ασυλίας ότι καταγραφόταν το Μάιο
του 2013 ένα ρατσιστικό επεισόδιο, ένα επεισόδιο ωµής ρατσιστικής βίας µε καθαρά ρατσιστικό κίνητρο κάθε δύο µέρες. Αυτό
το έλεγε το Συµβούλιο της Ευρώπης στο οποίο ήµουν µέλος
εκείνο τον καιρό. Το έλεγε το Παρατηρητήριο του Ελσίνκι. Το
έλεγε ο ΟΗΕ. Το έλεγαν όλοι οι διεθνείς οργανισµοί, οι οποίοι
δεν είχαν καµµία προσωπική σκορδοκαΐλα εκείνον τον καιρό εάν
θα στιγµατίσουν ή θα διώξουν τη Χρυσή Αυγή, σε µία εποχή που
η Χρυσή Αυγή αλώνιζε, που έκανε πογκρόµ στις λαϊκές αγορές.
Αλλά φαίνεται ότι τα έχουµε ξεχάσει όλα αυτά.
Εµείς τουλάχιστον που ήµασταν στο Συµβούλιο της Ευρώπης,
η κ. Πιπιλή, η κ. Μπακογιάννη, η κ. Κανέλλη από το ΚΚΕ, είχαµε
πάει στα κέντρα κράτησης εκείνο τον καιρό και είχαµε δει την
παράλληλη πραγµατικότητα, η οποία για όλους όσους δεν θέλουν αυτό το νοµοσχέδιο, είναι σαν να µην υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Η αθλιότητα των κέντρων κράτησης η οποία συνεχίζεται
µέχρι σήµερα -και ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο
κ. Δένδιας, είχε δεσµευθεί ότι θα κλείσει ορισµένα από αυτάήταν και είναι η καθηµερινή πραγµατικότητα.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, να αποσπάσουµε την ίδια τη βία, τους
φυσικούς αυτουργούς της από εκείνους που την προκαλούν.
Και θεωρώ πολύ αξιέπαινο –και το επισηµαίνω- ότι για πρώτη
φορά µιλάτε και για κολασµό του διαδικτυακού εγκλήµατος. Γιατί
ξέρουµε πολύ καλά τι έκαναν όλοι αυτοί οι λεβέντες. Είχαν διαδικτυακό τόπο µε έδρα στο εξωτερικό και έκαναν εκ του ασφα-
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λούς ξέροντας ότι δεν θα διωχθούν ποτέ από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Σωστά λέτε ότι, όταν ο δράστης είναι στην
Ελλάδα, αλλά ο διαδικτυακός τόπος είναι στο εξωτερικό ή τούµπαλιν, ο δράστης είναι στο εξωτερικό αλλά ο διαδικτυακός τόπος
της ρητορικής του µίσους είναι στην Ελλάδα, πρέπει να διώκεται.
Ένα τελευταίο σχόλιο. Νοµίζω ότι, όταν θα κάνουµε τη συζήτηση κατ’ άρθρον, θα έχουµε την ευκαιρία να επεκταθούµε.
Αφορά το σύµφωνο συµβίωσης. Το συνδέω, το παντρεύω µ’ αυτό
που είπα στην αρχή για τη µισαλλοδοξία. Υπάρχουν άνθρωποι
ανάµεσά µας που ποτέ δεν θα συµφιλιωθούν µε τις δικές µας
ιδέες και µε τις δικές µας αξίες. Ποτέ! Ούτε εµείς θα συµφιλιωθούµε µ’ αυτούς. Ο στόχος δεν είναι να κάνουµε όλον τον κόσµο
να πιστεύει αυτό που πιστεύουµε εµείς. Ο στόχος δεν είναι να
βγαίνουν οι δικές µας απόψεις από τα χείλια όλων. Ο στόχος
είναι να µπορέσουµε ακόµα και εκείνοι που το αξιακό τους σύστηµα, η δική τους προσωπική συµπεριφορά, ο ιδιωτικός τους
βίος, η κρεβατοκάµαρά τους είναι εντελώς διαφορετική από τη
δική µας και από τις αξίες που έχουµε και τη δική µας, να έχουν,
βάσει του Αστικού Δικαίου, τα ίδια ακριβώς δικαιώµατα µε εµάς.
Διότι όταν δεν τα έχουν, κύριε Υπουργέ –και εκεί υπεισέρχεται
από την πίσω πόρτα ο ρατσισµός- πάει να πει ότι τους δακτυλοδείχνουµε ως ιδιαίτερους, ως αφύσικους.
Ο εκπρόσωπος του Χριστιανοδηµοκρατικού Κόµµατος, µετά
την περίφηµη ρήση του Αρχηγού του πριν από λίγες µέρες, είπε
ότι «δεν θα διδάξουµε στην ελληνική κοινωνία ότι η αρσενοκοιτία
είναι φυσιολογική». Άρα είναι αφύσικη. Άρα αφού είναι αφύσικη
και αυτοί που είναι αρσενοκοίτες δεν πρέπει να έχουν αστικά δικαιώµατα, δεν πρέπει να έχουν κληρονοµικά δικαιώµατα, δεν
πρέπει να έχουν το δικαίωµα να έχουν έναν σύντροφο, τον σύντροφο τους σε όλη τη ζωή, δεν µπορούν να έχουν ακόµα –ρε διάολε!- και το δικαίωµα του διαζυγίου. Γιατί, δηλαδή, πρέπει να
καταδικαστούµε στον γάµο µονάχα οι ετεροφυλόφιλοι –δεν το
κατάλαβα!- και να απαλλαγούν οι υπόλοιποι;
Τέλος πάντων, πέρα από τα αστεία, το σύµφωνο συµβίωσης
θα έπρεπε να είναι εκ των ων ουκ άνευ. Και χαίροµαι που το
ΠΑΣΟΚ το φέρνει ως τροπολογία, δηλαδή χαίροµαι που ένας
εταίρος τουλάχιστον στη συγκυβέρνηση καταλαβαίνει ότι δεν
έχει να κάνει µε τον τρόπο ζωής. Όπως και το να έχω εγώ διαφορετικές απόψεις από κάποιον άλλον και να ονοµάζω «εθνοκάθαρση» αυτό που ο άλλος ονοµάζει «γενοκτονία», δεν σηµαίνει
ότι εγώ ξαφνικά σβήνω µία σφαγή και την αποδέχοµαι.
Ελπίζω ότι οι αλλαγές που θα γίνουν θα είναι ένα µικρό λιθαράκι στο παρόν σχέδιο νόµου και γι’ αυτό επιφυλάσσοµαι να σας
πω ποια θα είναι η τελική µας στάση απέναντι σε αυτό. Πιστεύω
ότι αυτό το νοµοσχέδιο έχει ακόµα το ζωτικό χρόνο ως την Παρασκευή να γίνει ένα πραγµατικό λιθαράκι κατά της µισαλλοδοξίας σε αυτήν τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ολοκληρώθηκαν οι οµιλίες των ειδικών αγορητών και εισερχόµεθα στις οµιλίες των συναδέλφων Βουλευτών.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος για επτά λεπτά.
Θα παρακαλέσω να τηρούµε τον χρόνο -δεν το λέω µόνο για
εσάς αλλά για όλους, απλά επειδή είστε πρώτος, κύριε Χαρακόπουλε- γιατί ξέρετε ότι ο Υπουργός έχει ανειληµµένη υποχρέωση
και καλό θα είναι να µιλήσουν όλοι οι Βουλευτές µέχρι τις 16:30’.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς αµφιβολία η Ελλάδα έχει
αλλάξει πολύ από το 1979, χρονιά κατά την οποία η ελληνική πολιτεία επεδίωξε να προασπίσει περαιτέρω νοµικά την απόλυτη
ισότητα όλων όσων διαβιούν στην ελληνική επικράτεια και να µην
επιτρέψει την οποιαδήποτε εκδήλωση διακρίσεων.
Βεβαίως, τα χρόνια που πέρασαν και ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1990, που αρχίζει µια τεράστια µετακίνηση πληθυσµών,
η Ελλάδα διαφοροποιείται στην πληθυσµιακή της σύνθεση. Εκατοντάδες χιλιάδες µετανάστες εισέρρευσαν στην πατρίδα µας
προς αναζήτηση µιας καλύτερης ζωής.
Ταυτόχρονα, η ελληνική κοινωνία υπέστη µεγάλες αλλαγές.
Αυτές οι αλλαγές, δυστυχώς, συνοδεύονται από µία δραµατική
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αύξηση φαινοµένων βίας, λεκτικής ή σωµατικής, που έχουν κίνητρο ρατσιστικό. Ενίοτε, µάλιστα, αυτές οι ενέργειες έχουν χαρακτήρα οργανωµένο και στοχευµένο, µε µανδύα την πολιτική
δράση. Ορθά, λοιπόν, ο νοµοθέτης επιχειρεί να αναχαιτίσει και
να εξαλείψει τέτοια απαράδεκτα φαινόµενα.
Θέλω όµως και από αυτό το Βήµα να τονίσω ότι τα φαινόµενα
ξενοφοβίας, ρατσισµού και µισαλλοδοξίας, πέρα από την απαραίτητη νοµική οχύρωση της πολιτείας, καταπολεµούνται κυρίως
µέσω της παιδείας, του δηµόσιου λόγου, των επιχειρηµάτων. Σε
καµµία περίπτωση δεν θα επιθυµούσα –όπως κανείς µας πιστεύω
σε αυτήν την Αίθουσα- να γίνουµε µάρτυρες σε ένα επικίνδυνο
«κυνήγι µαγισσών», όπου κάθε άποψη, µόνο µε την υποψία ή µε
ιδιοτελή κίνητρα, θα καταλήγει στο εδώλιο των δικαστηρίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
ο νοµοθέτης ποινικοποιεί –ορθά και πάλι- την άρνηση ή τον ευτελισµό του Ολοκαυτώµατος, της γενοκτονίας των Εβραίων από
τους ναζί. Η οργανωµένη, στοχευµένη και µαζική εξόντωση του
εβραϊκού πληθυσµού, λόγω της εθνικοθρησκευτικής του ταυτότητας, είναι γεγονός τεκµηριωµένο και αναµφισβήτητο.
Το ίδιο, όµως, τεκµηριωµένο και αναµφισβήτητο γεγονός συνιστά και η γενοκτονία των χριστιανών της Ανατολής, αρχικώς
από το οθωµανικό κράτος και εν συνεχεία από την κεµαλική
Τουρκία.
Για τον λόγο αυτό, πολλοί Βουλευτές θέσαµε µετ’ επιτάσεως
το αίτηµα να συµπεριληφθεί στον νόµο αυτό και η πρόβλεψη για
το αδίκηµα της κακόβουλης άρνησης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Θράκης, των Αρµενίων
και των Ασσυρίων.
Η θέση µας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή, ότι δεν µπορεί να
υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά, άλλα για το ολοκαύτωµα
των Εβραίων και άλλα για την γενοκτονία των χριστιανών της
Ανατολής. Και είναι πράγµατι προς τιµή της Ελλαδικής Εκκλησίας, η οποία µε απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, πήρε
ξεκάθαρη θέση για το ζήτηµα, βάζοντάς το στις σωστές διαστάσεις.
Κάποιοι διατείνονται ότι η συµπερίληψη της γενοκτονίας των
χριστιανών της Ανατολής στο νοµοσχέδιο που σήµερα συζητούµε είναι περιττή, καθώς υπάρχουν ήδη ψηφισµένοι νόµοι του
ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απάντηση είναι ότι, αντιθέτως, αν δεν
το κάνουµε, θα ακυρώναµε στην πράξη τους νόµους που η ίδια
η Βουλή αναγνώρισε –µε δόσεις, είναι η αλήθεια- αρχικά το ’94
µε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, στη συνέχεια µε τη
γενοκτονία των Αρµενίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
Δυστυχώς στις µέρες µας γινόµαστε µάρτυρες της ολοκλήρωσης της γενοκτονίας των χριστιανών της Ανατολής µε τις σφαγές
και τους µαζικούς διωγµούς των εναποµεινάντων χριστιανών της
Μέσης Ανατολής στη Μεσοποταµία και στη Συρία. Αρκετοί µάλιστα από αυτούς τους ταλαίπωρους είναι απόγονοι χριστιανών
που αναζήτησαν καταφύγιο σε εκείνα τα µέρη, προκειµένου να
γλιτώσουν από την αµείλικτη εξόντωση που είχε µπει σε εφαρµογή µε σκοπό την εθνοκάθαρση της νέας Τουρκίας. Και γι’ αυτό
δεν πρέπει να πέσουµε στην παγίδα της λήθης στο όνοµα σκοπιµοτήτων.
Κάποιοι, βέβαια, υποστηρίζουν ότι ακόµα και αν είναι ιστορική
αλήθεια η γενοκτονία των χριστιανών της Ανατολής, θα πρέπει
να την αποκρύψουµε στο όνοµα της καλής γειτονίας µε την
Τουρκία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καµµία ειλικρινής και ισότιµη
συνεργασία δεν µπορεί να οικοδοµήσεις µε τον γείτονά σου, κρύβοντας την αλήθεια «κάτω από το χαλί». Η Τουρκία έχει υποχρέωση να αναγνωρίσει τις µελανές σελίδες της ιστορίας της, εάν
θέλει πραγµατικά να ξεπεράσει το παρελθόν της και να επενδύσει στην καλή γειτονία. Δυστυχώς δηλώσεις όπως αυτές του
νέου Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόµενα
της Κύπρου δεν βοηθούν. Δεν µπορούµε, όµως, να έχουµε απαιτήσεις από τους Τούρκους, όταν εµείς λησµονούµε να πράξουµε
το καθήκον µας.
Στους δε αρνητές της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς
Ασίας θα συνιστούσα, κύριε Πρόεδρε, να διαβάσουν τη «Μαύρη
Βίβλο των διωγµών και µαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισµού
1914-1918» που εξέδωσε το Οικουµενικό Πατριαρχείο το 1919.
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Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 1919, πριν ανακαλυφθεί ο όρος της
«γενοκτονίας». Το περιεχόµενό του, όµως, ουσιαστικά συνιστά
τον όρο της «γενοκτονίας».
Επιτρέψτε µου να διαβάσω µερικές αράδες: «Επηκολούθησε
τω 1914 αναγκαστικός διωγµός. Και εφηρµόσθη τότε σατανικώτατον σχέδιον αγρίου διωγµού και εξετοπίσθησαν ηβηδόν ολόκληροι ελληνικοί πληθυσµοί της Θράκης και των παραλίων της
Μικράς Ασίας ανερχόµενοι εις διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα δύο ψυχών. Πλείστοι των κατοίκων
εφονεύθησαν, πολλαί γυναίκες και νεάνιδες παρεβιάσθησαν, οικίαι και κτήµατα επυρπολήθησαν ή κατεσχέθησαν υπό Τούρκων
µεταναστών, ολόκληροι κινηταί περιουσίαι διηπάργησαν.
Το κακόν εκορυφώθη κατά τον Παγκόσµιον Πόλεµον, ότε πλείσται ελληνικαί επαρχίαι της Αυτοκρατορίας εκλονίσθησαν εκ θεµελίων ή εντελώς κατεστράφησαν. Είναι ανεκδιήγητα τα
δεινοπαθήµατα, τα οποία υπέστησαν οι εκδιωχθέντες εκ των
εστιών αυτών Έλληνες. Διεσκορπίζοντο οι δυστυχείς ούτοι εις
χωρία καθαρώς τουρκικά. Ηµποδίζετο εις αυτούς η εκ µέρους
των Πατριαρχείων διανοµή βοηθηµάτων, εστερούντο εκκλησιών
και ιερέων και πάσης καθόλου από της θρησκείας απορρεούσης
παραµυθίας και εξηναγκάζοντο διά τοιούτων και άλλων µέσων
εις εξισλάµισιν. Τοιουτοτρόπως δε πληθυσµός οµογενής εκ τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξήντα τριών ψυχών, διασπαρείς
ανά τα όρη, τας χαράδρας και τα τουρκικά χωρία, υπέστη εν τοις
πλείστοις τον εξ ασιτίας, του ψύχους και των στερήσεων εν γένει
θάνατον».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, απευθυνόµενος σε εσάς, στο
Προεδρείο της Βουλής.
Η Βουλή των Ελλήνων µε την αναγνώριση της γενοκτονίας των
Ποντίων ανέλαβε την υποχρέωση να εκδώσει το µνηµειώδες
έργο του καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Φωτιάδη, που τεκµηριώνει µε αδιάσειστα
στοιχεία το έγκληµα της γενοκτονίας.
Επιπλέον, είχε δεσµευτεί να µεταφραστεί ο τόµος σε έξι γλώσσες και να αποσταλεί σε πρεσβείες, κοινοβούλια, ιδρύµατα, βιβλιοθήκες µε στόχο τη διεθνοποίηση του αιτήµατος της
γενοκτονίας. Η µετάφραση και η αποστολή δεν έγινε ποτέ παρά
τις κατά καιρούς οχλήσεις του κ. Φωτιάδη και των ποντιακών οργανώσεων.
Μάλιστα, τον Δεκέµβριο του 2010 µε κοινή πρωτοβουλία που
αναλάβαµε µε τον τότε Βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, κ. Αλέκο
Αθανασιάδη, παραδώσαµε στον τότε Πρόεδρο της Βουλής, κ.
Πετσάλνικο, επιστολή υπογεγραµµένη από εκατόν δεκατέσσερις
Βουλευτές όλων των πτερύγων, µε αίτηµα την επανέκδοση από
το Ίδρυµα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία του τόµου µε τη γενοκτονία των Ποντίων σε έξι γλώσσες.
Δυστυχώς από τότε το βιβλίο δεν έχει επανεκδοθεί ούτε στα ελληνικά.
Επαναφέρω σήµερα την πρόταση αυτή και ελπίζω αυτήν τη
φορά να βρει ευήκοα ώτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να κλείσω διατυπώνοντας ένα ερώτηµα που
µου γεννήθηκε ακούγοντας την εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, την κ. Κατριβάνου. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές, θα καταργήσει τους νόµους που οµόφωνα η ελληνική Βουλή
ψήφισε για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου, της Μικράς Ασίας και των Αρµενίων;
Σας ευχαριστώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Εξυπνάδες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Για µια ακόµη φορά
να παρακαλέσω να τηρούµε τον χρόνο. Σας εξήγησα τον λόγο.
Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος, κυρία Γεροβασίλη, για επτά
λεπτά.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα
από πολλούς αυτές τις µέρες να παραλληλίζουν την περιπέτεια
του «αντιρατσιστικού» νοµοσχεδίου µε το γεφύρι της Άρτας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Αυτό είναι λάθος, διότι πραγµατικά το γεφύρι της Άρτας οληµερίς το χτίζανε το βράδυ γκρεµιζόταν, αλλά τελικά προέκυψε ένα
αριστούργηµα –το αντίθετο µε το κατ’ ευφηµισµόν αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, γιατί το φέρατε το νοµοσχέδιο, αφού είναι σαφές ότι πραγµατικά δεν το θέλετε;
Κατά την άποψή µου, προσπαθείτε την ίδια στιγµή να δώσετε
διαπιστευτήρια και σε εκείνους που ανησυχούν για το ευρωπαϊκό
προφίλ της χώρας και σε εκείνους που υποκινούν ή ανέχονται το
ρατσιστικό ή οµοφοβικό µίσος. Θέλετε να κρατήσετε «δύο καρπούζια κάτω από την ίδια µασχάλη», όπως-όπως να καλύψετε τις
διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας χωρίς, όµως,
να κακοκαρδίσετε τα πρόσωπα που στελεχώνουν την Κυβέρνηση, πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει ρατσιστικές αντιλήψεις και
συνέβαλαν στη θεσµική νοµιµοποίηση του ρατσισµού. Προφανώς το «µπαλτάκειο» σύστηµα είναι βαθιά ριζωµένο και δεν εξαρτάται από τη φυσική παρουσία του προσώπου. Έγινε και αυτό
καθεστώς, ένα πράγµα σαν τα µνηµόνια. Δεν είναι τυχαίος ο παραλληλισµός.
Ο στόχος σας είναι προφανής. Να κλείσετε το µάτι για ψηφοθηρικούς λόγους στα στρώµατα της κοινωνίας, αλλά και πολιτικά
µορφώµατα που έχουν τον ρατσισµό ως πολιτική σφραγίδα. Το
µόνο που καταφέρνετε είναι τελικά, όµως, να τους ενισχύσετε.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέµατα δικαιωµάτων εκφράζει
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατατέθηκε τελικά το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. Φαντάζοµαι ότι διαβάζοντας το περιεχόµενο θα απογοητευθεί και ο ίδιος.
Στο µεγάλο διάστηµα, το οποίο µεσολάβησε από την αρχική
διαβούλευση που ξεκίνησε το 2011 για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, φέρατε στον Κώδικα Δικηγόρων το άρθρο 6 που λέει ότι
µόνο Έλληνας το γένος µπορεί να διοριστεί δικηγόρος, εάν δεν
είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολύ µεγάλο µέρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κατέθεσε
πρόταση νόµου µε την οποία ζήτησε να αποκλειστούν από υποψήφιοι για τις Ένοπλες Δυνάµεις όσοι δεν είναι Έλληνες το
γένος.
Ο κ. Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, στην υπόθεση
για τη λίστα Λαγκάρντ αυτό που θεώρησε σκόπιµο να επισηµάνει
είναι ότι υπάρχουν καταθέτες, οι οποίοι είναι συγκεκριµένου θρησκεύµατος, Έλληνες πολίτες εβραϊκής καταγωγής.
Είναι προφανές ότι µε µια σειρά τόσο απλών παραδειγµάτων,
που χαϊδεύουν όµως το µαλακό υπογάστριο της ξενοφοβίας και
της µισαλλοδοξίας, δεν υπάρχει η διάθεση για ένα θεσµικό πλαίσιο µε ουσιαστικές λύσεις.
Φυσικά, δεν περιµέναµε κάτι καλύτερο, αφού µία από τις µεγαλύτερες υπαναχωρήσεις σας, κύριε Υπουργέ, είναι ο νόµος
για την ιθαγένεια, το δικαίωµα δηλαδή να αποκτήσουν πατρίδα
τα παιδιά που κάθονται στο ίδιο θρανίο µε τα Ελληνόπουλα.
Κύριε Υπουργέ, το σχέδιο νόµου που φέρατε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας δεν είναι αντιρατσιστικό, όπως φηµολογείται όλες αυτές τις µέρες και δεν είναι για τους εξής λόγους:
Πρώτον, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 1 θα διώκεται όποιος
προτρέπει, υποκινεί, διεγείρει σε ρατσιστική πράξη, όχι όµως η
ίδια η πράξη που τα κίνητρά της είναι ρατσιστικά. Η πράξη εξακολουθεί να διώκεται µε βάση τις γενικές και ειδικές διατάξεις
του κοινού Ποινικού Δικαίου. Σε χώρες µε εµπειρία από ναζιστικά
µορφώµατα η απαγόρευση περιλαµβάνει τόσο την ίδια τη βίαιη
και παράνοµη πράξη –σωµατικές βλάβες, εµπρησµός, φθορές
ξένης ιδιοκτησίας κ.λπ.- όσο και συµπεριφορές που στοχεύουν
στη µείωση της ανθρώπινης αξίας.
Δεύτερος λόγος είναι ότι το νοµοσχέδιο δεν προβλέπει την
άκρως απαραίτητη δικλίδα προστασίας των θυµάτων και των
µαρτύρων ρατσιστικής βίας κι αυτό γιατί κανείς δεν πρόκειται να
καταγγείλει ρατσιστικό έγκληµα, φοβούµενος φυσικά ότι θα
έρθει αντιµέτωπος µε την εκδικητικότητα όσων καταγγέλλει και,
δυστυχώς, συχνά είναι µερίδα των αστυνοµικών αλλά και των λιµενικών.
Τρίτον, απουσιάζει εντελώς οποιαδήποτε θεσµική πρωτοβουλία που θα ευαισθητοποιεί τους πολίτες και θα επιµορφώνει τις
αρχές.
Τέταρτον, εξαιρείτε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου από
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την αστική ευθύνη για δηλώσεις ρατσιστικού περιεχοµένου
µελών της διοίκησής τους. Αντίθετα, αυτό προβλέπεται για τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αν µια εταιρεία δηλαδή τιµωρείται –και σωστά- για µια µπλούζα µε το εβραϊκό αστέρι, δεν
ισχύει το ίδιο για ένα Υπουργείο που ο Υπουργός του προχωρά
σε ρατσιστικές δηλώσεις για οµάδες πληθυσµού. Σας θυµίζω τις
οροθετικές γυναίκες, που χαρακτηρίστηκαν «υγειονοµική
βόµβα».
Επίσης, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου ποινικοποιεί τον εγκωµιασµό ή την άρνηση εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας, αναγνωρισµένων από τα διεθνή όργανα. Είµαστε αντίθετοι στην
ποινικοποίηση της άποψης –όση απέχθεια κι αν προκαλεί- και
παρ’ ότι αντιτασσόµαστε µε κάθε τρόπο στην άρνηση και τη σχετικοποίησή του, πιστεύουµε ότι η ποινική δίωξη των αρνητών
ούτε αποτελεσµατική είναι, ενώ ταυτόχρονα θέτει και σοβαρά
ζητήµατα ελευθερίας της έκφρασης. Η προτεινόµενη από διάφορους –και εθνικιστικούς κύκλους, δυστυχώς και πολλούς Βουλευτές- συµπερίληψη των εγκληµάτων της γενοκτονίας εναντίον
Ποντίων, Αρµενίων κ.λπ. δεν θεραπεύει, αλλά εντείνει το πρόβληµα.
Το σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης µάς πάει πίσω από κάθε ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Είναι σαφής υπαναχώρηση ακόµα και από
την αναποτελεσµατική νοµοθεσία που ισχύει µέχρι σήµερα και
φυσικά δεν γινόταν διαφορετικά από αυτούς οι οποίοι έχουν
εφεύρει αλλά και χρησιµοποιούν την κατάπτυστη θεωρία των
δύο άκρων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις 4 Ιουνίου 2013 ολοκληρωµένο σχέδιο
νόµου. Πολλά κοµµάτια του τα καταθέσαµε ως τροπολογίες στο
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, όπως επίσης και ως τροπολογία καταθέσαµε την πρόταση για ένα διευρυµένο σύµφωνο συµβίωσης
που περιλαµβάνει τα οµόφυλα ζευγάρια. Θεωρούµε θεσµικό ρατσισµό τον αποκλεισµό µεγάλου αριθµού συµπολιτών µας από
το οικουµενικό δικαίωµα στην οικογενειακή ζωή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, πρόσφατα είχαµε και το τραγικό παράδειγµα µε τον
Έλληνα Βουλευτή να σχολιάζει οµοφοβικά τον Πρωθυπουργό
του Λουξεµβούργου. Αυτό µας χτυπάει το καµπανάκι. Αν µια
χώρα θέλει να είναι σύγχρονη, ευρωπαϊκή, δεν γίνεται να κάνει
εκπτώσεις στα ατοµικά δικαιώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πάλη ενάντια στον ρατσισµό
είναι διαρκής και ανυποχώρητη και αυτό γίνεται καθηµερινή µάχη
για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δηµοκρατία και ένα ισχυρό
θεσµικό πλαίσιο που δεν θα χωρά παρερµηνείες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Γεροβασίλη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ρήγας για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους, µετά από πάρα πολλές περιπέτειες, συζητείται στο ελληνικό Κοινοβούλιο ένας πολύ
σηµαντικός νόµος, ο οποίος έρχεται να ρυθµίσει ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Και ενώ θα περιµέναµε να υπάρχει συναίνεση, σύµπνοια και
οµοθυµία στον τρόπο µε τον οποίο θα νοµοθετήσουµε, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας, βλέπουµε και πάλι ενστάσεις, υπαινιγµούς, «ναι µεν
αλλά», µια προσπάθεια δηλαδή ακόµη και γι’ αυτά που συµφωνούµε να διαφωνήσουµε. Εκτός εάν δεν συµφωνούµε και, εν
πάση περιπτώσει, όλα αυτά γίνονται ή λέγονται για τα προσχήµατα.
Το ΠΑΣΟΚ πήρε πολύ νωρίς την πρωτοβουλία, επισηµαίνοντας
ότι την ελληνική κοινωνία αρχίζουν να την χαρακτηρίζουν φαινόµενα µίσους, φόβου, τα οποία άλλες εποχές και εξαιτίας φαινοµένων που δεν υπήρχαν τότε δεν ήταν ορατά στην ελληνική
κοινωνία.
Σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στη χώρα µας. Πολλές κοινωνικές συµπεριφορές έχουν αλλάξει και έχουν προσαρµοστεί, δυστυχώς, στις ανάγκες που δηµιουργήθηκαν µετά από τα πολύ
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ισχυρά µεταναστευτικά ρεύµατα µεταναστών και παράτυπων µεταναστών που ήρθαν στη χώρα µας.
Χρειάζεται, λοιπόν, η ελληνική κοινωνία να εµπλουτίσει το νοµικό της οπλοστάσιο. Και το επισηµαίνω αυτό, διότι κάποιοι συνάδελφοι –πιστεύω από καλή πρόθεση ξεκινώντας- βάζουν
ζητήµατα, τα οποία θεωρώ ότι παραγνωρίζουν την ουσία και τον
λόγο της ρύθµισης. Ο νόµος δεν είναι ιστορικό κείµενο. Ο νόµος
δεν αποτίει φόρο τιµής στους πεσόντες. Ο νόµος δεν έρχεται να
λύσει ιστορικές διαφωνίες και διαφορές. Ο νόµος έρχεται να
ρυθµίσει ζητήµατα τα οποία είναι ενεστώτος και µέλλοντος χρόνου στην ελληνική κοινωνία.
Άρα, λοιπόν, δεν µπορώ να κατανοήσω τι νόηµα έχει το να γίνεται τόσος πολύς λόγος ή να είναι λόγος διαχωρισµού µας σε
αυτήν την Αίθουσα το εάν επωνύµως µπουν µέσα στο νοµοσχέδιο η «γενοκτονία» ή η «εθνοκάθαρση».
Επαναλαµβάνω και πάλι, ο στόχος του νόµου δεν είναι να αναγνωρίσει ή, εν πάση περιπτώσει, να ερµηνεύσει ιστορικά γεγονότα. Αυτό που πάει να κάνει πολύ συγκεκριµένα ο νόµος είναι
να απαντήσει σε συγκεκριµένες ανάγκες µε τη νοµοθετική ρύθµιση που συζητούµε σήµερα και να αντιµετωπίσει φαινόµενα ρατσισµού, ξενοφοβίας, πρόκλησης µίσους.
Παίρνοντας αφορµή απ’ αυτά που είπε ο συνάδελφος κ. Τατσόπουλος, ο οποίος µίλησε για µισαλλοδοξία, έναν όρο ελληνικό, δηλαδή το να µισείς τον άλλον για την άποψή του, θέλω να
πω ότι υπάρχει κι άλλος ένας όρος, ο όρος «µίσαλλος», δηλαδή
το να µισείς τον άλλον όχι γι’ αυτά που λέει, αλλά γι’ αυτό που
είναι.
Πράγµατι, στην κοινωνία µας έχουµε και τέτοια φαινόµενα, το
να µισούν τον άλλον όχι γι’ αυτό που λέει αλλά γι’ αυτό που είναι,
από το χρώµα και τη φυλή του έως τη θρησκευτική του πεποίθηση. Αυτή τη στάση κάποιων πρέπει να την αντιµετωπίσουµε
και όχι µόνο, όπως λένε κάποιοι, µε αποδοκιµασία. Διότι η πολιτική αντιπαράθεση θα υπάρξει. Η πολιτική αντιπαράθεση και αντιπαλότητα θα υπάρξουν.
Όµως, όταν αυτή η µισαλλοδοξία, ο µίσαλλος µε τη συµπεριφορά του δηµιουργεί, προκαλεί ή ωθεί σε πράξεις βίας, δεν
αρκεί µόνο η πολιτική αντιπαράθεση. Πρέπει να έρθει ο νόµος
να κολάσει αυτά τα φαινόµενα. Δεν είναι δυνατόν απλά και µόνο
να λέµε ότι δεν πειράζει, όταν κάποιος προκαλεί το ακροατήριό
του ή αυτούς στους οποίους απευθύνεται µε πράξεις µίσους και
βίας και δηµιουργεί ένα αίσθηµα µίσους απέναντι στην κοινωνική
οµάδα στην οποία απευθύνεται και να το αφήνουµε αυτό µε έναν
τρόπο αφελή και να λέµε «δεν πειράζει, αυτά όλα τα πράγµατα
αντιµετωπίζονται µε µια ιδεολογική πολιτική αντιπαράθεση».
Όπως επίσης, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να προσέξουµε ότι ο
εγκωµιασµός και η πρόκληση σε πράξεις βίας σωστά πρέπει να
τιµωρείται, όµως η άρνηση, όταν δεν λειτουργεί συνδυαστικά µε
την πρόκληση σε πράξεις βίας, θέτει πάρα-πάρα πολλά ερωτηµατικά. Η άρνηση από µόνη της, που είναι µια ιδεολογική στάση
και θέση, δεν µπορεί να τιµωρείται. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής
διατύπωση. Ο εγκωµιασµός και η άρνηση σε συνδυασµό µε την
πρόκληση για διάπραξη εγκληµατικών πράξεων.
Διότι δεν τιµωρείται –και αυτό πρέπει να προσεχθεί γιατί κάποιοι που θέλουν να δυσφηµίσουν αυτήν τη νοµοθετική µας πρωτοβουλία λένε «µα, πάτε να ποινικοποιήσετε την έκφραση
γνώµης;» - και δεν ποινικοποιείται η έκφραση γνώµης. Εµείς δεν
τιµωρούµε κάποιον γιατί λέει ότι είναι ναζιστής. Τον απαξιώνουµε
πολιτικά, τον περιθωριοποιούµε πολιτικά, όµως δεν µπορείς να
τιµωρήσεις κάποιον –και αυτό πρέπει να περάσει στην ελληνική
κοινωνία- απλά και µόνο επειδή πιστεύει κάτι.
Εµείς, ερχόµαστε να νοµοθετήσουµε για τον ποινικό κολασµό
αυτών που εγκωµιάζουν ή αρνούνται, αλλά και ταυτόχρονα προκαλούν και εξωθούν σε πράξεις βίας µε αυτά που λένε, µε την
άρνηση και τον εγκωµιασµό.
Και επειδή ο χρόνος δεν είναι αρκετός, θα ήθελα να πω και µια
κουβέντα για την τροπολογία την οποία καταθέτουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, κύριε Υπουργέ, επιµένουµε ότι ορισµένες κοινωνικές
πραγµατικότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν µε τη ρύθµιση θεµάτων, της αστικής κατάστασης πολιτών. Όλα τα άλλα ιδεολο-
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γικά και ηθικά ταµπού πιστεύω ότι δεν έχουν καµµία σχέση και
καµµία θέση. Αυτά σε έναν δηµόσιο διάλογο µπορεί να διατυπώνονται µε αντίθετες απόψεις, όµως πρέπει και η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία να προχωρήσει στην αναγνώριση και
τη θεσµοθέτηση του συµφώνου συµβίωσης των οµόφυλων ζευγαριών.
Για αυτό εµείς καταθέσαµε αυτήν την τροπολογία και πιστεύουµε ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος, ώστε να εκσυγχρονιστεί το νοµοθετικό µας πλαίσιο και να σταµατήσουµε να
ακολουθούµε ασθµαίνοντες τις εξελίξεις, όχι από λόγους µόδας
ή µιµητισµού, αλλά αυτές τις εξελίξεις που καθορίζουν, αν θέλετε, τον πολιτισµό µας και τον ευρωπαϊκό πολιτισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Και κλείνω λέγοντας ότι: πέρα από
όλες αυτές τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που παίρνουµε, κύριε
Υπουργέ, και οι οποίες είναι απαραίτητες, το µεγάλο πρόβληµα
που εξακολουθεί να παραµένει στην ελληνική κοινωνία και είναι
µπροστά µας, είναι πρόβληµα παιδείας και πολιτισµού. Και αυτό
δεν αντιµετωπίζεται ούτε µε νόµους, ούτε µε νοµοθετικές ρυθµίσεις. Αντιµετωπίζεται µε την παγίωση µιας άλλης νοοτροπίας,
µιας άλλης αντίληψης, µιας άλλης κουλτούρας. Και σε αυτό
έχουµε ευθύνη όλοι µας και όχι µόνο το Υπουργείο Δικαιοσύνης
και η δικαστική εξουσία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ρήγα.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γρέγος για επτά λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, αδίκως την κατέθεσε, δεν πρόκειται να περάσει, γιατί πολύ απλά είναι η Χρυσή
Αυγή εντός του Κοινοβουλίου και δεν θα περάσει η τροπολογία.
Και είπε και κάτι άλλο πάρα πολύ σωστό ο οµιλητής του ΠΑΣΟΚ
ότι υπάρχουν άνθρωποι που µισούν τον άλλο για αυτό που είναι,
όπως αυτοί που λένε «τσακίστε τους φασίστες» ή «σε κάθε γειτονιά φασίστας µη µείνει» και κάτι τέτοια. Τώρα βέβαια ποιος
είναι ο φασίστας δεν ξέρουµε.
Θέλω να ευχηθώ και από Βήµατος Βουλής –γιατί δεν έχω τη
δυνατότητα να παρίσταµαι σε εκδηλώσεις του κόµµατος- στους
δεκάδες άξιους συναγωνιστές εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής
που εκλέχθηκαν στα περιφερειακά και δηµοτικά συµβούλια καλή
θητεία και καλή δύναµη και είναι και µία απάντηση στις αντιδράσεις των διαφόρων φασιστοειδών, τύπου ΚΕΦΕ, Ανταρσύα κ.λπ..
Θα κληθούν και θα πράξουν ένα τεράστιο έργο, όπως συνεχίζει
να πράττει και η Χρυσή Αυγή εντός του Κοινοβουλίου.
Πολλούς χαρακτηρισµούς θα µπορούσαµε να δώσουµε σε
αυτό το νοµοσχέδιο. Θα µπορούσαµε να δώσουµε χαρακτηρισµούς –και έχουν ακουστεί- όπως φασιστικό, εµετικό, ρατσιστικό, ανθελληνικό, προδοτικό, άθλιο, ανήθικο και πολλά άλλα.
Υποκρύπτει ένα απίστευτο και αβυσσαλέο µίσος εναντίον του
ελληνικού λαού και ειδικά εναντίον των θυµάτων του Ποντιακού
Ελληνισµού και της Μικρασιατικής Καταστροφής. Ας µην ξεχνάνε τα θύµατα αυτών των γενοκτονιών ότι οι ηγέτες και οι παρατάξεις που δήθεν στηρίζουν ήταν αυτοί που κατέθεταν
στεφάνι στο µνηµείο του Κεµάλ και συνεχίζουν να καταθέτουν.
Δεκάδες εγκλήµατα έχει διαπράξει αυτή η Κυβέρνηση σε
βάρος του ελληνικού λαού και του έθνους. Τα εγκλήµατα αυτά
βαραίνουν αυτήν την Κυβέρνηση και αυτούς τους Βουλευτές,
είτε τα έχουν διαπράξει είτε τα έχουν συγκαλύψει. Ας θυµηθούµε
µερικά: Κύπρος, Θράκη, παραχώρηση του ονόµατος της Μακεδονίας, παραχώρηση της ελληνικής ΑΟΖ στην Τουρκία, χιλιάδες
οικονοµικά σκάνδαλα, αυτοκτονίες, ανεργία, λαθροµετανάστευση.
Από όλα αυτά τα εγκλήµατα, όµως, αυτό που θα διαπράξουν
αυτοί οι Βουλευτές θα είναι το χειρότερο και το µεγαλύτερο.
Μιλάω για τους Βουλευτές που θα το ψηφίσουν. Δεν µιλάµε για
ένα νοµοσχέδιο αλλά για ένα σατανικό σχέδιο, το οποίο διατάχθηκαν να εκτελέσουν.
Στόχοι είναι: Πρώτον, η ισλαµοποίηση της Ελλάδος σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Δεύτερον, η φυλετική αλλοίωση του πλη-
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θυσµού της χώρας. Τρίτον, η ερηµοποίηση αγροτικών περιοχών
και η γκετοποίηση µεγάλων αστικών κέντρων, φέρνοντας εκατοµµύρια λαθροµετανάστες βάσει οργανωµένου σχεδίου µε προφανή στόχο τη βιολογική εξόντωση του ελληνικού λαού.
Ήδη βρίσκονται στη χώρα µας περίπου τέσσερα εκατοµµύρια
λαθροµετανάστες –και όχι παράτυποι, όπως τους χαρακτηρίζουν- και στόχος της Κυβέρνησης είναι να διπλασιαστεί αυτό το
ποσοστό µέσα σε δύο χρόνια. Πολλοί από αυτούς είναι φανατικοί
ισλαµιστές, τζιχαντιστές, άριστα εκπαιδευµένοι στη χρήση βαρέων και ελαφρών όπλων και φυσικά στην τέχνη του αποκεφαλισµού.
Στην πατρίδα µας έχουν καταγραφεί χιλιάδες περιστατικά ρατσιστικής βίας από όλους αυτούς, οι οποίοι κατά τη διάπραξη
αυτών των εγκληµάτων χρησιµοποιούν τη φράση «θα πεθάνεις
βρωµο-Έλληνα», ενώ σε όλες τις συναθροίσεις τους χρησιµοποιούν τη φράση «θα πεθάνετε άπιστοι».
Αναρωτιέµαι, αλήθεια, τι θα γίνει εάν κάποιος δύστυχος Έλληνας καταγγείλει ένα τέτοιο περιστατικό στις αρχές. Φυσικά, τίποτα δεν θα γίνει, γιατί οι εντολές των Υπουργείων είναι να
συλλαµβάνονται µόνο Έλληνες για τη διάπραξη δήθεν ρατσιστικών εγκληµάτων. Στην προσπάθειά σας να σταµατήσετε την επέλαση της Χρυσή Αυγής, παρουσιάζετε αυτό το έντυπο, το οποίο
ίσως κάποια στιγµή να γίνει και στοιχείο δικογραφίας,
καταπατώντας για άλλη µία φορά το Σύνταγµα και προσβάλλοντας το πολίτευµα. Αυτή είναι µια προσφιλή σας τακτική.
Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει οι Έλληνες που πέφτουν θύµατα
ρατσιστικής βίας να καταθέτουν και µηνύσεις σε βάρος των
αστυνοµικών για παράβαση καθήκοντος. Αν πάει κάποιος
Έλληνας και καταγγείλει ένα περιστατικό, ο αστυνοµικός δεν θα
εκτελέσει το καθήκον του και φυσικά αυτός που κατέθεσε τη
µήνυση θα πρέπει να καταθέσει και µια µήνυση εναντίον του
αστυνοµικού, γιατί δεν εκτέλεσε το καθήκον του.
Ονειρεύεστε την Ελλάδα σαν το Ιράκ, σαν τη Συρία και νοµίζετε ότι είστε θεοί, ότι θα είστε για πάντα στην εξουσία, ότι θα
έχετε για πάντα αστυνοµική συνοδεία και µόλις ζορίσουν τα
πράγµατα θα διαφύγετε στο εξωτερικό.
Δεν βλέπουµε στο νοµοσχέδιο να καταδικάζονται τα εγκλήµατα του Στάλιν, του Κεµάλ, το ολοκαύτωµα των Παλαιστινίων
και άλλα πολλά. Με τη γενοκτονία των Εβραίων δεν έχω ασχοληθεί, γιατί προτιµούσα συνήθως να διαβάζω τα αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη και κάποια εκκλησιαστικά έντυπα, τα
οποία καθόλου κολακευτικά δεν ήταν για τον περιούσιο λαό. Δεν
ξέρω εάν είναι ρατσιστικό, αλλά µου αρέσει πολύ περισσότερο
ο Παρθενώνας από την «Καλύβα του Μπαρµπά-Θωµά» και ο
ήχος του πιάνου από το ταµ-ταµ. Δεν θεωρώ ότι είµαστε ο περιούσιος λαός, αλλά πιστεύω ότι ο πολιτισµός των Ελλήνων είναι
µοναδικός.
Κάνετε το παν για να πλήξετε τους θεσµούς της πατρίδας µας.
Πολεµάτε εδώ και χρόνια αξίες όπως η πατρίδα, η θρησκεία και
η οικογένεια. Δεν αντιδράσατε ποτέ σε κανένα επεκτατικό σχέδιο
των εχθρών µας. Αφαιρέσατε το θρήσκευµα από τις ταυτότητες.
Διαλύσατε τους οικογενειακούς θεσµούς και σχεδιάζετε να καταργήσετε ακόµη και τη σηµαία. Καταργήσατε την έπαρσή της
στα σχολεία και φτιάχνετε τζαµιά, τα οποία θα γίνουν άσυλο και
ορµητήριο κάθε παρανόµου, όπου κι αν βρίσκεται αυτός. Και δεν
ξέρουµε σε ποια θρησκεία θα αποτείνεστε, όταν ένα τζαµί είναι
για τους Σιίτες ή για τους Σουνίτες ή κάποιους άλλους.
Θεωρούµε ότι αυτή είναι Κυβέρνηση εξτρεµιστική, επικίνδυνη,
διχαστική και µας εκθέτει στο εξωτερικό. Συνεργαστήκατε για
τις «καρέκλες» σας µε τη ΔΗΜΑΡ και το ΠΑΣΟΚ και θα µπορούσατε να συνεργαστείτε ακόµα και µε το Κόµµα των Μουσουλµάνων της Θράκης και µε το Ουράνιο Τόξο.
Περιµένουµε από την επίσηµη Εκκλησία µία πιο δυναµική
θέση. Δεν ξέρουµε αν κάποιοι ελάχιστοι θέλουν να αφορίσουν
κάποιους Βουλευτές ή αν θα πρέπει να στηλιτεύσουν από άµβωνος αυτό το έκτρωµα. Αυτό όµως πρέπει να γίνει άµεσα. Το ίδιο
άµεσα, όµως, θα πρέπει να αντιδράσει και η δικαιοσύνη. Πρέπει
να ορθώσει ένα τοίχος απέναντι σε αυτήν την παρανοµία.
Πολλοί από εσάς είναι οπαδοί του πολυπολιτισµού, αυτής της
µάστιγας που θέλουν να εγκαθιδρύσουν κάποιοι νοσηροί εγκέφαλοι. Θέσατε σε κυκλοφορία και µολύνατε τα παιδιά µας µε
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σχολικά βιβλία για τον Αρµπέν και µε σκουπίδια που µιλάνε για
συνωστισµούς. Οδηγήσατε σε αυτοκτονία χιλιάδες αθώους και
τώρα ζητάτε κι άλλο αίµα. Βάζετε στην Ευρώπη Τούρκους, Αλβανούς και Σκοπιανούς, τους δηλωµένους εχθρούς της πατρίδας
µας.
Αν αγαπάτε τόσο πολύ τους λαθροµετανάστες, να τους πάρετε στα σπίτια σας και να κάνετε τζαµιά κοντά στις βίλες και
στα δικά σας σπίτια. Αν αγαπάτε και στηρίζετε τον Ποντιακό και
Μικρασιατικό Ελληνισµό ζητήστε αποζηµιώσεις τώρα από την
Τουρκία.
Επαναλαµβάνω και πάλι ότι ένοχοι για αυτό το έγκληµα δεν
είναι µόνο οι Βουλευτές του Θερινού Τµήµατος, αλλά όσοι στηρίζουν την τωρινή Κυβέρνηση.
Όσον αφορά το σύµφωνο συµβίωσης, φυσικά και δεν θα τολµήσετε να το φέρετε υπό το φόβο της Χρυσής Αυγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε µόνο για τον ελληνικό
λαό, ακόµα και φυλακισµένοι, ακόµα και φιµωµένοι, ακόµα και
νεκροί. Θα είµαστε στυλοβάτες της δηµοκρατίας και της λαϊκής
κυριαρχίας. Διότι εµείς δεν λέµε ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση,
όπως είπε κάποιος, λέµε ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
Η Χρυσή Αυγή συνεχίζει ακάθεκτη και πανίσχυρη µε ξεκάθαρη
λαϊκή εντολή. Βρίσκεται παντού: σε πόλεις, σε χωριά, σε κάθε
γειτονιά, αλλά κυρίως στις ψυχές των Ελλήνων. Εσείς, κύριε
Υπουργέ, µπορείτε να ρωτήσετε ακόµη και τους φίλους σας. Οι
πιο πολλοί θα σας πουν ότι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή.
Οι προφυλακισµένοι αγωνιστές της Χρυσής Αυγής είναι ένα
φωτεινό παράδειγµα για όλους τους Έλληνες. Καλούµε τον ελληνικό λαό ενωµένο απέναντι σε αυτήν την λαίλαπα να στείλει
ένα πρώτο µήνυµα στις ερχόµενες εκλογές και όσο κι αν ακούγεται αυτό ρατσιστικό, να τους πούµε «µαυρίστε τους».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μαρία Ρεπούση για επτά
λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρ’ όλη τη σηµαντική καθυστέρηση –που δεν είναι τυχαία και που οφείλεται βασικά στη
δεξιά φυσιογνωµία αυτής της Κυβέρνησης και στις προνοµιακές
θέσεις που διατηρεί µε ισχυρά λαϊκίστικά λόµπι και ακροατήριαόλα δείχνουν ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα έχουµε ένα
νέο νόµο που θα εµπεριέχει και νέας µορφής αντιρατσιστικές
διατάξεις.
Έχουµε άραγε στη χώρα µας ανάγκη από νέα αντιρατσιστική
νοµοθεσία; Δυστυχώς, στην Ελλάδα όλες οι έρευνες δείχνουν
ότι έχουµε πολύ σοβαρό πρόβληµα και ρατσιστικού λόγου, αλλά
και βίας που θεωρείται απότοκη και του λόγου και της αντίστοιχης ρατσιστικής ιδεολογίας.
Σύµφωνα µε την ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη –
αφήνω στην άκρη τις διεθνείς εκθέσεις που εκθέτουν σοβαρά
την Ελλάδα- έχουµε σοβαρή κλιµάκωση της ρατσιστικής βίας.
Ποιοι είναι, άραγε, αυτοί που τη διαπράττουν και ποιοι την υφίστανται τη βία αυτή; Ποιους θέλει να τιµωρήσει ένας αντιρατσιστικός νόµος και ποιους να προστατεύσει; Είναι δυνατόν να
νοµοθετεί η ελληνική Βουλή αγνοώντας –δήθεν- ποια είναι τα θύµατα και ποιοι είναι οι θύτες της ρατσιστικής βίας;
Σύµφωνα πάλι µε την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, τα θύµατα είναι οι
διαφορετικοί, οι µετανάστες και ο οµοφυλόφιλοι, όσοι και όσες
δεν έχουν την κυρίαρχη εθνική ή έµφυλη ταυτότητα. Αυτοί είναι
τα θύµατα της ρατσιστικής βίας στη χώρα µας. Κι αυτό συµβαίνει, διότι ακριβώς είναι η έννοια της ρατσιστικής ιδεολογίας και
βίας. Στοχοποιεί και επιτίθεται στη διαφορετικότητα, εκµεταλλευόµενη την ευάλωτη θέση και τον κοινωνικό αποκλεισµό των
ανθρώπων που ανήκουν στις ευάλωτες αυτές οµάδες.
Από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 30 Απριλίου 2013 έχουµε
καταγράψει διακόσιες ογδόντα µία καταγγελίες. Επαναλαµβάνω
«καταγγελίες» και όχι περιστατικά βίας.
Αναφέρθηκε η κ. Κατριβάνου και θα συµφωνήσω απολύτως
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µαζί της για το τι παθαίνουν όσοι καταγγέλλουν τη ρατσιστική
βία στη χώρα µας.
Αυτούς τους δεκαέξι µήνες υπήρξαν οµαδικοί ξυλοδαρµοί, σιδηρογροθιές, µαχαίρια, ακόµα κι επιθέσεις µε σκυλιά και τα θύµατα ήταν βασικά µετανάστες. Οι θύτες ήταν πολίτες, οµάδες
πολιτών ή και µέλη των Σωµάτων Ασφαλείας. Διαβάζω από την
έκθεση: «Φερόµενη ανάµειξη µελών Χρυσής Αυγής: εβδοµήντα
ένα περιστατικά. Φερόµενη ανάµειξη µελών Σωµάτων Ασφαλείας: σαράντα επτά περιστατικά». Αυτή είναι η πραγµατικότητα
στη χώρα µας. Αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Υπουργέ, οφείλει
η πολιτεία να τιµωρήσει και αντίστοιχα τα θύµατα αυτών των
πράξεων να προστατεύσει και ταυτόχρονα τις αρχές του κράτους δικαίου. Αυτοί κινδυνεύουν.
Κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας, δεν κινδυνεύουν ούτε οι Αρµένιοι, ούτε οι
Έλληνες του Πόντου από το ρατσισµό και την ξενοφοβία. Μην
κλείνετε τα µάτια στην πραγµατικότητα για να εξυπηρετήσετε
όχι τη µάχη ενάντια στο ρατσισµό, αλλά άλλους µικροκοµµατικούς στόχους και τα αντίστοιχα ακροατήρια. Αν το κάνετε ανοίγετε τον ασκό του Αιόλου, ανοίγετε τις ορέξεις διαφόρων
«εργολάβων της µνήµης» για την ποινικοποίηση της αντίθετης
ιστορικά ή και πολιτικά άποψης. Ήδη ανοίξατε την όρεξη συναδέλφου σας από τη Νέα Δηµοκρατία, η οποία είπε δηµόσια ότι
θα ψηφίσει το νοµοσχέδιό σας για να πάω εγώ φυλακή.
Θέλω εδώ µε την ευκαιρία αυτή να αναφερθώ κι εγώ στην έκκληση των εκατόν τριάντα εννέα ιστορικών από όλα τα πανεπιστήµια της χώρας και να την καταθέσω και για τα Πρακτικά της
Βουλής.
Οι εκατόν τριάντα εννέα πανεπιστηµιακοί µας δάσκαλοι, που
διδάσκουν Ιστορία στα πανεπιστήµια της χώρας, εκφράζουν τη
ρητή αντίθεσή τους σε µία τέτοια διάταξη, όπως αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 2 του σχεδίου νόµου. «Είµαστε αντίθετοι,
λένε, στη δίωξη όλων των «αρνητών», ακόµα κι εκείνων του φρικτότερου εγκλήµατος του εικοστού αιώνα, που είναι το Ολοκαύτωµα. Η στάση µας αυτή δεν πηγάζει από οποιαδήποτε ανοχή
στους αρνητές απεχθών εγκληµάτων ούτε στην άρνηση τιµωρίας
εγκληµατικών πράξεων, αλλά από την πεποίθηση ότι, όπως έχει
αποδείξει και η διεθνής εµπειρία, τέτοιες διατάξεις οδηγούν σε
επικίνδυνες ατραπούς, πλήττουν καίρια το δηµοκρατικό και αναφαίρετο δικαίωµα της ελευθερίας του λόγου, ενώ ταυτόχρονα
δεν είναι διόλου αποτελεσµατικές όσον αφορά την καταπολέµηση του ρατσισµού και του ναζισµού, του ρατσιστικού και µισαλλόδοξου λόγου».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρία Ρεπούση καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η ευρωπαϊκή εµπειρία είναι πλούσια σε περιπέτειες που έχουν
ακολουθήσει την ψήφιση αντίστοιχων διατάξεων. Θα αναφερθώ
στην Ουγγαρία και στη Λιθουανία όπου ο νοµοθέτης συµπεριέλαβε πέραν των εγκληµάτων πολέµου και εγκλήµατα του κοµµουνιστικού καθεστώτος και άρα την ποινικοποίηση όσων
αρνούνται τα εγκλήµατα. Υπάρχουν, σε ό,τι αφορά και τα θέµατα
που έθεσε ο εισηγητής από τη µεριά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος πάρα πολύ σοβαρά ζητήµατα σε όλες τις πρώην κοµµουνιστικές χώρες και το ερώτηµα που θέλω να θέσω εδώ στους
συναδέλφους είναι αν θέλουµε κοινοβούλια που αποφαίνονται
για την ιστορία, που όχι µόνο νοµοθετούν, λένε τι ακριβώς έγινε
και τι δεν έγινε, αλλά ποινικοποιούν και την αντίθετη ιστορική ή
πολιτική άποψη για το ιστορικό παρελθόν, αν θέλουµε εθνικά κοινοβούλια που ανάλογα µε την πλειοψηφία που διαθέτουν -γιατί
δεν είναι δεδοµένο ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο θα έχει πάντα
την ίδια πλειοψηφία- η πλειοψηφία αυτή θα ορίζει τι έγινε και τι
δεν έγινε στο ιστορικό παρελθόν και τι θα γίνει µε αυτούς που
δεν συµµερίζονται την άποψή της.
Ερώτηµα, λοιπόν: Αυτόν τον κόσµο θέλουµε να χτίσουµε; Αξιοποιούµε την ευκαιρία που µας δίνει ένα αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο -που πρέπει να ψηφιστεί κι εδώ θα συµφωνήσω- να
ποινικοποιεί όχι µόνο τον ρατσιστικό λόγο αλλά και την ρατσιστική πράξη;
Θέλουµε, λοιπόν, να χτίσουµε έναν κόσµο, στον οποίο τα
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εθνικά κοινοβούλια, ανάλογα µε τις εκάστοτε πλειοψηφίες, ικανοποιούν τα εθνικά τους ακροατήρια; Εάν το θέλουµε, ας ψηφίσουµε το άρθρο 2 αυτού του σχεδίου νόµου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Οικονόµου για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Η διστακτικότητα και η αµηχανία,
κύριε Πρόεδρε, της Κυβέρνησης για το αντιρατσιστικό είναι δεδοµένη. Μάλιστα είναι ένα ζήτηµα το οποίο ταλανίζει και εκκρεµεί
σχεδόν µία διετία. Αυτή η αµηχανία και η διστακτικότητα εκ των
πραγµάτων ξεπερνιέται, γιατί πρέπει αυτή η χώρα να συγκαταλέγεται σε αυτό που λέµε «ευρωπαϊκού τύπου χώρα». Άρα οι δεσµεύσεις οι νοµικές, οι ηθικές, οι πολιτικές -και όπως θέλετε να
το δείτε- αυτής της χώρας πρέπει να συµβαδίζουν µε αυτό το
οποίο όλοι φιλοδοξούµε και όλοι ελπίζουµε τελικά να ισχύει, δηλαδή το να ανήκουµε στην ευρωπαϊκή οικογένεια µε θεσµικές,
πολιτικές και οικονοµικές –αν µπορούµε- τέτοιες επιδιώξεις και
ταυτίσεις.
Άρα πολύ καλά φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο, ώστε να ψηφιστεί ένα νοµοσχέδιο το οποίο να στέλνει συγκεκριµένα µηνύµατα
και να διαµορφώνει το πλαίσιο, ώστε κανείς να µην αµφιβάλλει
και να µην αµφισβητεί ότι εδώ έχουµε µία ευρωπαϊκού τύπου
χώρα στην ουσία. Αυτό είναι το ένα θέµα.
Δεν θα συζητήσω και δεν θα σχολιάσω αυτές τις ταλαντεύσεις,
τις αµφισηµίες και όλη αυτήν την πορεία.
Κύριε Υπουργέ, το φέρνει έτσι η ζωή και η τύχη και ξανασυναντιόµαστε. Ήµασταν εσείς εκεί πάλι και εγώ εδώ, όταν ο κ. Κασιδιάρης από αυτό το Βήµα, όντας πριν από εµένα οµιλητής,
αµφισβητούσε ότι είχαµε το Ολοκαύτωµα των Εβραίων. Εσείς
τότε θυµάµαι ότι ήσασταν Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.
Σας είχα κάνει µία ερώτηση: Στη Γερµανία ποια θα ήταν η αντιµετώπιση αυτού του ατόµου, το οποίο από ένα δηµόσιο Βήµα θα
έλεγε αυτό; Ήσασταν αµήχανος για το τι θα λέγατε, βέβαια, και
για το πώς θα το λέγατε κι όχι γιατί δεν ξέρετε.
Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, στην πράξη έχουµε αυτά τα φαινόµενα, δηλαδή κόµµατα, πρόσωπα, οµάδες, συµµορίες, εγκληµατικές οργανώσεις να φέρνουν στο δηµόσιο λόγο και στη ζώσα
πραγµατικότητα το αδιανόητο, δηλαδή ένα φρικαλέο έγκληµα
του εικοστού αιώνα και να λένε ότι δεν έγινε, όχι ως επιστηµονική
ή ιστορική γνώση ή άποψη, αλλά ως µία πλέον πραγµατική δραστηριότητα, την οποία πολιτικοί αύριο θα θέλουν να την κάνουν
και κρατική άποψη. Αν αυτό το κόµµα αύριο κερδίσει τις εκλογές
και γίνει κυβέρνηση, αυτά προφανώς θα τα εφαρµόσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Τι θα εφαρµόσουµε δηλαδή;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Υπολογίστε, λοιπόν, ένα ευρωπαϊκό κράτος να έχει µία κυβέρνηση η οποία αρνούµενη το Ολοκαύτωµα να επιδιώκει ένα καινούργιο.
Εδώ µπαίνουν δύο ζητήµατα. Θα συζητήσουµε από αυτό το
Βήµα και θα κάνουµε ιστορικό συνέδριο, στο οποίο θα αναζητήσουµε τα θέµατα που τον καθένα µας τον καίνε, τις ιστορικές
µνήµες ή τα ζητήµατα που τον απασχολούν ή θα συζητήσουµε
την κρατική πολιτική που θα εφαρµοστεί;
Ισχυρίζοµαι ότι είναι δύο διαφορετικά πράγµατα. Αυτοί οι
οποίοι έρχονται στο Βήµα της Βουλής ή σε κάθε Βήµα πολιτικό
και παριστάνουν ή µιλάνε εξ ονόµατος της ιστορικής κοινότητας,
των ιστορικών, δολίως λειτουργούν.
Θέλω να εξηγηθώ. Εδώ εγώ µπορώ να µιλήσω σαν ιστορικός;
Νοµικός είµαι, αλλά είναι η µεγάλη µου αγάπη η ιστορία. Κατά
τεκµήριο, δεν µπορώ. Δεν είναι σωστό από αυτό το Βήµα να κάνουµε ιστορία. Σε ένα ιστορικό συνέδριο αν πάω ως ιστοριοδίφης
µπορώ να µιλήσω; Ναι, αλλά δεν µπορώ να µιλήσω εκεί πολιτικά.
Αυτούς που κάνουν και το ένα και το άλλο πώς θα τους χαρακτηρίσω, πού θα τους αντιµετωπίσω και πού θα τους πιάσω;
Δηλαδή, εδώ θα καταλήξουµε και θα συζητήσουµε για την
κρατική πολιτική που θα εφαρµοστεί ή για την ιστορική αλήθεια;
Θα κάτσω να δω, λοιπόν, αν ιστορικά -κύριε Υπουργέ, αν θέλετε, να µε παρακολουθήσετε- πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις γενοκτονίας, εθνοκάθαρσης ή διωγµών; Αν πληρούνται, θα
το λήξω εδώ; Εδώ περιµένω από εσάς ως Κυβέρνηση να µου
πείτε ποια θα είναι η κρατική πολιτική, ποια µηνύµατα θέλετε να
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στείλετε.
Άκουσα λογικά άλµατα προηγουµένως, ότι ο Ίρβινγκ κακώς
έφαγε δύο χρόνια φυλακή για τις ιδέες του. Ξέρετε τι λέω εγώ;
Συµφωνώ. Δεν θέλω την ποινικοποίηση των ιδεών, είτε είναι οι
αναθεωρητές ή οι αρνητές αυτοί οι οποίοι τελικά µπορούν να
απολαύσουν την ελευθερία αυτών των απόψεων. Όµως, θέλω να
µου πείτε ποια είναι η κρατική πολιτική. Η χώρα µας, η κρατική
υπόσταση της Ελλάδος, αυτές τις απόψεις που συνεπάγονται
συµπεριφορές, άρα ίσως ποινικά κολάσιµες πράξεις αύριο, τις
αντιµετωπίζει;
Άρα, αν ο Ίρβινγκ -που άκουσα προηγουµένως ξαναλέω- λέει
ότι δεν έγινε το Ολοκαύτωµα των Εβραίων, στη Γερµανία, στην
Αυστρία και σε άλλες χώρες είναι ποινικά κολάσιµος. Στην Ελλάδα θα εφαρµόσουµε το αυτό; Πρέπει να το εφαρµόσουµε εισηγούµαι εγώ. Πρέπει να είµαστε µία χώρα ευρωπαϊκού τύπου.
Δεν θα µπω στην ουσία αν έγινε ή δεν έγινε το Ολοκαύτωµα,
αλλά το µόνο σίγουρο είναι ότι δεν θέλω να ξαναδώ να υπάρχουν
κράτη ή πολιτικές ή αντιλήψεις που θα εφαρµόσουν τέτοιου είδους συµπεριφορές. Οι αναθεωρητές της ιστορίας –το λέω γι’
αυτούς που αγαπούν την ιστορία. Ασχολούνται µε τα πιο όµορφα
πεδία της ιστορίας, γιατί εκεί πέρα υπάρχει το ζουµί της ιστορίας. Ποιος ήταν στα τάγµατα ασφαλείας στην Ελλάδα ο πυρήνας που τα λειτούργησε; Άµα διαβάσεις ότι ήταν οι Βενιζελικοί
αξιωµατικοί που αποτάχθηκαν το 1935, µπορεί και να νιώσεις
πολύ άβολα, προερχόµενος µάλιστα κάποιος από αυτήν τη δηµοκρατική παράταξη. Ποιος είναι προδότης και ποιος είναι πατριώτης στην Ουκρανία, στη Λιθουανία και στην Εσθονία τον
Β’Παγκόσµιο Πόλεµο; Αυτός που συστρατεύθηκε µε τα WaffenSS ή αυτός που πολέµησε µε το αντάρτικο στην Ουκρανία; Ποιος
είναι;
Σήµερα, µπορώ να πω πολλά πράγµατα πάνω σε αυτά τα θέµατα. Το ερώτηµα είναι: εδώ, στο Βήµα, θα κάτσω να λήξω αυτά
τα ζητήµατα; Όχι. Αν τα φέρω τα ζητήµατα αυτά στο Βήµα, τότε
θέλω να κρύψω αυτά που πραγµατικά πιστεύω και θέλω να εφαρµόσω
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να είµαστε λίγο ειλικρινείς. Ας πούµε τι θέλουµε και τι
ζητάµε. Την ιστορική ή την πολιτική αλήθεια ο καθένας ας την
έχει για τον εαυτό του. Εγώ καλύπτοµαι και βολεύοµαι -για να
σας το πω αλλιώς- απ’ αυτήν τη διατύπωση που κάνετε στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. Ακούω την κρατική σας πολιτική, δηλαδή την πολιτική που θέλει το κράτος να εφαρµόσει. Και
πιστεύω ότι πρέπει να στείλει συγκεκριµένα µηνύµατα. Τα µηνύµατα αυτά πρέπει να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν θα
κάνω εδώ ούτε ψηφοθηρία ούτε θα πω ποιας καταγωγής είµαι
ούτε θα βγάλω διακήρυξη, κάτι που είδα –κακώς- να γίνεται από
κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι προσπαθούν να αποµυζήσουν
καµµία ψήφο, εν’ όψει και εκλογών, όποτε αυτές γίνουν. Θα σας
πω, όµως, ότι η κρατική πολιτική πρέπει να είναι ενιαία, αδιαίρετη
και συγκεκριµένη. Από κει και µετά, όλη η άλλη κουβέντα είναι
για να δικαιολογήσουν κάποιοι την παρουσία τους στο πολιτικό
σκηνικό, µέσα από θολές και µη καταγεγραµµένες απόψεις. Εγώ
εδώ έχω πολλά βιβλία να σας παραθέσω, αλλά προτιµώ να µιλάω
στο όνοµά µου. Δεν θα σας πω να πάτε στο τάδε βιβλίο, γιατί µε
το να µιλάω δι’ αντιπροσώπου και µάλιστα εγνωσµένης αξίας,
δεν δίνω στο Τµήµα και στον ελληνικό λαό την ακριβή και πλήρη
εικόνα τού τι λέω εγώ.
Εγώ, λοιπόν, λέω ότι η ιστορική αλήθεια αναζητείται, η κρατική
υπόσταση και η πολιτική της πρέπει να είναι συγκεκριµένη -δεν
είναι απαραίτητο αυτά τα δύο πολλές φορές να ταυτίζονταιαλλά θα πρέπει η κρατική πολιτική πραγµατικά να µην ακροβατεί.
Και επειδή δεν πρέπει να ακροβατεί, εγώ αυτό το νοµοσχέδιο
παρ’ όλα τα προβλήµατά του θα το υποστηρίξω. Φυσικά, θα υποστήριζα και την τροπολογία για την αναγνώριση όλων των δικαιωµάτων των οµόφυλων ζευγαριών. Πρέπει, όπως σας είπα, να
γίνουµε ευρωπαϊκού τύπου χώρα. Ό,τι ισχύει στην Ευρώπη, θα
ισχύει και στην Ελλάδα. Δεν µπορεί να είµαστε θύλακας «χοµεϊνιστάν».
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λυκουρέντζος για επτά λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς
είµαι αντίθετος σε ορισµένες βαριές αξιολογήσεις, οι οποίες γίνονται και προσβάλλουν τις αξίες του ελληνικού λαού. Ούτε ρατσιστές, ούτε ξενόφοβοι, ούτε µισαλλόδοξοι είναι οι Ελληνίδες
και οι Έλληνες πολίτες.
Μετά την πτώση του Τείχους και την είσοδο υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελλάδα –κυρίως παρανόµως- οι οποίοι εργάζονται
στις επιχειρήσεις των Ελλήνων, στα ελληνικά χωριά, παρέα µε
τις αγρότισσες και τους αγρότες, έχουµε δείγµατα γραφής αγάπης, συνεργασίας, καλής υποδοχής, και όποια περιστατικά αµαυρώνουν αυτήν την εικόνα -γιατί υπάρχουν ορισµένα περιστατικά,
τα οποία ορθώς περιέγραψε η συνάδελφος εισηγήτρια από το
ΣΥΡΙΖΑ- δεν επιτρέπεται σε κανέναν, είτε στη διεθνή κοινότητα,
είτε εδώ στην Ελλάδα, στο όνοµα αυτών των περιστατικών να
αµαυρώνουν την ταυτότητα του ελληνικού λαού.
Γι’ αυτό οι αξιολογήσεις, οι οποίες γίνονται από το Βήµα της
Βουλής και τις οποίες παρακολουθούν πολλοί ενδιαφερόµενοι,
πρέπει να γίνονται µε ακρίβεια, να αφορούν την πραγµατικότητα,
αλλά κυρίως µε τον λόγο µας και τις τοποθετήσεις µας να αναδεικνύουµε και τις αρετές του ελληνικού λαού.
Δεν γνωρίζω εάν οι ποιητές µας, ο Ελύτης, ο Σεφέρης και οι
µεγάλοι µας µουσικοσυνθέτες, ο Χατζηδάκις, ο Θεοδωράκης και
ο Ξαρχάκος, ύµνησαν ποτέ οτιδήποτε άλλο πέραν της ελληνικότητάς µας, η οποία είναι έµφορτη πανανθρώπινων αξιών. Ο Χατζηδάκις λέει ότι ελληνισµός εν τέλει και στο βάθος είναι ο
ανθρωπισµός.
Άρα µε υπερηφάνεια υπερασπίζοµαι τη διαχρονική µας πορεία, την αµετάκλητη και αυστηρή πεποίθησή µας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του σεβασµού της αξιοπρέπειας και της
προσωπικότητας κάθε πολίτη ο οποίος βρίσκεται µέσα στη χώρα.
Και ορθώς η νοµοθετική σας πρωτοβουλία, κύριε Υπουργέ, συµπεριλαµβάνει όλες εκείνες τις µέριµνες, ούτως ώστε να µην επιτρέπουµε τις οποιεσδήποτε παρερµηνείες.
Επίσης, χαίροµαι για το γεγονός ότι εισακούστηκε η επιστολή
η οποία εστάλη από τριάντα επτά συναδέλφους –και είµαι σίγουρος ότι θα την υπέγραφαν και πολύ περισσότεροι από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και από άλλες
πτέρυγες της Βουλής– για να συµπεριληφθεί, όπως κι έγινε στις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις που καταθέσατε, η αναφορά σε όλα
όσα έχει αναγνωρίσει η Βουλή των Ελλήνων και οι διεθνείς οργανισµοί σχετικά µε τις γενοκτονίες.
Μπορεί να υπάρχουν προγενέστερες αποφάσεις και νόµοι,
αλλά είναι πολύ σηµαντικό να µην λησµονούµε, όταν έχουµε την
ευαισθησία να νοµοθετήσουµε, ότι πρέπει να καλύψουµε το
όλον. Διότι, η γενοκτονία των Χριστιανών της Ανατολής, η οποία
ξεκίνησε στις αρχές του εικοστού αιώνα, φαίνεται ότι δεν έχει τελειωµό και σήµερα, σύµφωνα µε αυτά τα οποία πληροφορούµαστε από τα µέσα επικοινωνίας όπου δυστυχώς -όχι για τα ίδια τα
µέσα αλλά για το θέµα που συµπεριλαµβάνουν- βλέπουµε αποκρουστικές εικόνες απίστευτης βαρβαρότητας, µε τις οποίες
τροφοδοτούν οι ίδιοι οι δράστες τα διεθνή µέσα επικοινωνίας.
Απέναντι σε αυτά δεν µπορούµε να είµαστε αµέτοχοι και αδιάφοροι. Ποιες είναι πια οι απειλές στο σύγχρονο κόσµο; Διότι µπορεί η τεχνολογία να µας ένωσε, όµως δεν µας απήλλαξε από τη
βαρβαρότητα και το µίσος.
Είµαστε ευτυχείς όσοι πιστεύουµε στο δόγµα της Ανατολικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας –και πιστεύουµε- διότι καλλιεργεί την
ελευθερία της συνειδήσεως, την αγάπη, τον σεβασµό στον συµπολίτη και άρα δεν χωρίζουµε τους λαούς σε πιστούς και απίστους, δεν επιδιώκουµε να εξαφανίσουµε κάποιους. Εµείς δεν
θα χειροκροτήσουµε την Μπόκο Χαράµ ούτε τους τζιχαντιστές.
Ο κίνδυνος είναι όταν όλοι αυτοί θα βρεθούν ανάµεσά µας. Γι’
αυτό η δηµοκρατική πολιτεία, η πολιτεία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της αυτογνωσίας, της αυτοσυνειδησίας περί των ανθρωπίνων αξιών αισθάνεται την υπεροχή της, αλλά πρέπει και να
επαγρυπνεί πάνω σε αυτά τα ζητήµατα.
Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, για το γεγονός ότι διαλαµβάνετε µέ-
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ριµνα για εκδηλώσεις ρατσισµού µέσω του διαδικτύου.
Θέλω να ρωτήσω το εξής και παρακαλώ για την προσοχή σας.
Ποια µέριµνα διαλαµβάνετε για τις επιθέσεις που γίνονται σε
βάρος όλων ηµών των συναδέλφων της Βουλής από τους όποιους εκβιαστές, κατ’ επάγγελµα συκοφάντες; Πραγµατικά, χρειάζεται ελευθερία στο διαδίκτυο. Όµως, χρειάζεται να
προσθέσουµε µία διάταξη που θα λέει τον κατά νόµο υπεύθυνο.
Ξέρετε τι συµβαίνει µε τους διάφορους blockers που λειτουργούν στην περιφέρεια; Ωχριούν µπροστά τους αυτοί που κατέχουν τα µέσα επικοινωνίας εθνικής εµβελείας που τα κατηγορούν
κάποιοι ότι προβάλλουν κάποιους από εµάς, «αν δεν µου δώσετε
τόσα, δεν υπάρχετε» ή «µην ασχολείστε µαζί µου, διότι κάποιος
ανταγωνιστής σας έχει την ικανότητα να πληρώνει τόσα, ώστε
να µη χρειάζοµαι τη δική σας παρουσία» και αρχίζει η σπίλωση.
Τι θα κάνετε µε αυτό; Θέλω να µου δώσετε µία απάντηση. Το
έχω πει ξανά στη Βουλή. Έρχονται εκλογές. Θα πηγαίνει καθένας από εµάς στην εκλογική του περιφέρεια και θα πληροφορείται ότι ξαφνικά έχει µία έπαυλη και δεν θα µπορεί να αντιδράσει;
Τι θα κάνετε µε αυτό, κύριε Υπουργέ; Είναι ζήτηµα. Δεν θα ορίσετε κατά νόµο υπεύθυνους αυτούς οι οποίοι εκµεταλλεύονται
την ελευθερία και τη δηµοκρατία αυτής της χώρας; Εκτρέφουµε
εκβιαστές µε την ανοχή του κράτους και κατά τα άλλα εµείς
έχουµε ορίσει εδώ ποιες είναι οι εκλογικές δαπάνες τις οποίες
δεν πρέπει να υπερβούµε; Γι’ αυτήν την πρακτική του µαύρου
χρήµατος τι κάνετε;
Πολύ σωστά κάνατε και βάλατε αυτήν τη διάταξη τώρα. Πρέπει να δείτε όµως τι θα γίνει παραπέρα.
Τέλος, θα απαντήσω µε µία φράση µόνο σε αυτό που ακούστηκε από την εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για
τον Πρωθυπουργό της χώρας. Είπε ο Πρωθυπουργός, «να ανακαταλάβουµε το κέντρο». Ναι, δεν είπε να ισοπεδώσουµε ανθρώπους, δεν είπε να αποκεφαλίσουµε, δεν είπε να αποµακρύνουµε.
Τι είπε; Είπε, «το κέντρο να απαλλαγεί από την παρανοµία».
Σκέπτεται η κυρία συνάδελφος τον έµπορο που έχει µαγαζί,
πληρώνει ενοίκιο, πληρώνει τους φόρους του, είναι νοµοταγής,
αλλά δεν µπορεί να πουλήσει, επειδή έχει καταληφθεί η περιοχή
του; Την έχουν επισκεφθεί οι κυρίες και οι κύριοι συνάδελφοι
αυτήν την περιοχή; Εγώ κάθε βράδυ τον έναν χρόνο που ήµουν
Υπουργός Υγείας και έφευγα από το Υπουργείο αργά έβλεπα την
ανοµία µπροστά µου.
Στο όνοµα, δηλαδή, του ότι δεν είµαστε ρατσιστές και του ότι
σεβόµαστε τα ανθρώπινα δικαιώµατα νοµιµοποιούµε την ανοµία;
Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, «όχι στην ανοµία». Βεβαίως, δεν
µπορούµε, όπως είπα και προηγουµένως, µε την επίκληση των
πανανθρώπινων αξιών µας να θυσιάσουµε τη νοµιµότητα. Ε, λοιπόν, δεν είναι µετανάστες όλοι όσοι έρχονται στη χώρα. Είναι
υπήκοοι τρίτων χωρών παρανόµως εισερχόµενοι στη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Αν, λοιπόν, θέλουµε να αναιρέσουµε και αυτό, ας δηλώσουµε
ότι η χώρα δεν διαθέτει µεταναστευτική πολιτική. Όµως, νοµίζω
ότι η χώρα και νόµους και µεταναστευτική πολιτική διαθέτει.
Μαζί µε την έγκριση αυτού του νοµοσχεδίου, το οποίο υπερψηφίζω, πιστεύω ότι µε αυτοπεποίθηση, σιγουριά και αισιοδοξία
µπορούµε να κοιτάξουµε το µέλλον µε υπερηφάνεια για τις αξίες
του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντόπουλος για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που εισάγεται σήµερα προς συζήτηση αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα
στην προσπάθεια της πολιτείας για την προάσπιση των ατοµικών
δικαιωµάτων και ελευθεριών.
Τα όρια της ελευθερίας καθενός από εµάς σταµατούν εκεί
όπου αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Ξεκινώντας από αυτό το
απλοϊκό σχολικό παράδειγµα, µάθαµε όλοι µας απλά να σεβόµαστε τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των γύρω µας και να απο-
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δεχόµαστε τους περιορισµούς στη δική µας ελευθερία.
Θεσµικά η προσπάθεια του ν. 927/1979 ήταν µία σπουδαία νοµοθετική τοµή στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Δυστυχώς, όµως, σήµερα, τριάντα πέντε χρόνια µετά, η
αναδιαµόρφωση και η ολοκλήρωση εκείνου του νόµου, µε την
προσθήκη των νέων κοινωνικών δεδοµένων, αποτελεί αδήριτη
ανάγκη.
Το παρόν σχέδιο νόµου, το οποίο κατατέθηκε το Νοέµβρη του
2013, έρχεται να καλύψει τα σηµερινά νοµοθετικά κενά και να
υποστηρίξει τις ελευθερίες, που σήµερα αν και στα περισσότερα
ευρωπαϊκά κράτη θεωρούνται δεδοµένες, στην Ελλάδα είναι µετέωρες, µε τεράστιες κοινωνικές και ανθρωπιστικές συνέπειες
σχεδόν σε καθηµερινή βάση. Ο ρατσισµός, το φυλετικό και θρησκευτικό µίσος, που το τελευταίο δεκαπενθήµερο µας έκαναν
µάρτυρες εκτελέσεων και αποκεφαλισµών σε κοντινά κράτη, δεν
συνάδουν µε τα δηµοκρατικά ιδεώδη και δεν έχουν θέση στη
χώρα που τα γέννησε.
Η ελευθερία της γνώµης και της έκφρασης, που είχε λίκνο της
την αθηναϊκή δηµοκρατία, θα πρέπει να συνεχίσει να προστατεύεται. Παράλληλα, όµως, θα πρέπει να προστατεύεται και η
παιδεία µας, ο πολιτισµός µας και αυτές οι ίδιες οι δηµοκρατικές
µας αρχές και αξίες. Το όριο της ελευθερίας καθενός µας είναι
η ίδια η δηµοκρατία.
Κάθε δηµοκρατικός Έλληνας έχει διδαχθεί και έχει ενστερνιστεί το σεβασµό στη διαφορετική άποψη, στη διαφορετική θρησκεία, στις διαφορετικές επιλογές και συνακόλουθα γνωρίζει ότι
η δηµοκρατία η ίδια κινδυνεύει µόνο από την εσωστρέφεια, την
προσκόλληση και τη µισαλλοδοξία. Η βασική κληρονοµιά κάθε
Έλληνα είναι η διαφύλαξη αυτής της ουσιαστικής δηµοκρατίας.
Σε αυτήν τη Βουλή οι παρατάξεις που σέβονται τη δηµοκρατία
και τους θεσµούς έχουν τη δυνατότητα σήµερα να νοµοθετήσουν προς όφελος της κοινωνίας και της ουσιαστικής συνοχής
της. Άλλωστε, είναι σηµαντικό να διδαχτούµε και να προβληµατιστούµε από το πρόσφατο παρελθόν.
Δυστυχώς ακόµα και στη χώρα µας το ρατσιστικό µίσος έχει
θύµατα. Έννοιες όπως «ρατσισµός», «φασισµός», «αντιφασιστικός» βρίσκονται πλέον στην καθηµερινότητά µας, βάζοντας διαχωριστικές γραµµές και διασαλεύοντας την ήδη πληγωµένη
κοινωνική συνοχή. Ακόµη και στους κόλπους της Εκκλησίας
υπάρχουν –ευτυχώς ελάχιστες- φωνές που επιµένουν να διατρανώνουν ένα διαφορετικό φυλετικό µίσος. Συνέπεια όλων αυτών
είναι να πληροφορούµαστε καθηµερινά για επιθέσεις κατά προσώπων ή οµάδων µε θύµατα ή τραυµατίες.
Το παρόν νοµοσχέδιο δεν βάζει φραγµούς σε αντιλήψεις και
σε ιδεολογίες. Άλλωστε, είναι γνωστό τοις πάσι ότι κανείς δεν
δύναται να διωχθεί ποινικά για τη σκέψη του. Βάζει, όµως, όριο
στις αντιδηµοκρατικές πράξεις, αυτές που επιδιώκουν να εξαλείψουν ή να εκδιώξουν τις διαφορετικές ιδέες και τη διαφορετική
έκφραση, αυτές που εν τέλει απειλούν την ουσία της δηµοκρατίας. Ταυτόχρονα, καθιστά την ποινική τους δίωξη αυτεπάγγελτη,
δίνοντας τη δυνατότητα προστασίας στα θύµατα και στους µάρτυρες τέτοιων διώξεων και επιθέσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έγινε πολύς θόρυβος
γύρω από την εισαγωγή στο παρόν νοµοσχέδιο των αρνητών των
γενοκτονιών και επειδή η ιστορική αφετηρία αυτού είναι σχετικά
πρόσφατη –µόλις το 1944 ο Ραφαήλ Λέµκιν εισήγαγε τον όρο
«γενοκτονία» και µόλις το Δεκέµβριο του 1948 τα Ηνωµένα Έθνη
ψήφισαν τη σύµβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήµατος της γενοκτονίας- πρέπει να θυµηθούµε ότι ο Ραφαήλ
Λέµκιν πίστευε πως ο όρος «γενοκτονία» θα έπρεπε να περιλαµβάνει όχι µόνο την εξόντωση εθνοτικών και θρησκευτικών οµάδων αλλά και τη συστηµατική πολιτισµική εξόντωση, κάτι το
οποίο έγινε και στον καθ’ ηµάς Πόντο και στη Μικρά Ασία και στη
Θράκη. Εκτός από την εξόντωση ελληνικών και χριστιανικών µειονοτήτων, υπήρξε και µία πλήρης πολιτισµική εξόντωση, κάτι το
οποίο επιχειρείται και στις µέρες µας µε τις τελευταίες οµάδες,
µειονότητες χριστιανών που έχουν αποµείνει.
Και φυσικά, όσο και αν κάποιους προβληµατίζει, χαίροµαι που
ο Υπουργός Δικαιοσύνης δέχθηκε να συµπεριληφθούν στο νοµοσχέδιο αυτό και οι αρνητές της γενοκτονίας. Το ψηφίζουµε
αυτό σε µια ιστορική στιγµή, την εποµένη της επίσκεψης του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

νέου Προέδρου της Τουρκικής Δηµοκρατίας στην κατεχόµενη
Κύπρο. Και αυτό έχει την ιστορική του σηµασία, γιατί οι αναµνήσεις µπορεί να έχουν ξεθωριάσει, αλλά είναι αναµνήσεις που
πρέπει να µείνουν ζωντανές, τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο.
Τέλος, όσον αφορά την προσθήκη- τροπολογία των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, έχω υποχρέωση τουλάχιστον σαν καθηγητής
κοινωνικής παιδιατρικής, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά των οµόφυλων ζευγαριών δεν είναι φαντάσµατα, αλλά ζουν ανάµεσά µας
και έχουν και αυτά δικαιώµατα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Δεν έχουµε τέτοιο θέµα εµείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Σηφουνάκη, µιλάω
για το σύµφωνο συµβίωσης που κινείται προς τη θετική κατεύθυνση κατά τη γνώµη µου, γιατί απλά οι οικογένειες αυτές και τα
παιδιά αυτά δεν είναι φαντάσµατα, κινούνται ανάµεσά µας. Οτιδήποτε πλήττει το δικαίωµα της ισότητας και των ίσων ευκαιριών
σε αυτές τις οικογένειες και σε αυτά τα παιδιά πλήττει ουσιαστικά την ίδια τη δηµοκρατία. Οφείλουµε να νοµοθετούµε και γι’
αυτούς που δεν έχουν τη δύναµη να επιβάλουν µε τα λόµπι τους
τα δικαιώµατά τους. Οφείλουµε να είµαστε εδώ και γι’ αυτούς.
Μια που είχα δηµοσιεύσει εργασίες γι’ αυτές τις οικογένειες,
είναι για µένα µια πρόκληση στο συναίσθηµα -τόσο της επιστηµονικής όσο και της πολιτικής µου ευθύνης- το να πω ότι η τροπολογία αυτή κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Υπάρχει σε
όλα τα πολιτισµένα κράτη του κόσµου και τα αγαθά της Δύσης
δεν µπορούµε να τα δεχόµαστε αλά καρτ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Σηφουνάκης και να ετοιµάζεται ο κ. Τσουκαλάς.
Ορίστε, κύριε Σηφουνάκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί, όπως όλοι νοµίζω υιοθετούµε, τον θεµέλιο
λίθο της δοµής της κοινωνίας µας αλλά και του Συντάγµατος της
Ελλάδος.
Η δηµοκρατική πολιτεία έχει χρέος και ευθύνη να διασφαλίζει
ισονοµία και να προστατεύει όλους τους πολίτες που πέφτουν
θύµατα λόγω της φυλής, του χρώµατος, του φύλου, της θρησκείας, της εθνικής τους καταγωγής ή του σεξουαλικού τους
προσανατολισµού.
Επί πέντε χρόνια υπήρξαν συντηρητικές αναστολές που δεν
επέτρεψαν να έρθει στη Βουλή αυτό το νοµοσχέδιο. Νοµίζω, κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι ιστορικός αυτός ο νόµος και θα είναι
από την Παρασκευή που θα ψηφιστεί. Νοµίζω ότι είναι σηµαντικό
και για εσάς, κύριε Υπουργέ, που θα συνδέσετε το όνοµά σας µε
αυτόν τον νόµο.
Το φαινόµενο του ρατσισµού δεν είναι ασφαλώς καινούργιο.
Το συναντάµε κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας, αλλά και της
περιόδου της πολιτικής και οικονοµικής αστάθειας, των πολέµων,
µε πιο πρόσφατο το παράδειγµα της ανόδου και της επικράτησης του ναζισµού στη Γερµανία. Είναι ένα παράδειγµα που όλοι
το αναφέρουµε στη Βουλή, γνωστό νοµίζω σε όλη την κοινωνία,
το οποίο ιστορικά δεν θα σβήσει ποτέ.
Βεβαίως, από το τέλος του Β’Παγκοσµίου Πολέµου, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες οργανωµένες προσπάθειες αντιµετώπισης
του φαινοµένου του ρατσισµού, µε τη Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου του 1948 από τον ΟΗΕ, µέχρι σήµερα ο ρατσισµός έχει λάβει διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυστυχώς,
συνεχίζει και ανανεώνεται µε την προσθήκη νέων στοιχείων αποκλεισµού και µίσους. Αλλάζει πολλές φορές µανδύα για να παραπλανεί και να παρασύρει.
Όπως και επιστήµονες του χώρου επισηµαίνουν, έχουµε µία
µετατόπιση του ρατσιστικού λόγου από τη φυλή στην κουλτούρα, τον πολιτισµό, και τη φοβία ανάµειξης πολιτισµών.
Ο ισλαµικός φονταµενταλισµός, τον οποίο καταγγέλλουµε
όλοι σήµερα –είδαµε και στις τηλεοράσεις, όπως είπε κι ένας συνάδελφος πριν, όσα έγιναν πρόσφατα- έχει παρελθόν. Ο φονταµενταλισµός έχει παρελθόν. Ας µην ξεχνάµε ότι και η
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χριστιανοσύνη, η χριστιανική Εκκλησία και ο δυτικός κόσµος
έζησε το δικό του εγκληµατικό φανατισµό, τον θρησκευτικό.
Δεν πρέπει, ακόµη, να ξεχνάµε ότι η έξαρση των φασιστικών
ιδεών και κυρίως, η έξαρση των φασιστικών και ναζιστικών σηµάτων βρίσκει πρόσφορο έδαφος και σε περιόδους κοινωνικής
και οικονοµικής κρίσης. Η νέα ακροδεξιά παίρνει τεχνηέντως τη
µορφή του λαϊκισµού και καταφέρνει δυστυχώς να διεισδύει και
να βρίσκει τη συναίνεση στους κόλπους των φτωχότερων στρωµάτων. Έτσι γίνεται πάντοτε ιστορικά.
Αυτές οι µεταλλάξεις του ρατσισµού και της ξενοφοβίας είναι
πλέον ορατές σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου όλοι σήµερα είµαστε µάρτυρες της ανόδου της εθνικιστικής, αντισηµιτικής και φασιστικής ακροδεξιάς.
Το χειρότερο είναι –και γι’ αυτό πρέπει να είµαστε διαρκώς σε
εγρήγορση- ότι αρκετά συχνά η νέα αυτή µορφή του ρατσισµού
µπορεί και προσαρµόζεται στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία.
Αυτή είναι, βεβαίως, µία µεγάλη, ευρύτερη συζήτηση που το πολιτικό µας σύστηµα οφείλει κάποια στιγµή να κάνει. Και να την
κάνουµε κι εδώ µέσα.
Είναι, εποµένως, αυτονόητο ότι η πολιτεία οφείλει κάθε φορά
να επανεξετάζει και να προσαρµόζει το θεσµικό της οπλοστάσιο,
προκειµένου φαινόµενα ρατσισµού, µε όποιον µανδύα κι αν εµφανίζονται, να ξεριζώνονται εν τη γενέσει τους.
Για τον λόγο αυτό και το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε
και θα ψηφίσουµε, αποτελεί χωρίς αµφιβολία ένα πολύ σηµαντικό θεσµικό βήµα -για τη χώρα µας τουλάχιστον- καθώς για
πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία αλλά και η ίδια η δηµοκρατία,
θωρακίζεται µε τρόπο συνεκτικό απέναντι στον λόγο του µίσους
και τη ρατσιστική και ξενοφοβική ρητορική.
Η αγαπητή συνάδελφος κ. Κατριβάνου, εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έθεσε κάποια θέµατα, και νοµικά θέµατα. Δεν είµαι νοµικός. Ο κ. Κοντονής είναι καλός νοµικός, όπως
κι εσείς, κύριε Υπουργέ. Αναφέρθηκε στα παραδείγµατα της γενοκτονίας των Ποντίων και είπε ότι είναι δύσκολη η ποινικοποίηση της άρνησης. Γίνεται πολύ µεγάλη συζήτηση και κυρίως σε
επιστηµονικό επίπεδο.
Αυτή η Βουλή, όµως, το 1994 ψήφισε –κι άλλα κοινοβούλια,
όπως το γαλλικό- έχοντας υπ’ όψιν ότι µπορεί να ισχύει αυτό, όχι
για να τροµοκρατήσουν την κοινωνία, αλλά τουλάχιστον να δίνεται η αίσθηση ότι η λεκτική βία είναι εξίσου κακή µε τη σωµατική
βία.
Εγώ θα µιλήσω για τους Ροµά. Τους Ροµά πρέπει να τους προστατεύουµε, αλλά ξέρετε πως πρέπει να οργανώσουµε την κοινωνία και τη ζωή τους.
Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει µία πρόταση για το σύµφωνο συµβίωσης. Όλες οι χώρες του δυτικού και ανατολικού κόσµου
έχουν προχωρήσει πολύ πιο πέρα. Εµείς ακόµη δεν µπορούµε
να προχωρήσουµε.
Το σύµφωνο συµβίωσης, όµως, είναι κάτι το οποίο κάποια
στιγµή πρέπει να το δούµε. Υπάρχουν θέµατα ουσιαστικά. Οι
γάµοι των οµοφυλόφιλων στο µεγαλύτερο σχεδόν µέρος της Ευρώπης έχουν επιτραπεί - όπως και στην Αµερική πρόσφατα- µε
ή χωρίς δηµοψηφίσµατα. Πρέπει, λοιπόν, το θέµα που αφορά κυρίως το σύµφωνο συµβίωσης, που έχει πολλές παραµέτρους και
πολλές επιπτώσεις, να το δούµε.
Εγώ θα κλείσω, λέγοντας ότι είναι πολύ σηµαντικό πλέον η ποινικοποίηση συµπεριφορών λεκτικής βίας και βεβαίως, ως προς
αυτά που ανέφεραν και πολλοί συνάδελφοι για το διαδίκτυο…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω.
Στο νόµο που ψηφίστηκε το 1994 και αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ποντίων -που είχε εισηγηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου- αν
θυµάµαι καλά, δεν είχε διαφωνήσει ο τότε Συνασπισµός.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Δεν ήταν στη Βουλή, δεν θυµάστε καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Εγώ νοµίζω ότι δεν είχε διαφωνήσει, αν θυµάµαι καλά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Δεν θυµάστε καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Αν θυµάµαι καλά, υπήρξε µια συναίνεση σε αυτό, παρά τις αντιδράσεις ενός µέρους του επιστηµονικού κόσµου.
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Εγώ θα κλείσω, παρακάµπτοντας ορισµένα πράγµατα και λέγοντας ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια ευκαιρία, ώστε όλα τα
κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου, παρά τις επιµέρους πολιτικές
τους διαφορές και διαφωνίες, να στοιχηθούν και να επιδείξουν
µηδενική ανοχή στο µίσος, την ξενοφοβία και το ρατσισµό. Είναι
µία στιγµή που θα µπορούσε να υπάρξει πραγµατικά µία οµοφωνία, αλλά κυρίως είναι ένα βήµα, γιατί τιµωρεί τις φραστικές πρακτικές και κυρίως δεν ενισχύει την ανοχή.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι στη χώρα µας το µεταναστευτικό ρεύµα ξεκίνησε µετά το 1990-1991. Μέχρι τότε δεν είχαµε ξένους εργαζόµενους. Εµείς κάναµε εξαγωγή εργατών,
εργατικού δυναµικού. Από το 1991 και µετά περίπου άρχισε η εισαγωγή του εργατικού δυναµικού. Κάποια στιγµή φτάσαµε να
λέµε ότι έχουµε ένα εκατοµµύριο εργάτες, οι νόµιµοι λέγαµε ότι
είναι εξακόσιες χιλιάδες. Κανείς δεν ήξερε και δεν ξέρω αν ξέρει
ακόµα τον ακριβή αριθµό.
Τι έχει, όµως, πολύ µεγάλη σηµασία; Ποια ήταν τα ποσοστά
της ακροδεξιάς, της φασιστικής δεξιάς στην Ελλάδα; Επί µία εικοσαετία, από το 1991 που ξεκίνησαν να έρχονται οι µετανάστες,
που ήταν ουσιαστικά από τη νότια Αλβανία ή από τη Βόρεια
Ήπειρο, µέχρι το 2009, σχεδόν για είκοσι χρόνια, τι έπαιρνε η
Χρυσή Αυγή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ξεπεράσατε τα εννέα
λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στις πρώτες εκλογές, το 1994, ήταν 0,07%. Μέχρι και το 2012
ήταν στο 0,29%. Πού, λοιπόν, επένδυσε; Επένδυσε στον ξένο,
τον οποίο φοβήθηκε, και τους πίστεψε ο ελληνικός λαός; Όχι. Η
οικονοµική κρίση έδωσε τυφλή διέξοδο σε ένα µέρος της κοινωνίας να τους φτάσει στο 6,5%, πιστεύοντας ότι έτσι εκδικείται το
πολιτικό σύστηµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Στο 9%.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Μη γνωρίζοντας την ιστορία και
το 1933 και το 1923 µε τη «Μάρτσα» του Μουσολίνι στη Ρώµη,
όπου ήταν «έβαλα τα χέρια µου και έβγαλα τα µάτια µου».
Τα στοιχεία, λοιπόν, αποδεικνύουν ότι ο φασισµός, ο φανατισµός επενδύει στην οικονοµική κρίση και παρασύρει ένα µέρος
των πιο φτωχών στρωµάτων που πηγαίνουν απέναντι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ για την
ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να είστε καλά.
Κύριε Τσουκαλά, έχετε τον λόγο. Να ετοιµάζεται και ο κ. Κοντονής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όταν δίνεται σε ορισµένα θέµατα µία ελευθερία λόγου, νοµίζω
ότι από τις περισσότερες πλευρές ακούγονται στοιχεία τα οποία
µπορούν να αξιοποιηθούν και είναι προς µια θετική κατεύθυνση,
κάποια από µια πλευρά, κάποια από µια διαφορετική πλευρά,
πράγµα που σηµαίνει ότι όντως φτάσαµε πλέον στο απροχώρητο, στο ότι έπρεπε να συζητηθεί ένα αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. Περιµέναµε πολλά χρόνια και περάσαµε, βέβαια, από πολλά
κύµατα, όπως από Μπαλτάκους, από αποσύρσεις άρθρων, από
αποσύρσεις νόµων, περάσαµε από µία σειρά θεµάτων που αφορούν τους ξυλοδαρµούς που βλέπαµε τα τελευταία χρόνια συνέχεια να γίνονται στους δρόµους της Αθήνας, πυροβολισµούς,
επιθέσεις κατά οµοφυλοφίλων, δολοφονίες του Λουκµάν και του
Φύσσα.
Έπρεπε να συµβούν όλα αυτά, δηλαδή οι επανειληµµένες καταγγελίες που γίνονταν από πτέρυγες αυτής της Βουλής που
έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν κάθε µέρα, κάθε βράδυ, να βγαίνουν κάποιοι σεργιάνι για να χτυπήσουν, να δείρουν, να σκοτώσουν κι εµείς εδώ να είµαστε «πέρα βρέχει» και να λέµε «δεν
συµβαίνει τίποτα»; Όταν, µάλιστα, έφταναν τα πράγµατα στο
απροχώρητο, τότε εµφανιζόταν ο από µηχανής θεός –κάποια
στιγµή λεγόταν «Μπαλτάκος» ή διάφοροι άλλοι- ο οποίος έβαζε
εκείνα τα προσκόµµατα που έπρεπε να βάλει για να µην προχωρήσει.
Τώρα, ακόµα και σε αυτό το νοµοσχέδιο έχουν µπει διάφορα
προσκόµµατα για να µην µπορέσει οµόφωνα αυτή η Βουλή,
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όπως θα έπρεπε, να βγάλει ένα ουσιαστικό, σωστό αντιρατσιστικό νόµο. Εµείς προς αυτήν την κατεύθυνση έχουµε φέρει και
τις τροπολογίες που έπρεπε να είναι εδώ –θα τις δείτε- για να
µπουν κι αυτές στο τραπέζι και να ψηφιστούν, προκειµένου να
ολοκληρωθεί αυτός ο νόµος.
Από την άλλη πλευρά βλέπουµε ότι έρχεστε εδώ, πραγµατικά,
µε άτολµα βήµατα από τη στιγµή που λέτε «εµείς εδώ φέρνουµε
ένα νόµο για να καταδικάσουµε κάποιον ο οποίος υποκινεί, κ.λπ.»
και όχι τον αυτουργό, αυτόν ο οποίος κτυπά σκοτώνει, σκοτώνει,
αυτόν ο οποίος κάνει αυτά τα οποία βλέπουµε καθηµερινά να γίνονται.
Πώς, µάλιστα, να µην τα κάνει από τη στιγµή που η ατιµωρησία
κάποιων είναι πλέον παροιµιώδης; Κάποιοι µε τίποτα δεν τιµωρούνται. Την προηγούµενη Πέµπτη είδαµε ότι προπηλακίστηκαν,
χτυπήθηκαν και συνελήφθησαν δύο Αλβανοί τουρίστες. Αυτό
που λέγαµε κάποτε σαν το συντοµότερο ανέκδοτο «Αλβανός
τουρίστας» έχει συµβεί, καθώς δύο νεαροί Αλβανοί τουρίστες,
επειδή σε κάποιο σηµείο στον Κεραµεικό –δεν θυµάµαι πού ακριβώς- µιλούσαν αλβανικά, συνελήφθησαν, πήγαν µέσα και ξυλοκοπήθηκαν. Πήγαν οι συγγενείς τους να δουν τι γίνεται και τους
είπαν «εµάς δεν µας πειράζει κανείς, εµείς ό,τι θέλουµε κάνουµε».
Με συγχωρείτε, νοµίζετε ότι µπορεί να σταθεί οποιοσδήποτε
νόµος, όταν υπάρχει αυτή η νοοτροπία; Μπορεί να σταθεί οποιοσδήποτε νόµος, όταν επί δεκαοκτώ µήνες υπάρχουν άνθρωποι
στα κρατητήρια, σε υπόγεια που δεν µπαίνει ήλιος και που δεν
προαυλίζονται ποτέ; Υπάρχουν άνθρωποι εκεί για το τροµακτικό
έγκληµα που έκαναν να µην έχουν χαρτιά. Δεν έχουν χαρτιά γιατί
έχουν έρθει πρόσφυγες από διάφορες περιοχές του κόσµου,
όπου οι σύµµαχοί µας στους οργανισµούς στους οποίους συµµετέχουµε κάνουν πολέµους, σκοτώνουν κόσµο, διώχνουν ανθρώπους από τις εστίες τους. Το βλέπουµε να συµβαίνει
καθηµερινά.
Άρα, όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από πυροκροτητές στο
να διαµορφωθούν Τζιχαντιστές, χαλιφάτα και ό,τι άλλο τραγικό
µπορεί να φανταστεί κανείς. Κι εµείς εδώ λέµε «δεν συµβαίνει τίποτα».
Συµβαίνουν πάρα πολλά πράγµατα και θα έπρεπε κι εµείς σαν
Ελλάδα, µέσα και από µία άλλου είδους εξωτερική πολιτική, να
µπορέσουµε να παρέµβουµε σε αυτό που γίνεται γύρω µας, το
οποίο θα έχει µάλιστα ένα τραγικό αποτέλεσµα και για µας κάποια στιγµή, εάν αυτά τα πράγµατα συνεχιστούν.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι δεν µπορεί να υπάρχουν από τη µία
πλευρά «Αµυγδαλέζες», κρατητήρια και αυτή η ασυδοσία κάποιων να µπορούν οποιαδήποτε στιγµή να παρεµβαίνουν µέσα
από τον «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ», µέσα από συλλήψεις χωρίς λόγο και
αιτία, µέσα από πυροβολισµούς σε «Μανωλάδες», µέσα απ’ όλη
αυτήν τη διαδικασία και κανένας να µην πληρώνει το παραµικρό
και από την άλλη πλευρά εµείς να συζητάµε ότι έχουµε κάνει κι
έναν αντιρατσιστικό νόµο και θα διώξουµε αυτούς οι οποίοι υποκινούν.
Κατά την άποψή µου, πρέπει να υπάρξει µία παραδειγµατική
τιµωρία σε κάποιους, ώστε να κατανοήσουν και να καταλάβουν
ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αµπέλι και δεν µπορεί ο καθένας να
παίρνει τον νόµο στα χέρια του, διότι νόµοι υπάρχουν για τα ποινικά θέµατα, αλλά ούτε αυτοί λειτουργούν αυτήν τη στιγµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έτσι, εµείς πιστεύουµε –κι έχουµε κάνει και τις παρεµβάσεις
µας προς αυτήν την κατεύθυνση- ότι θα έπρεπε ο αντιρατσιστικός νόµος να είναι πολύ πιο ουσιαστικός και να παρεµβαίνει
άµεσα στο θύτη, σε αυτόν δηλαδή ο οποίος θυµατοποιεί τους
αλλοδαπούς, τους Ροµά, τους οµοφυλόφιλους και µία σειρά από
ανθρώπους οι οποίοι κατά την άποψή του είναι διαφορετικοί.
Βέβαια, µπορούµε να κάνουµε µεγάλες αναλύσεις, αν θέλετε,
φιλοσοφικές για το τι είναι το άλλο και το πώς ο καθένας από
εµάς µέσα από την ανατροφή του θεωρεί ότι το άλλο µπορεί να
το αντιµετωπίσει ή δεν µπορεί να το αντιµετωπίσει ή το φοβάται
και νοµίζει ότι µόνο µέσα από εγκληµατικές πράξεις µπορεί να
το αντιµετωπίσει. Εδώ πέρα δηλαδή θα πρέπει αυτά όλα να αρχίσουν και να γίνονται κτήµα και των νέων ανθρώπων. Θα πρέπει
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να υπάρξει δηλαδή µία διαφορετική παιδεία η οποία θα ξεκινήσει
από τα σχολεία µας, ώστε να µπορεί ο άλλος να βλέπει το διαφορετικό, τον φίλο του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να σας πω κάτι. Βλέπετε πώς λειτουργούν τα παιδιά στα σχολεία. Πηγαίνετε στα δηµοτικά σχολεία και θα δείτε πώς τα παιδιά,
όταν δεν υπάρχει εξωτερική παρέµβαση από την οικογένειά
τους, παίζουν µαζί, λειτουργούν µαζί, αγαπιούνται, πιάνει ο ένας
τον άλλο. Και µετά αρχίζουν τα ταµπού -αυτό δηλαδή το οποίο
έχουµε ενσωµατώσει στη συνείδησή µας, µέσα µας- ότι αυτό που
είναι διαφορετικό πρέπει να το φοβόµαστε, πρέπει να το πολεµήσουµε. Αν αυτά τα πράγµατα σιγά σιγά δεν αρχίσουν να µπαίνουν στην ελληνική κοινωνία, δεν θα µπορεί κανένα
αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο να βοηθήσει στη λύση αυτών των
προβληµάτων.
Τέλος, εγώ θα έλεγα επίσης µια κουβέντα για αυτά περί εγκωµιασµού ή αν θέλετε περί γενοκτονιών. Θα σταθώ δύο λεπτά στο
θέµα των γενοκτονιών. Σε καµµία περίπτωση δεν νοµίζω ότι
υπάρχει άνθρωπος εδώ πέρα µέσα που να µην είναι της άποψης
ότι ασφαλώς και καταδικάζουµε και τα του Ολοκαυτώµατος και
καταδικάζουµε και τις σφαγές των Ποντίων και τις σφαγές των
Αρµενίων και τις σφαγές των Χούτου και τις σφαγές των Τούτσι,
γιατί οποιαδήποτε εθνοκάθαρση, γενοκτονία ή τέτοιου είδους
καταστάσεις ασφαλώς και δεν µπορούµε να τις αποδεχθούµε.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Οι Τούτσι σφάχτηκαν, όχι οι Χούτου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ορίστε;
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Οι Τούτσι σφάχτηκαν, όχι οι Χούτου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Αυτό όµως είναι διαφορετικό από
το να µπορεί κάποιος να ποινικοποιήσει τη διαφορετική άποψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Τσουκαλά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Άρα αυτό θα πρέπει πραγµατικά
να το δείτε σωστά, να το δείτε κάτω από µία άλλη οπτική, ότι δεν
µπορείς να ποινικοποιήσεις µία άποψη που µπορεί να έχει ο καθένας, που δεν µπορεί να την έχουµε όλοι. Εµείς εδώ πέρα
έχουµε µία κοινή άποψη η οποία αναφέρεται και στο θέµα των
Ποντίων, το θέµα των Αρµενίων, το θέµα του Ολοκαυτώµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Άσχετο τώρα αν κάποιοι εδώ πέρα
µέσα µπορεί να έχουµε και διαφορετικές απόψεις όσον αφορά
το Ολοκαύτωµα. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο να ποινικοποιείς
τη σκέψη, την άποψη, ακόµα και την επιστηµονική έρευνα.
Άρα αυτά είναι θέµατα που θα πρέπει να τα δούµε για να προχωρήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ολοκλήρωσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τουλάχιστον να ζητάτε την ανοχή µας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Πρόεδρε, αν
µου επιτρέπετε, επειδή έχω προαναγγείλει τον κ. Κοντονή, να µιλήσετε µετά τον κ. Κοντονή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο,
κύριε Κοντονή, για επτά λεπτά.
Μετά τον κ. Κακλαµάνη θα πάρει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πότε θα µιλήσει η
κυρία Πρόεδρος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συγγνώµη, κύριε
Κοντονή. Συνεννοηθήκαµε ότι η κυρία Πρόεδρος θα µιλήσει µετά
τον κύριο Υπουργό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: : …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, αυτό είπα.
Κανένα πρόβληµα.
Κύριε Κοντονή, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σεµνύ-
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νοµαι να αναφέρω σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία, την
ηµέρα που συζητάµε το αντιρατσιστικό, ότι προέρχοµαι από ένα
νοµό, τη Ζάκυνθο, µοναδικό νοµό, µοναδική περιοχή που σε όλη
την Ευρώπη -τη γερµανοκρατούµενη Ευρώπη- δεν έδωσε ούτε
έναν Εβραίο στις δυνάµεις του ναζισµού την περίοδο ’41-’44 για
να οδηγηθεί στα στρατόπεδο συγκέντρωσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Οι υπόλοιποι Έλληνες δώσανε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Η Ζάκυνθος είπα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Οι υπόλοιποι δώσανε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Η Ζάκυνθος είπα.
Από τις υπόλοιπές περιοχές στην Ευρώπη, κύριε εισηγητά της
Χρυσής Αυγής, υπήρξε µέγιστος αριθµός Εβραίων που οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Από την πατρίδα µου, από τη Ζάκυνθο δεν πήγε ούτε ένας…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Από την υπόλοιπη Ελλάδα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: …διότι και ο τοπικός πληθυσµός και
ο τότε ιεράρχης Χρυσόστοµος και ο τότε δήµαρχος αρνήθηκαν
να συµπράξουν σε αυτό έγκληµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Γιατί δεν έγινε το ίδιο και στην
υπόλοιπη Ελλάδα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Μπορείτε επιτέλους να το σταµατήσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, µην διακόπτετε. Σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Οι ίδιοι οι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όταν πάρετε τον
λόγο. Σας παρακαλώ! Δεν έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αυτό το παράδειγµα των συµπατριωτών µου εκείνης της περιόδου είναι και ένα φωτεινό ορόσηµο,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πώς εµείς οι πολίτες, όχι σε συνθήκες δηµοκρατίας, αλλά σε δύσκολες εποχές της απόλυτης αυθαιρεσίας, της Κατοχής, θα µπορούσαµε και πρέπει και
µπορούµε να προστατεύουµε πάντοτε τους αδύναµους, τις µειοψηφίες, όλους εκείνους που αυθαίρετα βρίσκονται κάτω από
το διωγµό, είτε του κράτους είτε περιθωριακών οµάδων που στοχοποιούν µειοψηφίες.
Πέρα όµως, από αυτήν την ιστορία έχει και την ιστορία του το
σηµερινό νοµοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προ µιας
εβδοµάδας ο κ. Μπαλτάκος, κύριε Υπουργέ, αναφέροµαι σε
εσάς, δήλωσε σε ραδιοσταθµό των Αθηνών ότι ήταν αυτός που
εµπόδισε τη συζήτηση του αντιρατσιστικού νοµοσχεδίου στην
Ολοµέλεια. Το δήλωσε ο ίδιος. Και διέψευδε εσάς, ο οποίος µας
λέγατε ότι από φόρτο εργασίας δεν το φέρνατε για τη συζήτηση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι επί των ηµερών
µου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Επί των ηµερών σας, κύριε Υπουργέ.
Και είπε και κάτι άλλο ο κ. Μπαλτάκος που είναι ακόµα πιο ανησυχητικό, ότι τα περί σεξουαλικού προσανατολισµού και συµφώνου συµβίωσης βγήκαν από το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο µε
δική του παρέµβαση και δεν θα ξαναέρθουν προς συζήτηση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): …(Δεν ακούστηκε)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Όχι, για το σύµφωνο συµβίωσης.
Προσέξτε, κύριε Υπουργέ, αν τελείτε ακόµα υπό τις οδηγίες
του κ. Μπαλτάκου, εδώ υπάρχει µόνιµο ζήτηµα αξιοπιστίας των
όσων µας λέτε και σοβαρότητας της Κυβέρνησης.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στην ιστορία αυτού του
νοµοσχεδίου ξεκινάµε από το ν. 927/79, ο οποίος ήταν ένας
νόµος που ποτέ δεν εφαρµόστηκε. Ήταν ένας αντιρατσιστικός
νόµος που ποτέ δεν εφαρµόστηκε. Και πολύ φοβόµαστε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µήπως και αυτός ο νόµος -για τον οποίο
διατυµπανίζει η Κυβέρνηση ότι λύνει το πρόβληµα- µείνει στα
χαρτιά, µείνει στα αζήτητα.
Ένα άλλο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, που σας θέσαµε κατά τη συζήτηση στην επιτροπή είναι το εξής. Μας φέρνετε ένα σχέδιο
νόµου για το οποίο δεν έχει γίνει δηµόσια διαβούλευση. Ξέρετε,
κύριοι συνάδελφοι, τι έχει γίνει µε αυτό το σχέδιο νόµου; Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης πήρε τη διαβούλευση
που είχε γίνει στο σχέδιο νόµου επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και το
ενσωµάτωσε στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Αυτό ξεπερνάει,
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κύριε Υπουργέ, κάθε όριο. Πήρατε τη δηµόσια διαβούλευση για
ένα άλλο σχέδιο νόµου και τη φέρατε συνηµµένη στο σηµερινό.
Δηµόσια διαβούλευση για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν έχει
γίνει.
Όπως σας λέω όµως, κύριε Υπουργέ, αυτά τα πράγµατα, σας
λέω ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι προσθέσατε στο άρθρο 2 τα
ζητήµατα του σεξουαλικού προσανατολισµού και της ταυτότητας φύλου. Το θεωρούµε θετικότατο αυτό το πράγµα εκ µέρους
σας. Όµως, θα πρέπει να δούµε το άρθρο 2 συνολικά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελευθερία πολιτικής και ιδεολογικής έκφρασης, ακόµα και όταν φτάνει σε ακρότατες µορφές,
ακόµα και όταν παραβιάζει τα ηθικά και ψυχολογικά όρια τα
οποία προκύπτουν από την ιστορική µνήµη, οφείλει να διαφυλαχθεί ως το πιο πολύτιµο αγαθό σε µία χώρα που δυστυχώς εδώ
και τέσσερα χρόνια η Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία δοκιµάζεται.
Είτε πρόκειται για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, των
οποίων η τέλεση έχει δικαστικά διαγνωσθεί, όπως είναι η Δίκη
της Νυρεµβέργης και του Τόκιο, είτε για εγκλήµατα, τα οποία
παραµένουν νοµικά και πολιτικά αµφισβητούµενα, δεν είναι θεµιτό να ποινικοποιείται η ιδεολογική ή και η φρονηµατική στάση
απέναντι σε αυτά, καθώς η ιστορική θέαση, ακόµη και αν αποκτά
αποκρουστικές ή και απαράδεκτες µορφές, δεν πρέπει και δεν
µπορεί να αποτελεί αντικείµενο του ποινικού νοµοθέτη ή του αρµόδιου εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
Ακόµη και οι διώξεις φαιδρών ιστορικών, όπως ο Ίρβινγκ,
έχουν ένα χαρακτήρα έντονα προβληµατικό στο πλαίσιο µιας δηµοκρατίας η οποία σέβεται τον εαυτό της. Ακόµη και ζητήµατα
που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινωνία έντονα, όπως οι
πράξεις εθνικής εκκαθάρισης και οι γενοκτονίες τµηµάτων του
µικρασιατικού και ποντιακού Ελληνισµού ή των Αρµενίων, δεν
είναι δυνατόν να οδηγούν ανθρώπους που σκέπτονται ή κρίνουν
διαφορετικά στο εδώλιο του κατηγορουµένου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ειδικά στη χώρα µας που λόγω του µετεµφυλιακού κράτους
διώκονταν για δεκαετίες χιλιάδες κοµµουνιστών και αριστερών
πρέπει να προσέξουµε ιδιαίτερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σκεφθούµε κάτι ως υπόθεση
εργασίας. Ας υποθέσουµε ότι µία Βουλή –η επόµενη Βουλή- µπορεί να χαρακτηρίσει ως µαζικό έγκληµα τα µοναδικά µετά το
Β’Παγκόσµιο Πόλεµο στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία λειτούργησε το µετεµφυλιακό κράτος της δεξιάς στη Μακρόνησο
και σε άλλα νησιά. Τι θα γίνει τότε; Αν χαρακτηριστεί από τη
Βουλή, θα απαγορεύεται η πολιτική τοποθέτηση απέναντι σε µία
τέτοια απόφαση; Θα ποινικοποιείται; Καταλαβαίνετε, λοιπόν, σε
τι αδιέξοδα φθάνουµε ορισµένες φορές, όταν, αντί να αντιµετωπίζουµε τα κοινωνικά προβλήµατα διά της νοµοθεσίας, προσπαθούµε να διαµορφώσουµε την ιστορία, όπως µας αρέσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Οι προηγούµενοι οµιλητές είχαν πάρει πολλή ώρα.
Και εδώ ακριβώς, κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να λάβουµε
σοβαρά υπ’ όψιν µας και τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει
ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόµµατα σχετικά µε το σύµφωνο συµβίωσης.
Περισσεύει, κύριοι Βουλευτές, η υποκρισία να µας λέτε σήµερα
ότι είναι µια τροπολογία άσχετη µε το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο, όταν χθες στο νοµοσχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες φέρατε
τροπολογίες για τις ΠΑΕ!
Κύριε Υπουργέ, µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας!
Νοµίζω ότι είναι θέµα κοινωνικής ευαισθησίας, ισότητας και δηµοκρατίας να ρυθµιστούν αυτά τα ζητήµατα όχι µόνο γιατί σας
το ζητάει η Αντιπολίτευση αλλά γιατί σας το ζητάει και κόµµα της
συγκυβέρνησης. Πρέπει, επιτέλους, η Κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της αυτά τα ζητήµατα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν θα κάνουµε το χατίρι
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κανενός, να µιλήσουµε σήµερα αρνητικά για τα θέµατα του εξανδραποδισµού και της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς
Ασίας. Διότι πράγµατι υπήρξαν.
Πείτε µου, όµως, κύριοι συνάδελφοι. Έχουν σχέση αυτά τα θέµατα µε το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο; Έχουν καµµία σχέση;
Έχουν πέσει θύµατα ρατσιστικής βίας συνάνθρωποί µας, συµπολίτες µας γι’ αυτά τα ζητήµατα; Εποµένως, και σε αυτό το σηµείο η υποκρισία περισσεύει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Καλό, λοιπόν, είναι µε αίσθηµα ευθύνης να ερχόµαστε να συζητάµε για τα φλέγοντα θέµατα της ελληνικής κοινωνίας και όχι να κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό
µας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Κοντονή, οι Μακρονησιώτες πολέµησαν πρώτη γραµµή στο Βίτσι και στο Γράµµο και ήταν
ήρωες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης έχει τον λόγο. Θα ακολουθήσουν ο κύριος Υπουργός και η κ. Παπαρήγα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήµερα η χώρα, όλα
αυτά τα φαινόµενα στα οποία αναφερόµαστε σε αυτήν τη συζήτηση, στα οποία υποτίθεται ή πράγµατι όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά και άλλα
φαινόµενα -τα οποία πιστεύω ότι υπό τις σηµερινές συνθήκες
ίσως να υπερβαίνουν σε σηµασία και αυτά καθαυτά είτε του Ολοκαυτώµατος είτε των γενοκτονιών- επαναλαµβάνω εν όψει αυτής
της κατάστασης της χώρας, επιβάλλεται περισσότερο από κάθε
άλλη φορά να προσπαθήσουµε να θέσουµε εκποδών οτιδήποτε
διχάζει, οτιδήποτε δεν φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Σε αυτήν την Αίθουσα θα πρέπει να εκφράζεται η πραγµατική
ανησυχία και αγωνία και για όσα στοιχειοθετούν τη σηµερινή κατάσταση της χώρας, αλλά και για όσα ενδεχοµένως επέρχονται.
Εµείς, αφού ο ίδιος ο λαός µας έχει δώσει αυτήν την εντολή, πιστεύω ότι πρέπει και να τα µελετούµε και να τα συζητούµε και
να προετοιµαζόµαστε για αυτά τα ενδεχόµενα.
Ας δούµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι συµβαίνει στο διεθνή
ορίζοντα, ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό και τις περιοχές µε τις οποίες
γειτονεύουµε, και ας σκεφτούµε πάνω σε αυτήν τη γενικότερη
και εξ ανατολών -όπως θα διαπιστώσατε από τους λόγους του
Προέδρου της Τουρκίας, του κ. Ερντογάν και κατά την επίσηµη
ανάληψη των καθηκόντων του και κατά την ανάθεση της Πρωθυπουργίας στον θεωρητικό τού αναθεωρητισµού- στρατηγική των
σχέσεων της γειτονικής χώρας µε το διεθνές της περιβάλλον.
Και από την άλλη πλευρά ας δούµε επίσης τον αναθεωρητισµό,
που οδηγεί σε µία νέα µορφή ψυχρού πολέµου την Ευρώπη.
Εγώ εδώ και αρκετά χρόνια βλέπω ότι η Δύση δεν έβαλε
πλάτη, όταν κατέρρεε η Σοβιετική Ένωση, ώστε αυτό που ήταν
και το στοιχείο της αντιπαλότητας, η δηµοκρατία δηλαδή, να
προασπισθεί. Δεν είδα τη Δύση να στηρίζει προοδευτικές δηµοκρατικές αλλαγές στις χώρες του πρώην Ανατολικού Συνασπισµού.
Δυστυχώς αυτό έγινε και επί Ελληνικής Προεδρίας. Και εδώ η
ένταξη της Κύπρου ήταν αυτό που, κατά τη δική µου τουλάχιστον
συνείδηση, οδηγούσε στο να δεχθούµε την ενσωµάτωση των
νέων χωρών, όπως ονοµάζονται, αφού πρώτα έγιναν µέλη του
ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βλέπουµε, λοιπόν, µία νέα µορφή ψυχρού πολέµου µε τη διαχωριστική γραµµή να µεταφέρεται απλώς ανατολικότερα. Κι
αυτό σηµαίνει ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής επιβάλλουν στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δυτική Ευρώπη
και στις πρώην αυτές χώρες (Πολωνία, Ουγγαρία κ.λπ.) και πρωτοστατούν σε αυτό το κλίµα µε µία, αν θέλετε, αναθεώρηση
αυτών των συµφωνιών, καλών ή κακών, της Γιάλτας, του Πόρτσλαντ. Γιατί όχι; Και εµάς αφορά, τουλάχιστον για να ξέρουν οι
επερχόµενες γενιές, γιατί τρεις γενιές θυσιάστηκαν στο Μολώχ
µιας υπόθεσης που απεδείχθη ότι ήταν ένα όραµα –ωραίο
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όραµα- χωρίς προοπτική ικανοποίησής του.
Όταν, λοιπόν, όλα αυτά συµβαίνουν γύρω µας, όταν βλέπουµε
τζιχάντ εναντίον χριστιανικών και άλλων λαών να είναι στην
πρώτη γραµµή -όπως βλέπετε- των γεγονότων, πραγµατικά µπορούµε εµείς εδώ περί άλλων να τυρβάζουµε;
Λυπούµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά αυτό το νοµοσχέδιο θα έπρεπε να είναι µία αφορµή να υπάρχουν συγκλίσεις.
Στο κάτω-κάτω τι είναι αυτό που αποτελεί τον χρυσό κανόνα για
όλα αυτά τα ζητήµατα; Το είπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Γέρος της Δηµοκρατίας: Η γνώµη είναι
ελεύθερη, διώκεται η παράνοµη πράξη.
Κύριε Υπουργέ, αυτή θα έπρεπε να είναι η γραµµή, η στρατηγική αυτού του νοµοθετήµατος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτή είναι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σωστά σας λένε. Και αν ο κοινός ποινικός νόµος -ο νέος ποινικός κώδικας που θα έρθει- θα
έχει ειδικές προβλέψεις για πράξεις βίας -αυτές που κι ο µόλις
κατελθών από το Βήµα ανέφερε, όπως για το ποιος διεγείρει,
ποιος υποκινεί, ποιος εκφράζει µίσος, αλλά και ποιος πράττει- ή
το περιγράφουµε ρητώς εδώ ή επιφυλασσόµαστε στις διατάξεις
του κοινού ποινικού νόµου, όπου βεβαίως εκεί µπορούµε ακριβώς να καλύψουµε επιβαρυντικές περιπτώσεις -ή µε οποιονδήποτε άλλο νοµικό χαρακτηρισµό επιστηµονικά ορθό- και να
πούµε τότε στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση «ορίστε, ψηφίστε
τον».
Από εκεί και πέρα -αν και ήδη µε αυτά που αναφέρθηκαν νοµίζω το κάλυψα- συµφωνώ µε αυτά που είπε ο κ. Γκιόκας από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Μην κοροϊδευόµαστε. Όλη η φιλολογία εναντίον του ναζισµού έχει σηµασία αν δεν µιλάµε για
το παρελθόν αλλά για το παρόν, για το νεοναζισµό, αλλιώς πρέπει να µιλάµε για τα εγκλήµατα του Τζέκινς Χαν ή του Πολ Ποτ
στην νοτιανατολική Ασία.
Και θυµάµαι πολύ καλά, όταν συζητούσαµε το σχέδιο Συντάγµατος ότι σαφέστατα η έννοια ήταν ότι θα αντιµετωπίσουµε
αυτές τις νεοφασιστικές πρακτικές, αλλά ταυτόχρονα θα δούµε
-µιλώντας πια για µισό αιώνα σχεδόν πιο πίσω- το τι έγινε στην
Ανατολική Ευρώπη ή σε άλλες χώρες, όπου υπήρξε κοµµουνιστικό καθεστώς.
Νοµίζω πως σήµερα δεν είναι αυτό το πρόβληµά µας. Το πρόβληµά µας, αν θέλουµε -και νοµίζω ότι θέλουµε- είναι να δηµιουργούµε συγκλίσεις και να είναι ο ελληνικός λαός όσο γίνεται
πιο συσπειρωµένος και όχι η κάθε πλευρά µε δικαιολογηµένη
ίσως άποψη, να διαχωρίζει τη θέση της.
Τέλος -και κλείνω, κυρία Πρόεδρε- θέλω να πω ότι η πατρίδα
µας επί ογδόντα χρόνια αγνοούσε το θέµα των Ποντίων, των Μικρασιατών, των άλλων χριστιανικών πληθυσµών καθώς και των
Ασσυρίων, ενός λαού που έφυγε από τον χάρτη, που δεν υπάρχει
καν ως κουκίδα στον παγκόσµιο χάρτη που να λέει ότι εδώ ήταν
η Ασσυρία. Είναι η ίδια περιοχή στη Μεσοποταµία, όπου γίνονται
οι νέες σφαγές των χριστιανών.
Έπειτα από ογδόντα χρόνια, η Βουλή των Ελλήνων, παρά τις
απειλές, διαχώρισε τη θέση της.
Η δήλωση που είχα κάνει, κύριε Υπουργέ, σ’ ό,τι αφορά την
εποχή εκείνη, έχει ανταπόκριση στην πραγµατικότητα. Πράγµατι
η Τουρκία ζητούσε να µην ψηφίσει η Βουλή τους νόµους εκείνους και την αγνοήσαµε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είπαν «όχι, προχωράµε» και η Βουλή οµοφώνως
αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρµενίων, των Ποντίων, των Μικρασιατών, όλων των χριστιανικών πληθυσµών.
Κατά συνέπεια, το Ίδρυµα της Βουλής οφείλει να επανεκδώσει
τον νόµο µε τα ντοκουµέντα, όχι το τι έγραφαν οι εφηµερίδες ή
τι διηγούνται τα θύµατα των διωγµών, αλλά αυτά που είπαν και
λένε τα αρχεία της Βιέννης, τα αρχεία των Προξενείων των Ηνωµένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, όπου
τεκµηριώνονται αυτές οι σφαγές. Όχι εθνοκάθαρση. Κανονική
γενοκτονία υπήρξε.
Γι’ αυτό κι εγώ πιστεύω ότι αναφερόµαστε στο Ολοκαύτωµα –
και καλά κάνουµε- όχι για τη γνώµη, αλλά γι’ αυτόν ο οποίος, διατυπώνοντας τη γνώµη, θέλει να παρακινήσει. Το ζούµε συχνά.
Λένε «φταίνε οι Εβραίοι, κυνηγήστε τους». Γι’ αυτό, ναι. Όταν,
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όµως, το κάνουµε αυτό, θα πρέπει ταυτόχρονα να στείλουµε το
µήνυµα σ’ όλη την Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσµο που βλέπει τι
γίνεται αυτήν τη στιγµή στη Συρία για το 10% των χριστιανών,
στο Ιράκ, στο Κουρδιστάν, σ’ όλες εκείνες τις περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πρέπει ονοµαστικά -γιατί εµµέσως;- να αναφερθούµε στις γενοκτονίες που
αναγνώρισε η Βουλή, στις γενοκτονίες των Αρµενίων, των Ποντίων, των Ασσυρίων και των Μικρασιατών. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουµε µε γενναιότητα και να αδιαφορήσουµε για το
αν θα ενοχληθούν είτε ο κ. Νταβούτολγου είτε ο κ. Ερντογάν,
γιατί περί αυτού πρόκειται –φοβούµαι- ή δεν θέλω να πιστέψω
ότι κάνουµε πίσω. Σας λέω ότι το 1994 δεν κάναµε πίσω. Προχωρήσαµε και ψηφίσαµε. Γιατί τώρα να κάνουµε πίσω και να µιλάµε
αορίστως για χριστιανικούς πληθυσµούς;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Πρόεδρε. Φαντάζοµαι ότι όλο το Κοινοβούλιο συµφωνεί µ’ αυτές τις σκέψεις.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο και µετά η κ. Παπαρήγα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι µετά τον
κύριο Υπουργό και την κ. Παπαρήγα θα µπούµε στον κατάλογο
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, γιατί θα πρέπει µέχρι τις
16.30’να ψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο και να κλείσει
η σηµερινή συνεδρίαση, αφού ο κύριος Υπουργός θα απουσιάσει.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι
πράγµατι υπήρξε µία καθυστέρηση να εισαχθεί το νοµοσχέδιο
στη Βουλή προς συζήτηση, κατ’ αρχάς στην Ολοµέλεια και στη
συνέχεια στο Τµήµα, όχι βεβαίως στην επιτροπή. Από τότε που
ανέλαβα τα καθήκοντά µου ως Υπουργός Δικαιοσύνης, το έφερα
αµέσως στην επιτροπή.
Η καθυστέρηση οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος
είναι ότι στο µεταξύ παρεισέφρησαν νοµοθετήµατα τα οποία
είχαν κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς και πολλές οδηγίες που
έπρεπε να κυρωθούν από τη Βουλή. Ξέρουν οι συνάδελφοι που
είναι µέλη της αρµόδιας επιτροπής ότι απειλούµεθα µε κυρώσεις
και συνέχεια δεχόµεθα πρόστιµα.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα σοβαρό νοµοθέτηµα και έπρεπε να ακουστούν όλες οι απόψεις και
να αποτελέσει ένα καταστάλαγµα όλων αυτών των απόψεων,
ούτως ώστε να γίνει η σύγκλιση που χρειαζόταν. Ο Πρωθυπουργός µού είπε να ασχοληθώ µε το νοµοσχέδιο και είναι το νοµοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε, είναι το νοµοσχέδιο που έρχεται
εδώ µε τις παρατηρήσεις που έγιναν µόνο από την επιτροπή, από
τους αρµόδιους φορείς κι όχι από κανέναν Μπαλτάκο. Να εξηγούµεθα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται ο εκσυγχρονισµός της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας
σχετικά µε την αντιµετώπιση του ρατσιστικού φαινοµένου µέσω
της ενσωµάτωσης στην έννοµη τάξη της απόφασης-πλαίσιο
913/2008. Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελλάδας η ουσιαστική
προώθηση της ισότητας ενώπιον του νόµου και η εξάλειψη κάθε
µορφής διακρίσεων.
Η επιλογή αυτή έχει ως θεµέλιο το άρθρο 2 του Συντάγµατος,
το οποίο καθιστά πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας τον σεβασµό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, και την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Συντάγµατος, που απαγορεύει
κάθε διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών
ή πολιτικών πεποιθήσεων.
Η Ελλάδα, παράλληλα, συµµετέχει στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας. Είναι ένα θέµα το οποίο στην τελευταία Σύνοδο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που προεδρεύαµε, ετίθετο συνεχώς, κάθε
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µέρα, όχι προς εµάς, αλλά προς όλα τα κράτη.
Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία αντίκεινται ευθέως στις αρχές
της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και
του κράτους δικαίου, αρχές στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κοινές στα κράτη-µέλη.
Ειδικότερα, η ανάγκη καταπολέµησης των εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας προκύπτει από την αρχή της απαγόρευσης
των διακρίσεων µε βάση τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά οµάδων ή προσώπων, όπως η φυλή, το χρώµα, η
θρησκεία, οι γενεαλογικές καταβολές, η εθνική ή η εθνοτική καταγωγή και θεµελιώνεται στα δικαιώµατα της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας και στις αρχές της δίκαιης και ίσης
µεταχείρισης, που κατοχυρώνονται σε πολλά διεθνή κείµενα και
συµβάσεις, όπως, παραδείγµατος χάριν, στην Οικουµενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του ΟΗΕ -άρθρα 1 και 2-,
στο Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα
και στο Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά
Δικαιώµατα –είναι το αντίστοιχο άρθρο 2-, στη Διεθνή Σύµβαση
Περί Καταργήσεως Πάσης Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, στην
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών.
Στην ελληνική έννοµη τάξη, οι συµπεριφορές που αποβλέπουν
σε φυλετικές διακρίσεις είχαν ποινικοποιηθεί, ως έναν βαθµό, µε
τον ν. 927/1979. Δεδοµένου, όµως, ότι ο νόµος αυτός, εκτός από
του ότι ισχύει από το 1979, έχει εφαρµοστεί ελάχιστα και συνεπώς σε µια κοινωνία όπου επιβάλλεται η ισότιµη προστασία όλων
των ατόµων, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα πολιτισµικά και φυσικά
χαρακτηριστικά τους, προβάλλει ως πρωταρχική υποχρέωση του
κράτους, η αναθεώρηση, ενίσχυση και εκσυγχρονισµός του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου είναι επιβεβληµένη.
Λέω ότι εφαρµόστηκε ελάχιστα, διότι πράγµατι θα πρέπει να
ξέρετε ότι, όταν το 1979 κάναµε αντιρατσιστικό νόµο, πολλές
από τις ευρωπαϊκές χώρες δεν είχαν αντιρατσιστική νοµοθεσία.
Γιατί δεν εφαρµόστηκε; Διότι δεν διώκονταν αυτεπάγγελτα τα
αδικήµατα αυτά και ένας ο οποίος ήταν θύµα µιας ρατσιστικής
ενέργειας –και να αναφερθώ στους µετανάστες, αυτό προκύπτει
και από τη δικαστηριακή πρακτική- δεν κατήγγειλε τις πράξεις
βίας εναντίον του. Αυτό γινόταν γιατί δεν είχε ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν ζούσε νόµιµα στη χώρα και φοβόταν την απέλαση.
Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο, παρ’ όλο που είχαµε φαινόµενα ρατσιστικής βίας όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχαµε πολλές
καταγγελίες και βέβαια πολλές καταδίκες. Όταν έγινε αυτεπάγγελτο το αδίκηµα, έχουν αυξηθεί, αλλά πάλι χρειάζεται πολλή
δουλειά για να µπορούν να καταγγέλλονται τέτοιες πράξεις.
Πράγµατι, λοιπόν, η ενίσχυση του νοµοθετικού µας οπλοστασίου καθίσταται επιτακτική, πολύ περισσότερο από ποτέ σήµερα,
που ο σκοταδισµός και το µίσος κηρύσσεται µε µεγάλη ευκολία
από τους εχθρούς της δηµοκρατίας και τους αρνητές της ανθρώπινης υπόστασης.
Για τον λόγο αυτόν, µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου τροποποιείται εκ βάθρων ο ισχύων ν. 927/1979, ώστε, εκτός από την
ικανοποίηση των σκοπών που προαναφέρθηκαν, να εναρµονιστεί
και µε την απόφαση-πλαίσιο 913/2008 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η τελευταία απόφαση αποβλέπει στη µεγαλύτερη προσέγγιση
του Ποινικού Δικαίου των κρατών-µελών αναφορικά µε την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση των εκδηλώσεων ρατσισµού και
ξενοφοβίας, καθώς και των εγκληµάτων που διαπράττονται µε
τέτοια κίνητρα. Θα αναφερθώ, γιατί έχουν σχέση µε τις γενοκτονίες και δεν είναι άσχετα ούτε θα έπρεπε να είναι δυο διαφορετικά νοµοθετήµατα.
Όπως είναι γνωστό και η Εκκλησία µας µε πρόσφατη –φωτισµένη, θα έλεγα- απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου εκφράστηκε θετικά για το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, αποδεχόµενη
ότι µε αυτό επιδιώκεται η προστασία της κοινωνικής ειρήνης και
όλων των προσώπων ή οµάδων προσώπων, ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και άρα ότι το σχέδιο νόµου στοιχίζεται προς τις βασικές αξίες τις οποίες και αυτή έχει ταχθεί να
υπηρετεί.
Επισηµαίνεται ότι όλες οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου έχουν
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ως γνώµονα τον σεβασµό των θεµελιωδών αρχών της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι,
όπως αυτές κατοχυρώνονται στα άρθρα 14 και 12 του Συντάγµατος αλλά και τα άρθρα 11 και 12 του Χάρτη των Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες διατάξεις µε τα άρθρα 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι σε καµµιά περίπτωση δεν επιδιώκεται η απαγόρευση ή η ιδεολογική χειραγώγηση της επιστηµονικής έρευνας. Γι’ αυτό και όσοι αναφέρθηκαν περί του αντιθέτου
θα παρακαλούσα πάρα πολύ να δουν τα άρθρα 1 και 2 µε µεγαλύτερη προσοχή.
Με το άρθρο 1 τιµωρείται µε φυλάκιση τριών µηνών έως τριών
ετών και µε χρηµατική ποινή από 5.000 ως 20.000 ευρώ όποιος
µε πρόθεση, δηµόσια, µέσω του Τύπου ή του διαδικτύου προκαλεί ή προτρέπει σε πράξεις που µπορεί να προκαλέσουν διακρίσεις, βία ή µίσος –δεν είναι, λοιπόν, µόνο ο λόγος, αλλά ο λόγος
που έχει ως αποτέλεσµα τη βία, είναι σαφέστατες οι διατάξειςκατά προσώπου ή οµάδες προσώπων λόγω της φυλής τους, των
γενεαλογικών καταβολών, του θρησκεύµατος ή της εθνικής ή
εθνοτικής καταγωγής τους.
Στα χαρακτηριστικά αυτά προσθέσαµε µε νοµοτεχνική βελτίωση τον σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα του
φύλου. Πράγµατι, αυτό ήταν ένα αποτέλεσµα της συζήτησης
στην επιτροπή. Σχεδόν όλες οι πτέρυγες το δέχθηκαν και το περάσαµε, αν και υπάρχει ήδη, µη νοµίζετε ότι είναι κάτι καινούργιο. Στο άρθρο 79 του Ποινικού Κώδικα από το 2008 οι
γενεαλογικές καταβολές υπάρχουν ως επιβαρυντική περίπτωση
δράστη που στρέφεται κατά τέτοιων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν
τα χαρακτηριστικά διαφορετικού χρώµατος ή φυλής κ.λπ.. Αλλά
ήταν επιβαρυντική περίπτωση και βεβαίως δεν διωκόταν αυτεπαγγέλτως. Διωκόταν κατ’ έγκληση. Αργότερα έγινε και το αυτεπαγγέλτως.
Εν όψει λοιπόν του ότι η ποινικοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων µπορεί να προσβάλει την ελευθερία της έκφρασης, που ως
γνωστόν αποτελεί συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα, προβλέπεται ότι η διέγερση ή η προτροπή πρέπει να γίνεται µε τρόπο
ώστε να εκτίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια τάξη ή να απειλείται η
ζωή ή η σωµατική ακεραιότητα των προσώπων που ανήκουν στις
οµάδες µε τα χαρακτηριστικά αυτά.
Έτσι, βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είναι µόνο ο λόγος που
εκφέρεται, αλλά θέλει και την πράξη, τη βία, όπως σωστά επισηµάνατε στο τέλος. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος προτρέπει, προκαλεί ή διεγείρει. Να µη σας αναλύσω τις διατάξεις
όλες και σας κουράζω -θα τις δείτε-, για να µπω σε άλλα θέµατα,
που µε ενδιαφέρουν περισσότερο.
Στο άρθρο 2 δίνω λίγη περισσότερη προσοχή. Τιµωρείται η άρνηση των εγκληµάτων του ναζισµού, του Ολοκαυτώµατος, των
εγκληµάτων πολέµου, των γενοκτονιών, των εγκληµάτων κατά
της ανθρωπότητας. Με τη νοµοτεχνική βελτίωση προβλέπεται
ότι αφορούν σε όλες τις γενοκτονίες.
Το αρχικό σχέδιο ήταν σαφέστατο. Θα πω την άποψή µου. Νοµίζω ότι ήταν πιο σωστό, όπως το είχαµε στο αρχικό σχέδιο, και
αφορούσε σε όλες τις γενοκτονίες. Μάλιστα δε, στην εισηγητική
έκθεση µιλούσαµε «αδιακρίτως», δηλαδή για τις γενοκτονίες που
έχουν γίνει και αυτές που θα γίνουν. Εν όψει όµως του ότι χρειαζόταν περισσότερος προσδιορισµός, έγινε αυτό, αν και δεν νοµίζω ότι υπάρχει µεγαλύτερη διαφορά, αφού όλα επεξηγούντο
και στην εισηγητική έκθεση.
Επαναδιατυπώσαµε το άρθρο 3 –θα το δείτε-, έγινε πιο συγκεκριµένο.
Δεν θα αναφερθώ καθόλου στο άρθρο 4.
Όπως έχει προβληθεί και σε άλλους νόµους –ενδεικτικά αναφέροµαι στον ν. 4198/2013 σχετικά µε την εµπορία ανθρώπων
και τον ν. 4267/2014 σχετικά µε την καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
πορνογραφίας-, επιβάλλονται σειρά διοικητικών κυρώσεων σε
βάρος νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, όταν οι παραπάνω αξιόποινες πράξεις τελέστηκαν προς όφελος ή για λογαριασµό τους από πρόσωπο που καθ’ οιονδήποτε τρόπο
εκπροσωπεί το νοµικό πρόσωπο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Στις συζητήσεις στην αρµόδια επιτροπή αλλά και στον Τύπο,
έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις σε σχέση µε τις προωθούµενες
διατάξεις, διότι –όπως προβάλλεται- υπάρχει κίνδυνος προσβολής του δικαιώµατος στην ελευθερία της έκφρασης.
Αναφέρθηκε ήδη ότι, για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, το σχέδιο
νόµου προβλέπει ότι η επίµεµπτη συµπεριφορά πρέπει να είναι
πρόσφορη –το λέµε, κύριε Πανούση, και στην εισηγητική έκθεση,
όπως επισηµάνατε- να προκαλέσει άµεσο κι επικείµενο κίνδυνο
σε βάρος είτε της δηµόσιας τάξης είτε των προσώπων κατά των
οποίων αυτή στρέφεται.
Για να µην καταχρώµαι τον χρόνο σας, θα ήθελα να σας διαβάσω το εξής από την εισηγητική έκθεση, όπου αναφέρεται
ρητά: «Κρίνεται σκόπιµο να ερευνάται η προσφορότητα κάθε
συγκεκριµένης εκδήλωσης να παράγει άµεσο κι επικείµενο κίνδυνο, τόσο συνολικά για την ειρηνική και οµαλή κοινωνική συµβίωση, όσο και ειδικότερα για τα δικαιώµατα της οµάδας ή των
προσώπων κατά των οποίων στρέφεται.». Είναι σαφέστατο.
Εξ άλλου, απάντηση στους παραπάνω φόβους κι επιφυλάξεις
δίνει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, το οποίο τόσο συχνά επικαλείται η Αντιπολίτευση. Στην προκειµένη περίπτωση, όµως, το έχει λησµονήσει.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Δικαστήριο του Στρασβούργου, «η ανεκτικότητα και ο σεβασµός της ίσης αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων αποτελούν τα θεµέλια µιας δηµοκρατικής και πλουραλιστικής
κοινωνίας». Εποµένως µπορεί κατ’ αρχήν να θεωρηθεί αναγκαία
σε ορισµένες δηµοκρατικές κοινωνίες η επιβολή κυρώσεων ή
ακόµα και η δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου για την πρόληψη
όλων των µορφών έκφρασης που διαδίδουν, προτρέπουν, προάγουν ή δικαιολογούν το µίσος µε βάση τη µισαλλοδοξία –συµπεριλαµβανοµένης και της θρησκευτικής µισαλλοδοξίας-, υπό την
προϋπόθεση ότι οι διατυπώσεις, οι προϋποθέσεις, οι περιορισµοί
ή οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι ανάλογες προς τον επιδιωκόµενο θεµιτό σκοπό.
Είναι η γνωστή απόφαση Ερµπακάν κατά της Τουρκίας τον
Οκτώβριο του ’06. Ο Ερµπακάν, όπως ξέρετε, ήταν ο αρχηγός
του πιο συντηρητικού µουσουλµανικού κόµµατος, µεγάλο µέρος
του οποίου απορροφήθηκε στη συνέχεια από το κόµµα του Ερντογάν.
Με βάση τη συλλογιστική αυτή και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, το Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου θέτει στο
στόχαστρό του τον ξενοφοβικό λόγο, τον ακραία εθνικιστικό
λόγο, το θρησκευτικό µίσος, τον οµοφοβικό λόγο και τον ιστορικό αναθεωρητισµό. Για να µην παρεξηγηθώ µε την έκφραση
«ιστορικός αναθεωρητισµός», εννοείται εφόσον µπορούν να υποκινήσουν µίσος και βία όχι µόνο ως λόγος. Το τονίζω, εάν την
υποκινούν.
Θα σας πω δύο παραδείγµατα, τα οποία αναφέρονται πολύ
συνοπτικά. Στη γνωστή υπόθεση Γκαροντί κατά Γαλλίας το 2003,
ο αιτών είχε καταδικαστεί από εθνικό γαλλικό δικαστήριο για το
περιεχόµενο βιβλίου του, µε το οποίο αρνιόταν το Ολοκαύτωµα.
Η προσφυγή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, µε την οποία προέβαλε ότι παραβιάστηκε το δικαίωµά του στην ελευθερία της έκφρασης των ιδεών του, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη –ούτε καν
ως αβάσιµη, αλλά απαράδεκτη-, µε την αιτιολογία ότι η αµφισβήτηση των εγκληµάτων και της ανθρωπότητας αποτελεί οξύτατη
µορφή ρατσιστικού λόγου που προτρέπει σε µίσος εναντίον των
Εβραίων, γιατί υπήρχε αναφορά στο βιβλίο που έστρεφε τον
κόσµο κατά των Εβραίων. Τέτοιου είδους πράξεις κρίθηκαν προδήλως ασυµβίβαστες µε τις θεµελιώδεις αξίες της ευρωπαϊκής
συµβάσεως και ως εκ τούτου ο αιτών δεν θα µπορούσε να επικαλεστεί το άρθρο 10 περί ελευθερίας της έκφρασης.
Η υπόθεση Βόνα κατά Ουγγαρίας, σχετικά πρόσφατα, το
2013, αφορά τη διάλυση ενός σωµατείου λόγω των συγκεντρώσεων σε βάρος των Ροµά που οργανωνόταν από το κίνηµα που
αυτό εξέθρεψε. Το δικαστήριο τόνισε ότι το σωµατείο δεν προωθούσε ιδέες, έστω προκλητικές, που θα µπορούσαν να γίνουν
ανεκτές από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, αλλά είχε υπερβεί τα όρια που η σύµβαση αυτή θέτει, λόγω
της προτροπής σε ακραίες πράξεις από παραστρατιωτικές οµάδες και της απειλητικής παρουσίας τους σε χώρους όπου συγκεντρώνονταν οι Ροµά.
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Θα πω δυο λόγια τώρα για τις τροπολογίες. Με την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1733 και ειδικό 96 προτείνονται προς ψήφιση τα ακόλουθα. Μάλλον, για να µη σας κουράζω, θα σας πω
ότι επειδή δηµιουργήσαµε ποινικό τµήµα στο Εφετείο της Αθήνας, πήραµε µερικούς εφέτες και τους κάναµε προέδρους εφετών για να προεδρεύουν. Δεν υπάρχει επιβάρυνση. Επίσης,
αυξήθηκαν λίγο οι εισαγγελείς, οι οποίοι θα συµµετέχουν στις
συνθέσεις.
Με την παράγραφο 2 αποβλέπουµε στη δυνατότητα να καλύπτονται οι δαπάνες λειτουργίας της επανόδου από το ΤΑΧΔΙΚ.
Όπως είναι γνωστό, η επάνοδος υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηµιουργήθηκε για να διευκολύνει και να υποστηρίζει
κάθε προσπάθεια επανένταξης των αποφυλακισµένων.
Στην παράγραφο 4 –θα ήθελα λίγο την προσοχή σας εδώ και,
αν υπάρχει κάτι, µπορούµε να το ξαναδούµε µέχρι την Παρασκευή- γίνεται ένας συγκερασµός µε τους δικηγορικούς συλλόγους, αφορά δηλαδή αυτούς που τελειώνουν σε ευρωπαϊκές
χώρες, που παίρνουν το πτυχίο για να εγγραφούν ως ασκούµενοι
και όχι ως δικηγόροι για να δώσουν εξετάσεις. Ρυθµίζεται, λοιπόν, το ζήτηµα της εγγραφής των ασκούµενων στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, των πτυχιούχων νοµικών σχολών
χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, δεν θα δευτερολογήσω ούτε µεθαύριο. Θα
τα εξαντλήσω τώρα όλα, οπότε θα κερδίσουµε τον χρόνο τότε.
Ειδικότερα ορίζεται ότι τα επαγγελµατικά προσόντα των υποψηφίων αξιολογούνται από υψηλού επιπέδου επιτροπή, η οποία
λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο για όλη τη χώρα, ώστε να εξασφαλίζεται ενιαία κρίση και είναι αποτελούµενη από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιά και
Θεσσαλονίκης και έναν Πρόεδρο άλλου δικηγορικού συλλόγου
τον οποίο ορίζει η ολοµέλεια.
Για την κρίση της, η επιτροπή λαµβάνει υπ’ όψιν της στοιχεία,
όπως τους τίτλους σπουδών ή την εµπειρία των ενδιαφεροµένων
σε νοµικές εργασίες. Αν διαπιστωθεί ότι τα επαγγελµατικά προσόντα δεν είναι επαρκή, ο υποψήφιος παραπέµπεται στην επιτροπή του άρθρου 16 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Η διάταξη αυτή είναι σύµφωνη προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το
οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους επαγγελµατικούς φορείς να
ερευνούν την επάρκεια των επαγγελµατικών προσόντων των κατόχων πτυχίων που έχουν ληφθεί σε χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι υποψήφιοι προς εγγραφή σε αυτούς.
Αυτό είναι λογικό, γιατί θα µπορούσε κάποιος να τελειώσει ένα
πανεπιστήµιο, να πούµε για, παράδειγµα, ένα από τα καλύτερα
πανεπιστήµια, το Κέµπριτζ, να έχει ελληνική καταγωγή, να προέρχεται ας πούµε από τη Σοµαλία, να µην έχει ιδέα από ελληνικά
-γιατί έτυχε ένας από τους γονείς του να είναι Έλληνας, αλλά να
µην έµαθε ελληνικά-, να µάθει το Αγγλικό Δίκαιο, το οποίο είναι
εθιµικό, όχι ηπειρωτικό, όπως έχουµε εµείς και να έρθει εδώ και
να µην έχει ιδέα ούτε για τη γλώσσα ούτε για τη νοµική επιστήµη.
Άρα, λοιπόν, είναι λογικό να γίνεται µία εξέταση για την επάρκεια.
Με τις άλλες διατάξεις στην τροπολογία νοµίζω δεν θα έχετε
πρόβληµα, θα τις δείτε.
Θα δεχθούµε µία πολύ ενδιαφέρουσα βουλευτική τροπολογία.
Είναι η 1718/96 του Αυγούστου του 2014, κυρία Πρόεδρε. Αφορά
θύµατα εγκληµατικών ενεργειών που οφείλουν στο δηµόσιο και
γι’ αυτό µάς έδωσε αφορµή η δολοφονία του φρουρού που έγινε
στις φυλακές Μαλανδρίνου. Η οικογένειά του βρίσκεται σε δεινή
οικονοµική κατάσταση. Έχει ένα δάνειο και είπαµε τέτοιες υποχρεώσεις να τις αναλαµβάνει το κράτος, εφόσον ήταν αποτέλεσµα µίας εγκληµατικής ενέργειας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα πάρει αποζηµίωση από το δηµόσιο, διότι δεν προστατεύθηκε από το κράτος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το κράτος αναλαµβάνει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα πάει στα διοικητικά δικαστήρια. Δεν προστατεύθηκε από το κράτος ως σωφρονιστικός υπάλληλος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Καλά, δείτε το αυτό.
Εγώ το θέτω. Είναι µία σωστή τροπολογία.
Να πω κάτι για το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε να δείτε, τα
είπα και στην επιτροπή, αυτό που καταθέσατε δεν είναι αντιρατσιστικό σχέδιο. Καταθέσατε ένα σχέδιο που αυστηροποιεί τις
διατάξεις. Δεν είναι αντιρατσιστικό. Σας το εξήγησα και εκεί. Βιαστήκατε, κάνατε ένα σχέδιο και επιµένετε σε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Το σχέδιό σας δεν προβλέπει την τιµωρία του µισαλλόδοξου
λόγου –θα σας εξηγήσω τι εννοώ-, ο οποίος προκαλεί µίσος ή
βία και θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη
ζωή κ.λπ. των ανθρώπων που έχουν τις ιδιαιτερότητες αυτές.
Απλώς, προβλέπει την τιµωρία των πράξεων που τελούνται συνεπεία των µισαλλόδοξων λόγων. Ως αιτία έχουν τη φυλή, το
χρώµα, τη θρησκεία κ.λπ..
Άρα το σχέδιό σας είναι εντελώς εκτός του πλαισίου της απόφασης και επικαλύπτεται από το 79 του Ποινικού Κώδικα. Να διαβάσετε το 79 του Ποινικού Κώδικα. Δεν λέτε και τίποτα άλλο. Τι
κάνετε; Επιβαρύνετε τις ποινές.
Αυτό που είπατε, κυρία Κατριβάνου, ότι µπορεί ένας να προκαλέσει κάποιον και να κάνει µία βαριά πράξη, βεβαίως θα τιµωρηθεί, αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται εδώ, το λέω για τους µη
νοµικούς. Επιτρέψτε µου λίγο. Εδώ έχουµε φαινοµένη συρροή
εγκληµάτων. Δεν έχουµε πραγµατική συρροή.
Τι σηµαίνει αυτό; Θα πω ένα παράδειγµα για να το καταλάβετε
οι µη νοµικοί και στη συνέχεια θα το αναλύσουµε.
Κάποιος θέλει να δολοφονήσει τρεις ανθρώπους. Γεµίζει το
πιστόλι, σκοτώνει τον έναν. Μία πράξη, ένα αποτέλεσµα. Ξαναγεµίζει, σκοτώνει έναν δεύτερο. Δεύτερη πράξη, δεύτερο αποτέλεσµα, τρίτη, τέταρτη. Αυτό λέγεται πραγµατική συρροή.
Δηλαδή, µε πολλές πράξεις επέφερα πολλά αποτελέσµατα.
Αν όµως πάρω µια χειροβοµβίδα και τη ρίξω, τους σκοτώνω
όλους αµέσως. Αυτό είναι ότι µε µία πράξη επέφερα πολλά αποτελέσµατα. Τι τιµωρούµε εδώ; Εδώ έχουµε φαινοµένη συρροή.
Αν, λοιπόν, επέλθει βαρύτερο αποτέλεσµα, αυτός που το επέφερε θα τιµωρηθεί ως φυσικός αυτουργός. Εγώ που το προκάλεσα, θα τιµωρηθώ ως ηθικός αυτουργός στην πράξη, που το
έκανα. Αυτό λέτε.
Επιπλέον, όµως, εµείς τι λέµε; Ότι θα τιµωρήσω και για µια
άλλη πράξη: για τον µισαλλόδοξο λόγο που το προκάλεσε αυτό.
Αυτή είναι η φαινοµένη συρροή. Είναι κάτι το οποίο ενδεχοµένως
να µην το σκεφτήκατε, αλλά σας το εξηγώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έχω πάρα πολλά να πω, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά σχετικά µε τις γενοκτονίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα δευτερολογήσετε την Παρασκευή, κύριε Υπουργέ. Ούτως ή άλλως
έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστεί να δευτερολογήσετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλω να το πω αυτό.
Είναι ενδιαφέροντα, γιατί νοµίζω ότι θα λυθούν πολλές απορίες
και πιστεύω ότι πολλοί συνάδελφοι θα ψηφίσουν το νοµοσχέδιο
στο τέλος.
Σχετικά µε αυτό που είπε η κ. Ρεπούση και άλλοι συνάδελφοι,
γιατί οι γενοκτονίες δεν έχουν σχέση µε τον ρατσισµό: Οι γενοκτονίες έχουν καθοριστεί µε νόµο. Το καταστατικό του Διεθνούς
Δικαστηρίου καθόρισε ποιες είναι οι γενοκτονίες, ποια είναι τα
εγκλήµατα πολέµου και ποια είναι τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και κυρώθηκε µε νόµο το 2003, νοµίζω.
Τι µας λέει, λοιπόν, ο νόµος αυτός; Ποιες είναι οι γενοκτονίες;
Αξίζει τον κόπο. Είναι ο ν. 3003/2002: «Για τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού, γενοκτονία σηµαίνει οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες πράξεις οι οποίες διαπράττονται µε την πρόθεση καταστροφής εν όλω ή εν µέρει µιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής
ή θρησκευτικής οµάδας και ως τέτοιες είναι αυτές οι οποίες περιγράφονται.». Είναι ανθρωποκτονίες µε πρόθεση µελών της
οµάδας, πρόκληση βαριάς σωµατικής ή διανοητικής βλάβης, διά
της βίας µεταφορά, επιβολή µέτρων που σκοπεύουν στην παρεµπόδιση των γεννήσεων και άλλες πάρα πολλές, οι οποίες περι-

2396

γράφονται ενδεικτικά στο κείµενο του νόµου.
Τι λέει, λοιπόν, το νοµοθέτηµα, όταν περιγράφουµε τις γενοκτονίες που λέτε ότι ενδεχοµένως είναι άλλο; Δεν είναι καθόλου
άλλο. Είναι ακριβώς γενοκτονίες και αυτές. Ας δούµε τι µας λέει
το άρθρο 2. Βέβαια, το βελτιώσαµε τώρα, αλλά η βασική διάταξη,
η αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος παραµένει. «Όποιος
µε πρόθεση, δηµόσια, προφορικά ή διά του Τύπου, µέσω διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο επιδοκιµάζει ή αρνείται κακόβουλα τη σοβαρότητα εγκληµάτων γενοκτονιών, εγκληµάτων
πολέµου», Ολοκαυτώµατος, εγκληµάτων που αναγνώρισε η
Βουλή, γενοκτονίες, κ.τ.λ. «και η συµπεριφορά αυτή στρέφεται
κατά οµάδας προσώπων που προσδιορίζεται µε βάση τη φυλή,
το χρώµα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική
ή εθνοτική καταγωγή ή την αναπηρία» κ.λπ..
Άρα, λοιπόν, βλέπετε ότι δεν είναι άσχετα τα θέµατα, το γιατί
νοµοθετούµε τώρα για την ξενοφοβία και τον ρατσισµό. Είναι
όλα αλληλένδετα σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αυτό έκαναν
παλιά στη Σοµαλία, αυτό έκανε ο Χίτλερ, αυτό έκαναν όλοι και
είναι αλληλένδετα.
Για το ότι δεν τιµωρείται η διανόηση και ο λόγος τα είπα. Δεν
χρειάζεται να τα επαναλάβω.
Σχετικά µε την ιθαγένεια, πρόκειται για ένα άλλο νοµοθέτηµα
το οποίο είναι έτοιµο. Δεν µπορώ να ξέρω γιατί δεν ήρθε ακόµα
στη Βουλή. Θα το φέρει ο Υπουργός Εσωτερικών. Είχα την τιµή
να το επεξεργαστώ και είχαµε και µια πολύ ωραία συζήτηση κάποτε σε ένα κοινό επιστηµονικό συνέδριο µε τον κ. Βούτση –δεν
είναι εδώ- πάνω στα θέµατα αυτά, τα οποία και αναλύσαµε.
Σχετικά µε το σύµφωνο συµβίωσης, εδώ έχουµε ένα ποινικό
νοµοθέτηµα, το οποίο ρυθµίζει ειδικά θέµατα ενσωµατώνοντας
την απόφαση-πλαίσιο. Το σύµφωνο συµβίωσης είναι ένα ζήτηµα
που πρέπει να ενταχθεί στο Αστικό, στο Οικογενειακό Δίκαιο και
θέλει µελέτη. Δεν είναι απλό το ζήτηµα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δύο χρόνια το µελετάτε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μην ξεχνάτε ότι το
σύµφωνο συµβίωσης µεταξύ ετεροφύλων, κυρία Κατριβάνου, το
έφερε η Νέα Δηµοκρατία επί υπουργίας Χατζηγάκη. Είναι ένα ζήτηµα που θέλει µελέτη. Δεν είναι εύκολο να έλθει µε µια διαταξούλα εδώ και να λύσουµε τα θέµατα. Έχει πάρα πολλές
παραµέτρους. Έχει ζητήµατα που αφορούν την οικογενειακή
ζωή, ζητήµατα ασφαλιστικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτικά.
Είναι ένα θέµα το οποίο η επιτροπή το επεξεργάζεται και θα
δούµε πώς και µέχρι πού θα πάει.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δύο χρόνια πάντως το µελετάτε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όσον αφορά τώρα το
θέµα της Μανωλάδας, ξέρετε πολύ καλά ότι τότε ήµουν στο
Υπουργείο Εσωτερικών και µε διασταλτική ερµηνεία της προστασίας των θυµάτων προστατέψαµε όλα τα θύµατα και τους έδωσα
προσωρινές άδειες παραµονής. Συνεπώς δεν επιτρέπεται –τουλάχιστον εγώ δεν σας επιτρέπω- να µονοπωλείτε τις ευαισθησίες.
Κύριε Γκιόκα, όσο γι’ αυτό που είπε ο κ. Παφίλης, αν πράγµατι
ήταν έτσι όπως τα λέγατε, θα έπρεπε να τιµωρηθεί. Δεν τιµωρείται, βέβαια, ο λόγος, όπως εξήγησα, γιατί, όπως είπαµε και άλλη
φορά και το ξέρει και ο κ. Παφίλης, τότε θα έπρεπε να τιµωρηθώ
και εγώ που, όταν βοµβαρδιζόταν το Βελιγράδι, πήγα ως επικεφαλής µιας οµάδος δικαστών για να συµπαρασταθούµε στους
συναδέλφους και µάλιστα σε δύσκολή εποχή. Άρα, λοιπόν, δεν
τιµωρείται αυτός ο λόγος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ κ. Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Ο κύριος
Υπουργός µάς ανέφερε κάποιον διεθνή νόµο που καθορίζει τι
είναι γενοκτονία κ.λπ.. Κοιτάξτε να δείτε: Τους νόµους τους φτιάχνουν άνθρωποι και οι άνθρωποι δεν κινούνται µόνο µε επιστηµονικά, ουδέτερα κριτήρια ούτε µόνο µε δικαστικά κριτήρια,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

αλλά και µε πολιτικά. Οι νόµοι αλλάζουν και υπάρχουν και νόµοι
οι οποίοι είναι βαθύτατα αντιδραστικοί και υπηρετούν ορισµένες
σκοπιµότητες. Τουλάχιστον για µας δεν αποτελεί το άλφα και το
ωµέγα το τι λέει ο τάδε νόµος για το τι είναι γενοκτονία.
Πολύ περισσότερο, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Ρήγας του
ΠΑΣΟΚ, όταν µίλησε, και εσείς είπατε ότι µιλάµε για τις γενοκτονίες που έγιναν, γι’ αυτές που γίνονται και γι’ αυτές που θα γίνουν. Δεν λέω ότι δεν θα γίνουν. Δεν κάνω τέτοια πρόβλεψη.
Άρα τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί, εντάξει, και εµείς
ψηφίσαµε για τους Πόντιους, τους Αρµένιους, τους Έλληνες.
Ήταν ένα συγκεκριµένο γεγονός. Έγινε η γενοκτονία; Έγινε.
Τώρα αν ανοίξουµε τη συζήτηση για το γιατί έγινε, εδώ θα αρχίσουν και οι µεγάλες διαφορές. Γιατί έγινε η γενοκτονία; Δηλαδή, οι Τούρκοι έχουν µέσα στο DNA τους να «φάνε» τους
άλλους λαούς; Μιλάνε για τους Τούρκους γενικά. Ποιος την
έκανε τη γενοκτονία; Οι Τούρκοι γενικώς. Ποιοι είναι αυτοί που
αποφάσισαν τη γενοκτονία και για ποιον λόγο; Άλλο πράγµα αν
περιβάλλεται η µαζική εξόντωση ενός µέρους, ενός λαού µε θρησκευτικά, φυλετικά ή άλλα χαρακτηριστικά. Αν θέλετε, και ο ίδιος
ο Χίτλερ περιέβαλε το Ολοκαύτωµα των Εβραίων µε το ότι ήταν
Εβραίοι. Δεν ξεκίνησε επειδή ήταν Εβραίοι.
Να σας πω και κάτι; Συνήθως θέλουν να εξοντώσουν ανώτερα
τµήµατα του πληθυσµού, αλλά δεν µπορούν να το κάνουν αυτό
αν δεν κινήσουν και τον δικό τους λαό εναντίον του άλλου λαού
και αν δεν µακελέψουν και τον ίδιο τον λαό. Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτηµα.
Βεβαίως, είναι θέµα η ιστορική έρευνα. Δεν µπορεί να κάνει
την ιστορική έρευνα ο µη ιστορικός. Βεβαίως, στα πανεπιστήµια
συζητάνε, αλλά, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν γίνεται να επιτρέψουµε µόνο στους επιστήµονες ιστορικούς να έχουν µια διαφορετική άποψη. Μα και οι επιστήµονες όταν κάνουν έρευνα, δεν
την κάνουν για να κάνουν µεταξύ τους συζητήσεις. Την κάνουν
για να την υιοθετήσει ένα µέρος της κοινής γνώµης, ένα µέρος
του λαού. Δεν είναι κακό αυτό. Και πιστεύω ότι ο ιστορικός πρέπει να έχει έναν στόχο, ανεξάρτητα αν µπορεί κανείς να συµφωνήσει ή όχι µε το τελικό του συµπέρασµα.
Αν πάµε έτσι, γενοκτονίες έγιναν, αν θέλετε να χρησιµοποιήσω
τον όρο. Έχει όµως σηµασία γιατί.
Γιατί, παραδείγµατος χάριν, η ηγεσία της Τουρκίας –ο σουλτάνος, ο ένας, ο άλλος- έδινε και αργότερα τέτοιες εντολές, όταν
µέσα στους κόλπους της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας οι ίδιοι έδιναν τεράστια προνόµια στους εµπόρους, στους εφοπλιστές,
στους βιοτέχνες, ακόµα και στην υποδουλωµένη Ελλάδα στους
προεστούς, στους εµπόρους; Πώς απαντάµε σε αυτά;
Δεν αρνούµαστε ότι χύθηκε ελληνικό αίµα και γι’ αυτό και το
ψηφίσαµε. Εκείνη την ώρα, όταν ψηφίσαµε αν έγινε ή όχι γενοκτονία, δεν κάναµε µια συζήτηση ιστορικής ανάλυσης για το
γιατί.
Αλλά, αν αρχίζουµε έτσι, πείτε µου οι βόµβες στη Χιροσίµα και
το Ναγκασάκι τι είναι; Δεν είναι έγκληµα κατά της ανθρωπότητας; Γιατί τις έριξαν οι Αµερικανοί; Ήταν σε πόλεµο εκείνη την
ώρα; Αµύνονταν; Αφήστε που τα πυρηνικά όπλα είναι και ένα ζήτηµα ως όπλο πολέµου, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Έγινε η Δίκη της Νυρεµβέργης, κύριε Αθανασίου, κι έµεινε απ’
έξω ο βοµβαρδισµός της Λειψίας και της Δρέσδης. Κι εδώ αν θέλετε αναφέροµαι και κάνω κριτική και στους Σοβιετικούς. Γιατί
βοµβάρδισαν τη Λειψία και τη Δρέσδη, εξαφάνισαν πόλεις και
αθώους ανθρώπους, µετά τη λήξη του πολέµου; Το έκαναν και
οι Αµερικανοί µετά την παράδοση της Γερµανίας. Γιατί δεν ήθελαν εκεί όπου πήγε ο Κόκκινος Στρατός και όπου καταλάβαιναν
ότι θα ήταν σίγουρα υπό την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης να
είναι εύκολη η ανοικοδόµηση.
Γιατί, ο πόλεµος του Βιετνάµ τι ήταν; Οι Ηνωµένες Πολιτείες
στην Ασία τι ήταν; Ήταν πόλεµος υπέρ της ανθρωπότητας;
Εµείς δεν πρόκειται να καταθέσουµε και να µιµηθούµε και να
φέρουµε εδώ για γενοκτονίες κ.λπ.. Και γιατί θα µιλάµε µόνο για
τις γενοκτονίες σε βάρος των Ελλήνων και όχι σε βάρος άλλων
λαών; Δεν πρόκειται να κάνουµε κάτι τέτοιο.
Αλλά το θέµα δεν είναι να αφήσουµε µόνο τους επιστήµονες
να µιλάνε, γιατί κι εµείς ως κόµµα έχουµε µια άποψη. Το νοµοσχέδιο αφήνει καθαρά να εννοηθεί η δίωξη, αν προκαλούµε
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µίσος και ενδεχοµένως µπορεί αύριο να θεωρηθούµε και προδότες, αν κάνουµε µια κριτική στην ελληνική πολιτική.
Λέµε τώρα για τις σφαγές κατά των χριστιανών. Τους έσφαξαν
γιατί ήταν χριστιανοί; Τώρα, µη µου πείτε ότι πιστεύετε ότι αυτούς τους τζιχαντιστές στη Συρία τούς έπιασε ο πόνος γιατί κάποιες γυναίκες δεν φοράνε µπούργκα κ.λπ.. Βεβαίως αυτοί που
στρατεύονται και βοηθάνε τα πιστεύουν αυτά. Έτσι είναι. Εδώ
ένας ολόκληρος λαός, το µεγαλύτερο µέρος του γερµανικού
λαού στήριξε τον Χίτλερ και το γερµανικό εργατικό και λαϊκό κίνηµα ήταν από τα πιο δυναµικά και τα πιο ισχυρά στην Ευρώπη
και µετατράπηκε έτσι.
Εποµένως ξέρουµε πως γίνεται και η µεταστροφή συνειδήσεων. Με αυτήν την έννοια διαφωνούµε ριζικά. Δεν µπορεί αυτό
το πράγµα να µπει στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. Για εµάς –θα
σας το πω καθαρά- το άρθρο 2 είναι casus belli, πολιτικού πολέµου, βέβαια. Είναι άλλο πράγµα.
Κι εµείς βεβαίως ανεχόµαστε µια διαφορετική ιστορική άποψη.
Ανεχόµαστε µε την έννοια ότι απαντάµε ή µπορεί ακόµη και να
µελετήσουµε και µια άποψη, η οποία µπορεί να έχει ενδιαφέρον
και για εµάς και να µας προσδώσει ένα στοιχείο. Αλλά δεν είναι
ανάµεσα στους ιστορικούς. Εδώ υπάρχει ένα θέµα.
Αν αρχίσουµε και βάζουµε ό,τι θέλουµε για γενοκτονίες και
εθνοκαθάρσεις κ.λπ., αυτά µετά γράφονται σε βιβλία Ιστορίας
στα σχολεία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ αν είχα ένα
παιδί στο δηµοτικό ή στο γυµνάσιο και του λέγανε ότι ο πόλεµος
στη Γιουγκοσλαβία έγινε για την εθνοκάθαρση, θα έλεγα στο
παιδί µου να το διαβάσει βέβαια, αλλά ότι δεν είναι αλήθεια.
Τρία εκατοµµύρια µεικτοί γάµοι υπήρχαν στη Γιουγκοσλαβία,
ανάµεσα σε ορθόδοξους και µουσουλµάνους. Αυτό τι δείχνει;
Υπήρχε αντίθεση; Υπήρχε θρησκευτική διαίρεση; Πώς έγινε
αυτή; Και έγινε µετά η θρησκευτική διαίρεση. Μα όταν σε χωρίσει
αίµα, βεβαίως γίνεται. Μπορείς να παράγεις και να αναπαράγεις
όσες διαιρέσεις θέλεις.
Όταν εµείς καταγγείλαµε, σε ανύποπτο χρόνο, ότι Ούγγροι και
Γερµανοί µισθοφόροι, ντυµένοι µε στολές Σέρβων σκόπευαν
µουσουλµάνους, µας λέγατε ότι είµαστε «ούφο». Διότι, βέβαια,
αν δεν χυθεί αίµα, δεν υπάρχει αντιπαράθεση.
Επίσης, βγήκαν το καλοκαίρι στοιχεία για την Ουκρανία, ότι
Ουκρανοί σκότωναν Ουκρανούς, για να τα φορτώσουν στους
Ρωσόφωνους. Αφήστε τώρα του τίτλους και το τι χρησιµοποιούµε. Είναι µια άλλη ιστορία. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά
ζητήµατα.
Όταν εµείς µιλήσαµε για σλαβόφωνους στην Ελλάδα, όχι για
µακεδονικό έθνος –δεν υπάρχει µακεδονικό έθνος ούτε µακεδονική γλώσσα, αυτά είναι όλα ψευτιές- το ’92, ο τότε Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ κ. Παπαθεµελής κάλεσε τον λαό στη Θεσσαλονίκη
να απαντήσει σε αυτά και να βγει στους δρόµους. Αλλά ευτυχώς
δεν βγήκε ο λαός. Τους κάλεσε ως Βουλευτής –δεν ήταν κυβέρνηση τότε- όταν µιλήσαµε για τον όρο «Μακεδονία». Δεν υπάρχει
µακεδονική εθνότητα, δεν υπάρχει µακεδονική γλώσσα, δεν
υπάρχουν τέτοια πράγµατα. Σλαβικής καταγωγής είναι. Υπάρχει
η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας. Αυτό δεν αναιρούσε το
ότι είµαστε αµετακίνητοι στα θέµατα των συνόρων της Ελλάδας.
Έγινε µια ολόκληρη εκστρατεία το ’92, που κράτησε µήνες, µε
πρόσκληση: «Αντιµετωπίστε». Και ετοιµαζόµαστε να αντιµετωπίσουµε οµάδες διαµαρτυροµένων. Και σταθµοί καλούσαν. Αυτά
είναι σοβαρά ζητήµατα. Δεν είναι τόσα απλά.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν γίνει ο νόµος, µετά τον ερµηνεύει ο καθένας όπως θέλει. Εδώ γίνονται ολόκληρες συζητήσεις στη
Βουλή για το τι λέει το άρθρο του Συντάγµατος. Τώρα θα αρχίσουµε για το τι εννοεί ο νόµος στο άρθρο 2. Τι εντάσσει, τι δεν
εντάσσει, είναι µόνο οι Πόντιοι, οι Αρµένιοι και οι Έλληνες; Είναι
οι Έλληνες ως χριστιανοί ή ως Έλληνες; Τι θα πει χριστιανοί; Βεβαίως, χριστιανοί είναι οι Έλληνες.
Με την ευκαιρία, είναι µερικά πράγµατα τα οποία µπορεί να
θεωρούνται απλά. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγµα. Το έχω παρατηρήσει. Σε κυβερνητικό επίπεδο –εννοώ σε πολλές κυβερνήσεις-, όταν έρχεται, παραδείγµατος χάριν, ο Βούλγαρος να
κλείσουµε µια συµφωνία για τον αγωγό ή έρχεται ο Ρώσος για
κάτι άλλο, αρχίζουν: «Μας ενώνει η Ορθοδοξία». Μα τι λέτε
τώρα; Είναι για γέλια αυτό το πράγµα.
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Πάρτε τους Βαλκανικούς Πολέµους ή και πριν και πείτε µου
µία περίπτωση που η συµµαχία των ελληνικών κυβερνήσεων
έγινε µε κριτήριο Ορθοδοξίας. Βεβαίως, η κοινή θρησκεία, τα
κοινά έθιµα –γιατί έχουµε και κοινά τραγούδια- φέρνουν πιο
κοντά µε τους λαούς, απ’ ό,τι µπορεί να µας φέρουν –ας πούµεµε τον κινέζικο λαό, που δεν καταλαβαίνουµε ούτε ηχητικά τη
γλώσσα τους. Δεν τα συζητάµε αυτά. Ο πολιτισµός είναι µεγάλη
γέφυρα, αλλά δεν καθορίζει τις συµµαχίες.
Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι ήταν των ορθοδόξων; Λέει ότι µας ενώνει η Ορθοδοξία. Όταν έγινε ο πόλεµος της Σερβίας, υπήρχαν
και εκείνοι που έλεγαν ότι πρέπει να σταθούµε στο πλευρό των
Σέρβων επειδή είναι ορθόδοξοι και πήγαιναν –δεν αναφέροµαι
σε εσάς- την ώρα του πολέµου, αλλά και τι έγινε; Γι’ αυτό δεν θέλαµε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, επειδή είναι ορθόδοξοι;
Εµείς το ίδιο θα λέγαµε και ας ήταν και ειδωλολάτρες.
Εποµένως υπάρχουν διαφορές που είναι στο πεδίο της επιστήµης, της πολιτικής, της ιδεολογίας, που βεβαίως πρέπει να στηρίζονται και να µην αγνοούµε µια πραγµατικότητα.
Κοιτάξτε να δείτε. Εάν πάρουµε και κάνουµε µια κωδικοποίηση
των ρατσιστικών, των µισαλλόδοξων, των προσβλητικών, των γελοιοποιητικών αντιλήψεων που υπάρχουν, αυτών που προκαλούν
–ας πούµε- µίσος, διαίρεση και µια σειρά από ψυχολογικά προβλήµατα, είναι πάρα πολλά σήµερα στην Ελλάδα. Μιλάω για προπαγάνδα που τη βλέπουµε στα µέσα ενηµέρωσης, την ακούµε
κ.λπ..
Εδώ, όµως, σήµερα τι συζητάµε; Συζητάµε για τον ρατσισµό,
τον ναζισµό, που στρέφεται κατά των µεταναστών, όχι κατά
άλλων λαών γενικά. Εάν έρθουν εδώ Πακιστανοί επιχειρηµατίες,
Σενεγαλέζοι και –δεν ξέρω- από το Τζιµπουτί, για να αγοράσουν
γη, να τους τα δώσουν να φτιάξουν καζίνο και να µας φτιάξουν
και κρεµαστούς κήπους, εάν έρθουν δηλαδή οι ευυπόληπτοι
πλούσιοι –όπως λέει και ο καινούργιος δήµαρχός µας στον Μαραθώνα, ότι θα µας φέρει τους ευυπόληπτους πλούσιους, εκεί
όπου δεν έχουµε ούτε αποχέτευση και έρχεται κάθε τρεις και
λίγο ο «Αχόρταγος» και παίρνει κατοστάρικα και κατά τα άλλα
θα έχουµε µαρίνες, αυτά είναι ο πολιτισµός!-, δεν θα βγει ούτε
χρυσαυγίτης να τους κυνηγήσει ούτε να πάρει κανένα καλάζνικοφ να τους σκοτώσει. Με τους φτωχούς, τους φτωχοδιάβολους
–και δεν το λέω υποτιµητικά-, αυτούς τους διωγµένους από την
πείνα, τη φτώχεια, τη δίωξη, τη δυστυχία τα βάζουν. Μιλάµε, λοιπόν, για αυτά.
Αυτές οι καταστάσεις πρέπει να λυθούν νοµικά. Δηλαδή, ο
νόµος να είναι καθαρός. Και δεν είναι. Είναι λειψός, είναι κολοβός και είναι και επικίνδυνος.
Σχετικά µε το άρθρο 2, ας πούµε ότι σκοτώνει κάποιος –ευτυχώς µειώθηκαν τα εγκλήµατα τιµής- για λόγους τιµής, για κτηµατικές διαφορές, για άµυνα, για µια σειρά από πράγµατα. Μέσα
εκεί –νοµίζω ότι το είπε σωστά ο κ. Πανούσης, αν κατάλαβα
καλά- υπάρχει αυτό που λέµε ένα προσωπικό στοιχείο, απαράδεκτο στοιχείο, γιατί στέρησες µια ζωή, ανεξαρτήτως του τι είναι
το θύµα. Όµως όταν σκοτώνω γιατί είσαι Αφγανός, Πακιστανός
εργάτης και ήρθες στην Ελλάδα τάχα να µου πάρεις τη δουλειά,
σε αυτό δεν υπάρχει το προσωπικό στοιχείο. Υπάρχει το στοιχείο
ότι «είσαι από εκεί, είσαι µελαµψός». Είναι άλλο πράγµα. Είναι
εντελώς διαφορετικό πράγµα. Μπορεί το αποτέλεσµα –η ανθρωποκτονία- να είναι το ίδιο, να αφαιρούνται ζωές ή να µένουν ανάπηροι άνθρωποι, αλλά δεν είναι το ίδιο µε το «σε σκοτώνω γιατί
σπρωγµένος από την ανέχεια και τη φτώχεια ήρθες στην Ελλάδα
και ψάχνεις να βρεις µια δουλειά ή έχεις την Ελλάδα ενδιάµεσο
σταθµό».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας)
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, δεν θα συµφωνήσουµε ότι καθυστέρησε η Κυβέρνηση δύο χρόνια. Οι κυβερνήσεις καθυστέρησαν πάνω από είκοσι χρόνια. Πότε άρχισαν τα πρώτα
δείγµατα; Στις αρχές ή στα µέσα της δεκαετίας του 1990, µε το
µαζικό ρεύµα µετανάστευσης από τις πρώην σοσιαλιστικές
χώρες και την καπιταλιστική παλινόρθωση, µε πρόσκληση µετανάστευσης στον ελληνικό «παράδεισο» για διάφορους λόγους.
Θυµίζω ότι την περίοδο του πολέµου της Γιουγκοσλαβίας η
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σύζυγος του τότε Αµερικάνου Πρεσβευτή στην Ελλάδα εξέδιδε
φυλλάδιο και έλεγε ότι οι εκδιδόµενες γυναίκες των πρώην σοσιαλιστικών χωρών είναι καλύτερες γιατί είναι µορφωµένες και
γιατί, πέρα από την υπηρεσία που θα πρόσφεραν –τη «µεγάλη»
αυτή υπηρεσία, τον εκδιδόµενο έρωτα-, θα µπορούσαν να κάνουν και καµµιά συζήτηση οι πελάτες γύρω από οικονοµία, πολιτική, φιλοσοφία. Κατά τα άλλα το trafficking ξεκίνησε έτσι
αυθόρµητα και από µόνο του! Από τα µέσα της δεκαετίας του
1990 έπρεπε να υπάρχει πρόληψη κατά του ρατσισµού, γιατί το
µεταναστευτικό ρεύµα το βλέπαµε. Το αφήσατε όµως. Δεν λέω
για εσάς προσωπικά, αλλά οι κυβερνήσεις.
Αφήνατε να γίνεται ολόκληρη συζήτηση ότι η ανεργία οφείλεται στους ξένους, ενώ δεν είναι έτσι. Αρχικά δεν υπήρχε τέτοια
ανεργία και όντως έδιωχναν Έλληνες για να πάρουν ξένους, για
να ρίξουν τα µεροκάµατα. Δεν οφείλεται η ανεργία στους ξένους. Αυτά τα αφήσατε, δούλευαν από κάτω τα διάφορα κέντρα
και παράκεντρα, επίσηµα και ανεπίσηµα, και βέβαια το πράγµα
φούντωσε. Δεν είναι η κρίση που το προκάλεσε. Είχε καλλιεργηθεί το έδαφος. Θυµόµαστε τη δεκαετία του 1990 µε το Σκοπιανό
και εκείνα τα συλλαλητήρια για τα Σκόπια, όπου ήταν όλα τα κόµµατα πλην Λακεδαιµονίων, που έλεγε ο Λεωνίδας Κύρκος για το
ΚΚΕ. Αυτά δεν καλλιέργησαν ένα κλίµα; Και δεν έλυσαν και το
πρόβληµα. Δυστυχώς το έχουµε µπροστά µας και δεν ξέρουµε
και πώς θα αντιµετωπιστεί.
Όσο για αυτά που λένε για µηδενική ανοχή, εκκαθαρίσεις µεταναστών, διαχωρισµό των µεταναστών σε νόµιµους και παράνοµους, δεν µου λέτε, αυτά τα θύµατα τώρα από τη Συρία τι θα
τους θεωρήσετε, παράνοµους; Τι άδεια να πάρουν αυτοί όταν
τους σκοτώνουν ανά χίλιους; Δηλαδή, θα τους ζητήσουµε passport; Θα τους ζητήσουµε χαρτιά; Δεν λέω ότι δεν είναι αλήθεια:
ή τις πουλάνε τις κοπέλες σε οίκους ανοχής ή τις αναγκάζουν να
παντρευτούν. Δηλαδή τι θα κάναµε όλοι; Φυσικά άµα είσαι οργανωµένος, πολιτικοποιηµένος, θα πεις «θα µείνω, δεν θα αφήσω
τους συµπατριώτες µου», αλλά τι θα πεις στον άλλον; «Κάτσε
εκεί, να σας σκοτώσουν µαζικά όλους.»; Αφήνει το παιδί του
πίσω, διαλέγει ποιο παιδί θα πάρει. Θα του ζητήσεις χαρτιά νοµιµότητας; Εµείς περιφρονούµε εντελώς και έχουµε εντελώς διαφορετική γνώµη για το κράτος δικαίου και τις αρχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτε έχουν κανένα κύρος στην Ελλάδα.
Μην τις επικαλείστε συνέχεια λέγοντας «στις άλλες χώρες» και
«στις άλλες χώρες». Μα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος δικαίου, που λέτε, έχει ευθύνη για το µεταναστευτικό ρεύµα. Με
τους πολέµους κ.λπ. υπάρχει ευθύνη.
Εποµένως όλα αυτά τα πράγµατα καλλιέργησαν ένα κλίµα.
Νόµιµος - παράνοµος µετανάστης. Αν τον πάρω στο σπίτι µου
και δουλεύει χωρίς ένσηµα, να µου κάνει τις δουλειές, αυτός
είναι καλός, αλλιώς δεν είναι καλός. Βέβαια αυτά περνάνε και
µέσα στην κοινωνία, αλλά από πάνω πρέπει να αντιµετωπιστούν.
Δύσκολο, κατά τη γνώµη µου, διότι το σύστηµα είναι το θερµοκήπιο.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µας ενδιαφέρει να υπάρχει νόµος.
Βεβαίως πρέπει να υπάρχει και από αυτήν την άποψη, τουλάχιστον, πρέπει να υπάρχουν µέτρα πρόληψης και µέτρα βοηθητικά
για τα θύµατα, κοινωνική και νοµική στήριξη. Το αυτεπάγγελτο
δηµιουργεί ένα κλίµα, αλλά δεν το λύνει το πρόβληµα. Καλά το
βάζετε το αυτεπάγγελτο, σωστό είναι, αλλά δεν το λύνει, γιατί ο
άλλος φοβάται. Και η Χρυσή Αυγή αυτόν τον ρόλο παίζει. Δεν
µπορεί να σκοτώσει όλους τους µετανάστες, αλλά παίζει τον
ρόλο του χωροφύλακα, για τους εργοδότες κ.λπ..
Τέλος, κοιτάξτε να δείτε, η εξίσωση ναζισµού και κοµµουνισµού είναι µία κατάσταση σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για
πάρτε τα βιογραφικά των προέδρων, παλιότερων και νυν, αλλά
κυρίως της πρώτης εικοσαετίας, στις βαλτικές χώρες. Η πρόεδρος της Εσθονίας έφυγε όταν ήταν δύο χρόνων µε τη µαµά
της και τον µπαµπά της, το 1945, και πήγε στη Νότια Αφρική, από
εκεί πήγε στον Καναδά και µετά ήρθε πρόεδρος της Εσθονίας.
Γιατί τη συνάντησα και µου µιλούσε για τα «στρατεύµατα κατοχής», το 1940-1944, και εννοούσε τα σοβιετικά, όχι τα γερµανικά.
Όλοι ήταν τέτοιοι.
Πείτε µου, αυτοί που φύγανε το 1945 από αυτές τις χώρες και
από όλες τις χώρες της Ευρώπης που απελευθερώθηκαν από τη
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γερµανική κατοχή είναι δυνατόν να ήταν άνθρωποι πατριώτες;
Ποιοι φύγανε; Αυτοί που συνεργάστηκαν µε τους Γερµανούς.
Όταν απελευθερώνεται η πατρίδα σου και φεύγει ο εχθρός της
χώρας, φεύγεις κι εσύ και παίρνεις των οµµατιών σου στην
Αφρική, στον Καναδά, από δω κι από κει; Οι συνεργάτες των Γερµανών φύγανε και ξαναγύρισαν.
Πώς, λοιπόν, να µην εξισώσει τον κοµµουνισµό µε τον φασισµό
η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν αυτά είναι τα στελέχη της; Είδατε η
κ. Μέρκελ τι είπε για τον πρόεδρο της Ουγγαρίας. Στην εποχή
του Τείχους του Βερολίνου έπαιξε τον ρόλο του, ο βοηθός του
Βαλέσα. Αυτοί είναι. Μπορεί, λοιπόν, να µη γίνει εξίσωση; Μα,
άµα δεν κάνουν την εξίσωση ανοίγουν τον λάκκο τους. Και την
κάνουν την εξίσωση, ξέροντας ότι δεν είναι τα ίδια πράγµατα, ξέροντας ότι το ένα είναι µέσα απ’ το σύστηµα και το άλλο είναι
απέναντι στο σύστηµα.
Εµείς, ξέρετε, δεν φοβόµαστε ως κόµµα, αλλά δεν µπορούµε
να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο που ανοίγει την πόρτα σε µια επιδείνωση του συσχετισµού δυνάµεων ή σε µια επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης -δεν είναι µόνο η κατάσταση στην Ελλάδα,
είναι και η διεθνής κατάσταση-, στο πώς µπορεί αυτά να χρησιµοποιηθούν κατά του λαϊκού κινήµατος, κατά του κόµµατος ή και
κατά άλλων οργανώσεων.
Από αυτήν την άποψη, µε τίποτα δεν το ψηφίζουµε, µε τίποτα.
Και µόνο που λέει «µε βάση το κράτος δικαίου και τις αρχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης», το πλαίσιο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγονται αυτοί οι δρόµοι. Και δεν είµαστε -µε συγχωρείτε
για την έκφραση- κορόιδα για να ψηφίσουµε κάτι τέτοιο, όποιες
συµπληρώσεις κι αν φέρετε όσον αφορά τους µετανάστες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δρίτσας έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα προλάβουµε να µιλήσουµε
όλοι, κύριε Πρόεδρε; Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι εννοώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Υπάρχουν και άλλοι «όλοι», καµµιά δεκαπενταριά Βουλευτές που δεν θα προλάβουµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ελπίζω να προλάβουν όλοι. Θα προσπαθήσω να είµαι εντός
του χρόνου µου, κύριοι συνάδελφοι, για να προλάβουν να µιλήσουν τουλάχιστον όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Στις 4 Ιουνίου του 2013, κύριε Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε
πρόταση νόµου για την καταπολέµηση του ρατσισµού και των
εγκληµάτων µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Κύριε Πρόεδρε, είναι
ευτυχής συγκυρία που προεδρεύετε. Αυτή η πρόταση νόµου,
από 4 Ιουνίου του 2013, δεν έχει εισαχθεί για συζήτηση στην
Ολοµέλεια του Σώµατος, όπως επίσης, έξι µήνες µετά ή και λιγότερο, αντίστοιχη πρόταση νόµου για το σύµφωνο συµβίωσης.
Αντιρατσιστικό νόµο δεν χρειάζεται να θεσµοθετήσει το ελληνικό
Κοινοβούλιο επειδή εκκρεµούσε η ένταξη της ευρωπαϊκής οδηγίας στο Ελληνικό Δίκαιο, αλλά γιατί βοά ο τόπος ότι ο ρατσισµός στη χώρα µας θεριεύει, σε όλα τα επίπεδα, και εις βάρος
µεταναστών και εις βάρος οµοφυλοφίλων και εις βάρος αναπήρων και σε κάθε κατεύθυνση.
Μια πολιτεία δηµοκρατική, που έχει σχέση µε τις ανάγκες της
κοινωνίας, και ένα Κοινοβούλιο δηµοκρατικό, που έχει σχέση µε
τις ανάγκες της κοινωνίας, οφείλουν να προωθήσουν τέτοιου είδους νοµοθετικές ρυθµίσεις, αν και βέβαια δεν εξαντλείται η παρέµβαση και της πολιτείας και της κοινωνίας και των θεσµών
µόνο στη νοµοθέτηση. Προφανέστατα!
Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει από τις 4-6-2013, το Προεδρείο της
Βουλής το έχει βάλει στο συρτάρι, η Κυβέρνηση φτιάχνει σχέδια
νόµου επί τη βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας και µόνο επειδή πιέζεται, γιατί είναι εκτεθειµένη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στο γεγονός ότι δεν έχει ενταχθεί στο Ελληνικό Δίκαιο η οδηγία. Από εκεί και πέρα, αρχίζει το γαϊτανάκι των σχέσεων µε µια
µεγάλη πτέρυγα των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και ενδεχοµένως και κάποιων του ΠΑΣΟΚ που δεν βλέπουν µε καθόλου
καλό µάτι ένα αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο, αλλά πολύ περισσότερο αρχίζει και ένα γαϊτανάκι σχέσεων µε τη Χρυσή Αυγή και µε
κάθε ρατσιστική και φοβική πρόταση που επιδιώκει να γίνει κυρίαρχη στην ελληνική κοινωνία και εκεί αρχίζει το «πήγαινε-έλα»
αυτού του νοµοσχεδίου.
Σήµερα έρχεται ένα νοµοσχέδιο, µέσα απ’ αυτήν την περιπέ-
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τεια, το οποίο από όλη αυτήν την ανάγκη το µόνο που βλέπει
είναι ότι πρέπει να αντιµετωπίσει τον ρατσιστικό λόγο.
Κύριε Υπουργέ, σωστά ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος το εντόπισε και πολύ σωστά το επεσήµανε. Ο
ν.927, που εσείς λέτε ότι εκ βάθρων τροποποιείται –το είπατε και
στην οµιλία σας, το λέει και η αιτιολογική έκθεση-, προέβλεπε
συγκεκριµένα πράγµατα και στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2. Προέβλεπε -εν συνεχεία ρυθµίστηκε- και αυτεπάγγελτη δίωξη.
Δεν θα χρειαστεί να αφιερώσω χρόνο, γιατί έχω πολύ λίγο,
αλλά θέλω να πω ότι και το άρθρο 1 και το άρθρο 2, όπως σωστά
είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, είναι σε πολλές περιπτώσεις
πολύ πιο εύστοχα και πιο δεσµευτικά ως προς τη δίωξη.
Εγώ απευθύνοµαι προς τον κύριο Υπουργό, αλλά ο κύριος
Υπουργός παραλαµβάνει τα µηνύµατα, όχι προσωπικά από
εµένα, αλλά των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας ακούω. Συγγνώµη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ο ν. 927, λέω, κύριε Υπουργέ, σαφέστατα έχει δεσµεύσεις και έχει και αυτεπάγγελτη δίωξη. Έχει σαφέστερες δεσµεύσεις για την υποχρέωση των δικαστικών αρχών
να κινηθούν και να δράσουν απέναντι σε εκδηλώσεις ρατσισµού
και σε ρατσιστικά εγκλήµατα. Και δεν το έκαναν. Είναι τέσσερις
περιπτώσεις -είναι πολύ σωστό το στοιχείο που κατέγραψε ο
αγορητής του ΚΚΕ-, εκ των οποίων καµµία δεν έχει τελεσιδικήσει.
Αυτό είναι το µείζον πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας, της
ελληνικής πολιτείας και της ελληνικής Κυβέρνησης, ότι δεν θέλετε να χτυπήσετε τον ρατσισµό, είτε διότι αδυνατείτε είτε διότι
έχετε δεσµεύσεις είτε διότι έχετε δεν ξέρω ποιες άλλες εµπλοκές
και δεν στέκεστε απέναντι στην πραγµατική αναγκαιότητα. Διότι,
αν είχατε, έπρεπε, όπως ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσετε και νοµοθετικά και µε πολλαπλές άλλες πρωτοβουλίες στην ποινικοποίηση του εγκλήµατος που γίνεται µε ρατσιστικά κίνητρα και
είναι ένα διαφορετικό έγκληµα από όλα τα άλλα. Δεν είναι έγκληµα τιµής, δεν είναι έγκληµα εν βρασµώ ψυχής, δεν είναι έγκληµα µέσα σε µια διαδικασία ληστείας, δεν είναι έγκληµα για
οικονοµικά συµφέροντα, αλλά είναι ένα έγκληµα µε πολύ συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα ρατσιστικά κίνητρα. Και αυτά είναι
πάρα πολλά πλέον στη χώρα µας, όπως και στην Ευρώπη.
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν -και αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ- τον ρατσιστικό λόγο να µην τον συνδέσουµε µε την ενοχοποίηση και την
ποινική απαξίωση του εγκλήµατος που συντελείται µε ρατσιστικά
κίνητρα, δηλαδή του ρατσιστικού εγκλήµατος. Εάν δεν το κάνουµε αυτό, δεν µιλάµε για αντιµετώπιση του ρατσισµού, για ποινικοποίηση του ρατσισµού. Λέµε άλλα λόγια για να αγαπιόµαστε
και αυτό κάνει το άρθρο 1. Όσον αφορά όλη αυτήν την περίπλοκη διατύπωση που πιάνει από όλες τις µεριές το θέµα για τον
ρατσιστικό λόγο, «άνθρακες ο θησαυρός»! Το πολύ-πολύ µερικές
διώξεις να προκληθούν εξαιτίας αυτού του άρθρου και καµµία
καταδίκη. Τολµώ να το προβλέψω. Δεν εύχοµαι να δικαιωθώ,
αλλά είµαι βέβαιος, όσο και αν το µελέτησα από όλες τις µεριές,
ότι εκεί οδηγεί. Καµµία καταδίκη. Πρέπει να συνυπάρξουν τόσες
πολλές προϋποθέσεις για να αναδειχθεί και να τεκµηριωθεί το
αδίκηµα αυτό που προβλέπει το άρθρο 1, ώστε είναι σχεδόν αδύνατον σε ένα δικαστήριο και σε µια δικαστική διαδικασία να οδηγηθεί εκεί. Γι’ αυτό είναι µια κενή περιεχοµένου ρύθµιση, η οποία
κατ’ επίφαση στέλνει ένα µήνυµα. Ναι, καλό είναι που στέλνει ένα
µήνυµα να απαξιωθεί ο ρατσιστικός λόγος -µέχρι εκεί µπορώ να
το καταλάβω-, αλλά όσον αφορά την πραγµατική ποινικοποίηση,
έστω και του ρατσιστικού λόγου, ούτε αυτό δεν θα καταφέρει.
Πολύ περισσότερο δεν θα το καταφέρει, γιατί αφήνει εντελώς
απ’ έξω την αντιµετώπιση του ρατσιστικού εγκλήµατος και του
ρατσισµού γενικότερα και την προστασία των θυµάτων και των
µαρτύρων.
Εδώ πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, πολύ δίκιο είχε η εισηγήτριά
µας, η κ. Κατριβάνου. Και η Μανωλάδα και η δολοφονία του Πακιστανού Λούκµαν θα είχαν πολύ διαφορετική πορεία, όχι στο δικαστήριο µόνο, αλλά και στην ανακριτική διαδικασία και τη
διαδικασία στοιχειοθέτησης της κατηγορίας και πολύ διαφορετικά θα προστατεύονταν τα θύµατα. Δεν έχουµε προστασία θυµάτων εδώ. Δεν έχουµε! Είναι δυνατόν ρατσιστικός νόµος να µην
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το κάνει αυτό, όταν ο ρατσισµός προκαλεί θύµατα καθηµερινά;
Τώρα πια, ειδικά τον τελευταίο µήνα, είχαµε µπαράζ επιθέσεων
εναντίον οµοφυλοφίλων. Φαίνεται ότι φεύγουν οι µετανάστες –
λιγοστεύουν-, οι άλλοι είναι στις φυλακές και στα στρατόπεδα
και τώρα οι φασίστες, οι ρατσιστές, οι χρυσαυγίτες έχουν περάσει στην επίθεση εναντίον οµοφυλοφίλων. Να δούµε αν θα έρθει
και η σειρά των αναπήρων ή των δύσµορφων ή δεν ξέρω εγώ
ποιων άλλων. Από αυτήν την άποψη δεν είναι δυνατόν να επαίρεται η Κυβέρνηση ότι φέρνει αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο και ότι
θεσµοθετεί αντιρατσιστικό νόµο.
Κάναµε τις προτάσεις µας. Όλα αυτά τα καίρια και τα κύρια
σηµεία που περιελάµβανε η πρόταση νόµου στην οποία προαναφέρθηκα και την οποία έχουµε καταθέσει, τα έχουµε καταθέσει
ως τροπολογίες.
Κύριε Υπουργέ, µέχρι την Παρασκευή υπάρχει περιθώριο. Εάν
πραγµατικά θέλετε, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ελληνικό Κοινοβούλιο να βγει από αυτήν τη διαδικασία µε ένα βήµα εµπρός και
όχι µε προσχηµατική υποκριτική κάλυψη, έχετε τον χρόνο. Θα
πάτε στο Παρίσι, αν και δεν ξέρω γιατί πηγαίνετε στο Παρίσι, τι
θέµατα διαπραγµάτευσης έχετε µε την τρόικα στο πεδίο της δικαιοσύνης.
Το απόγευµα θα γινόταν µια επίκαιρη ερώτηση που έχω κάνει
εγώ για τα δικαστήρια του Πειραιά, όπου πέρα από αυτό καθαυτό το ζήτηµα της διατήρησης των δικαστηρίων στην πόλη του
Πειραιά ενέχεται όλη αυτή η υπόθεση µε ένα τεράστιο σκάνδαλο
εµπνεύσεως ΤΑΙΠΕΔ. Αυτά θα τα συζητήσετε µε την τρόικα;
Όµως, εν πάση περιπτώσει, το ξεπερνώ αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Έχουµε µπροστά µας χρόνο µέχρι την Παρασκευή. Έχετε όλη
τη δυνατότητα να σταθείτε µε ευθύνη, µε γενναιότητα, όχι απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόµµα του ελληνικού
Κοινοβουλίου, αλλά απέναντι στην πιεστική αναγκαιότητα να σώσουµε ανθρώπους και να σταµατήσουµε αυτό το δηλητήριο κι
αυτήν τη γάγγραινα που εξελίσσεται νοσηρά στο σώµα της ελληνικής κοινωνίας και να στείλετε τα πραγµατικά µηνύµατα σε
κάθε κατεύθυνση. Αλλιώς, φύλο συκής, κρυβόµαστε πίσω από
το δάχτυλό µας και είµαστε ικανοποιηµένοι ότι προσαρµοστήκαµε και στην ευρωπαϊκή οδηγία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Για το άρθρο 2, δεν είναι τυχαίο που εκατόν τριάντα εννέα πανεπιστηµιακοί σάς στέλνουν το µήνυµα. Δεν είναι ζήτηµα τώρα
για να διχαστεί η Βουλή ή πολύ περισσότερο η ελληνική κοινωνία
το αν η τραγωδία των Ποντίων αδερφών ή των Ασσυρίων ή των
άλλων είναι γενοκτονία ή εθνοκάθαρση ή έτσι ή αλλιώς. Είναι δυνατόν; Και µόνο από αυτό, γεννιέται µία ένταση, ότι όποιος λέει
«γενοκτονία» είναι καλός, όποιος λέει «εθνοκάθαρση» είναι
κακός. Κι έρχεται το άρθρο 2 να υπεισέλθει ποινικά ακόµα και σε
αυτό.
Είναι δυνατόν να επιτρέψουµε και για το Ολοκαύτωµα και για
όλες τις τραγωδίες του ελληνικού λαού, των ευρωπαϊκών λαών
και των λαών όλου του κόσµου, για όλες τις αθλιότητες και τις
σφαγές, για τις οποίες πάντα και η µνήµη είναι ζωντανή και η τιµή
ανυπόκριτη αλλά και η προοπτική της δικαίωσης ανοικτή σε έναν
κόσµο χωρίς σφαγές, χωρίς εθνοκαθάρσεις, χωρίς γενοκτονίες,
χωρίς τέτοιου είδους καταρράκωση της ανθρώπινης ιστορίας,
όλο αυτό, αυτήν την εποποιία που έχει παρελθόν, έχει παρόν κι
έχει και µέλλον, ο ελληνικός λαός και οι λαοί όλου του κόσµου
να τη χωρέσουµε σε µία ποινικοποίηση της γνώµης ή της κρίσης
ή της προπαγάνδας, µε το άλλοθι ότι το συνδέουµε µε την πρόκληση βίας εναντίον τους; Είναι αδιανόητο, κύριε Υπουργέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Δρίτσα. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε.
Είναι αδιανόητο, κύριε Υπουργέ, αυτό το άρθρο µέσα στο
εκρηκτικό περιεχόµενο που περικλείει -και δεν µιλώ τώρα ούτε
για τη γενοκτονία ούτε για τα άλλα µεγάλα θέµατα, για το Ολοκαύτωµα, για τις τραγωδίες της ανθρώπινης ιστορίας- να φανταστείτε ότι θα χρησιµοποιηθεί –όπως, να το δεχτώ, δεν το

2400

επιθυµείτε- γεννώντας απίστευτους διωγµούς, διώξεις κάθε είδους µε πολλαπλές σκοπιµότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Δρίτσα. Θα πρέπει να προλάβουν και οι άλλοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Προσέξτε το! Αποσύρετέ το όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Δρίτσα, θα πάω µε τη σειρά. Το άρθρο 1 –και δράττοµαι
από αυτό που είπατε- στέλνει µεν ένα µήνυµα –και καλό είναι να
στείλουµε ένα µήνυµα-, αλλά δεν κάνει τα ουσιώδη. Δεν προστατεύει, παραδείγµατος χάριν, τους µάρτυρες. Μάλιστα, είπατε ρητορικά: «Τι είδους ρατσιστικό νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο
που δεν προστατεύει τους µάρτυρες;»…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τα θύµατα δεν προστατεύει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τους µάρτυρες για τις
πράξεις. Ναι, τα θύµατα.
Καταθέτω προς γνώσιν σας -γιατί µπορεί να διαφωνούµε εκεί
που δεν υπάρχει λόγος- την υπουργική απόφαση που εξέδωσε
ο κύριος Υπουργός στις 5 Ιουνίου του 2014.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Την ξέρω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας διαβάζω το β’του άρθρου 1: «Σε θύµατα και ουσιώδεις µάρτυρες εγκληµατικών πράξεων κ.λπ..
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αναγνωρίζει θύµατα ρατσιστικού εγκλήµατος; Μην πάτε αλλού τη συζήτηση. Είµαι πολύ σαφής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα αναγνωρίζει και τους
παρέχει και προστασία. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι στον νόµο
του 2005 ούτως ή άλλως -εκ του νόµου- παρέχεται σχετική προστασία.
Εδώ, λοιπόν, δεν συζητάµε για κάτι που ούτως ή άλλως
υπάρχει στη νοµοθεσία µας και ούτως ή άλλως υπήρχε. Εδώ
συζητάµε για το κάτι παραπάνω.
Νοµίζω ότι είναι κρίµα να µην µπορέσουµε να συναντηθούµε
σε αυτό το νοµοσχέδιο. Πράγµατι, θα µπορούσαµε να στείλουµε
ένα µήνυµα πολύ διαφορετικό, αν άνθρωποι µε τόσο διαφορετικές ιδέες, όπως εγώ κι εσείς, µπορούµε να συναντηθούµε έστω
σε κάτι.
Οφείλω, όµως, να πω κάτι για το άρθρο 2, διότι, εδώ, πραγµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει µια τεράστια λογική
αντίφαση. Κι εδώ πραγµατικά θα ήθελα –καλόπιστα- να ακούσω
την απάντησή σας. Ας κάνουµε µια ιστορική αναδροµή –επειδή
την κάνατε κι εσείς- για το πώς φτάσαµε σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Άκουσα πέντε, έξι, επτά, οκτώ φορές το όνοµα του κ. Μπαλτάκου
από διάφορους οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ.
Πρώτα από όλα, όταν είχε ξεκινήσει από τον κ. Ρουπακιώτη το
σχετικό νοµοσχέδιο, δεν χρειαστήκαµε κανέναν Μπαλτάκο στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας για να εκφράσουµε τις αντιρρήσεις µας. Πάρα πολλοί Βουλευτές από τη Νέα
Δηµοκρατία είχαµε εκφράσει τις αντιρρήσεις µας.
Ποιες ήταν οι αντιρρήσεις µας και ο λόγος που σταµάτησε η
συζήτηση του σχετικού νοµοσχεδίου; Ήταν ο φόβος ότι το νοµοσχέδιο εκείνο, όπως ήταν γραµµένο, µπορούσε να στοιχειοθετήσει έγκληµα γνώµης, κυρία Ρεπούση.
Προσέξτε, όµως, κύριε Δρίτσα, το οξύµωρο και αντιφατικό.
Εκείνη την εποχή, όταν η τότε τρικοµµατική κυβέρνηση σταµάτησε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του κ. Ρουπακιώτη, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας,
έκανε επιστολή και ζήτησε να έρθει το νοµοσχέδιο αυτό στη
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Βουλή των Ελλήνων.
Μα, το νοµοσχέδιο του κ. Ρουπακιώτη είχε το άρθρο 2…
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Όχι. Δεν είχε το άρθρο 2.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είχε το άρθρο 2 όχι κατά
λέξη διατυπωµένο, αλλά ακριβώς στην ένσταση αυτών των εκατό
τριάντα εννέα σηµερινών πανεπιστηµιακών που κάνατε την επίκληση τόσες και τόσες φορές, ακριβώς αυτά που λένε. Ακριβώς
αυτή ήταν, λοιπόν, η ένσταση κι εκείνης της εποχής.
Αν θυµάµαι καλά, κυρία Ρεπούση, για να είµαι ειλικρινής, είχατε εκφράσει κι εσείς τότε επιφυλάξεις για το συγκεκριµένο
άρθρο του κ. Ρουπακιώτη. Για να δείτε ότι έχω καλή µνήµη.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Βεβαίως. Κι εσείς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Φυσικά κι εγώ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Τώρα γιατί το υποστηρίζετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με τη σειρά θα σας το
εξηγήσω. Προσέξτε, όµως, εδώ το µείζον. Ήρθατε στη Βουλή,
κάνατε µια ανάλυση, κριτική στο νοµοσχέδιο, γιατί κατά τη γνώµη
σας αυτό το άρθρο -του κ. Αθανασίου, όχι του κ. Ρουπακιώτηστοιχειοθετεί έγκληµα γνώµης κι άρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για να γίνουν διώξεις εκείνου που έχει –όπως είπατε- διαφορετική πολιτική και ιστορική άποψη. Ποια είναι, όµως, τώρα η διαφορά; Η διαφορά είναι ότι το άρθρο του κ. Αθανασίου, όπως
είναι διατυπωµένο, ακριβώς προστατεύει από αυτό που δεν προστάτευε το άρθρο του κ. Ρουπακιώτη. Διότι ο κ. Αθανασίου έχει
προσθέσει τη λέξη «κακόβουλα» και έχει προσθέσει όλη εκείνη
την παράγραφο –την οποία θα διαβάσω επί λέξει, για να γίνει
σαφές και ως προς το Τµήµα και σε όσους µάς παρακολουθούνπου προστατεύει ακριβώς το να µη χρησιµοποιείται το άρθρο 2
ως έγκληµα γνώµης.
Διαβάζω: «Όποιος µε πρόθεση, δηµόσια, προφορικά ή διά του
Τύπου, µέσω του διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο ή
τρόπο επιδοκιµάζει, ευτελίζει ή κακόβουλα αρνείται τη σοβαρότητα εγκληµάτων γενοκτονιών, εγκληµάτων πολέµου, εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας, του Ολοκαυτώµατος και των
εγκληµάτων του ναζισµού και η συµπεριφορά αυτή στρέφεται
κατά οµάδας προσώπων που προσδιορίζεται µε βάση τη φυλή,
το χρώµα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική
ή εθνοτική καταγωγή ή την αναπηρία κατά τρόπο που µπορεί να
υποκινήσει βία ή µίσος ή ενέχει απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα τιµωρείται…»κ.τ.λ..
Άρα εδώ το άρθρο αυτό, παρά τα όσα λένε οι εκατό τριάντα
εννιά που είπατε, επτά, οκτώ, δέκα φορές -δεν µέτρησα πόσες-,
δεν στοιχειοθετεί έγκληµα γνώµης, γιατί πρέπει, πρώτον, να έχει
γίνει κακόβουλα –ένας επιστήµονας δεν πρόκειται να το κάνει
κακόβουλα, το κάνει γιατί θέλει να εκφράσει τη δική του διαφορετική άποψη-, και δεύτερον, πρέπει να το κάνει µε τέτοιον
τρόπο, ώστε να προτρέψει πράξεις βίας, σε αντίθεση µε τη διατύπωση του νοµοσχεδίου Ρουπακιώτη που δεν τα είχε αυτά.
Προσέξτε, λοιπόν, ποιο είναι το οξύµωρο, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ. Η γνώµη µου είναι ότι έχετε µια γενική άποψη, ότι πρέπει
πάντα να καταψηφίζετε οτιδήποτε φέρνει η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση σταµάτησε το νοµοσχέδιο Ρουπακιώτη που είχε το
άρθρο 2 και σε χειρότερη εκδοχή, όσον αφορά το έγκληµα γνώµης…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν το αποδεχθήκαµε ποτέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προσέξτε, κάνατε αίτηµα
στον Πρόεδρο της Βουλής να φέρει γρήγορα το νοµοσχέδιο στη
Βουλή γιατί καθυστερεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αφού καταθέσαµε δικό µας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τώρα που διορθώσαµε
εκείνο το άρθρο 2 του σχεδίου του κ. Ρουπακιώτη -και το διορθώσαµε ακριβώς λόγω των ενστάσεων που είχε η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, που δεν δεχόταν να
στοιχειοθετηθεί έγκληµα γνώµης-, δεν περιµένουµε να µας πουν
οι εκατό τριάντα εννέα να µη θεσµοθετήσουµε, κύριε Δρίτσα, έγκληµα γνώµης.
Δεν ψηφίζουµε εµείς έγκληµα γνώµης. Δεν χρειαζόµαστε τους
εκατόν τριάντα εννέα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Την είχαµε πάντα αυτήν την άποψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
δεν κάνουµε διάλογο. Σας παρακαλώ.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εµείς υπερασπιζόµαστε
την ελευθερία του λόγου, αλλά εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ τα θέλετε όλα
δικά σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Οι εκατόν τριάντα εννέα επιβεβαιώνουν αυτό που λέµε εµείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Οι εκατόν τριάντα εννέα που δεν
αντέδρασαν σε αυτούς που δεν άφησαν να ορκιστεί ο πρύτανης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, δεν κάνουµε διάλογο. Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τώρα, εάν φέρουµε το
σχέδιο νόµου που καταθέσατε εσείς…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Οι εκατόν τριάντα εννέα που δεν
έκαναν κάποια παρέµβαση για να προστατέψουν το δικαίωµα της
ελευθερίας έκφρασης στο πανεπιστήµιο, που δεν αντέδρασαν
σε αυτούς που εµπόδισαν την ορκωµοσία του πρύτανη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουτσούµπα, δεν φτάνει ο κ. Γεωργιάδης;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Στον κ. Κουτσούµπα επιτρέπω.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πετάτε την µπάλα στην εξέδρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Τώρα πετάµε την µπάλα στην
εξέδρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουτσούµπα, στη σειρά σας. Δεν θα µιλήσουν οι άλλοι συνάδελφοι
αν κάνετε έτσι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ ισχυρίζοµαι ότι, αν
φέρναµε εδώ το σχέδιο νόµου του ΣΥΡΙΖΑ και το κατέθετε ο κ.
Αθανασίου, θα βρίσκατε δεκαπέντε λόγους για να µην το ψηφίσετε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δοκιµάστε το.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Διότι τελικά το µείζον για
εσάς δεν είναι να στείλουµε µήνυµα. Το µείζον είναι να βρείτε
τρόπους για να πείτε ότι «ναι µεν, αλλά αυτή η Κυβέρνηση…
κακιά… το µνηµόνιο… ο Τόµσεν… η τρόικα…» και όλα τα υπόλοιπα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κάντε δεκτές τις τροπολογίες µας
και θα πούµε «ναι».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα, λοιπόν, επαναλαµβάνω ότι το οξύµωρο και το αντιφατικό και στα δύο άρθρα για
τα οποία στην ουσία συζητάµε, είναι το εξής: Το µεν ένα ναι µεν
δίνει µήνυµα, αλλά δεν προστατεύει τα θύµατα και τους µάρτυρες. Μόλις, όµως, σας δίνουµε τη νοµοθεσία, ότι προστατεύονται τα θύµατα και οι µάρτυρες, δεν σας αρέσει η νοµοθεσία και
θέλετε άλλη. Το δε άρθρο 2 δεν σας αρέσει, γιατί είναι έγκληµα
γνώµης, αλλά σας άρεσε του Ρουπακιώτη, που είχε χειρότερο
έγκληµα γνώµης. Κοινώς δεν θέλετε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τα έχετε µπλέξει. Ξεµπλέξτε τα κι
ελάτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν τα έχω µπλέξει καθόλου.
Δεν θέλετε και θα χάσουµε µία ευκαιρία να στείλουµε ένα
πραγµατικό µήνυµα, ότι µπορούµε τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήµατα να συνεννοηθούµε.
Όσον αφορά την ένσταση της κ. Ρεπούση, θέλω να είµαι πάρα
πολύ σαφής.
Εγώ, κυρία Ρεπούση, υπήρξα για πάρα πολλά χρόνια αντιπρόεδρος ενός πολύ µεγάλου ποντιακού συλλόγου στην Αθήνα, στις
Αχαρνές, κι έχω πολύ συγκροτηµένη άποψη για την γενοκτονία
του Ποντιακού Ελληνισµού και το πόσο µεγάλη υπήρξε. Εσείς,
προφανώς, έχετε µια άλλη άποψη, που διαφέρει πάρα πολύ από
τη δική µου.
Αυτό το άρθρο που έχουµε φέρει εδώ δεν σας απαγορεύει να
έχετε την άποψή σας, να την τεκµηριώνετε, να τη στοιχειοθετείτε
και να την εκφράζετε. Αυτό που σας απαγορεύει το άρθρο είναι
να προσβάλλετε τα θύµατα της γενοκτονίας ή να το κάνετε κακόβουλα ή να το κάνετε για να προτρέψετε άλλους να κάνουν
γενοκτονία παροµοίου µεγέθους. Άρα όλη σας η κριτική είναι εντελώς λανθασµένη.
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Θα πω και κάτι, αν θέλετε, τελείως φιλικά. Δεν έχει νόηµα να
θέλετε πάντοτε να εκφράζετε εκείνους τους αναθεωρητές της
ιστορίας, οι οποίοι θέλουν µε κάθε τρόπο να πουν σε εµάς, που
υπήρξαµε απόγονοι θυµάτων αυτής της γενοκτονίας, ότι κάνουµε λάθος και τα πράγµατα δεν έγιναν όπως είναι. Το είπατε
µία φορά, το είπατε δύο φορές. Έχει κατοχυρωθεί στην ελληνική
κοινωνία ότι αυτή είναι η άποψή σας. Καταψηφίζοντας, όµως,
αυτό το νοµοσχέδιο κι αυτό το άρθρο δεν κατοχυρώνετε την
άποψή σας. Στέλνετε ένα λάθος µήνυµα. Και ας µην κοροϊδευόµαστε, κυρίες και κύριοι.
Πράγµατι, τι κάνει το παρόν νοµοσχέδιο; Έρχεται να επικαιροποιήσει µια παλαιότερη νοµοθεσία του 1979. Γιατί; Είναι ίδιες
οι συνθήκες στην ελληνική κοινωνία σήµερα µε αυτές του 1979;
Υπάρχει ένας άνθρωπος που να πιστεύει ότι είναι ίδιες; Προφανώς δεν είναι ίδιες. Άρα αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε είναι
να εναρµονίσουµε τη σηµερινή πραγµατικότητα, κατά την οποία
τα συγκεκριµένα πεδία προφανώς έχουν µεταβληθεί επί το δυσµενέστερο, µε ένα νοµοθέτηµα που είναι πιο συγκεκριµένο και
πιο αυστηρό. Σε αυτό πρέπει να µπορούµε να βρούµε τον τρόπο
να συνεννοηθούµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κι εµείς.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε πάρα
πολλές φορές σε µένα ο κ. Γεωργιάδης, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Ρεπούση. Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Πείτε τη γνώµη σας κι
εσείς, αλλά να µην ανοίξουµε διάλογο τώρα για το θέµα. Σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Μα, πώς θα γίνει δηλαδή; Τόσες φορές
ανέφερε το όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Ρεπούση, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. Κατευθείαν στην απάντησή
σας, σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Αυτό το οποίο στην πραγµατικότητα µας
είπε ο κ. Γεωργιάδης µε την οµιλία του είναι ότι µε βάση το
άρθρο αυτό, δεν µπορεί κανείς να τιµωρηθεί επειδή έχει αντίθετη
ιστορική ή πολιτική άποψη.
Αυτό το ακούω, κύριε Γεωργιάδη, και για να σας είµαι ειλικρινής το πιστεύω κιόλας. Αυτό, όµως, το άρθρο, έτσι όπως υπάρχει
κι έτσι όπως διατυπώνεται, δεν αναιρεί τη δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια από λόµπι µνήµης, από εργολαβίες µνήµης
ανθρώπων που έχουν διαφορετική ιστορική ή πολιτική άποψη.
Σε αυτό δεν απαντήσατε, όπως δεν απαντήσατε και στο γιατί
σε µία αντιρατσιστική νοµοθεσία, που συµφωνούµε ότι χρειάζεται σ’ αυτήν τη χώρα γιατί οι συνθήκες είναι διαφορετικές, εντάσσετε την ποινικοποίηση της άρνησης εγκληµάτων πολέµου ή
γενοκτονιών που έχουν ψηφιστεί από εθνικό Κοινοβούλιο. Ούτε
σ’ αυτό απαντάτε. Για ποιον λόγο φέρνετε αυτήν τη ρύθµιση
αυτήν τη στιγµή; Η µόνη απάντηση που ίσως δίνετε, έχει να κάνει
µε το προεδρείο του σωµατείου, στο οποίο ήσασταν πρόεδρος
ή αντιπρόεδρος. Δεν ξέρω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία συνάδελφε, καλόπιστα µιλώντας, αν διαβάσετε το άρθρο, θα διαπιστώσετε ότι
βάσει αυτού του άρθρου δεν µπορεί να στραφεί κάποιος εναντίον κάποιου που εκφράζει ιστορική άποψη. Δεν µπορεί!
Αν µου λέτε ότι αν κάποιοι κάνουν µία καταχρηστική άσκηση
δικαιώµατος, θα µπορούν να κάνουν µηνύσεις και αγωγές, µα,
ούτως ή άλλως, µε την υπάρχουσα νοµοθεσία, κάποιος που θεωρεί ότι αυτά που λέτε εσείς, παραδείγµατος χάριν, τον προσβάλλουν, µπορεί να στραφεί εναντίον σας. Στο τέλος, όµως,
υπάρχει ένα δικαστήριο που κρίνει.
Σας λέω, λοιπόν -και είναι γραµµένο και στην αιτιολογική έκθεση-, ότι, έτσι όπως είναι γραµµένο αυτό το άρθρο, δεν αναφέρεται στη διαφορετική επιστηµονική άποψη.
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Τέλος –και ευχαριστώ για το ερώτηµα- όσον αφορά το γιατί
πρέπει να µπουν οι γενοκτονίες. Φυσικά και πρέπει να µπουν οι
γενοκτονίες, οι αναγνωρισµένες από τη Βουλή των Ελλήνων.
Φαντάζεστε, αν δεν έµπαιναν, τι οξύµωρο θα είχαµε πετύχει; Να
έχουµε ψηφίσει ένα άρθρο που θα ποινικοποιεί εκείνες τις γενοκτονίες που έχουν αναγνωριστεί από τα διεθνή δικαστήρια και
από τους διεθνείς φορείς και να µην αναγνωρίζουµε τις γενοκτονίες που έχουµε ψηφίσει εµείς οι ίδιοι, την ίδια στιγµή που εµείς
υποτίθεται ότι έχουµε ψηφίσει εδώ, για να καταφέρουµε και τους
έξω να αναγνωρίσουν µε διεθνή εκστρατεία αυτές τις γενοκτονίες. Θα λέγαµε, δηλαδή, µόνοι µας ότι µέχρι να το αναγνωρίσουν και οι έξω δεν το αναγνωρίζουµε ούτε εµείς εδώ πέρα µέσα
που το ψηφίσαµε.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν τελείως παράλογο. Άρα
έπρεπε να µπει, έπρεπε να γίνει αυτή η διευκρίνιση.
Φυσικά, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πω ότι η πρόθεσή σας από
την αρχή ήταν να το βάλετε. Όµως, και η αντίδραση των τριάντα
οκτώ Βουλευτών της Νέας δηµοκρατίας πιστεύω ότι έπαιξε τον
ρόλο της και έπρεπε να γίνει. Θέλαµε να στείλουµε ένα µήνυµα
στην ελληνική κοινωνία…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Και στην επιτροπή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και στην επιτροπή, βεβαίως, ότι δεν πρόκειται να παίξουµε µε τη µνήµη των Ελλήνων
και να την υποτιµήσουµε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Όµως, ως προς την κ. Ρεπούση, είναι προφανές ότι αν κάναµε
το ανάποδο, θα µπαίναµε σε έναν παραλογισµό: Εµείς οι ίδιοι να
αναιρούµε αυτά που έχουµε ψηφίσει εδώ πέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κι εσείς πουλούσατε το βιβλίο του
κ. Πλεύρη από το κανάλι σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όλα τα βιβλιοπωλεία το
πουλούσαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ποιος φωνάζει;
Παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Καµµία κριτική γι’ αυτό δεν θα κάνετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα µε ρωτήστε και θα σας
απαντήσω.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Σας ρωτάω τώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Στο µικρόφωνο, στη δευτερολογία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουτσούκος, έχει τον
λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τουλάχιστον όποιος από
εµάς στην Αίθουσα δηλώνει ότι είναι δηµοκρατικός άνθρωπος,
δηλαδή σέβεται τις αξίες της δηµοκρατίας, τον συνάνθρωπό του,
ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, τη διαφορετικότητα και
τις απόψεις που εκφράζει, δεν µπορεί παρά να αναγνωρίζει την
ανάγκη να έχουµε µία νοµοθεσία που καταδικάζει τα εγκλήµατα
που έχουν ρατσιστικό περιεχόµενο, που στρέφονται, δηλαδή,
κατά των συνανθρώπων µας µε βάση τη διαφορετικότητά τους.
Αυτό έχει να κάνει όχι µόνο µε τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αλλά και µε την τήρηση των στοιχειωδών αρχών της
ισονοµίας, της ισοπολιτείας και των ίσων δικαιωµάτων.
Απ’ αυτήν τη θέση, µία πλευρά µόνο µπορεί να είναι απ’ έξω
και να διαφωνεί: Η πλευρά των υποστηρικτών της ακραίας βίας,
της οργανωµένης βίας, της ιδεολογίας του φασισµού και του ναζισµού. Οι υπόλοιπες δυνάµεις του δηµοκρατικού τόξου, µε τις
διάφορες εκφάνσεις του και της διαφορετικότητας των προσεγγίσεων, δεν µπορεί παρά να αναγνωρίζουν την ανάγκη του να
έχουµε µία σύγχρονη και επικαιροποιηµένη νοµοθεσία, µάλιστα
σε µία περίοδο που η όξυνση των προβληµάτων λόγω της οικονοµικής κρίσης και η αλλαγή των συνθηκών –βλέπε, δηλαδή, τι
γίνεται στον κόσµο γύρω από την Ελλάδα, τα µεταναστευτικά
ρεύµατα, η κρίση, οι πόλεµοι και η φτώχεια που υπάρχει δίπλα
µας- µας φέρνουν στο κέντρο των εξελίξεων και δίνουν άλλοθι
σε ορισµένους, αντί να πολεµούν την αιτία των προβληµάτων, να
πολεµούν τα θύµατα των προβληµάτων, που είναι αυτοί οι άνθρωποι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Όπως διαπίστωσα, παρακολουθώντας τη συζήτηση, είναι γνωστό ότι στη χώρα µας υπήρχε αντιρατσιστική νοµοθεσία. Όµως,
τα δεδοµένα έχουν αλλάξει. Και επικαιροποίηση χρειάζεται στο
ποινικό µέρος και ένα µήνυµα ηχηρό πρέπει να στείλει το ελληνικό Κοινοβούλιο και οι δηµοκρατικές δυνάµεις, ότι σε αυτόν εδώ
τον τόπο, εδώ που γεννήθηκε η δηµοκρατία δεν έχουµε το περιθώριο να επιτρέπουµε τέτοια φαινόµενα ρατσισµού, ξενοφοβίας
και πράξεων βίας εναντίον συνανθρώπων µας.
Το γεγονός τώρα ότι αυτό το νοµοσχέδιο έχει γνωρίσει µια µεγάλη περιπέτεια –έκανε ειδική αναδροµή ο εισηγητής µας, ο κ.
Τριαντάφυλλος, από τον Μιλτιάδη Παπαϊωάννου στον κ. Ρουπακιώτη και στις περιπέτειες που πέρασε για να έρθει εδώ στη
Βουλή- δείχνει προφανώς ότι στον πυρήνα του εµπεριέχει και
ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Αυτό δεν είναι κακό στη δηµοκρατία. Και αυτό έρχεται να αποδείξει αυτό που πολλές φορές
έχουµε πει ως ΠΑΣΟΚ και θέλω να το επαναλάβω άλλη µια φορά,
ότι δηλαδή εµείς, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στα προβλήµατα
της χώρας και στην κρίση που αναγκαστήκαµε να διαχειριστούµε, υποχρεωθήκαµε να συγκυβερνήσουµε µε αυτούς που
αντιλήφθηκαν -πολύ καθυστερηµένα ίσως αλλά αντιλήφθηκαντο µέγεθος της κρίσης και την ανάγκη συνεννόησης. Αυτό όµως
δεν µας οδήγησε στο να υποτάξουµε ιδεολογικές αρχές, µε
βάση τις οποίες έχουµε πολιτευθεί ως σοσιαλιστές, από την
ίδρυσή µας µέχρι και σήµερα. Γι’ αυτό βλέπετε ότι όταν η συζήτηση έρχεται σε ζητήµατα αξιών, αρχών και ιδεολογιών, εµφανίζονται και αυτές οι διαφορές. Δηλαδή, το µνηµονιακό και
αντιµνηµονιακό τις ισοπεδώνει και είµαστε όλοι αδέλφια, χωρίς
ιδεολογικές καταβολές και πολιτικές στοχεύσεις. Όταν όµως
µπούµε στην ουσία των προβληµάτων και ξεδιπλώσουµε τις πολιτικές µας απόψεις, εκεί φαίνονται οι διαφορές.
Εµείς είχαµε πάρει πολλές φορές αυτή την πρωτοβουλία και
πιστεύω ότι οι συγκυρίες και οι αγκυλώσεις στο εσωτερικό της
συγκυβερνώσας παράταξης δεν επέτρεψαν να έρθει στη Βουλή.
Σήµερα, όµως, θέλουµε να χαιρετίσουµε αυτή την πρωτοβουλία
και πιστεύουµε ότι και µε τις βελτιώσεις που έγιναν µε τη συµβολή του ΠΑΣΟΚ θα έχουµε µια πολύ σύγχρονη νοµοθεσία, πέρα
από το µήνυµα που στέλνουµε, η οποία θα καλύπτει το σύνολο
των εγκληµάτων.
Βεβαίως, έπρεπε να καλύψει και τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τις γενοκτονίες. Εξάλλου, παραβιάζουν ανοιχτές θύρες
αυτοί που θέτουν αυτό το ζήτηµα, µια και το ΠΑΣΟΚ είναι που
µε την Κυβέρνησή του και µε τη Βουλή στην οποία είχε πλειοψηφία είχε αναγνωρίσει αυτά τα εγκλήµατα.
Επειδή ο εισηγητής µας έκανε µια πολύ εµπεριστατωµένη και
αναλυτική εισήγηση, µια και έχει δουλέψει πολύ συστηµατικά
πάνω στο θέµα και στην Ελλάδα και εκεί που µας εκπροσωπεί,
στο Συµβούλιο της Ευρώπης, δεν θέλω να περιττολογήσω, µε
κίνδυνο να µειώσω και τη σηµασία της εισήγησής του πάνω στην
ανάγκη, το περιεχόµενο και τους στόχους αυτού του νοµοσχεδίου. Θέλω να κάνω όµως δύο βασικές παρατηρήσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι –αναφέροµαι τώρα και στον κ. Δρίτσα,
αλλά την προηγούµενη φορά που χρησιµοποίησα το όνοµά του
πήρε τον λόγο επί προσωπικού. Δεν θέλω να πάρει τον λόγο επί
προσωπικού. Είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Εάν, όπως είπαν κάποιοι οµιλητές και
από την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, υπήρχε
κάλυψη από τον προηγούµενο νόµο του 1979, δεν θα είχαν προστρέξει οι συνάδελφοι, είτε να στείλουν επιστολή για να έρθει το
νοµοσχέδιο Ρουπακιώτη στη Βουλή είτε να καταθέσουν αντιρατσιστικό –και αναφέροµαι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ.
Η δεύτερη παρατήρησή µου είναι ότι σε σχέση µε τους φόβους για το άρθρο 2, που τους άκουσα κυρίως από την πλευρά
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, είµαι ο τελευταίος που
θα επιδίωκα να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο θα τιµωρούσε την έκφραση της γνώµης.
Όπως εξηγήθηκε, όµως και από τον εισηγητή µας και από τον
κύριο Υπουργό, το άρθρο 2 βάζει σωρευτικά προϋποθέσεις, δηλαδή ότι δεν είναι µόνο η έκφραση της γνώµης µε την επιδοκιµασία ενός εγκλήµατος, ενός ολοκαυτώµατος, είναι η πρόθεση,
είναι ότι πρέπει να στρέφεται κατά οµάδας συγκεκριµένης, είναι
ότι πρέπει να έχει ως στόχο να υποκινήσει τη βία. Άρα, οι τέσσε-
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ρις αυτές σωρευτικές προϋποθέσεις είναι φανερό ότι µπορούν
να διασκεδάσουν την εντύπωση που επιχειρούν να δηµιουργήσουν αυτοί που αρνούνται την ψήφιση του συγκεκριµένου άρθρου 2.
Εξάλλου, θα χρησιµοποιήσω ξανά το επιχείρηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναλύοντας το
άρθρο 1 και το γεγονός ότι οι διατάξεις του είναι τόσο ελαστικές
που δεν θα δικαστεί κανένας, διότι έχουν σωρευτικές προϋποθέσεις, επιχειρηµατολόγησε για το γεγονός ότι αυτό δεν είναι
ένα αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο, είναι µία soft εκδοχή που µπορεί
να στέλνει ένα µήνυµα, αλλά δεν µας καλύπτει.
Αν, αγαπητοί συνάδελφοι, µε βάση το άρθρο 1 και τις σωρευτικές προϋποθέσεις δεν µπορεί να καταδικαστεί κανένας, γιατί
µε βάση το άρθρο 2 και τις πιο συγκεκριµένες σωρευτικές προϋποθέσεις που βάζει θα δικαστεί ή θα καταδικαστεί κάποιος
επειδή υποστηρίζει µία πολιτική άποψη και µία ιδεολογική τοποθέτηση;
Νοµίζω ότι υπάρχει µία αντίφαση και κατά συνέπεια δεν στέκουν τα επιχειρήµατα που έχουν αναπτυχθεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για την οικονοµία του χρόνου και σεβόµενος και την παράκληση των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, αλλά και των συναδέλφων, µια και έχουµε
περιορισµένο χρόνο στη διάθεσή µας, εγώ εδώ θέλω να τελειώσω αυτήν τη σύντοµη παρέµβαση. Αν µέχρι την Παρασκευή
υπάρχουν βελτιώσεις που θα µπορούσαν να συµβάλουν στην καλύτερη διατύπωση ορισµένων διατάξεων του νοµοσχεδίου -παρά
το γεγονός ότι έχει γίνει εµπεριστατωµένη συζήτηση και στην
επιτροπή και εµείς είχαµε µία ιδιαίτερη συµβολή µε τον εισηγητή
µας κ. Τριαντάφυλλο, το οποίο είπα νωρίτερα- εγώ δεν θα είχα
καµµία αντίρρηση να γίνουν αποδεκτές.
Κάποια στιγµή –και θέλω να τελειώσω µε τούτο- πρέπει να λύσουµε –και µπορεί να µην το κάνουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο- το
ζήτηµα µιας αστικού τύπου συµβατικής σχέσης µεταξύ ανθρώπων, που ανήκουν στο ίδιο φύλο και θέλουν να συµβιώσουν. Δεν
µπορεί αυτό να µένει κενό στο Δίκαιό µας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Κουτσούκο.
Ο κ. Γαβριήλ Αβραµίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, έχει τον λόγο.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να βοηθήσω να διορθωθεί µία παρεµπίπτουσα διατύπωση του κυρίου Υπουργού. Μίλησε για µουσουλµανικό κόµµα, για το Κόµµα του Νετζµετίν Ερµπακάν, το
Κόµµα Ευηµερίας. Προφανώς, δεν υπάρχει µουσουλµανικό
κόµµα, όπως δεν υπάρχει και χριστιανικό κόµµα, γιατί το ισλάµ
και ο µουσουλµανισµός είναι θρησκεία. Υπάρχει ισλαµιστικό
κόµµα.
Θέλω να παρατηρήσω πως περισσεύει η υποκρισία, διότι από
τη µια έρχεται και έχει ενδιαφέροντα σηµεία το θέµα για το ρατσισµό, για τις ποινικές συνέπειες, αλλά από την άλλη φαίνεται
η Κυβέρνηση –τουλάχιστον µε τον τρόπο που εκδηλώνει τη συµπαράστασή της και τη στάση της στην Ουκρανία- να πηγαίνει
χέρι-χέρι µε τους Ουκρανούς νεοναζί, να δίνει το χέρι ουσιαστικά
η ελληνική Κυβέρνηση διά του Υπουργού Εξωτερικών στις
ακραίες εκφάνσεις της πολιτικής εκεί, στο Κόµµα Σβόµποντα,
ένα ακροδεξιό κόµµα, γνωστό για την ταυτότητά του ή ακόµα και
να σιωπά για το οµότιµο πολιτικό µόρφωµα εκεί, το ακραίο, το
νεοναζιστικό του Δυτικού Τοµέα, του Pravy Sector, του οποίου
τις συνέπειες και την εγκληµατική συµπεριφορά γνωρίζουν και
οι Έλληνες, η ελληνική µειονότητα στην Ανατολική Ουκρανία.
Χαιρόµαστε που ο Υπουργός εδέησε να συµπεριλάβει, χωρίς
έστω αναφορά -που αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα συζητήσουµε, θα τονίσουµε- και τις γενοκτονίες τις οποίες αναγνώρισε
οµόφωνα η Βουλή των Ελλήνων.
Θα ήθελα να πω πως για εµάς βεβαίως υπάρχει ζήτηµα. Βεβαίως και δεν επιδιώκουµε την ποινικοποίηση της άλλης άποψης.
Είναι σαφές αυτό. Όµως, επίσης, δεν δεχόµαστε να διακρίνονται
οι ταυτότητες των γενοκτονιών σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία.
Κύριε Υπουργέ, η αναφορά του Ολοκαυτώµατος υπαγορεύει
και την αναφορά της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής,
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του Πόντου, της Ιωνίας, της Θράκης. Πέρα από τη 19η Μαΐου
που καθιερώθηκε το 1994 ως Ηµέρα Μνήµης για τους Έλληνες
του Πόντου, την 14η Σεπτεµβρίου που καθιερώθηκε το 1998 ως
Ηµέρα Μνήµης για τους Έλληνες της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας
και την 24η Απριλίου του 1996 για τους Αρµένιους, που µαζί µε
τους Ασσυροχαλδαίους υπέστησαν τα ίδια µε τους Έλληνες,
όλοι αυτοί οι χριστιανικοί λαοί, υπάρχει και η διάσταση που είναι
ένα ζήτηµα ενσωµάτωσης και ενοποίησης από τη Βουλή των Ελλήνων της 6ης Απριλίου που είναι Ηµέρα Μνήµης για τους Έλληνες της Ανατολικής Θράκης. Κάποια στιγµή -και το έχουµε
θέσει εδώ στην Ολοµέλεια µε αφορµή τις ηµέρες µνήµης και τη
δυνατότητα που είχαµε να µιλήσουµε- θα πρέπει να υπάρξει η
ενοποίηση του ζητήµατος αυτού.
Η γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής –επειδή εκφράστηκαν αµφισβητήσεις, ειπώθηκε ο όρος «τραγωδία» από τη µεριά
των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ και εκφράστηκε και συµπάθεια,
φαίνεται δηλαδή να µην θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να χρησιµοποιεί τον όρο
«γενοκτονία»- του Πόντου, της Ιωνίας, της Ανατολικής Θράκης ο
οποίος είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένος. Αναφέρθηκε και ο
πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαµάνης, στον τόµο που
έχει εκδοθεί εδώ µε τα ντοκουµέντα της γενοκτονίας. Είναι πρόβληµα ότι εξαντλήθηκε και θα πρέπει κάποιοι συνάδελφοι, αφού
επανεκδοθεί, να τον πάρουν για να τον µελετήσουν.
Επίσης, έχει αναγνωριστεί το έγκληµα αυτό σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου, της Ανατολής, των χριστιανικών λαών, από
τη Διεθνή Ένωση των Μελετητών των Γενοκτονιών. Να θυµίσω
εδώ ότι στη γείτονα χώρα υπάρχουν πολλοί δηµοκράτες και αριστεροί οι οποίοι γράφουν πλέον για το έγκληµα της γενοκτονίας.
Πρέπει να τα πούµε αυτά εδώ. Να θυµίσω –για τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ- ότι στην εφηµερίδα «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» της 19ης Μαΐου του 2013, επετειακή έκδοση,
κυκλοφόρησε ένας τόµος µε τίτλο: «Από την οθωµανική αυτοκρατορία στο έθνος-κράτος, 1908-1923. Η Γενοκτονία στην Ανατολή», στον οποίο συµπεριελήφθησαν άρθρα σηµαντικών
Τούρκων αντιεθνικιστών ιστορικών και κοινωνικών επιστηµόνων.
Κάποια από αυτά είχαν δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα «Δρόµος
της Αριστεράς» -είναι του δικού σας χώρου-, όπως του Τανέρ
Ακτσάµ, του Φικρέτ Μπασκαγιά, του Αχµέτ Οράλ, του Ντογάν
Ακανλί, του Αττίλα Τουιγκάν, του Περβίν Ερµπίλ, και κάποια για
πρώτη φορά, όπως του Φουάτ Ντουντάρ, του Μεχµέτ Ακιόλ, του
Ισµαήλ Μπεσικτζί, του Σαΐτ Τσετίνογλου, του Σιµπέλ Οζµπουντάν.
Παρουσιάστηκαν, επίσης, οι απόψεις της Αϊσέ Χουρ και του
Χαλίλ Μπερκτάι. Στην Τουρκία, λοιπόν, σήµερα µιλούν διανοητές
και για τη γενοκτονία των Αρµενίων, των Ασσυροχαλδαίων και
των Ελλήνων. Εδώ να θυµίσω ότι αυτό που συµβαίνει σήµερα στο
Ιράκ είναι η δεύτερη φάση της γενοκτονίας για τους Ασσυροχαλδαίους χριστιανούς, που βρίσκονται εκεί είτε για τους Γεζίτες.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά τα σηµειώµατα µε τα ονόµατα των
Τούρκων διανοητών, διότι νοµίζω ότι είναι ενδιαφέρον, για να µην
αγνοούν κάποιοι την πραγµατική ιστορική αλήθεια όπως καταγράφτηκε πολιτικά µε οµόφωνες αποφάσεις στη Βουλή των Ελλήνων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γαβριήλ Αβραµίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να µη θεωρήσει κανείς ότι η ονοµαστική αναφορά των γενοκτονιών των Ελλήνων της Ανατολής, όπως και των Αρµενίων, θα
ενοχλήσει τη γείτονα χώρα. Ελπίζω να µην υπάρχει αυτή η φοβία.
Θέλω να πω εδώ ότι και από το σηµερινό ηγέτη της Τουρκίας
έχει εκφραστεί κριτική για τα εγκλήµατα του παρελθόντος, µε το
δικό του τρόπο. Μάλιστα, ο κ. Ερντογάν τότε δέχθηκε κριτική και
επίθεση από τους Τούρκους Γκρίζους Λύκους.
Τότε, στο συνέδριο του κυβερνώντος κόµµατος της Τουρκίας,
στο Ντούτζε της Τουρκίας, ο τότε Πρωθυπουργός, ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν είπε πράγµατα που ο τουρκικός Τύπος -οι εφηµερίδες «VATAN», «HURRIYET» και «RADIKAL» τα χαρακτήρισε
ως ιστορική αυτοκριτική.
Τι είπε, λοιπόν, µεταξύ άλλων τότε; «Επί χρόνια στη χώρα αυτή
έγιναν κάποια πράγµατα, εκδιώχθηκαν όσοι είχαν διαφορετική
εθνική ταυτότητα. Μήπως βγήκαµε κερδισµένοι; Θα πρέπει να
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το σκεφτούµε, αλλά κανείς δεν κάθισε να σκεφτεί µε ψυχραιµία.
Αυτό στην πραγµατικότητα ήταν αποτέλεσµα φασιστοειδούς αντίληψης. Στο λάθος αυτό ορισµένες φορές υποπέσαµε και εµείς
–λέει ο τότε Πρωθυπουργός της Τουρκίας- όταν όµως σκέφτεται
κανείς µε ψυχραιµία, αντιλαµβάνεται και λέει τι λάθη κάναµε».
Κάποιοι, λοιπόν, αµφισβητούν αυτά τα εγκλήµατα που έγιναν
και διστάζουν να τα ονοµάσουν γενοκτονία, να τα πουν τραγωδία, να µην πουν «εδώ είναι υπόθεση γνώµης» κ.ο.κ..
Καταθέτω για τα Πρακτικά την τοποθέτηση του κ. Ερντογάν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γαβριήλ Αβραµίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν µπορείτε κάποιοι να διαχωρίζετε το Ολοκαύτωµα των
Εβραίων, το οποίο βεβαίως είναι παγκόσµια αποδεκτό, από αυτό
που ονόµασε ο οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου της
Βιέννης κ. Πολυχρόνης Ενεπεκίδης για την γενοκτονία στην Ανατολή ως Άουσβιτς εν ροή, διότι ήταν διαφορετικό το σύστηµα και
ο τρόπος εκτέλεσης.
Οι διώξεις των µειονοτήτων στην Τουρκία είναι αναγνωρισµένες και εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, θεωρούµε ότι θα πρέπει
να υπάρξει καθαρά αυτή η ονοµαστική αναφορά.
Θέλω να έρθω για λίγο στο άρθρο 2, για το οποίο έγινε µεγάλη
συζήτηση. Υπάρχουν διαφορετικές γνώµες ως προς τα εγκλήµατα του ναζισµού. Πρόδροµος του ναζισµού είναι ο κεµαλισµός,
οι Νεότουρκοι και ο Κεµάλ. Αν, λοιπόν, δεν γίνει αναφορά, ίσως
κάποιοι στη χώρα µας να θέλουν να κάνουν µνηµεία στη χώρα
µας για τον Κεµάλ, θεωρώντας ότι είναι ένας µεγάλος ηγέτης.
Πρέπει εδώ να θυµίσω ότι ένας συµπατριώτης µας, ο Μιχάλης
Χαραλαµπίδης πρότεινε και το προτείνει επανειληµµένως να καθιερωθεί ευρωπαϊκή ηµέρα θυµάτων του κεµαλισµού.
Ελπίζω πως η τοποθέτηση αυτή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
έχει να κάνει µόνο µε µία στάση προσέγγισης σε πολιτικά στελέχη που ενδεχοµένως να είναι αύριο στα ψηφοδέλτιά του και
δεν έχει να κάνει µε µία αµφισβήτηση επί της ουσίας των νοµοθετηµάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την ηµέρα µνήµης.
Δεν µπορώ δηλαδή να διανοηθώ, κύριε Αµανατίδη, ότι θα
υπάρχουν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ που θα ζητήσουν, αν αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλειοψηφία, να υπάρξει αναθεώρηση αυτών των οµόφωνων αποφάσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την ηµέρα
µνήµης. Ξέρετε ότι αυτό µας ανησυχεί πάρα πολύ πολιτικά.
Να θυµίσω πως όταν υπήρχε το ζήτηµα µε τον αναθεωρητισµό
της ιστορίας από την κ. Ρεπούση, ήταν αντίθετο και το ΚΚΕ για
τους δικούς του λόγους και µε το δικό του σκεπτικό. Τότε ο κ.
Αλαβάνος µίλησε για παππάδες µε κόκκινα ράσα. Ο κ. Λαφαζάνης ήταν αντίθετος. Εξέφρασε µία κριτική στην ρεπούσια αντίληψη της ιστορίας.
Εµείς λοιπόν, θεωρούµε ότι στο νοµοθέτηµα που έρχεται σήµερα πρέπει να γίνει αποσαφήνιση στην αναφορά των γενοκτονιών της Ανατολής, των Ελλήνων και των Αρµενίων. Πρέπει να
γίνει πλήρης αναφορά. Να θυµίσω ότι ο Χίτλερ είχε πει τότε το
περιβόητο «Ποιος θυµάται τους Αρµένιους;». «Νοµιµοποιήθηκε»
-εντός εισαγωγικών- ιστορικά για να το κάνει στη βάση της µη
καταδίκης τότε.
Και κλείνω µε το εξής: Θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα τελευταία νοµοθετήµατα της Κυβέρνησης αυτό το οποίο φέρνει, γιατί
ουσιαστικά µετά τις ευρωεκλογές, µε το εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό που πήραν τα κόµµατα της συγκυβέρνησης, δεν υπάρχει
πολιτική νοµιµοποίηση.
Η ελληνική κοινωνία πληρώνει το κόστος µίας πολιτικής που
επιβάλλει η τρόικα, µε έξι χιλιάδες θύµατα που έχουν αυτοκτονήσει από τα αποτελέσµατα της κρίσης, µε ενάµισι µε δύο εκατοµµύρια ανέργους και µε ανθρώπους που είναι σε απόγνωση.
Και κλείνω µε το εξής: Κορυφαία διάκριση είναι, κύριοι της Κυβέρνησης και συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, αυτό που έκανε, µεταξύ άλλων, η Βουλή των Ελλήνων µε το µνηµόνιο, το
µεσοπρόθεσµο, το ν. 4093 του Νοεµβρίου του 2012 στους οµογενείς από την Πρώην Σοβιετική Ένωση, τη Βόρειο Ήπειρο, την
Κωνσταντινούπολη και σε άλλους συµπατριώτες µας Ελλαδίτες,
να στερηθούν το µοναδικό πόρο επιβίωσης, ένα ελάχιστο εισόδηµα, τη σύνταξη του ΟΓΑ. Πρόκειται για ανθρώπους που τους
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οδηγήσατε σε θάνατο, απελπισία και τους εξαπατήσατε προεκλογικά, τρεις ηµέρες πριν από τις εκλογές, µε δηλώσεις του κ.
Βεργίνη, του διοικητή του ΟΓΑ, ότι από 1η Ιουνίου θα επανέλθουν
οι συντάξεις αυτές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, τον λόγο θα ήθελα,
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσε,
έχετε δύο λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα προσπαθήσω για ένα λεπτό, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Για ένα θα ήταν
καλύτερα. Επί του θέµατος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Οφείλω να παρέµβω, γιατί δεν κατανοώ ειλικρινά πώς µία οµιλία που κράτησε δεκατέσσερα λεπτά
αναλώθηκε από τον συνάδελφο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Αβραµίδη, κατά τα τρία τέταρτα
περίπου, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω. Τη θεωρώ
όµως ως µία πρόκληση τουλάχιστον για µία απάντηση. Από πού
προέκυψε αυτή η ευαισθησία του κ. Αβραµίδη δεν το κατανοώ.
Δεν έθεσε θέµα ο ΣΥΡΙΖΑ πουθενά. Υπάρχει το ψήφισµα του
1994. Δεν θέσαµε θέµα αµφισβήτησής του. Στις εκδηλώσεις µνήµης, όπου γίνονται στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ συµµετέχει και τιµά
τη µνήµη των θυµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το θέµα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το άρθρο 2 και η ισχυρή πιθανότητα το άρθρο 2 να οδηγήσει σε ποινικοποίηση, πραγµατικά, της αντίθετης γνώµης. Και µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο,
παρά το ψήφισµα και παρά το οτιδήποτε, δικαιούται κάθε Βουλευτής να έχει τη µία ή την άλλη γνώµη για το αν την ονοµάζει
γενοκτονία ή εθνοκάθαρση ή οπωσδήποτε αλλιώς.
Ποιο είναι το ζήτηµα; Η τιµή στα θύµατα του ελληνισµού, η
τιµή στα θύµατα των Ποντίων αδελφών, η στήριξη αυτής της µνήµης, ώστε να µην επαναληφθούν ποτέ τέτοιου είδους θλιβερά
γεγονότα στην περιοχή του Πόντου, στην περιοχή της τουρκικής
επικράτειας, στην περιοχή των Βαλκανίων, σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ επ’ αυτού είναι
σαφέστατη. Καµµία παρερµηνεία δεν µπορεί να υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ
για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Αβραµίδη, απαντήστε κι εσείς.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Εγώ είχα ακούσει πολύ προσεκτικά
την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι οι υποθέσεις των γενοκτονιών των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας χρήζουν επιστηµονικής έρευνας, είναι προς επιστηµονική διερεύνηση. Είναι
εντελώς διαφορετικό αυτό το οποίο ειπώθηκε από αυτό που λέει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Και ξεκαθάρισα ότι από τη στιγµή που σήµερα διανοητές στην
Τουρκία, αριστεροί δηµοκράτες, χρησιµοποιούν τον όρο «γενοκτονία», είναι απαράδεκτο κάποιοι εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ να µην
τολµούν να χρησιµοποιήσουν τον σωστό όρο «γενοκτονία» και
να µιλούν για εθνοκάθαρση ή τραγωδία.
Ευχαριστώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, τον λόγο θα ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
δώστε µία απάντηση, αλλά παρακαλώ σύντοµη, για να προχωρήσουµε σε άλλους συναδέλφους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι η κυρία Κατριβάνου εδώ να απαντήσει…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μιας και µιλάµε για αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο και παραβιάζουµε τον χρόνο, θα µείνουν λίγα
λεπτά για τους ανεξάρτητους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην καθυστερείτε. Δεν θα προλάβετε. Ναι, δεν υπάρχει ρατσισµός, αλίµονο.
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Τη διαδικασία ακολουθούµε. Σας παρακαλώ, κύριε Καπερνάρο.
Αλίµονο αν υπάρχει ρατσισµός εδώ µέσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι η κ. Κατριβάνου εδώ να απαντήσει, αλλά η κ. Κατριβάνου έθεσε το ίδιο
θέµα που έθεσα κι εγώ. Κανένα άλλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα αρχικά να κάνω κάποιες απαραίτητες διευκρινίσεις
που έχουν να κάνουν περισσότερο µε το τυπικό σκέλος της όλης
διαδικασίας και αργότερα θα τοποθετηθώ επί του προς συζήτηση νοµοσχεδίου, του φερόµενου και περιβόητου ως αντιρατσιστικού. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει δεχθεί αλλεπάλληλες
αναβολές, τρεις κατά σειρά. Ήδη ξεκίνησε το 2011 η πρώτη προσπάθεια να εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή για να έρθει τρία
χρόνια µετά µε τη σηµερινή, την παρούσα µορφή σε ένα Θερινό
Τµήµα της Βουλής. Οι προφάσεις και οι δικαιολογίες που επικαλέστηκε η τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και αργότερα, η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ήταν ότι θα έπρεπε να
γίνουν κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, να διορθωθούν κάποιες
λεπτοµέρειες, να απαλειφθούν κάποια χωρία, να γίνουν προσθήκες σε κάποια άλλα, για να έρθει σήµερα ένα νοµοσχέδιο του
οποίου η φιλοσοφία είναι ακριβώς ίδια µε την αρχική, γεγονός
που αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε καµµία αλλαγή ως προς το ζητούµενο.
Αντιθέτως, αποδεικνύει το γεγονός ότι υπήρξαν συγκεκριµένες
ασφυκτικές πολιτικές πιέσεις από ξένα κέντρα εξουσίας, τα
οποία θέλουν να επιβάλουν την ψήφιση ενός νοµοσχεδίου άρονάρον, µε οποιαδήποτε µορφή, µόνο και µόνο για να καταπολεµηθεί µε έναν ακόµη τρόπο η Χρυσή Αυγή. Αυτό δεν είναι δική
µου δικαιολογία. Υπάρχει καθεστωτικό βήµα, καθεστωτική φυλλάδα η οποία παραδέχεται ωµά ότι, πράγµατι, σιωνιστικά κέντρα
µε τα οποία ο Σαµαράς έχει στενές σχέσεις απαιτούν την άµεση
ψήφιση ενός αντιρατσιστικού νοµοσχεδίου µε οποιαδήποτε, επαναλαµβάνω, µορφή. Το γεγονός ότι συζητάτε ένα τόσο σηµαντικό, όπως µας λέτε -και πράγµατι είναι- νοµοσχέδιο σε Θερινό
Τµήµα και όχι στην Ολοµέλεια δείχνει και την ανυποµονησία σας.
Με λίγα λόγια, ο Σαµαράς έχει καταντήσει συνοδοιπόρος του
Βενιζέλου, η Νέα Δηµοκρατία έχει καταντήσει συνοδοιπόρος του
κλεφτοπασόκ, µόνο και µόνο για να παραµείνουν λίγους ακόµα
µήνες στην εξουσία, µε αντάλλαγµα να καταστραφεί η χώρα.
Θέλω, επίσης, να κάνω και µια άλλη διευκρίνιση, διότι η σηµερινή µου οµιλία είναι η πρώτη µετά την προφυλάκισή µου και την
αποφυλάκισή µου. Είναι είδηση η οποία θάφτηκε επιµελώς από
τους βαρόνους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης µόνο και µόνο
για να µην υπάρξει θετικό αντίκτυπο στην κοινή γνώµη και δηµιουργηθούν κάποια ερωτηµατικά για το πώς εγώ, όπως και πολλοί
άλλοι υπόδικοι, κατηγορούµενοι και έγκλειστοι, ως µέλος εγκληµατικής οργάνωσης κυκλοφορώ ελεύθερος. Προφανώς, δεν έπεσαν τα γνωστά τηλέφωνα σε δικαστικές αρχές και σε δικαστικούς
κύκλους για να παραµείνω παράνοµα έγκλειστος, όπως, καθ’
οµολογία δική σας, καθ’ οµολογία του Πρωθυπουργού, κάνατε
σε άλλες περιπτώσεις, του Αρχηγού και υπόλοιπων Βουλευτών.
Το γεγονός, λοιπόν, ότι µιλάω µε διπλή ιδιότητα σήµερα εδώ
πέρα, από τη µία, ως Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και από την άλλη, ως ένας από τους δεκάδες διευθυντές εγκληµατικής οργάνωσης, αποδεικνύει την ύπαρξη ρατσισµού.
Με αφορµή αυτό που είπε προηγουµένως η κυρία Πρόεδρος,
ότι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα δεν υπάρχει ρατσισµός, καταγγέλλω ότι εγώ ο ίδιος έπεσα θύµα πολιτικού ρατσισµού, διότι
κατά την ανακριτική διαδικασία στα τέλη Ιουνίου το πρώτο
πράγµα που ρωτήθηκα ήταν σε πιο κόµµα ανήκω. Όταν είπα ότι
ανήκω στη Χρυσή Αυγή, µου είπαν: «Ωραία, είσαι εγκληµατίας,
µπαίνεις στη φυλακή». Δεν απολογήθηκα ούτε για πράξεις, δεν
απολογήθηκα για καµµία ποινικά κολάσιµη πράξη, το όνοµά µου
δεν υπήρχε πουθενά στη δικογραφία και όµως, βρέθηκα στη φυλακή, διότι υπήρχε πολιτικός ρατσισµός, διότι κατόπιν εντολών
δικών σας, του Πρωθυπουργού, του Δένδια και άλλων Υπουργών
της συγκυβέρνησης έλεγε ότι όποιος ανήκει στη Χρυσή Αυγή
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είναι µέλος εγκληµατικής οργάνωσης.
Επιπλέον, τα δικαιολογητικά που έφεραν οι δικαστικές αρχές
σε απορρίψεις προσφυγών έγκλειστων Βουλευτών αποδεικνύουν
την ύπαρξη αυτού εδώ του ρατσισµού. Για παράδειγµα, κάποιος
Βουλευτής κάνει αίτηµα να αποφυλακιστεί για τους δικούς του
λόγους που επικαλείται µε νοµικά έγγραφα και η απάντηση που
έρχεται από τον αρµόδιο εισαγγελέα είναι: «Βρέθηκε ένα βιβλίο
στη βιβλιοθήκη σου που δεν συνάδει µε την κυρίαρχη ιδεολογία
των ηµερών µας και πρέπει να παραµείνεις έγκλειστος».
Είναι πολλά τέτοια φαινόµενα, είναι πολλά τέτοια παραδείγµατα. Δεν αξίζει να επεκταθώ παραπάνω.
Ας έρθουµε, όµως, στο νοµοσχέδιο, του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι πάρα πολύ συγκεκριµένα και για ακόµη µια φορά
αποδεικνύεται µε ποιο τρόπο νοµοθετεί η Κυβέρνηση, όχι µόνο
το δικό σας Υπουργείο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης -το οποίο
µόνο δικαιοσύνης δεν είναι- αλλά και το Υπουργείο Οικονοµικών
και άλλα Υπουργεία, τα οποία νοµοθετούν σε εντελώς αντίθετη
κατεύθυνση από αυτή που επιτάσσει το εθνικό συµφέρον. Αυτό,
γιατί µας λέτε ότι µε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο η Ελλάδα θωρακίζει
τη δηµοκρατία της, η Ελλάδα εκσυγχρονίζεται, η Ελλάδα αποκτά
νέες θεσµικές ιδιότητες, διότι υιοθετεί έναν αντιρατσιστικό νόµο,
που άλλες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και χρόνια έχουν υιοθετήσει.
Παράλληλα, λέτε ότι έτσι υπερασπιζόµαστε κάποια συγκεκριµένα πάγια χαρακτηριστικά της δηµοκρατίας, όπως τη λαϊκή κυριαρχία, όπως το Σύνταγµα κ.ο.κ..
Με την περίπτωση, λοιπόν, της Χρυσής Αυγής, που καταστρατηγήσατε το Σύνταγµα, που εξευτελίσατε κάθε έννοια νοµιµότητας και θεσµών, που διαγράψατε τη λαϊκή κυριαρχία, κάνοντας
το Κοινοβούλιο να λειτουργεί µε διακόσιους ενενήντα δύο Βουλευτές αντί για τριακόσιους, αποδεικνύεται ότι µόνο δηµοκρατική δεν είναι αυτή η χώρα.
Επιπλέον, το να συµπεριφέρεστε σε εν ενεργεία Βουλευτές
που δεν έχουν απωλέσει καν τα πολιτικά τους δικαιώµατα, χειρότερα,σε σύγκριση µε αλλοδαπούς που κρατούνται στα κέντρα
κράτησης λαθροµεταναστών οπουδήποτε στην Ελλάδα, αποδεικνύει το δικό σας ρατσισµό εις βάρος της Χρυσής Αυγής. Το ίδιο
συµβαίνει µε την περίπτωση των ψηφοφόρων. Άλλοτε είναι καλοί,
όταν ψηφίζουν τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και άλλοτε είναι
αµόρφωτοι, ηλίθιοι, νεοναζί, παραπλανηµένοι, όταν στηρίζουν τη
Χρυσή Αυγή.
Ας αναφερθούµε τώρα στο ζητούµενο. Το γεγονός ότι πολλοί
εδώ µέσα παραδέχθηκαν ότι ποινικοποιείται η έκφραση, ποινικοποιείται ο λόγος, το αρχικό στάδιο και µετέπειτα το αν υπάρξει
κάποια πράξη, αποδεικνύει το µέγεθος της υποκρισίας και του
πανικού, στα οποία έχει περιπέσει η συγκυβέρνηση, διότι αφ’
ενός, όταν µιλάµε για ποινικοποίηση ιδεών και δεν έχουµε πράξεις, µιλάµε για µία υποκειµενική κατάσταση κατά την οποία
οποιοσδήποτε δικαστής µπορεί να καταδικάσει τον οποιονδήποτε, επειδή υπάρχει ασάφεια και αοριστία στις έννοιες. Φέρτε
τούς πιο έγκριτους νοµικούς της Ελλάδας να µας εξηγήσουν τι
σηµαίνει εχθροπάθεια, µισαλλοδοξία ή ρατσισµός. Είναι καθαρά
υποκειµενικές έννοιες. Αν µη τι άλλο, αν είναι δυνατόν µία ευνοµούµενη πολιτεία, όπως υποτίθεται ότι είναι η Ελλάδα, να νοµοθετεί για ιδέες και γνώµες και όχι για πράξεις! Αυτό δείχνει σε
πόσο λανθασµένη κατεύθυνση κινείται το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Μίλησα προηγουµένως για αναβολές. Είναι εύλογο γιατί είχαµε αναβολές. Επαναφέροντας αυτό το ζήτηµα, σήµερα µία
εφηµερίδα είπε ότι τα σιωνιστικά λόµπυ –σ’ αυτά που πήγαινε ο
Σαµαράς και έλεγε «όταν γυρίσω στην Ελλάδα, θα τελειώνω µε
τη Χρυσή Αυγή, θα τους ξεριζώσω και θα τους λιώσω»- είπαν
«πρέπει να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας, για να ξεµπερδεύετε µε το φαινόµενο της Χρυσής Αυγής». Δεν είναι η αύξηση
του ρατσισµού ούτε η αύξηση της µισαλλοδοξίας ούτε τα ανύπαρκτα ρατσιστικά εγκλήµατα. Είναι το γεγονός ότι απειλείσθε
από το νόµιµο πολιτικό αγώνα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή, ο οποίος, παρά τις παράνοµες διώξεις που κρατούν εδώ
και ένα χρόνο, συνεχίζει την ανοδική του πορεία σε εκλογικό επίπεδο.
Θα πρέπει, λοιπόν, να δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία στο γεγονός ότι αντιµετωπίζουµε µ’ αυτή τη φιλοσοφία προβλήµατα σε
δύο άξονες –και το ποινικό, αλλά και το εθνικό-ιστορικό- διότι εδώ
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όλοι µιλάτε για την άρνηση των ολοκαυτωµάτων, για την υποβάθµιση των γενοκτονιών, κ.ο.κ.. Το κυρίαρχο στοιχείο της δικής σας
ερµηνείας αυτού του φαινοµένου είναι ένα αίσθηµα το οποίο καταγράφεται και εκλογικά ψηφίζοντας Χρυσή Αυγή και αφορά τον
εθνικισµό, τον υπερεθνικισµό, τη µισαλλοδοξία και το αίσθηµα µεγαλειότητας και προσβολής απέναντι σε άλλους λαούς.
Βέβαια, είναι υποκριτικό να αποστρέφεσαι τον ελληνικό εθνικισµό –τον καλώς εννοούµενο εθνικισµό και όχι τα καραγκιοζιλίκια που διαδίδουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης- αλλά να
χειροκροτάς τον εθνικισµό άλλων. Για παράδειγµα, πηγαίνει ο
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης στην Ουκρανία και έχει βγει φωτογραφία ο άλλος να χαιρετά ναζιστικά και να του κάνει χειραψίες. Για παράδειγµα, υπάρχουν εδώ κόµµατα στα οποία
συµµετέχουν Τούρκοι Βουλευτές, που κατά δική τους οµολογία
έχουν βγει φωτογραφία µε παράγοντες των Γκρίζων Λύκων στη
Θράκη, οι οποίοι µιλούν για άµεση απόσχιση της Θράκης από
τον εθνικό κορµό και για ενσωµάτωση στην Τουρκία.
Αυτός ο εθνικισµός των Τούρκων, ο εθνικισµός των Αλβανών
για την Τσαµουριά και τη Βόρεια Ήπειρο, των Σκοπιανών για το
Μακεδονικό, των Τούρκων για την Κύπρο και το Αιγαίο, δεν σας
ενοχλεί; Δεν θα τον καταδικάσετε; Άλλωστε, τι να καταδικάσετε;
Κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι άποψη της κ. Ρεπούση, αλλά επίσηµη κρατική συνταγή προς τους παίδες που πηγαίνουν να µάθουν ελληνική ιστορία. Εσείς εκδώσατε το ανθελληνικό βιβλίο
της Ρεπούση που έλεγε για «συνωστισµό στη Σµύρνη». Φυσικά,
αντιληφθείτε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγµατα, όταν ένας
Βουλευτής που ανήκει στην Αριστερά µιλά για «συνωστισµό»
προσβάλλοντας τους Ποντίους και τους Μικρασιάτες, ενώ εµένα
το Χρυσαυγίτη, αν πω ότι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
υπήρξε «συνωστισµός των Εβραίων», µάλλον θα µε σταυρώσετε.
Αυτό αποδεικνύει την υποκρισία σας ως προς το πώς αντιλαµβάνεστε και τις ανθρωπιστικές αξίες και την πάταξη του ρατσισµού γενικότερα.
Πριν από λίγες ηµέρες έζησα ένα περιστατικό, καθώς ορκίστηκα δηµοτικός σύµβουλος µε την «Ελληνική Αυγή» στη Θεσσαλονίκη. Είδα κάτι αµίµητο. Βγήκε ο Δήµαρχος Θεσσαλονίκης
µε το «αστέρι του Δαυίδ» στο πέτο. Πέραν των συνειρµών που
έκανα αναρωτώµενος αν βρίσκοµαι στο Τελ Αβίβ ή στη Θεσσαλονίκη –αν και για κάποιους είναι ταυτόσηµα αυτά τα δύο, για να
µιλάµε τη γλώσσα της αλήθειας- ο καθένας µπορεί να προσδιορίζεται, όπως ακριβώς επιθυµεί ο ίδιος. Εγώ του παραχωρώ αυτό
το δικαίωµα. Όµως, όταν ακόµα δεν έχει στεγνώσει το αίµα στη
Λωρίδα της Γάζας από τα όσα αίσχη διαπράττουν οι σιωνιστικές
δυνάµεις κατοχής, όταν έχει γεµίσει το διαδίκτυο µε ανήλικους
που διαµελίζονται από βόµβες και γι’ αυτή τη γενοκτονία δεν έχει
κάνει κανένας την παραµικρή νύξη ή έστω µία τυπική ανακοίνωση
να καταδικάσει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, τότε δεν µιλάµε
για ολοκαυτώµατα. Μιλάµε για «καλά ολοκαυτώµατα» και για
«κακά ολοκαυτώµατα».
Μιλάµε για γενοκτονίες που αξίζει να µνηµονεύονται και για
γενοκτονίες, όπως τις χαρακτήρισε προηγουµένως η κ. Ρεπούση
«βιοµηχανία συνείδησης και εθνικής µνήµης». Το γεγονός ότι
έχουµε ιστορική µνήµη που έχει µεταφερθεί σε εµάς µέσα από
ποταµούς αίµατος, για κάποιους είναι βιοµηχανία µνήµης. Προφανώς, αναφέρεται στο Χόλυγουντ.
Κλείνω µε τους περίφηµους τριάντα οκτώ «αντάρτες» της
Νέας Δηµοκρατίας, που έστειλαν µία επιστολή στην Κυβέρνηση,
στον Πρωθυπουργό, απαιτώντας τις οποιεσδήποτε αλλαγές στην
µορφή του νοµοσχεδίου, για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Τώρα, βέβαια, έχουν λόγο να πανηγυρίζουν, διότι µπορεί να συµπεριλάβατε την γενοκτονία των Ποντίων, των Αρµενίων, των Μικρασιατών και ούτω καθεξής στο παρόν νοµοσχέδιο, αλλά σε
καµία περίπτωση δεν είναι αποτέλεσµα παρέµβασης των λεγόµενων «ανταρτών», διότι αν το µέληµά σας ήταν αυτό ευθύς
εξαρχής, δεν θα το εισάγατε µε µία τροπολογία της τελευταίας
στιγµής, αλλά θα ήταν κύριο άρθρο του νοµοσχεδίου, όταν εισήχθη στην Ολοµέλεια της Βουλής. Το γεγονός όµως ότι κατόπιν
αντιδράσεων πατριωτικών φορέων, ποντιακών ή µικρασιατικών
και ούτω καθεξής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι το νοµοσχέδιο
αυτό είναι ρατσιστικό εις βάρος των Ελλήνων -που ούτως ή
άλλως είναι ο µοναδικός ρατσισµός που υφίσταται σήµερα στην

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ελλάδα- σας έκανε να πράξετε το αυτονόητο. Και το κάνατε από
όψιµο ενδιαφέρον και όχι από πραγµατικό, γνήσιο πατριωτικό ενδιαφέρον.
Σ’ ό,τι αφορά τη Χρυσή Αυγή –και κλείνω µε αυτό- εµείς ανέκαθεν σαν λαϊκό εθνικιστικό κίνηµα που πιστεύουµε στην ιδέα
του έθνους και στη διασφάλιση της εθνικής µνήµης, είχαµε κάνει
πρώτοι µία πρόταση νόµου σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο για την
πάταξη του ρατσισµού εις βάρος των Ελλήνων που κινείται σε
δύο, τρεις βασικούς πυλώνες και άξονες: την πάταξη της εγκληµατικότητας που έχει εκτιναχθεί στα ύψη από την αθρόα είσοδο
λαθροµεταναστών -αυτό αποδεικνύουν όλα τα στατιστικά δεδοµένα. Δεν είναι ανάγκη να επικαλεστώ ούτε στατιστικές αρχές.
Μία βόλτα στο κέντρο των Αθηνών αποδεικνύει το αυτονόητοτου ιδιώνυµου ή κάθε εγκλήµατος που διαπράττει αλλοδαπός εις
βάρος των Ελλήνων και της διασφάλισης της εθνικής µνήµης,
όχι µε ανθελληνικά βιβλία, αλλά µε µία παιδεία, η οποία θα είναι
πράγµατι ελληνοκεντρική, θα είναι πράγµατι εθνική και τέτοιες
προσβλητικές επαίσχυντες απόψεις θα τίθενται στο περιθώριο,
όπως και τα κόµµατα στα οποία συµµετέχουν οι Βουλευτές που
εκφράζουν τέτοιες απόψεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ματθαιόπουλε.
Η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, έχει τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι τουλάχιστον σε ένα θέµα θα συµφωνήσουµε όλοι
σε αυτήν την Αίθουσα, ότι αυτός ο τόπος έχει υποφέρει από
πολλά, αλλά ιδιαίτερα από το ναζισµό. Σήµερα, 2 του µηνός, θα
ήθελα να σας θυµίσω ότι γίνονται τριήµερες εκδηλώσεις στον
Χορτιάτη για το Ολοκαύτωµα από τους ναζί-φασίστες. Γίνονται
κάθε χρόνο και συµµετέχω. Σήµερα δεν µπορώ να συµµετέχω.
Εκατόν πενήντα άνθρωποι σε ένα φούρνο, που πήγαν για να σωθούν κάηκαν ζωντανοί, µεταξύ των οποίων πενήντα µικρά παιδιά
κ.ο.κ.. Και πολλά άλλα τέτοια έχει υποφέρει η χώρα µας.
Είτε υπήρχε το αντιρατσιστικό νοµοθέτηµα είτε όχι, όλα αυτά
η ελληνική κοινωνία βρίσκει τον τρόπο και να τιµήσει τους νεκρούς της και να βάλει πραγµατικά τα θεµέλια µιας δηµοκρατίας
και µιας αντίστασης του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτά όλα
τα φασιστικά και ναζιστικά φαινόµενα.
Νοµίζω ότι όχι µόνο άργησε ενάµιση χρόνο από τότε που πρωτοήρθε το αντιρατσιστικό αυτό νοµοσχέδιο, αλλά γενικότερα
έχουµε καθυστερήσει στη χώρα να έρθει ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο ενάντια στο ρατσισµό, στη ξενοφοβία και κυρίως στις
πράξεις και στα εγκλήµατα που προκύπτουν από όλη αυτή την
ιδεολογία.
Κοίταξα τις αιτιολογικές εκθέσεις και την αιτιολογική έκθεση
του νοµοσχεδίου και την αιτιολογική έκθεση της πρότασης
νόµου που είχαµε καταθέσει η ΔΗΜΑΡ µαζί µε το ΠΑΣΟΚ και την
αιτιολογική έκθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Στα πρώτα θέµατα είναι σχεδόν
ταυτόσηµες.
Θα αναφέρω ότι η αιτιολογική έκθεση και της Κυβέρνησης και
της ΔΗΜΑΡ, µαζί µε το ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται στο
θεµέλιο άρθρο 2 του Συντάγµατος, το οποίο καθιστά πρωταρχική
υποχρέωση της πολιτείας το σεβασµό και την προστασία της
αξίας του ανθρώπου και στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του
Συντάγµατος που απαγορεύει κάθε διάκριση εθνικότητας,
φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.
Αναφέρονται στις διεθνείς διατάξεις, σε όλες και µε τελευταία
την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται στην οικουµενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του ΟΗΕ, στο
Διεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, τα πολιτιστικά δικαιώµατα, στο Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια, σε όλα τα κείµενα γίνεται
αναφορά ότι πράγµατι, στη χώρα µας υπάρχει έξαρση του ρατσιστικού φαινοµένου και της ξενοφοβίας, ότι ο νόµος του ’79
ήταν ατελής, αλλά και η πολιτεία δεν είχε ούτε τη βούληση ούτε
και οι υπηρεσίες της τα εργαλεία για να µπορέσουν πράγµατι,
ακόµη και αυτόν τον ατελή νόµο του ’79 να τον εφαρµόσουν.
Εποµένως, και έξαρση της βίας έχουµε –τώρα µε την κρίση,
ακόµα περισσότερο- και αναποτελεσµατικότητα στο να εφαρµό-
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σουµε ακόµα και ένα ελλιπές νοµοθετικό πλαίσιο.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στο να προσπαθήσουµε να κάνουµε αυτό
το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. Είναι γεγονός πως αποτελεί µειονέκτηµα το ότι δεν παρουσιάζεται ως ένα αυτοτελές, ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο –το τονίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, το τονίσαµε
και εµείς- αλλά ότι συµπληρώνει και τροποποιεί τις διατάξεις του
παλαιότερου νόµου.
Από την άλλη πλευρά, από ό,τι φάνηκε, έστω από αυτή τη διαδικασία του ενάµιση χρόνου που συζητήθηκε στην αρχή στην
πρώτη επιτροπή, µετά από έξι µήνες συνέχισε σε επόµενη επιτροπή κ.λπ., σιγά-σιγά υπάρχει µία σύγκλιση. Παλαιότερα υπήρχαν πολύ µεγάλες αποστάσεις, από το µέτωπο της Αριστεράς
και το µέτωπο της Δεξιάς, στο να µπορέσουµε να συγκλίνουµε
σε αυτές τις έννοιες, ότι δηλαδή πρέπει πράγµατι να προστατεύεται ο πολίτης, µε όποιες ιδιαιτερότητες θέλει και δικαιούται
από το Σύνταγµα να έχει.
Ξέρετε πού φτάσαµε, αργά µεν σε σχέση µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Φτάσαµε στο σηµείο να µπορέσουµε πράγµατι να εντάξουµε –ακόµη και αυτούς που δεν σέβονται το
σεξουαλικό προσδιορισµό και το φύλο και την ιδιαιτερότητα
αυτή που έχουν οι πολίτες, δηλαδή αυτό το οποίο πρέπει να
εφαρµόσουµε, αυτό που λέει του Σύνταγµα- το ότι πρέπει να
αφήνουµε τους πολίτες µας ελεύθερους να απολαµβάνουν τα
δικαιώµατα τα οποία έχουν, κυρίως τα δικαιώµατα στην ελεύθερη έκφραση, στην αλληλεγγύη, στο σεβασµό της ιδιαιτερότητας του ενός απέναντι του άλλου κ.ο.κ.. Νοµίζω ότι υπάρχει µία
πάρα πολύ καλή σύγκλιση σε αυτά τα θέµατα.
Υπάρχουν όµως αρκετά κενά, τα οποία εµείς τα έχουµε θέσει.
Ζητάµε και έχουµε καταθέσει και τροπολογίες για να συµπληρωθούν. Ορισµένα από αυτά τα κενά συµπληρώθηκαν µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έκανε ο κύριος Υπουργός. Και υπάρχουν
και άλλα, στα οποία και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει πολύ µεγάλη σηµασία και
νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι µπορείτε να κάνετε µία προσπάθεια
να βελτιώσουµε ακόµη περισσότερο αυτά τα θέµατα.
Αφήνω το άρθρο 2, το οποίο θα το συζητήσουµε στη συνέχεια.
Θεωρώ ότι είναι σωστή η επιµονή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι απαραίτητο να επικεντρώσουµε την προσοχή µας, όχι µόνο στην καταδίκη του ρατσιστικού λόγου κ.λπ., αλλά στην καταδίκη των
αξιόποινων ρατσιστικών πράξεων και να βρούµε έτσι τη χρυσή
τοµή και την ισορροπία, ούτως ώστε να µην διακινδυνεύσουµε
µε τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου να περιορίσουµε την ελευθερία της έκφρασης, αλλά να µπορέσουµε από την άλλη πλευρά
πραγµατικά για τις πράξεις που οδηγούν σε εγκλήµατα, που οδηγούν στις εγκληµατικές πράξεις, τις οποίες πρέπει και να τις ορίσουµε –και σε αυτό πάσχει το νοµοσχέδιο, τι είναι «ρατσιστικό
έγκληµα»- ώστε να µπορέσουµε τελικά να τις τιµωρήσουµε.
Είναι πράγµατι µία λεπτή ισορροπία. Από τη µία πλευρά, πρέπει να διασφαλίσουµε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ελευθερία
του λόγου, αλλά να µπορέσουµε να προστατέψουµε και τον πολίτη απ’ όλες αυτές τις ρατσιστικές επιθέσεις, που πολλές φορές
στη χώρα µας –δυστυχώς τον τελευταίο καιρό- είχαν απρόβλεπτες εξελίξεις που έφθασαν µέχρι το φόνο πολλών αθώων ανθρώπων. Εποµένως, πρέπει εδώ να δώσουµε σηµασία και να
βελτιώσουµε το νοµοσχέδιο.
Μια βασική βελτίωση που χρειάζεται αυτό το νοµοσχέδιο –και
νοµίζω ότι η τροπολογία που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύκαλή- αφορά στο θέµα της τιµωρίας της καταδίκης και των εγκληµατικών πράξεων ρατσιστικών χαρακτηριστικών, όπως σας
είπα. Θα πρέπει να µπορέσουµε µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο
να προστατέψουµε τα θύµατα και τους ουσιώδεις µάρτυρες.
Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει δηλαδή να τους δώσουµε τη δυνατότητα, επειδή τα περισσότερα θύµατα –στη συντριπτική τους πλειοψηφία- είναι µετανάστες και πολλοί είναι παράνοµοι. Τώρα,
βέβαια, βλέπετε και παράνοµους, γιατί εκδιώχθηκαν από τη χώρα
τους, λόγω πολέµων ή λόγω πράγµατι του φασισµού ή άλλων εγκληµάτων, που γίνονται στις χώρες τους.
Γι’ αυτό και το νοµοσχέδιο σωστά ορίζει ότι αυτεπάγγελτα θα
γίνεται αυτή η τιµωρία. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παραµείνουν στη χώρα και να είναι σε όλη τη διάρκεια της δίκης,
ούτως ώστε να µπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ή να
πουν όλες τις λεπτοµέρειες αυτής της άδικης πράξης που έγινε
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εναντίον τους.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να τους δώσουµε τη δυνατότητα
της συνδροµής πολιτικής αγωγής. Το Συµβούλιο του ΟΗΕ έχει
ειδικό κατάλογο για ανθρώπους ειδικούς που προσφέρονται γι’
αυτό το θέµα. Άρα, αυτή η πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει στο νοµοσχέδιο.
Εποµένως, πρέπει, κύριε Υπουργέ, να δούµε την τροπολογία
του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάνει εκτενέστατη αναφορά και ο κ. Πανούσης
στην επιτροπή. Πράγµατι, πρέπει να δούµε ένα πλαίσιο προστασίας των ουσιωδών µαρτύρων και των θυµάτων και της βοήθειας
αυτών, ούτως ώστε να µπορέσουν πράγµατι να ανταποκριθούν
στην όλη διαδικασία της δίκης.
Ένα άλλο σοβαρό θέµα είναι ότι αφού σιγά-σιγά κάναµε αυτήν
την προσέγγιση που σας είπα, γιατί σε αυτό το αντιρατσιστικό
νοµοσχέδιο να µην κάνουµε και ένα βήµα ακόµη -το ζητούν µε
τροπολογία τρία κόµµατα στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ, η ΔΗΜΑΡ και
ο ΣΥΡΙΖΑ- δηλαδή το σύµφωνο συµβίωσης; Μπορούµε να προχωρήσουµε. Να τολµήσετε, κύριε Υπουργέ. Ήδη τολµήσατε έπρεπε να το κάνετε, γιατί σχεδόν ήταν συνταγµατική επιταγήστα θέµατα του σεξουαλικού προσανατολισµού και του φύλου,
δηλαδή όταν υπάρχει ρατσισµός ή επίθεση, να τιµωρούνται. Εποµένως, µπορούµε να προχωρήσουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο και
να προσθέσουµε το σύµφωνο συµβίωσης.
Εµείς έχουµε καταθέσει και µια άλλη σηµαντική τροπολογία,
που συνδέεται µε αυτό το νοµοσχέδιο. Αφορά στα θέµατα της
ελληνικής ιθαγένειας. Είχε ψηφιστεί –νοµίζω οµόφωνα- ο ν.
3838/2010 για την ελληνική ιθαγένεια. Παρ’ όλα αυτά, µετά από
µία προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την απόδοση
της ελληνικής ιθαγένειας στα τέκνα αλλοδαπών που παραµένουν
στην Ελλάδα, το Συµβούλιο της Επικρατείας ζήτησε ορισµένες
επιπλέον προϋποθέσεις. Έτσι, το ΣτΕ θεώρησε ότι δεν µπορεί
µόνο µε πενταετή διαµονή και διάφορα άλλα θέµατα να δίνεται
ιθαγένεια.
Εµείς, µε την τροπολογία σάς προτείνουµε να υπάρξει τέτοια
τροποποίηση στο ν. 3830, ούτως ώστε να µπορούν να ενσωµατωθούν η κρίση και οι παραδοχές του Συµβουλίου της Επικρατείας και εποµένως, να λειτουργήσει το άρθρο 1 Α’του νόµου
αυτού. Νοµίζω ότι µπορούµε να κάνουµε αυτές τις διορθώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόµη.
Υπάρχει το άρθρο 2, για το οποίο υπάρχουν διαφωνίες. Νοµίζω
ότι στην ουσία δεν υπάρχουν διαφωνίες ότι δεν µπορούµε να
αναγνωρίζουµε ή να υπάρχει µια τιµωρία γι’ αυτούς που προπαγανδίζουν αντίθετα σε ολοκαυτώµατα, σε γενοκτονίες που έχουν
αναγνωριστεί από τα εθνικά δικαστήρια και βέβαια και από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Εδώ εγώ θέλω να διαβάσω την πρόταση την οποία εµείς καταθέσαµε ως πρόταση νόµου, η οποία διαφέρει όχι επί της ουσίας, µε τη διαµορφωµένη πλέον πρόταση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καταθέστε την
στα Πρακτικά, κυρία Ξηροτύρη και κλείστε, παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Υπουργός θα
µας αφήσει και θα φύγει.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Απλώς θέλω να πω
ότι η δική µας πρόταση αναφέρει πράγµατι «όπως αυτά ορίζονται
στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 των εγκληµάτων
κ.ο.κ.». Αυτήν την επισήµανση ως νοµοτεχνική επισήµανση την
κάνει και η Επιστηµονική Επιτροπή.
Νοµίζω ότι θα µπορούσε να προστεθεί και αυτό και να µπορέσει να βρεθεί µια σύγκλιση, κύριε συνάδελφοι, πραγµατικά. Διότι
κανείς δεν θέλει πράγµατι η ελευθερία του λόγου να περιορίζεται, κανείς δεν θέλει να διαστρεβλώνονται τα πράγµατα. Αλλά
ορισµένα θέµατα για τα οποία έχει υποφέρει η ελληνική κοινωνία
και για τα οποία έχουµε συµφωνήσει όλοι –και το ελληνικό Κοινοβούλιο και το Διεθνές Δίκαιο- θα πρέπει και αυτά να τα προστατεύσουµε.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Αθανάσιος Παφίλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και ο εισηγητής µας και η Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, ο κ. Γιάννης Γκιόκας δηλαδή
και η κ. Αλέκα Παπαρήγα, τοποθετήθηκαν αναλυτικά.
Θα ήθελα να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις.
Πρώτη επισήµανση: Ποιος είναι ο τίτλος του νοµοσχεδίου; Για
να ξεκαθαρίσουµε και τη συζήτηση, δηλαδή εδώ, γιατί δεν ακούγεται κουβέντα. Ο τίτλος του νοµοσχεδίου είναι: Τροποποίηση
του ν. 927/1979, προσαρµογή στην απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση ορισµένων
µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω Ποινικού Δικαίου.
Γιατί κανένα κόµµα δεν λέει τίποτα για την απόφαση-πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΥΡΙΖΑ, Δηµοκρατική Αριστερά –καλά,
αυτοί είχαν προηγηθεί και θα πω τι έγινε- και όλοι οι υπόλοιποι,
άπαντες και οι Χρυσαυγίτες που µας λένε εδώ ότι είναι σιωνιστικό κέντρο που επιβάλλει αυτό το νοµοσχέδιο;
Είναι καθαρά υποχρέωση της Ελληνικής Κυβέρνησης να προσαρµόσει τη νοµοθεσία της µε βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι ή όχι; Γιατί κανένας δεν µιλάει για την
Ευρωπαϊκή Ένωση –εκτός του ΚΚΕ- και όλοι αναλώνονται σε
εσωτερικές αντιπαραθέσεις; Γιατί; Φοβάστε να πείτε ποια είναι
η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κάνει; Θέλετε να κρύψετε σε τι στοχεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Καλά, αφελείς είµαστε; Θα πω µερικά πράγµατα παρακάτω.
Άρα, πρόκειται για υποχρεωτική προσαρµογή της οποιαδήποτε κυβέρνησης. Φυσικά, δίνει διάφορες δυνατότητες. Και να
το πω κιόλας, η Κυβέρνηση προς το παρόν και για άλλους λόγους, δεν τις χρησιµοποιεί όλες –δεν µπορεί κιόλας να χρησιµοποιήσει- τις δυνατότητες που δίνει. Διαβάστε καλά την απόφαση
του Συµβουλίου. Δεν γίνεται κουβέντα, λοιπόν, γι’ αυτό.
Υπήρχε νόµος, για να αντιµετωπιστούν τα εγκλήµατα που
έχουν σαν αιτία το ρατσισµό –να το πω έτσι; Βεβαίως υπήρχε: Ο
ν. 927. Και υπήρχε και η βελτίωση του 2001, αν δεν κάνω λάθος,
που διώκονταν αυτεπάγγελτα. Ήθελε βελτιώσεις; Βεβαίως, µπορεί να υπήρχαν βελτιώσεις. Όµως, γι’ αυτό έρχεται ο νόµος; Μα,
είναι υποκρισία η συζήτηση και η όλη αντιπαράθεση που γίνεται
εδώ. Έρχεται για να βελτιώσει την αντιρατσιστική νοµοθεσία;
Όχι. Έρχεται για να ενσωµατώσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Θα µπορούσε να υπάρξει µια συζήτηση, αν θέλετε, από όλα
τα κόµµατα και να υπάρξουν και κάποιες βελτιώσεις –που ειπώθηκαν πάρα πολλά εδώ και που χρειάζονται- για να γίνει καλύτερη η νοµοθεσία που αντιµετωπίζει αυτά τα φαινόµενα, όχι ότι
µε το νόµο αντιµετωπίζεται ο ρατσισµός και πολύ περισσότερο
ο ναζισµός.
Γιατί, λοιπόν, αφού υπήρχε η νοµοθεσία όλα αυτά τα χρόνια –
η οποία βελτιώθηκε το 2001- δεν είχαµε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα –το αντίθετο µάλιστα- ή πολιτικό ζήτηµα; Γιατί υπήρχε
ανοχή και ενθάρρυνση, διαπλοκή των κρατικών µηχανισµών και
για πάρα πολλούς άλλους λόγους.
Αυτές είναι οι ευθύνες των κυβερνήσεων. Δεν τους έφταιγε
ούτε το νοµικό πλαίσιο ούτε το γεγονός ότι δεν είχαν εικόνα. Δεν
τα βλέπαµε; Εδώ, το τι γινόταν το δείχνουν οι τηλεοράσεις και
τα βίντεο. Όλη η ελληνική κοινωνία γνωρίζει το τι γινόταν. Γιατί
δεν κινήθηκαν; Διότι είναι καθαρά θέµα πολιτικό.
Ο ρατσισµός και ο ναζισµός –θα αναφερθώ πρώτα στον ρατσισµό- είναι γέννηµα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος.
Ο ρατσισµός αναπτύχθηκε στις καπιταλιστικές χώρες. Το Απαρτχάιντ στηρίχθηκε από τους Αµερικάνους, από όλες τις δυτικές
χώρες, µε χαρακτηριστικό και ακραίο παράδειγµα τη Νότια
Αφρική. Ο ρατσισµός του Χίτλερ αναδείχθηκε στο έδαφος του
καπιταλισµού. Η θεωρία του επιστηµονικού σοσιαλισµού, ο κοµµουνισµός από τη φύση του είναι αντίθετος ριζικά στο διαχωρισµό των ανθρώπων, ανάλογα µε το έθνος, τη φυλή το χρώµα και
όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, το γιατί φθάσαµε
εδώ και το πού στοχεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα πούµε, για
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να αποκαλύπτεται και λίγο η πραγµατικότητα.
Από πού προήλθε ο ναζισµός; Ποιος στήριξε τον Χίτλερ; Ποιος
τον ανέβασε στην εξουσία; Δεν έγινε σύσκεψη µε τους τραπεζίτες και τους µεγαλύτερους βιοµήχανους –τα µεγάλα ονόµατα
«KRUPP-THYSSEN», «SIEMENS», «BOSS» και πάρα πολλούς άλλους- που αποφάσισαν να του παραδώσουν την εξουσία; Δεν
στήριξαν τις βιοµηχανίες της Γερµανίας ακόµα και κατά τη διάρκεια του πολέµου τα αµερικάνικα µονοπώλια; Ναι ή όχι; Αυτά
είναι ιστορικά γεγονότα, γραµµένα και έχουν κατατεθεί και στη
δεύτερη δίκη της Νυρεµβέργης, για την οποία θα πω δύο πράγµατα.
Ήταν µόνο αυτό; Όταν τέλειωσε ο Β’Παγκόσµιος Πόλεµος για να γνωρίζει και η νεολαία, αν µπορεί να παρακολουθήσειπεντακόσιοι ανώτατοι Γερµανοί Αξιωµατικοί των SS, της Βέρµαχτ, πέρασαν κατευθείαν στο ΝΑΤΟ. Αυτά είναι ιστορικά στοιχεία.
Δεύτερον, συµφωνία CIA µε την Γκεστάπο, µε τον Μίλερ, να
παραδοθεί όλο το δίκτυο στην Ανατολική Ευρώπη και όλοι οι εγκληµατίες Ναζί να φύγουν στη Νότιο Αµερική. Είναι γεγονότα,
δεν τα λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Τρίτον, η δεύτερη δίκη της Νυρεµβέργης, που δεν την γνωρίζει
κανείς. Οι εκπρόσωποι αυτών που σήµερα πάλι ελέγχουν, δηλαδή «SIEMENS», «KRUPP-THYSSEN» κ.λπ., κάθισαν στο δικαστήριο, αυτοί χρηµατοδότησαν και στήριξαν το χιτλερικό
καθεστώς. Αθωώθηκαν οι πάντες. Σταµάτησε εκεί; Όχι. Μετά το
1990-1991 –είχα την τύχη και την ατυχία ταυτόχρονα να είµαι Ευρωβουλευτής από το 2004 µέχρι το 2010 σχεδόν και να ζήσω όλο
αυτό το πογκρόµ της πλαστογράφησης της ιστορίας που εξαπέλυσε η Ευρωπαϊκή Ένωση- αθωώθηκε ουσιαστικά ο ναζισµός σε
όλες τις βαλτικές χώρες και σε άλλες χώρες. Εδώ, οι Υπουργοί
έκαναν ερωτήσεις. Υπουργός Εσωτερικών έκανε γενέθλια, ντυµένος Χίτλερ!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο χρόνο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εντάξει, σύµφωνοι. Ένας οµιλητής
έχει µείνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είναι προσωπικό το θέµα. Είναι θέµα χρόνου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δόθηκαν συντάξεις σε εγκληµατίες
των Waffen SS, που σκότωσαν επτά χιλιάδες παιδιά παίρνοντας
τους αίµα και στέλνοντας στα γερµανικά νοσοκοµεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτούς τους ευλόγησε µετά και φυσικά πρόβαλε
και τη θεωρία φασισµού-κοµµουνισµού. Για ποιο λόγο; Για να εξισώσει το θύτη µε τα θύµατα, το σκοταδισµό µε ό,τι πιο προοδευτικό, παρά τις αδυναµίες και τα προβλήµατα που γνώρισε η
ανθρωπότητα; Και το κάνει σκόπιµα και είναι λογικό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το καπιταλιστικό σύστηµα µιλάει για
φονταµενταλισµό; Ποιος έφτιαξε τους Ταλιµπάν; Δεν τους
έφτιαξε η CIA; Δεν τους εξόπλισε; Δεν τους χρηµατοδότησε; Τις
συµµορίες που έσφαζαν, έτρωγαν καρδιές, που και σήµερα σφάζουν στη Συρία ποιος τις χρηµατοδότησε και ποιος τις στήριξε,
εκτός από τη Σαουδική Αραβία; Δεν είναι δυνάµεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεν είναι οι Αµερικάνοι που τους στηρίζουν; Ποια
θρησκεία; Ανάλογα µε τα συµφέροντά τους. Ό, τι πιο σκοταδιστικό υπάρχει, για να µπορέσουν να διώξουν καθεστώτα, που
προς το παρόν µπαίνουν εµπόδια στα σχέδιά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό είναι το πλαίσιο, λοιπόν, για να
τελειώσω. Εµείς, λοιπόν, γιατί είµαστε αντίθετοι; Είµαστε ακριβώς γι’ αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο που έχει στόχευση. Η στόχευση ξεκινάει, κλιµακώνεται και προχωράει. Θέλει να
ποινικοποιήσει, σε τελευταία ανάλυση, την ιδεολογία και όχι την
ιδεολογία του φασισµού. Δεν τους ενδιαφέρει από άποψη ουσίας. Αν τους ενδιέφερε, δεν θα πήγαιναν στην Ουκρανία, που
συµµετέχουν οι φασίστες στην Κυβέρνηση ούτε θα χρηµατοδοτούσαν σκοταδιστικές οργανώσεις, τα συµφέροντα του κεφαλαίου.
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Εµείς, λοιπόν, τι θέµατα θέτουµε; Πρώτον, γενοκτονίες. Ποιος
θα καθορίσει τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας; Το Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο στην πρώτη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου το 2004…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παφίλη,
σας παρακαλώ. Θα τα πείτε και την Παρασκευή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συζητιόταν η υπόθεση Μιλόσεβιτς
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τρεις ήταν κατά, οι τρεις Ευρωβουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Αντί να δικαστεί το
ΝΑΤΟ για τα εγκλήµατα που έκανε κατά της Γιουγκοσλαβίας, δικάστηκε και καταδικάστηκε ο Μιλόσεβιτς, ανεξάρτητα από τις
ευθύνες που µπορεί να είχε.
Ποιος θα αποφασίσει, λοιπόν, τι είναι γενοκτονία, τι είναι έγκληµα κατά της ανθρωπότητας; Ο «πορτοκαλί παράγοντας» στο
Βιετνάµ, εκτός από τη Χιροσίµα και το Ναγκασάκι, που χρησιµοποιήθηκε από Αµερικάνους µε τη «ΜONSANTO», που έχει αφανίσει περιοχές ολόκληρες και ακόµα υπάρχουν τερατογενέσεις,
είναι έγκληµα κατά της ανθρωπότητας;
Εδώ υπάρχουν πολιτικές σκοπιµότητες και γι’ αυτό δεν το δεχόµαστε, όπως επίσης δεν δεχόµαστε και αυτό το θέµα που ανοίγει πλέον –η συζήτηση έχει ανοίξει- να επεκταθεί το ρατσιστικό
σε κοινωνική θέση και κοινωνικές πεποιθήσεις. Σας το έχω πει.
Έχει γίνει µήνυση σε συνδικαλιστές, επειδή σε προκήρυξη έγραφαν ότι αυτοί εκµεταλλεύονται τους εργαζόµενους και καταδικάστηκαν στον Πειραιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παφίλη,
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω.
Λέτε ότι δεν θα τα εφαρµόσετε. Εµείς δεν αµφισβητούµε τις
προθέσεις σας, αλλά οι συσχετισµοί αλλάζουν, η ζωή προχωράει, έρχεται µια κυβέρνηση αύριο και τα επεκτείνει µε βάση τις
δυνατότητες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γι’ αυτό, λοιπόν, επικεντρώνοντας στο άρθρο 2 –ας αφήσουµε
τα υπόλοιπα- εµείς δεν µπορούµε να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παφίλη.
Κλείνουµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Βασίλη Καπερνάρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ξεκινάω κι εγώ. Για την ισηγορία,
τηρώντας το άρθρο 4 του Συντάγµατος περί ισηγορίας, θα παραβιάσω το χρόνο µου κατά τρία ως τέσσερα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα αφαιρεθεί
από τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν θα αφαιρεθεί αυτό από τη
δευτερολογία µου. Θα το αποφασίσω εγώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν
γίνεται διαφορετικά. Είµαστε τελευταίοι, έχουµε την ιδιοτυπία
µας, έχουµε το χαρακτηριστικό µας, εµείς οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές. Είµαστε οι τελευταίοι, στο κάτω-κάτω δικαιούµαστε κι εµείς το χρόνο επί ίσοις όροις. Δεν είναι δυνατό
να µιλάνε από µία παράταξη πέντε άτοµα και να παραβιάζουν το
χρόνο και οι πέντε κατά τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί του θέµατος, κύριε Καπερνάρε. Θα κλείσω το χρόνο, να ξέρετε. Επί του
θέµατος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
επειδή εκφράζω και εκπροσωπώ µία ιδιότυπη Κοινοβουλευτική
Οµάδα λόγω προελεύσεως και λόγω πολυπολιτισµικότητας, δεν
θα αρκεστώ να εµµείνω κυρίως σε ιδεολογικοπολιτικές θέσεις ή
ιδεοληψίες.
Θα µιλήσω νοµικά, τεχνοκρατικά, διότι έχουµε να κάνουµε µ’
ένα νόµο που αφορά ποινικές υποθέσεις. Έχουµε ένα νόµο που
δεν αφορά το αν θα χρηµατοδοτηθεί ή αν θα επιχορηγηθεί ένα
φιλανθρωπικό σωµατείο. Μιλάµε για το αν έχουµε επίγνωση των
υποχρεώσεών µας ότι νοµοθετούµε ποινικούς νόµους, ότι νοµοθετούµε ποινικό κώδικα, ότι νοµοθετούµε νόµους ένεκα των
οποίων κάποιοι άνθρωποι θα συρθούν, θα διασυρθούν και στο
τέλος, πιθανώς µετά από δύο ή τρεις βαθµούς, θα δικαιωθούν.
Μιλάµε για νόµους όπου κάποιοι άνθρωποι θα καταδικαστούν και

2409

κάποιοι άνθρωποι θα πάνε φυλακή, διότι δεν θα έχουν τα χρήµατα της µετατροπής.
Μιλάµε, δηλαδή, για σοβαρότατες διατάξεις του Ποινικού Δικαίου µας, που θα έπρεπε να απολαύσουν µεγαλύτερης προσοχής και ενδελέχειας και όχι –ας µου επιτρέψετε τον όρο, µε όλο
το σεβασµό- αυτού του «αρπακολλατζίδικου» που γίνεται συνήθως, όταν εµείς νοµοθετούµε.
Κατ’ αρχάς, ας ερευνήσουµε για ποιο λόγο έρχεται τώρα –και
όχι µόνον- αυτό το νοµοθέτηµα. Ποιος είναι ο σκοπός, δηλαδή,
που αυτή τη στιγµή ερχόµαστε άρον-άρον να ψηφίσουµε αυτό
το νοµοθέτηµα και για ποιο λόγο;
Κύριε Υπουργέ, ας µου επιτρέψετε να µιλάω στον ενικό για την
ταπεινότητά µου, διότι ένεκα αυτής της ιδιοτυπίας πρέπει να
είµαι επιφυλακτικός. Λέω, λοιπόν, ότι αυτό ήλθε για έναν συγκεκριµένο σκοπό, να ποινικοποιηθεί η άρση του Ολοκαυτώµατος,
δηλαδή της γενοκτονίας των Εβραίων. Γιατί; Διότι δεν έχουµε τέτοιο νόµο και διότι πρέπει να τον αποκτήσουµε και να εννοούµε
ότι πρέπει να µην αρνούµεθα το Ολοκαύτωµα των Εβραίων, διότι
αυτό είναι ποινικό αδίκηµα. Ο βασικός σκοπός για τον οποίον έρχεται αυτό το νοµοθέτηµα είναι αυτός.
Πρώτα από όλα, ας πούµε ότι εµείς νοµοθετούµε και δεν διεκπεραιώνουµε. Έτσι, για την ιστορία. Γιατί το λέω αυτό; Διότι µακάρι να νοµοθετούσαµε σωστά και αντικειµενικά βάζοντας και τα
δικά µας συµφέροντα. Διότι όταν βάζετε σήµερα στο άρθρο 2
θέµατα που έχουν αναγνωριστεί µε αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων ή της Βουλής των Ελλήνων, αφού έχει αναγνωριστεί από τη
Βουλή των Ελλήνων η γενοκτονία των χριστιανών Ποντίων, Μικρασιατών, Θρακών και Αρµενίων, γιατί δεν την βάζουµε; Ποιο
είναι το κώλυµα που δεν το αναφέρουµε ονοµαστικά;
Θα µου πείτε τώρα: Όταν λέµε Ολοκαύτωµα, είναι ονοµαστικά
για τους Εβραίους; Γιατί; Διότι –όπως κάνουµε στα δικαστήρια,
πρέπει να αιτιολογούµε- τι είναι ολοκαύτωµα; Ολοκαύτωµα είναι
γενοκτονία. Γιατί δεν λέµε γενοκτονία και για τους Εβραίους;
Γιατί πρέπει να ξεχωρίζει: όπου «Εβραίοι», «Ολοκαύτωµα». Μόνο
για τους Εβραίους το Ολοκαύτωµα. Ενώ είναι γενοκτονία.
Τι είναι, λοιπόν, το ολοκαύτωµα; Είναι η γενοκτονία, δηλαδή ο
συστηµατικός διωγµός και γενοκτονία µε την υποκίνηση του κράτους διαφόρων εθνικών, θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτικών
οµάδων κατά τη διάρκεια του Β’Παγκοσµίου Πολέµου από τη ναζιστική Γερµανία και τους συνεργάτες τους. Αυτό είναι ολοκαύτωµα και αφορά τους Εβραίους. «Από τη ναζιστική Γερµανία και
τους συνεργάτες τους».
Είναι το ίδιο µε του Πόντιους; Όχι. Γιατί εκεί τι έχουµε; Τους
Τούρκους. Και γιατί δεν το λέµε; Διότι –λέω εγώ- ότι δεν αρέσει
στον Νταβούτογλου. Μπορώ να το αποδείξω; Ναι. Ο κ. Βενιζέλος
είπε ότι είναι ένα διπλωµατικό casus belli, εάν αναφερθούµε ονοµαστικά στη γενοκτονία των Ποντίων, των Μικρασιατών και των
Θρακών και των Αρµενίων.
Και όταν πήγε ο Νταβούτογλου επίσκεψη στην Αρµενία τον
έβαλαν και προσκύνησε στο µνηµείο της γενοκτονίας των Αρµενίων. Όταν ήρθε ο Νταβούτογλου στην Αθήνα δεν πήγε στον
Άγνωστο Στρατιώτη να καταθέσει στέφανο. Κράτος και κράτος!
Τι να κάνουµε; Τα λέµε αυτά. Δεν τα δέχεστε. Δεν είναι δικαίωµά
σας. Υπάρχει ο ιστορικός του µέλλοντος. Τα καταγράφει αυτά και
θα µπείτε στη σελίδα της χλεύης της ιστορίας του µέλλοντος.
Ποινικοποιείτε, κατ’ αυτήν την έννοια. Τι είχε ο ν. 927/1979;
«Προτρέπει». Και τώρα τι βάζετε αντί για το «προτρέπει»; «Προκαλεί» ή «διεγείρει». «Υποκινεί», λέτε σήµερα.
Όταν ένας έχει µέσα του και περνάει στον κόσµο έναν φανατισµό, αυτός, χωρίς να προτρέπει, υποκινεί; Δεν λέει «να το κάνετε αυτό», δεν λέει «πηγαίνετε να το κάνετε αυτό», αλλά γράφει
ένα τέτοιο κείµενο που φανατίζει κάποιους. Το υποκινεί; Ποιος
δικαστής θα αναλάβει αυτήν την ευθύνη; Ποιος δικαστής µεταξύ
Θεού και ανθρώπων θα κάτσει να απονέµει δικαιοσύνη και θα
στείλει τον άλλον στη φυλακή, επειδή έγραψε ένα κείµενο; Η
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στο φύλλο της Τρίτης 26 Αυγούστου του
2014 λέει: «Επί παραδείγµατι ποια µεταχείριση επιφυλάσσεται
σε κάποιον αρθρογράφο που εκθέτει τις απόψεις του για την πολυπολιτισµικότητα στην οποία εναντιώνεται για τον έλεγχο της
µεταναστευτικής ροής»;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
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Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τίποτα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τίποτα.
Το θέµα είναι το εξής: Θα σας φέρω, όµως, σε δύσκολη θέση,
γιατί εµείς λέµε ότι προέχει η ελευθερία του λόγου. Προέχει η
ελευθερία της άποψης. Προέχει το Σύνταγµα των Ελλήνων, γιατί
εδώ δηµιουργούµε, ψηφίζουµε, παρασκευάζουµε κανόνες
δικαίου.
Τι λαµβάνουµε υπ’ όψιν; Τα δικαστήρια. Τι αποφάσεις βγάζουν
τα δικαστήρια; Εκδίδουν αποφάσεις σύµφωνα µε τους
υπάρχοντες νόµους. Ποια η διαφορά; Είχε αποσυρθεί το
νοµοσχέδιο αυτό, επειδή υπήρχε ο ν. 927 και λέµε ότι είναι ένα
πολύ καλό νοµοθετικό πλαίσιο που προβλέπει γι’ αυτού του
είδους τα αντιρατσιστικά και τα λοιπά αδικήµατα. Εσείς το
διαφοροποιείτε. Ο καθένας έχει την άποψή του.
Ερχόµαστε τώρα και λέµε: Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η
διαφορά; Για ποιο λόγο έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο κατ’ αυτήν
την έννοια; Και για ποιο λόγο βάζετε µέσα τα ρήµατα
«επιδοκιµάζει», «ευτελίζει» ή «κακόβουλα αρνείται τη
σοβαρότητα εγκληµάτων» κ.λπ.;
Με αυτά όλα να ξέρετε ότι θα σπείρουµε ανέµους στα δικαστήρια. Είπαµε την άλλη φορά ότι έπρεπε να νοµοθετούµε καταληπτούς νόµους, κατανοητούς, απλούς, καθαρούς, διαυγείς,
γιατί έτσι θα αποφεύγαµε τη µισή ύλη των δικαστηρίων. Θέλετε
να συνεχίσουµε; Συνεχίζουµε.
Θα καταθέσω –και παρακαλώ πολύ, λάβετέ το υπόψη σας- την
απόφαση 3 του 2010 της Ολοµελείας του Αρείου Πάγου. Δεν
ήσασταν εσείς τότε. Πρόεδρος ήταν ο κ. Καλαµίδας. Κατά πλειοψηφία απερρίφθη η αίτηση υπέρ του νόµου του τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τέντε. Ο κ. Τέντες προΐσταται σε µια
υπηρεσία κατά της διαφθοράς. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, επί
τριάντα εννέα συµµετασχόντων οι τριάντα δύο ψήφισαν την
απόρριψη της αιτήσεως υπέρ του νόµου του κ. Τέντε. Μόνο εφτά
συνάδελφοί σας τότε ψήφισαν µειοψηφικά, δηλαδή, να γίνει
δεκτή.
Σας διαβάζω ένα απόσπασµα, στο οποίο δίνω ιδιαίτερη σηµασία, γιατί δεν µπορούµε να παραβλέψουµε την Ολοµέλεια του
Αρείου Πάγου. Ας λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ό,τι θέλει για
την τουρκική µειονότητα της Θράκης. Όλα τα ελληνικά δικαστήρια είχαν πει ότι δεν µπορεί να υπάρξει τουρκική µειονότητα
Θράκης. Το είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού έχασαν και
στους τρεις βαθµούς. Και έτσι έχουµε την τουρκική µειονότητα
της Θράκης. Τι να κάνουµε; Έτσι θέλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ποσώς µας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν τα ελληνικά δικαστήρια. Το κάθε κράτος-έθνος έχει τη δική του φυσική και νοµική
αυτοτέλεια. Αυτό µας µάρανε από την Ευρώπη!
Διαβάζουµε, λοιπόν, τι λέει ο Άρειος Πάγος, όσον αφορά ένα
συγκεκριµένο θέµα που είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα. Πρόκειται για την υπόθεση ενός Έλληνα συναδέλφου δικηγόρου, του
Κωνσταντίνου Πλεύρη και τα γνωστά δικαστήρια που είχαµε τότε
ύστερα από εγκλήσεις οµάδων ισραηλιτών.
Τι λέει και πώς οδηγείται ως προς το σκεπτικό της αθώωσης η
Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου; «Όσα παρατίθενται στο βιβλίο δεν
στοιχειοθετούν τα πραγµατικά περιστατικά των άρθρων 1 και 2
του ν. 927/1979. Τούτο δε, γιατί κυρίως και πρωτίστως όσα περιγράφει και παραθέτει ο κατηγορούµενος στο επίµαχο βιβλίο δεν
τα αναφέρει λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής των
Εβραίων, αλλά γιατί οι πράξεις συγκεκριµένων Εβραίων έχουν
έντονη απαξία η οποία στηλιτεύεται από τον συγγραφέα µε οξύτατες εκφράσεις.»
«Η παραδοχή αντίθετης εκδοχής θα οδηγούσε σε περιορισµό
της ελευθερίας της έκφρασης και της διάδοσης των ιδεών που
αποτελεί ένα από τα βασικά θεµέλια µιας δηµοκρατικής κοινωνίας και µια από τις βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδό της
και για κάθε µεµονωµένη προσωπική ολοκλήρωση.»
«Οι απαιτήσεις µια δηµοκρατικής κοινωνίας είναι ο πλουραλισµός και η ανεκτικότητα, στα πλαίσια δε αυτά οι δηµοκρατικές
κοινωνίες ανέχονται ακόµη και αντιδηµοκρατικές αντιλήψεις, οι
οποίες µπορούν να εκφραστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, προφορικά, µε γραπτό κείµενο, διά του Τύπου, µε συγγραφή βιβλίου
κ.ά.»
Προσέξτε: «Ο κατηγορούµενος συγγραφέας, ερµηνεύοντας
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και αξιολογώντας ιστορικά γεγονότα και συµπεριφορές προσώπων, παραθέτοντας συνάµα και τις πηγές του» -λέγαµε για την
ιστορική έρευνα νωρίτερα- «εκφράζει προσωπικές του απόψεις,
οι οποίες είναι σύµφυτες µε τις πολιτικο-ιδεολογικές του απόψεις» -προσέξτε- «οι οποίες είναι ακραίες και αντιδηµοκρατικές».
Αυτά λέει ο Άρειος Πάγος για τον Πλεύρη.
Ας ξεκαθαρίσω σε παρένθεση: Συµφωνείτε, κύριε οµιλητά, µε
αυτές τις θέσεις Πλεύρη; Όχι.
«Η ανεκτικότητα όµως της δηµοκρατικής κοινωνίας» -στις
όποιες ακραίες και αντιδηµοκρατικές θέσεις του- «τού παρέχει
τη δυνατότητα να τις εκφράζει ελεύθερα και απρόσκοπτα. Εξ
άλλου, η άρνηση ιστορικών γεγονότων» -προσέξτε το επίµαχο
σηµείο….
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κρατείστε το χρόνο από τη δευτερολογία µου.
«Εξάλλου, η άρνηση ιστορικών γεγονότων -παραδείγµατος
χάριν το Ολοκαύτωµα των Εβραίων, η γενοκτονία των Αρµενίων
από τους Τούρκους και άλλα- δεν αποτελεί στην Ελλάδα ποινικό
αδίκηµα». Γι’ αυτό και το ποινικοποιείτε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν ποινικοποιούµε
αυτό, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: «Και ως εκ τούτου και στην περίπτωση που η άρνηση αυτή διανθίζεται µε σχόλια και χαρακτηρισµούς που ενοχλούν την πλειοψηφία των πολιτών, όπως
συµβαίνει µε τις απόψεις που εκφράζει ο κατηγορούµενος στο
επίµαχο βιβλίο για το Ολοκαύτωµα των Εβραίων, δεν καταλείπεται έδαφος για κατ’ ουσίαν εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 927/1979.»
Αν πάει κατηγορούµενος µετά το νόµο που θα ψηφιστεί σήµερα –αν ψηφιστεί- µε το ίδιο βιβλίο, θα καταδικαστεί. Γιατί; Διότι
θα προβλέπεται ποινική κύρωση για τέτοιο δηµοσίευµα, όπου ο
Άρειος Πάγος συµφώνησε µε την αθωωτική απόφαση του Εφετείου και απέρριψε την αίτηση υπέρ του νόµου. Γιατί; Διότι δεν
υπάρχει σαφής ποινικός κολασµός για την άρνηση του Ολοκαυτώµατος των Εβραίων.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μα δεν εξωθεί σε βία
κάποιον. Όταν εξωθεί σε βία…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μιλάω για την επιχειρηµατολογία
και το σκεπτικό που οδήγησε σε αθωωτική απόφαση ή αν θέλετε
σε απόρριψη της αιτήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
υπέρ του νόµου. Αυτό επικαλείται η Ολοµέλεια του Αρείου
Πάγου.
Είναι χρήσιµα αυτά, κυρία Πρόεδρε, γιατί εµείς µνηµονεύουµε
αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων και όχι δικές µας θέσεις και
απόψεις.
Οι διατάξεις του ν. 927/1979, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ερµηνεύονται συσταλτικά και αυστηρά ενόψει των διατάξεων των άρθρων 14 παράγραφος 1 περί ελευθερίας εκφράσεως, που λέµε
–έτσι λέει η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου- και 16 παράγραφος 1
του Συντάγµατος περί ελευθερίας της τέχνης, της επιστήµης,
της έρευνας και της διδασκαλίας –έτσι λέει η Ολοµέλεια του
Αρείου Πάγου- και του άρθρου 10 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ, διατάξεις µε τις οποίες κατοχυρώνεται η ελευθερία της έκφρασης
των στοχασµών του ατόµου, προφορικά, γραπτά και διά του
Τύπου, καθώς και η ελευθερία της τέχνης, της επιστήµης, της
έρευνας και της διδασκαλίας, που αποτελούν εκφάνσεις της
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συµµετοχής
στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, όπως λέει το άρθρο
5 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
Τελειώνοντας –σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή
σας- θα ήθελα να σας πω ότι λέει και άλλα σπουδαία η απόφαση
αυτή και θα την καταθέσω για τα Πρακτικά. Την έχει, βεβαίως,
και στο «ΝΟΜΟ» και όποιος ξέρει νοµικά µπορεί εύκολα να τη
διαβάσει ενόψει της συζητήσεως της Παρασκευής.
Θα κλείσω την οµιλία µου µε την «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και µε
έναν δηµοσιογράφο που εκτιµώ, τον Γιάννη Τριάντη, ο οποίος
γράφει το εξής: «Το 1977 ένα µικρό νεοναζιστικό κόµµα ζήτησε
άδεια να κάνει πορεία µε σβάστικες και ναζιστικές στολές σε ένα
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προάστιο του Σικάγου, του οποίου η πλειονότητα είναι Εβραίοι
επιζήσαντες του Ολοκαυτώµατος. Ο δήµος απαγόρευσε την πορεία, αλλά το Εφετείο και το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιλινόις απεφάνθησαν ότι η συγκέντρωση αποτελεί µεν απεχθή δηµόσιο
λόγο, αλλά η απαγόρευσή της είναι αντισυνταγµατική».
Προς τούτοις, µια οργάνωση για τα πολιτικά δικαιώµατα παρενέβη στο δικαστήριο κατά της απαγόρευσης του δήµου και ο
εβραϊκής καταγωγής δικηγόρος της ο Άριεν Μέιερ είπε: «Υπερασπίζοντας τον εχθρό µου –τους ναζιστές- υπερασπίζοµαι ταυτόχρονα και το δικό µου δικαίωµα στο λόγο».
Κατόπιν τούτου, επειδή εµείς έχουµε γένος…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν κατάλαβα πού διαφωνούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Υπάρχει απόλυτη κατοχύρωση ελευθερίας του λόγου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Διαφωνούµε στο ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το νοµοσχέδιο να βάζει αυτούς τους περιορισµούς
µε αυτά τα ρήµατα, µε πολυποίκιλες πιθανόν ερµηνείες, που θα
οδηγήσουν σε αποφάσεις οι οποίες θα δηµιουργήσουν θέµατα
στην κοινωνία µας. Εµµένουµε ότι ο ν.927/1979 είναι ένα πλήρες
νοµοθέτηµα που καλύπτει αυτά τα αδικήµατα και διαφωνούµε
στο γεγονός ότι όπως λέµε «Ολοκαύτωµα δηλαδή Εβραίοι» -καλά
κάνουν, µακάρι να τους µοιάζαµε- να βάλουµε ονοµαστικά και
τις γενοκτονίες των Μικρασιατών των Αρµενίων των Θρακών και
των Ποντίων χριστιανών αδελφών µας.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την απόφαση αυτή της Ολοµέλειας
του Αρείου Πάγου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται το αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας και Πρακτικών
της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Καπερνάρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου ΔικαιοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Τροποποίηση
του ν.927/1979 (Α’139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και
ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της
αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α’139)
και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της
28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών
και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού
δικαίου (L 328)» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κάνω αίτηµα, το οποίο απευθύνω και
στον κύριο Υπουργό και στο Προεδρείο, να έχουµε και τρίτη συνεδρίαση επί του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό θα το
δούµε την Παρασκευή, κύριε Δρίτσα. Νοµίζω ότι στη Διάσκεψη
των Προέδρων το είπαµε αυτό. Αν χρειαστεί θα το κάνουµε. Αυτή
η δέσµευση υπάρχει από τη Διάσκεψη.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 17.11’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, ηµέρα Τρίτη 2 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

